
    ชุติกาญจน  เพยีรธรรม  สสข.3 จ.ระยอง 

 

  สมาคมสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความรวมมือใหกรม

สงเสริมการเกษตร พิจารณาคัดเลือกแมดีเดนผูเปนเกษตรกร เพื่อยกยองและเผยแพรเกียรติคุณผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกเปนแมดีเดนแหงชาติ ใหปรากฏแกสาธารณชน เพื่อเขารวมพิธีและรับรางวัลเกียรติคุณในงานวันแม

แหงชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม  2556 ณ อาคารใหมสวนอมัพร โดยสํานกัสงเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 

จังหวดัระยอง พจิารณาแมดีเดนผูเปนเกษตรกรของภาคตะวนัออก จํานวน 2 คน คือ 

๑.นางวิไลลักษณ  อารีราษฎรพิทักษ 

   บานเลขท่ี ๙๖/๒ หมูท่ี ๑๐ตําบลหนองเหียงอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

๒.นางลําดวน  จีนลักษณ 

   บานเลขท่ี ๑๓๓หมูท่ี ๖ ตําบลเกาะโพธิ ์อาํเภอปากพลี จังหวดันครนายก  

ซึ่งขอนําประวัติของแมดีเดนผูเปนเกษตรกร ท้ัง ๒ ทาน มานาํเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

 

นางวิไลลักษณ  อารีราษฏรพิทักษ ผูไดรับการคัดเลือกแมดีเดนผูเปนเกษตรกร อันดับท่ี ๑ ป ๒๕๕๖ 

 นางวิไลลักษณ  อารีราษฎรพิทักษ  เกิดเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 250๓  ปจจุบันอายุ 53 ป  

แตงงานกับ นายประทีป  อารีราษฎรพิทักษ  อาศัยอยูบานเลขท่ี 96/2  หมูท่ี 10 ตําบลหนองเหียง อาํเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ประวติั 

 นางวไิลลักษณ  อารรีาษฎรพทัิกษ  ประกอบอาชีพการเกษตร มพีืน้ท่ีทาํการเกษตรของตนเอง 

จํานวน 200 ไร และพืน้ท่ีเชาทําการเกษตร จํานวน 700 ไร มีแรงงานในการประกอบอาชีพในครัวเรือน 2 คน 

จางแรงงาน 30 คน เดิมปลูกออยและมันสําปะหลัง ปจจุบันปลูกมันสําปะหลัง ประมาณ 330 ไร ปลูก

ยางพาราประมาณ 20 ไร ปลูกยูคาลิปตัสประมาณ 600 ไร และปลูกสับปะรดแซมยางพารา ประมาณ 30 ไร 

นางวิไลลักษณ  เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เปน

อาสาสมัครหมูบาน คณะกรรมการศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองเหียง เปน

วทิยากรบรรยายความรูเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิตมนัสําปะหลัง  นางวไิลลักษณ  อารี

ราษฎรพิทักษ  เปนบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค ขยันหมั่นเพียร ใสใจใน

อาชีพการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีมานะอดทน มีความซื่อสัตยในการประกอบอาชีพ 

ความขยันหม่ันเพยีร และความสําเรจ็ในการประกอบอาชีพเกษตรกร 

ความยากลําบากในการเล้ียงดูบตุร

 นางวิไลลักษณ  อารีราษฎรพิทักษ มีบุตรดวยกัน 3 คน เปนหญงิ 2 คน ชาย 1 คน คือ  

  



 บุตรคนท่ี 1

 

  นางสาวผานติ  อารรีาษฎรพทัิกษ  อายุ  30 ป  จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปจจุบัน ประกอบอาชีพคาขาย และชวยพอแมทําการเกษตรแบงเบาภาระของพอแม 

บุตรคนท่ี 2

 

 นางสาวอัญชนา  อารีราษฎรพิทักษ อายุ 28 ป จบการศึกษาระดับปรญิญาโท จาก

มหาวทิยาลัยบรูพา  ปจจุบนัทํางาน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรมการปกครอง  

บุตรคนท่ี 3 นายกุลชาติ  อารีราษฎรพิทักษ อายุ 24 ป จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท  

1. คนดีศรเีมอืง สาขาเกษตรกรรม ประจําป 2553 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจท่ีไดรับ 

2. เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร ระดับจังหวดั ป 2555 

3. เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร ระดับเขต ป 2555 

4. เกษตรกรดีเดน สาขาทําไร อนัดับท่ี 3 ระดับประเทศ ป 2556 

 

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

 

 

 นางลําดวน  จีนลักษณ  ผูไดรับการคัดเลือกแมดีเดนผูเปนเกษตรกร อันดับท่ี 2 ป 2556 

 นางลําดวน  จีนลักษณ  เกดิเมือ่ วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2506  ปจจุบันอายุ 50 ป  แตงงานกบั นายวิ

รัตน  จีนลักษณ  อาศัยอยูบานเลขท่ี 133  หมูท่ี 6  ตําบลเขาโพธิ ์อาํเภอปากพลี จังหวดันครนายก 

ประวติั 

 นางลําดวน  จีนลักษณ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มพีืน้ท่ีทาํการเกษตร 29 ไร ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีด้ิน

ของสํานักงานปฏิรูปท่ีด้ินเพื่อการเกษตร (สปก.) สืบทอดมาจากบิดา และไดรบัพระราชทานเงนิทุน 5,000 

บาท โดยใชพื้นท่ีดิน 15 ไร ทําไรนาสวนผสม (คปร.) ในโครงการพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม (ใชสัดสวน  30 

– 30 – 30 - 10) เมื่อป 2540 ไดขยายพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรม เปน 29 ไร โดยขดุบอเล้ียงปลาขนาดใหญ 

8 บอ เล้ียงปลาจําหนายสด และนาํปลามาแปรรปู จําหนายปลากแหง  และปลูกพชืสวนหลากหลายชนดิ จาก

รายรับท่ีไดรับหลายทาง จึงไดคิดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อบันทึกตนทุนลุผลกําไรในแตละเดือน ท้ังนี้บานของนาง

ลําดวน  จีนลักษณ ยังเปนศูนยเรียนรูของชุมชนดีเดนระดับจังหวัด และเปนวิทยากรบรรยายใหแกนักเรียน 

และเกษตรกรท่ัวไป  เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม ระดับเขต ป 2545 และเปนเกษตรกรดีเดน นาขาไร

นาสวนผสม ระดับจังหวดั ป 2551 ระดับเขต 

ความขยันหม่ันเพยีร และความสําเรจ็ในการประกอบอาชีพเกษตรกร 

 

 

 

 



ความยากลําบากในการเล้ียงดูบตุร

 นางลําดวน  จีนลักษณ  มบีตุรท้ังหมด 4 คน เปนชายท้ัง 4 คน  

  

 บุตรคนท่ี 1

 

  นายเอกลักษณ  จีนลักษณ  อายุ  29 ป จบการศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) จากสถานศึกษาวทิยาลัยการอาชีพนครนายก  ปจจุบนัชวยพอแมทํางานในไรนาสของตนเอง 

และเปนแกนนําชุมชน บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม เปนสมาชิกของ อสม. ของโรงพยาบาลสถานี

อนามัยบานแกซึ่ง 

บุตรคนท่ี 2

 

 นายณัฐวุฒิ  จีนลักษณ  อายุ 22 ป จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) 

ปจจุบันชวยพอแมประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเปนตัวอยางท่ีดีใหเยาวชนปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิต

แบบเศรษฐกจิพอเพยีง  

บุตรคนท่ี 3 นายอิทธิ  จีนลักษณ อายุ 16 ป ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.4) 

ณ โรงเรยีนปากพลีวทิยาคาร  

บุตรคนท่ี 4

 

 เด็กชายปยะ  จีนลักษณ  อายุ 14 ป ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ม.

2) ณ โรงเรยีนปากพลีวทิยาคาร 

 

 

 

 

 

ลูกๆ ทุกคนชวยทําโครงการยุวชนเกษตรกรรมตําบลเกาะโพธิ ์ เปนแบบอยางท่ีดใีหกบัเยาวชนใน

หมูบาน  หางไกลยาเสพติด และนาํเยาชนบําเพญ็สาธารณประโยชนโดยการกวาดรอบอโุบสถวดักอนการจัด

งานเทศกาลทุกป 

ครอบครวัของนางลําดวน  จีนลักษณ ลูกๆ ทุกคนจะไมไปทํางานนอกบาน จะชวยกนัประกอบอาชีพ

ชวยเหลือพอแม และทุกวันจะกินขาวพรอมหนากัน พอ แม ลูก  การดํารงชีวิตจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กินอยูอยางประหยัด หางไกลอบายมุข จึงเปนครอบครัวท่ีอบอุน เปนครอบครัวตัวอยางของชุมชน 

 

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

 

 


