
 ชุติกาญจน์  เพียรธรรม  สสข.3 จ.ระยอง 
 

  สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อเข้าร่วมพิธีและรับรางวัลเกียรติคุณในงานวันแม่
แห่งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม  2555 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
จังหวัดระยอง พิจารณาแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกรของภาคตะวันออก จ านวน 2 คน คือ 

1. นางวิไล  บูรณเจริญกิจ 
    บ้านเลขท่ี  20/1  หมู่ 2  ต าบลหัวถนน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
2. นางจรูญ  พูนปาล 
    บ้านเลขท่ี 135/2  หมู4่  ต าบลเขาวงกต  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 

ซึ่งขอน าประวัติของแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร ท้ัง 2 ท่าน มาน าเสนอพอสังเขป ดังนี้ 
 

นางวิไล  บูรณเจริญกิจ ผู้ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร อันดับที่ 1 ปี 2555 

ประวัติ 
 นางวิไล  บูรณเจริญกิจ  เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2488  ปัจจุบันอายุ 67 ปี  แต่งงานกับ นายเฉลิมไทย  
บูรณเจริญกิจ  (ถึงแก่กรรม)  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 20/1  หมู่ท่ี 2 ต าบลหัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ความขยันหมั่นเพียร และความส าเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
 นางวิไล  บูรณเจริญกิจ  ประกอบอาชีพการเกษตร มีพื้นท่ี จ านวน 180 ไร่ โดยท าไร่อ้อย 120 ไร่ 
มันส าปะหลัง  30 ไร่  ท านา 30 ไร่  หลังจากสามีเสียชีวิตก็ต้องเล้ียงบุตรตามล าพัง  ใช้ชีวิตตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดท าแหล่งเรียนรู้
ด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
โดยเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ในชุมชน
และองค์กรต่างๆ จนได้รับรางวัล “คนดีศรี
เมืองชลปี 2546” และรางวัล “ผู้น าอาชีพ
ก้าวหน้า ปี 2547” จากการท่ีได้ ทุ่มเท
แรงกายแรงใจท าประโยชน์ให้กับชุมชน 
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ความยากล าบากในการเล้ียงดูบุตร  
 นางวิไล  บูรณเจริญกิจ  มีบุตร 5 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 2 คน คือ 
 บุตรคนที่ 1  นายทวีศักด์ิ  บูรณเจริญกิจ  อายุ  46 ปี  จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  นิสัย
โอบอ้อมอารี เสียสละ เช่ือฟังค าส่ังสอนของมารดามาโดยตลอด 
 บุตรคนที่ 2 นางสุกัญญา  ภู่ภูษิต  อายุ 44 ปี จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อาชีพเดิมรับราชการครู ประมาณ 10 ปี  เมื่อบิดาป่วยจึงลาออกมาดูแลบิดา ปัจจุบันท าธุรกิจส่วนตัว เปิด
ร้านอาหารทะเลแห้งและสด 
 บุตรคนที่ 3 นายสมชาติ  บูรณเจริญกิจ อายุ 42 ปี จบ ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก  
อาชีพปัจจุบันเป็นเกษตรกร ท าไร่  ท านา ปลูกป่ายูคาลิปตัส  ยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอนุรักษ์
ดินและธรรมชาติ มีผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นา เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นคนมีน้ าใจ โอบ
อ้อมอารี และช่วยแม่ดูแลพื้นท่ีปลูกพืชไร่ของแม ่ 

บุตรคนที่ 4 นางสาวรุ่งทิพย์  บูรณเจริญกิจ อายุ 40 ปี จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว  

บุตรคนที่ 5 นางสาวพันธุ์ทิพย์  บูรณเจริญกิจ อายุ 37 ปี จบปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตัวร่วมกับพี่สาว เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  อดทน  โอบอ้อมอารี  

  จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน เป็นแบบอย่างให้คนท่ัว ไปได้
เรียนรู้และเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป็นการ
ฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ จากการท าความดีให้กับ
สังคม เธอคิดว่า เป็นการส่งผลให้บุตรท้ัง 5 คน ท่ีเล้ียงดูมาด้วยความยากล าบากเพียงล าพัง จบการศึกษาทุก
คน และเป็นคนดี เช่ือฟังค าส่ังสอนของมารดา และท าให้แต่ละคนมีหน้าท่ีการงานและกิจการส่วนตัวที่มั่นคง 
 

นางจรูญ  พูนปาล ผู้ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร อันดับที่ 2 ปี 2555 

ประวัติ 
 นางจรูญ  พูนปาล  เกิดเมื่อ วันท่ี 4 
มีนาคม พ.ศ. 2499  ปัจจุบันอายุ 56 ปี  
แต่งงานกับ นายภิรมย์  พูนปาล  อาศัยอยู่
บ้านเลขท่ี 4  ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหาง
แมว จังหวัดจันทบุรี 
ความขยันหมั่นเพียร และความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร  
 นางจรูญ  พูนปาล  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  พื้น ท่ี 50 ไร่  ท าสวนผลไม้ 
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ยางพารา และปลูกผักปลอดสารพิษ ได้สืบทอดวิถีชีวิตเกษตรกรรมด้วยความขยันหมั่นเพียร เป็นผู้ท่ีใฝ่รู้ รู้จัก
สังเกต ทดลองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะพืชสมุนไพร  ผักปลอดสารพิษ  การปลูกฝังวัฒนธรรมไทยท่ีมีคุณค่า
ให้แก่ลูกๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์  การท าขวัญข้าว  การร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่นๆ  จะสอน
ให้ลูกรู้ถึงเหตุผล และวิธีการปฏิบัติท่ีสืบทอดมาแต่โบราณท ากันอย่างไร 
 คุณแม่จรูญ เดิมเป็นคนจังหวัดนนทบุรี พ่อแม่มีอาชีพท านา ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่มีพี่น้อง
ท้ังหมด 9 คน ความยากล าบากของตัวเอง จึงไม่อยากให้ลูกล าบาก อยากให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆ  จะท าให้มี
หน้าท่ีการงานดี เป็นท่ีพึ่งของครอบครัว และจากประสบการณ์ของชีวิตในวัยเด็ก ได้น ามาใช้กับบุตรของตนให้
รู้ถึงคุณค่าของเงิน และการเป็นคนดี ตลอดจนการอบรมส่ังสอนบุตรในเรื่องของความมานะ อดทน ซึ่งครั้งหนึ่ง
ท่ีบ้านได้ประสบภัยธรรมชาติ ท าให้สวนผลไม้เสียหาย แต่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันปลอบใจว่า เสียทรัพย์
ไม่ได้เสียชีวิต ให้เริ่มต้นท ากันใหม่ เป็นเหตุให้ทุกคนจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อ แต่ทุกคนก็ร่วมกันท างานอย่างมุ
มานะ และมีโอกาสได้ศึกษาต่อจนบส าเร็จการศึกษาทุกคน 
 บุตรเป็นผู้ประพฤติตนดี มีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม และประสบความส าเร็จในการศึกษา 
อาชีพ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ความยากล าบากในการเล้ียงดูบุตร  
 นางจรูญ  พูนปาล  มีบุตรทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 4 คน คือ 
 บุตรคนที่ 1  นางสาวอารีรัตน์  พูนปาล  อายุ  36 ปี  จบการศึกษาระดับ ปวส. จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ปี 2542 - 2546   และระดับปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาพืชผัก  เกียรตินิยมอันดับ 2  จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปัจจุบันประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เหตุท่ีออกจากราชการเพราะทางบ้านประสบภัยธรรมชาติ ต้องมีหนี้สินมากมาย ในท่ีสุดก็ท าใช้
หนี้ได้ภายในระยะเวลา 4 ปีครึ่ง 
 บุตรคนที่ 2 นางสาววชิรปามี  พูนปาล  อายุ 33 ปี อาชีพ ครูอัตราจ้าง เป็นเด็กท่ีเรียนดี ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 2 และมีประสบการณ์มากมาย เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน แม้เรียนภาคปกติไม่ได้ ก็
พยายามเรียนศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน แล้วสอบเทียบเข้า และเมือมาสอนหนังสือท่ีโรงเรียนบ้านหนองเจ็ก
สร้อย ท าให้โรงเรียนมีช่ือเสียงจึงได้รับประกาศเกียรติคุณครูดีศรีแก่ง ปี 2554  
 บุตรคนที่ 3 นางสาวสุกัญญา  พูนปาล อายุ 32 ปี ปัจจุบันท าธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการ
สวนเกษตรไร้สารพิษ และให้ความรู้กับเกษตรกร เป็นคนท่ีชอบหาประสบการณ์ให้กับชีวิตให้กับตัวเองเสมอ  

บุตรคนที่ 4 นายทิตติ  พูนปาล   อายุ 31 ปี  อาชีพธุรกิจส่วนตัว เป็นบุตรชายคนเดียวของ
ครอบครัว เป็นคนขยัน ขันแข็ง ชอบท างานเป็นช่างยนต์  เครื่องยนต์  เป็นคนรักพ่อ แม่ รักครอบครัว และ
กตัญญูต่อบิดา มารดา  

บุตรคนที่ 5 นางสาวสุชารี พูนปาล อายุ 28 ปี ปัจจุบันท างานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ศึกษาตามอัธยาศัย ถึงแม้จะได้เงินเดือนน้อยและต้องออกไปท างานตามสถานท่ีต่างๆ แต่ก็ชอบท่ีจะเป็นผู้ให้
โอกาสคนท่ีอยู่ไกลจากตัวเมือง  เหมือนท่ีพี่ๆ ได้รับโอกาสนั้นๆ มาแล้ว 
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แบบอย่างในการเล้ียงดูบุตรของคุณแม่จรูญ  พูนปาล  ท่ีน่าน าเป็นตัวอย่าง คือ จะสอนให้ลูกเห็น
คุณค่าของเงิน  การจะส่งเงินให้ลูกท่ีเรียนหนังสือต่างจังหวัดจะโอนให้ใช้เพียง 1 สัปดาห์  ถ้าให้เงินประมาณ 
1 เดือนจะท าให้เงินมาก ลูกอาจใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ ประการท่ี 2 การน าลูกไปช่วยท างานในสวนผลไม้ ต้องแบ่ง
หน้าท่ีว่าลูกคนโตต้องท างานมากกว่าลูกคนเล็ก และสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ท างานจนเป็นนิสัยติดตัวลูก 
ว่าต้องช่วยเหลือกันในครอบครัวลูกๆ ทุกคน 

ลูกทุกคนของคุณแม่จรูญ  พูนปาล เล้ียงลูกมาด้วยความยากล าบากและถูกปลูกฝังอบรม ในส่ิงท่ีดีๆ 
สอนให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม เสียสละ และท าให้ลูกๆ เป็นคนท่ีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อคน
ในสังคมและชุมชน มีจิตส านึกท่ีจะกลับมาท างานท่ีมีอาชีพมั่นคง เพื่อช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองทุกคน ท่ี
บ้านของแม่จรูญ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร โดยท าเป็นฐานความรู้แต่ละจุด เช่น 

- การท าน้ าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นภูมปัญญาของชาวบ้าน สามารถน าไปใช้ในการไล่แมลงได้ 
- การปลูกผักปลอดสารพิษ ผักท่ีปลูกจะไม่ฉีดยา เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จะใช้

วิธีการแบบธรรมชาติ โดยการเล้ียงตัวห้ า ตัวเบียน เพื่อท าลายกันเองในสวนผลไม้ 
-  การเล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ จะแนะน าในเรื่องของการดูแลแต่ละระยะ ว่าควรท าอย่างไร และพันธุ์

ไหนเหมาะสมกับการเล้ียงดูในประเทศไทยบ้าง ฯลฯ 
- การปลูกผักออการ์นิค  ท าให้รู้ว่า ถ้าไม่ใช้ดินปลูกแล้วท าไมพืชถึงโตได้ เมื่อน าจ าหน่ายก็เป็น

ท่ีนิยมของตลาดมาก  
- ไร่นาสวนผสม  ในบ้านของแม่จรูญจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ท านา และอื่นๆ รวมกันภายใน

บ้าน เพื่อเป็นการศึกษาวิถีชีวิตของพืชแต่ละชนิด ท่ีสมารถอยู่ด้วยกันได้อย่างพึ่งพา ในแต่ละฐานหลังจากรับ
ความรู้ไปแล้ว ก็สามารถกลับไปท าเองท่ีบ้านได้ ซึ่งมีผู้สนใจมาขอรับการอบรมท้ังภายในท้องถิ่น หมู่บ้าน
ใกล้เคียง และต่างจังหวัดจ านวนมาก ในการให้ความรู้กับคนท่ัวไปเพื่อเป็นวิทยาทาน คุณแม่จรูญ มีความยินดี
และเป็นสุขมาก กับการที่ท าอะไรเพื่อสังคมและประเทศชาติ  
  จากการคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกรภาคตะวันออก ปี 2555 ท้ังนางวิไล  บูรณเจริญกิจ 
และนางจรูญ  พูลปาล นั้น นับว่าเป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการประกอบอาชีพ และเล้ียงดูบุตรให้มี
ความส าเร็จด้านการศึกษาและอาชีพ สมควรยกย่องเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม และเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคล
ท้ังสองสืบไป 

               ท้ังนี้ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๓ จังหวัดระยอง ขอขอบคุณส านักงานเกษตร 
จังหวัดในภาคตะวันออก ท่ีได้พิจารณา แม่ดืเด่นผู้เป็นเกษตรกรระดับจังหวัด ส่งคัดเลือกแม่ดีเด่นในระดับเขต 
ปี ๒๕๕๕ 
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