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“คุณทองคํา  เข็มทองคํา” หมอดินอาสาประจําตําบลดอนสัก จังหวัดสุโขทัย 
ผูยึดมั่นแนวทางดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูไดรับเลือกใหเปนปราชญชาวบานจากจังหวัดสุโขทัย 

บทความที่ 042   /2551 
ประกิต  เพ็งวิชัย / รายงาน 

 
คุณทองคํา  เข็มทองคํา  เริ่มตนชีวิตเกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) เขา

รับการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆ ท้ังดานเกษตรและดานสังคม ศาสนา : พุทธ/ยึดทางสายกลางตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง รูจัก ประมาณตน ออนนอมถอมตน เอื้ออาทรผูอื่น ใหอภัย ความสําเร็จที่ภูมิใจ : จากที่ได
มุงมั่นทํางานโดยไมยอทอตอคําติชมและปญหาตางๆ จนไดรับการยอมรับและยกยองและไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบในหนาท่ีสําคัญๆ ท้ังในระดับหมูบาน ตําบล และจังหวัด  

คุณทองคํา  เลาวา เดิมประกอบอาชีพทํานา  มีนาของตนเองจํานวน 6 ไร และเชานาเพิ่มอีกประมาณ 
60 ไร  จากการประกอบอาชีพทํานามีหนี้สิน เพราะตองซื้ออุปกรณเครื่องมือการทํานา ซื้อปุย  ยา  สารเคมี
ตางๆ หักคาใชจายแลวรายไดไมพอกับคาใชจาย 

ตอมาไดเลิกเชาท่ีนาแลวหันไปประกอบอาชีพชางไมรับจางทั่วไป  แตงานจางไมมีประจํา  พอมีงาน
ก็มีรายไดแตพอวางงานก็ไมมีรายได และตองสงบุตรท้ัง 3 คนเรียน  จึงเริ่มมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  จากที่เคยทํา
นาในครั้งกอนนั้น ไดปลูกเผือกควบคูกับการทํานาไปดวย  เพื่อเปนอาชีพเสริม จากการปลูกเผือกครั้งแรก
ขาดทุนมากเพราะดินในนาแนน  ไมไดปรับสภาพของดินใหรวยซุยเพื่อท่ีเผือกจะไดลงหัวไดดี ในเนื้อท่ี 2 
งาน  ลงทุนประมาณ 3,000 บาท  ไดกําไรจากการปลูกเผือกประมาณ 6,000 บาท    

ป 2543 ไดมีการปรับสภาพดินโดยการทําปุยหมักไปหวานในนาทําใหดินรวนซุยดีข้ึน ทําใหผล
ผลิตของการปลูกเผือกเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว มีกําไรเพิ่มมากขึ้นเปนเงิน 12,000 บาท 

นั่นเปนแรงจูงใจที่ทําใหคุณทองคําทําปุยหมักนําไปใชในนาขาวทดแทนการใชปุยเคมี  และในป
นั้นเองทําใหคุณทองคํา ไดรับโลเกียรติคุณจากการทํากําไรทางการเกษตรที่ลดตนทุนจากการผลิตมากที่สุด  
และไดเริ่มทําปุยหมักในครัวเรือน และขยายเปนปุยน้ําหมักยาฆาแมลงที่ทําจากพืชผักสมุนไพร  การทําปุย
ชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย  จนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันการทําเกษตรกรรมมี
การใชสารเคมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนการทําลายสิ่งแวดลอมเปนอันตรายตอสุขภาพ ดินเสื่อมสภาพ ปจจัยการ
ผลิตมีราคาสูงข้ึน ทําใหการลงทุนไมคุมทุน รายไดไมพอรายจาย จึงหันมาดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทํากินเอง ใชเอง เพื่อลดรายจายใหครอบครัว สวนที่เหลือขายได พอประมาณ : พยายามลดตนทุน
ในการผลิตลงใหมากที่สุด แตผลผลิตมีคุณภาพโดยใชปุยและสารไลแมลงที่ทําเองเปนชีวภาพ โดยมีการทํา
รวมกันเพื่อใชในชุมชน เปนการลดรายจาย มีการทําบัญชีครัวเรือน จึงมีเงินเก็บไวเพื่อเปนทุนการศึกษา และ
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ใชจายในบานยามจําเปน มีเหตุมีผล : ในการทํางานแตละครั้งจะคิดอยูเสมอวาความเปนไปไดมีมากนอย
เทาไหร มีผลกระทบอะไรบาง ตองลงทุนเทาไร และอะไรบางที่ทําเองได ภูมิคุมกัน : จะวางแผนการใชชีวิต
ของครอบครัวอยางนอย 3 ป และปลูกฝงนิสัยการออม การอยูแบบพอเพียงใหกับลูกอยูเสมอ เปนแบบอยาง
ท่ีดี มีการเก็บออมเงินและ จดบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และทําบัญชีรายรับ – รายจายของครอบครัวอยาง
สม่ําเสมอ รูจัก ลด ละ เลิก ในสิ่งไมจําเปนและฟุมเฟอย ความรู/คุณธรรม : รากฐานของชีวิตคือการศึกษา ซึ่ง
ทําใหไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค เพราะปญหาทุกอยางมีทางแกไขเสมอ  

รวมท้ังนําหลักคุณธรรม 4 ประการมาใช คือ รักษาความสัตย รูจักขมใจ รูจักอดทน อดกลั้น และอด
ออม รูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ /การ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม การดูงานที่ตางๆ นํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหไดผลดียิ่งข้ึน ครอบครัว : การ
ประกอบอาชีพสุจริตและนําหลักคุณธรรมทั้ง 4 ประการมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนสามารถสงลูกเรียน
จนจบปริญญาตรีและมีภรรยาคอยชวยเหลือเกื้อกูลในดานตางๆ และบุตรท้ัง 3 มีความประพฤติดี ครอบครัว
อยูพรอมหนา มีความอบอุน มีการปรึกษาหารือกันและทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว การแบงปนชุมชน/
สังคม : ไดรวมกับกลุมตางๆ ของหมูบาน ตําบล อําเภอ รวมท้ังเปนผูนํา วิทยากรใหความรูกับกลุมและ
ผูสนใจ  
 
จิตอาสาของคุณทองคํา  เข็มทองคํา   หมอดินประจําหมูบานดอนสัก  ชาวสุโขทัย 

คุณทองคํา  กลาววา ไดรับการถายทอดความรูและสนับสนุนจากคุณเสถียร  กลิ่นจําปา  หัวหนา
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย  พรอมเจาหนาท่ีสงเสริมการใชทรัพยากรฯ : ลดการเบียดเบียนธรรมชาติเชนการ
ใชปุยหมักชีวภาพ งดการเผาตอซัง ปลูกแฝกเพื่อรักษาหนาดิน เปนผูนําในการปลูกตนไมบริเวณถนน
สาธารณะ อนุรักษและเพาะพันธุไมสมุนไพรท่ีหายาก วัฒนธรรม : เปนผูนําในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตําบล รวมท้ังชวยเหลือเพื่อนบานในโอกาสตางๆ การสงเสริมใหมีการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตัวอยางแกคนในชุมชน 
แนะนําใหผูอื่นทําตาม แบงปนกลาไมท่ีเพาะเองใหชุมชนไดชวยกันปลูก  ปจจุบันไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานตางๆ และชาวบานทั่วไป  รวมทั้งเกษตรกร  นักเรียน  นักศึกษา ไดไปศึกษาดูงานในโรงเรียน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจัดตั้งข้ึนในพื้นที่ของตัวอง  ท่ีอยูบานเลขที่ 2/1 ม.3 บานดอนสัก ต.ไกรกลาง  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย   

ความภาคภูมิใจในชีวิตของหมอดินอาสาที่ไดทําคุณประโยชนใหกับสังคมและชุมชนเกษตรกรรมที่อุทิศ
ตนมุงพัฒนาที่ดินใหอุดมสมบูรณ นั่นคือรางวัลแหงชีวิตที่คุณทองคําไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําป 2551 

“โรงเรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เปนตนแบบการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน  สรางจิตสํานึกให
ตนเอง และเก็บออมไวในยามจําเปน ใหกับราษฎรในหมูบาน  โดยมีกิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงหมูบนบอดิน  
กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักสวนครัว  ไมผล  การทํานาเกษตรอินทรีย  กิจกรรมการเลี้ยงไกพันธุพื้นเมืองใน
เลาอยางยั่งยืน  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน  กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต  
กิจกรรมสงเสริมการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ/ ปุยอินทรีย”  คุณทองคํา  กลาว.   
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คุณทองคํา  กลาวย้ําอีกวา  การทํางานใหประสบความสําเร็จตองไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  ไมยอทอตอ
ปญหาที่เกิดข้ึน  เรียนรูดวยตัวเองและหมั่นศึกษาดูงานที่ตางๆ และนําความรูมาเผยแพรใหกับคนในหมูบาน
ไดรับความรู  ชวยกันทําจนเกิดการรวมกลุมข้ึนในหมูบาน และยังเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหแก
ผูสนใจในการลดการใชสารเคมี เพื่ออนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนแกนนําในการรณรงคให
ครัวเรือนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  รณรงคลดการใชสารเคมีในการเกษตร ตอไป   

หากทานใดสนใจศึกษาดูงานติดตอไดที่สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย  บานสระบัว  หมู 7  ต.วังใหญ  อ.
ศรีสําโรง  จ.สุโขทัย 64102  โทร.055-614046 

........................................... 
 

(นายประเสริฐ   เทพนรประไพ) 
                                                                                                                     เลขานุการกรม 
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