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ผูไดรับรางวัล “แมสูชีวิต” 

ในงาน “มหิดล-วันแม” ประจําป ๒๕๖๒ 
 

          รางวัลแมสูชีวิต จัดข้ึนเพ่ือตอบแทนพระคุณของแมท่ีไดอุทิศชีวิตตอสูเพ่ือลูก ลูกของแมสูชีวิตไมจําเปนตองประสบ

ความสําเร็จในชีวิตดวยการมีตําแหนงหนาท่ีการงานหรอืมีการศึกษาสูง ลูกอาจเปนเด็กพิการ แตแสดงใหเห็นวา ดวยความรัก 

ดวยจิตใจ และสองมือของแมไดโอบอุมใหลูกสูชีวิตอยูได  

          รางวัลมี ๒ ประเภท คือ แมสูชีวิตประเภทแมของลูกพิการ และ แมสูชีวิตประเภทแมของลูกปกติ  ในปน้ีมีผูเสนอช่ือ

จํานวน ๓๘ รายจากท่ัวประเทศ  มีผูไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัลจํานวน ๘ ราย ดังน้ี 

 

รางวัลแมสูชีวิตประเภทแมของลูกปกติ 

ภาคเหนือ 

           แมอรุณศรี ถาวร อายุ  ๔๕  ป จังหวัดเชียงใหม  

หลังจากแมแยกทางกับสามี แมตองแบกรับภาระหน้ีสินตางๆ ท่ีสามีไดกอท้ิงไว แมเองก็ปวย

เปนโรคเบาหวาน ตองฉีดยาเปนประจํา ภาระตางๆ ภายในบาน จึงตกอยูกับแมเพียงคนเดียว ลําพัง

รายไดจากการทํานา ทําไรขาวโพด ก็ไมเพียงพอ  ขยัน ประหยัดอยางไรก็ตองกูหน้ียืมสิน  โดยเฉพาะ

ชวงท่ีคุณยายปวยตองฟอกไต  แมท้ังเหน่ือยและเครียด  แอบนอนรองไหทุกคืน แตตองเขมแข็งเพ่ือ

ลบลางคําดูถูกของคนรอบขาง แมไมทอ เพราะมีลูกเปนกําลังใจ แมสอนลูกใหเปนคนดี ไมสรางความ

เดือดรอนใหใคร  แมอรุณศรีไดเขามาเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชวยใหความรูแนะนําดานสุขภาพอนามัยใหแก

ชุมชน 

ปจจุบันลูกท้ัง 2 คนเรียนจบดั่งท่ีแมตั้งใจ โดยลูกชายคนโตสอบเขารับราชการเปนตํารวจตระเวนชายแดน            

ซึ่งเปนอาชีพท่ีลูกรัก แมรายไดจะไมมากนักแตมีสวัสดิการมาชวยเหลือคาใชจาย คารักษาพยาบาลของแมได  สวนลูกสาวกําลัง

รอการสอบบรรจุเปนครู 

   

ภาคอีสาน 

แมสําลี สารนอก อายุ ๘๑ ป จังหวัดนครราชสีมา 

แมเปนท้ังพอและแมของลูกท้ัง ๘ คน เน่ืองจากสามีเสียชีวิตไปตั้งแตลูกๆ ยังเล็ก  แมตอง

ทํานา เลี้ยงควายและปลูกผักขาย เมื่อลูกเริ่มโตพอชวยทํางานได ก็ตองหยุดเรียนมาชวยแมทํางาน 

เพ่ือจะไดสงนองๆ อีก ๕ คน ไดเรียนหนังสือตอ  เมื่อลูกๆ เขาเรียนมหาวิทยาลัยคาใชจายเริ่มสูงข้ึน 

แมยิ่งตองโหมงานหนักข้ึน  อดทนทํามาหากินเพ่ืออนาคตท่ีดีของลูก  แมสอนลูกเสมอวาบานเราจน 

ตองชวยกันทํางาน ตองอดทน ขยันตั้งใจเรียน  ทุกวันน้ีลูกของแม  มีหนาท่ีการงานท่ีดี  ตั้งใจทํางาน ทําใหแมภูมิใจ 
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ภาคกลาง 

แมต๊ิด อัตโสภณ อายุ ๙๙ ป จังหวัดราชบุรี 

 แมเปนคนดําเนินสะดวกมลีูก ๙ คน ชีวิตของแมลําบาก เมื่อยังเปนเด็กอาศัยอยูกับคุณยาย        

ตาบอด ตองรับจางทํางานในสวน จึงไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอ่ืน 

แมติ๊ดไดใชชีวิตคูกับคุณพอพิชัย กอรางสรางตัวจากการขายนํ้าตาลมะพราวท่ีบรรจุใสปบ 

แมพายเรือไปสงของตามตลาดนัด ยกปบซึ่งหนักมาก วันละ ๒๐ – ๓๐ ปบ  ขากลับก็ซื้อไขเปดไลทุง

กลับมาขายท่ีบาน และหารายไดเสริมจากการทําขนมขายตามเทศกาลตางๆ แมขยันอดทน สูอยางน้ี   

ก็เพราะแมอยากใหลูกไดเรียนหนังสือสูงๆ จะไดไมตองมาเหน่ือยเหมือนแม  

ครั้นเมื่อเศรษฐกิจการคาไมราบรื่น รายไดไมพอรายจาย แมติ๊ดจาํใจตัดสรอยทองท่ีสะสมไวแบงขายทีละขอจนหมด 

เมื่อไมพอก็ตองกูเงินจากนายทุน ชวงน้ีเปนชวงท่ีลําบากของทุกคน  ดอกเบ้ียก็ทบตนทบดอก เจาหน้ีก็ทวงเชาทวงเย็น  สุดทาย

แมตัดสินใจขายบานรมิคลองอันเปนท่ีรัก มาใชหน้ี เหลือบางสวนมาซื้อบานหลังเล็กๆ เหลือเงินเล็กนอยพอประคับประคองชีวิต

ครอบครัวในยามน้ัน คอยวันเวลาใหลูกๆ เรียนจบ ลูกคนโตมีงานทําก็สงเสียนองๆ คนรองๆ มาตามลาํดับ จนเรียนจบทํางานได

ดีกันทุกคน สมกับท่ีแมรอคอย 

ปจจุบันแมติด๊มีชีวิตท่ีสุขสบาย อยูพรอมหนาลูกๆ หลานๆ สิ่งหน่ึงท่ีลูกๆ ไดพรอมใจกันทํา คือการซื้อบานหลังเกา    

ริมคลองท่ีแมขายไป ใหกลับมาเปนของขวัญแกแมติ๊ด ใหแมไดมีความสุข ไดรําลึกถึงอดตีในชวงชีวิตท่ีแมเคยตอสูชีวิตเพ่ือลูกๆ     

มาไดอยางภาคภมูิใจ 

 

ภาคใต 

 แมยอง บัญชาพัฒนศักดา อายุ ๗๗ ป จังหวัดพัทลุง 

แมตองฝาฟนตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหครอบครัวมเีงินไวซื้ออาหารและเปนคาเลาเรียน

ของลูกท้ัง ๖ คน แมทํางานหนักหามรุงหามค่าํมาตลอด ตื่นแตเชามาโกยทรายท่ีอยูในลําคลองหลังบาน

เอามาขาย สามเีปนชางกอสรางก็ทําแบบไวใหแมไดนําทรายมาผสมปูน หลอเปนทอซีเมนตขาย ท่ีดิน 

ทํากินก็ไมมี ตองเชาทํานา ปลูกผกั ทําปุยอินทรียไวใชเอง อาหารการกินก็หาจากในลําคลองหลังบาน  

ลูกทุกคนรูซึ้งและซึมซับวาครอบครัวของเราลําบากเพียงใด อาชีพอีกอยางท่ีแมทําคือ รับจางตัดเยบ็

เสื้อผา แมเย็บผาท้ังวันท้ังคืน ลูกๆ ไมรูวาแมหลับตอนไหน เพราะจะไดยินเสียงจักรเย็บผาท้ังคืน ตอนน้ันเพราะลูกเยอะตองรีบ

หาเงินไวใหลูกไดเรียนสูงๆ และชีวิตของแมตองทํางานหนักมากข้ึนอีก เมื่อสามีปวย แมจําเปนตองกูเงินมาเปนคารักษาพยาบาล

และสงลูกเรยีน เมื่อลูกคนโต ๒ คนเรียนจบก็ชวยกันดูแลนองๆ ใหไดเรียนตอ  และน้ีคือความสําเร็จของแมคนน้ี ท่ีไมมีทรัพยสิน

ตนทุนใดๆ ให นอกจากสงทุกคนใหไดมีการศึกษา เปนคนดีของสังคม  

 

ประเภทแมของลกูพิการ 

ภาคเหนือ 

แมสุพิณทอง ไชยวงค อายุ ๕๙ ป  จังหวัดเชียงใหม  

แมท่ีทุมเทและทําทุกอยางเพ่ือประคับประคองใหลูกนอยมีชีวิตและมีพัฒนาการทางรางกาย

ท่ีดีข้ึน  ความพิการของลูกคนน้ีเกิดจากภาวะแทงคุกคามตั้งแตอยูในครรภ  แมทราบดีตลอด         

และไมเคยเสียใจ แตกลับยอมรับใหเกิดมาเปนลูกของแม  แมจะมีปญหาบาง จนบางครั้งก็ทอ       

และเครียด โดยเฉพาะตองดูแลลูกเพียงลําพังหลังแยกทางกับสามี  กําลังใจสําคัญท่ีชวยใหแมมีพลัง

ตอสูกับปญหาท้ังปวง ก็คือ ลูกสาวคนเล็กของแม ท่ีคอยชวยเหลือดูแลรักพ่ีสาวโดยไมรังเกียจ  อีกท้ัง

ยังไดรับความชวยเหลือจากญาติพ่ีนองและคนรอบขางเปนอยางดี    
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ทุกวันน้ีแมตองลาออกจากงานประจําทางดานอสังหาริมทรัพยท่ีมีรายไดดีเพ่ือท่ีจะมีเวลาดูแลลูกสาวไดตลอดเวลา 

และหารายไดจากการทําขนมอาหารวางขายสงตามสถานท่ีราชการและขายเสื้อผามือสอง  แมขอสัญญาวาจะพยายามทําทุก

อยางเพ่ือใหครอบครัวของเรา ฝาวิกฤติตางๆ ไปใหได 

 

ภาคเหนือ 

แมคํา พยัคฆา  อายุ ๕๙ ป จังหวัดลําปาง 

แมและสามีมีอาชีพเปนกรรมกรกอสราง  ทํางานหนัก  พอคลอดลูกคนเล็กออกมา พบวา  ลูก

มีพัฒนาการชา ไมสมกับวัย แมพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหลูกตอบสนองจนลูกสามารถคลาน   และ

เดินไดดวยไมค้ํายันเมื่ออายุ ๗ ป  แตก็ยังไมปกติ ยังสื่อสารพูดคุยกับใครไมได  ดวยอาชีพของแมเปน

คนงานกอสรางตองยายถ่ินฐานไปหลายจังหวัดจึงตองฝากใหญาติผูใหญดแูล ท้ังท่ีใจของแมเอง     ก็อด

เปนหวงไมได ตอมา สามี ยาย และยา มาปวยเสียชีวิต ทําใหชีวิตแมชวงน้ันลําบากมาก      เมื่อลูกสาวคนโตเรียนจบปริญญา

ตรี  มีงานทําไดชวยเหลือแบงเบาภาระแมไปไดมาก 

ทุกวันน้ีแมไดกลับมาดูแลลูกสาวคนน้ีอยางใกลชิด แมจะทุมเทพยายามทําทุกอยางเพ่ือลูก แมอยากใหลูกเปน       

คนพิการท่ีเกงมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ดูแลตัวเองใหไดในยามท่ีแมจากไป 

 

ภาคอีสาน 

 แมทองจร ดวงอาจ อายุ ๖๗ ป จังหวัดศรีสะเกษ 

 แมตองเลี้ยงลูก ๓ คน เพียงลําพัง  เพราะสามีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ลูกแมคนโต มีความพิการ

ทางสติปญญา และพิการทางการสื่อความหมาย เพราะไดรับเช้ือมาลาเรียจากแมตั้งแตอยูในครรภ    

แมดูแลหาขาวหานํ้าเลี้ยงดูดวยความรกัมากวา ๔๕ ป  ดวยฐานะทางบานท่ียากจน ตองทํางาน        หา

รายไดมาใหพอกับคาใชจาย การทํานาเพียงอยางเดียว จึงไมพอท่ีจะเลี้ยงลูก ๓ คน ตองรับจาง   เลี้ยง

วัว เวลาวางจะทําขนมขายในชุมชน ชีวิตแมไมเคยสุขสบาย  ลูกชายคนเล็กหัวเรี่ยวหัวแรงของแมก็ปวยดวยโรคธาลัสซีเมีย มี

อาการแทรกซอนตลอด แตแมไมยอมแพในโชคชะตา  

แตแลวชีวิตแมก็ตองเผชิญวิกฤติอีกครั้ง เมื่อลูกชายคนเล็กตองมาสูญเสียขา เพราะการติดเช้ือจากแมลงกัด            

แตอุปสรรคน้ีไมไดทําใหลูกของแมทอกลับมุมานะ นําความรูท่ีมีมารับจางตัดผม และทําเฟอรนิเจอรจากไม  ซึ่งมีรายไดเพียง

พอท่ีจะชวยเหลือครอบครัว ทุกวันน้ีแมหมดหวง เพราะลูกๆ ตางชวยเหลือดูแลกัน ไมท้ิงกัน 

 

ภาคกลาง 

 แมรัชนี ภูเงิน อายุ ๓๘ ป จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 แมมีลูกสาวคนเดียวอายุ ๑๕ ป มีภาวะสมองพิการมาแตกําเนิด มีรางกายแขนขาโคงบิดงอผิดรูป 

ขณะแมทองได ๕ เดือนแมตองผาตัดเอาลําไสใหญออก เน่ืองจากลําไสอุดตัน สงผลใหลูกหยุดหายใจไป

ช่ัวขณะ แพทยตองฉีดยากระตุนหัวใจ พอคลอดออกมา ลูกจะรองไหตลอดเวลา  มีอาการชักเกร็งอยู

บอยๆ แมรัชนีตองพาลูกไปรักษาตามโรงพยาบาลตางๆ ท่ีใครวาดีแมพาไปรักษามาหมด  ดวยหัวใจท่ียัง

หวังใหลูกหาย ลําบากยากแคนแคไหนแมก็สู แมจะโดนไลลงจากรถ เพราะลูกรองไหไมหยุด แมก็ทน 

สวนพอของลูกก็ท้ิงไปตั้งแตลูกอายุไดเพียง ๒ ขวบ  

วันเวลาท่ีผานไป ลูกเติบโตข้ึนพรอมกับความพิการท่ีเพ่ิมข้ึน ปจจุบันเปนคนไขติดเตียง ตองเจาะคอใชเครื่องชวย

หายใจตลอดเวลา หมอบอกใหแมทําใจไวบาง แตแมก็ยังหวังในปาฎิหาริย  และนับเปนบุญของลูก ท่ีไดเปนคนไขในพระราชา  

นุเคราะหของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ

อันสูงสุดแกสองแมลูก 



๔ 
 

ทุกวันน้ี แมรัชนีตองลาออกจากงาน มาเฝาลูกทุกวัน คอยพูดปลอบใหกําลังใจลูก ดวยความหวังวาลูกแมจะได     

กลับบานสักวันหน่ึง แตแลวโชคชะตาก็ไมเขาขาง ลูกสาวตองมาจากไปอยางไมมีวันกลับ เสียชีวิตเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ ท่ีผานมา สุดท่ีจะยื้อชีวิตตอไปได 

 

 

************************** 


