คํานํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจดั ใหมกี ารประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรตวั อยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องคกรภาครัฐและธุรกิจ ทีไ่ ดนอ มนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบ
ความสําเร็จ และเปนแบบอยางทีด่ แี กสงั คม
จากการประกวดผลงานฯ ครัง้ ที่ 1 คุณแสนหมัน้ อินทรไชยา อําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี ไดรบั รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ประเภทประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เหมาะสมทีจ่ ะเปนตัวอยางใหบคุ คลทัว่ ไป รวมทัง้ ผูท สี่ นใจ
ไดศึกษาเรียนรูความสําเร็จของคุณแสนหมั้นฯ สํานักงาน กปร. จึงเห็นสมควรให
คุณแสนหมัน้ ฯ เปนศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบือ้ งตน สํานักงาน กปร. ไดจดั พิมพ์
หนั ง สื อ การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด า นประชาชนทั่ ว ไป
เพือ่ เปนแนวทางใหผทู สี่ นใจไดเขาใจและมองเห็นภาพการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการพัฒนาตนเองและสวนรวม
สุดทายนี้ สํานักงาน กปร.ขอขอบคุณ คุณแสนหมัน้ อินทรไชยา เปนอยางยิง่
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยหวังเปน
อยางยิ่งวา หนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชน
ทั่วไป จะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคมตอไป
ตามลําดับ

(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากระราชดําริ

สารบัญ
คํานํา
ประวัติสวนตัว
ชีวติ การทํางาน
การดํารงตนอยางพอเพียง
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับงานพัฒนา
เกียรติบตั รของนายแสนหมัน้ อินทรไชยา
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ภาคผนวก
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครัง้ ที่ 1
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ประวัตสิ ว นตัว
ขาพเจา นายแสนหมัน้ อินทรไชยา
เกิดเมือ่ วันพุธที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2498
ปจจุบนั อายุ 54 ป อยูบ า นเลขที่ 27 หมูท ี่
1 ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัด
อุดรธานี เปนบุตรของนายเจริญ และ
นางสายคํา อินทรไชยา มีพนี่ อ งทัง้ หมด 7 คน
ขาพเจาเปนบุตรคนโต มีอาชีพ ทํานา ปจจุบนั
มีภรรยาชือ่ นางลาวัลย อินทรไชยา มีบตุ ร
2 คน คือ คนแรก นายจารึก อินทรไชยา อายุ 29 ป จบปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุตรคนที่ 2
นางสาวลักษณคณีย อินทรไชยา อายุ 25 ป จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี และ
จบปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทํางานทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี
ชวงวัยเด็กขาพเจามีสขุ ภาพไมคอ ยแข็งแรง จนไดเปลีย่ นชือ่ จากแสนสุขเปน
แสนหมัน้ เมือ่ อายุได 13 ขวบ ก็ไดลม ปวยขัน้ รุนแรง ปวยอยูป ระมาณ 3 เดือน
รางกายผอมเหลือแตกระดูก พอและแมใหทานยาก็ไมยอมทาน เพราะชีวิตนี้
ทอแทมาก มีแตคนดูถกู เหยียบหยาบ ในชวงนัน้ ใหกนิ ขาวกับเกลือ เพราะกลัวผิด
กับไข จนกระทัง่ วันหนึง่ เจาอาวาสวัดบวรมงคล ทานหลวงปูม กุ ทราบขาว จึงขึน้
มาหาขาพเจาถึงหองนอน คําแรกทีก่ ลาว “โอคนผูนี้ไมเปนคนธรรมดา จะเปน
บุคคลสําคัญในอนาคตขางหนา จะเปนผูน าํ คน ถาบวชจะมีคนนับถือ ทีส่ ามารถ
สอนคนได” ทําใหขา พเจามีกาํ ลังใจในการตอสูช วี ติ เพียงแคหลวงปูม กุ พูดแคนี้
ก็ทําใหเด็กชายที่ปวย 3 เดือนก็หาย โดยไมตองพึ่งยาอีก หลวงปูมุกก็พูดวา
ถาหายปวยแลวใหไปบวชเปนสามเณรทีว่ ดั บวรมงคล
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 1

กุฏิวัดบวรมงคลที่ขาพเจา
ออกแบบเอง กอสรางเอง นําไม
กุฏเิ กามาสรางหลังใหม ถวาย
วัดบวรมงคล เพราะเปนลูกสิทธิ์
วัดบวรมงคล

จนเมือ่ แมขา พเจาลมปวย ก็ไดลาสิกขาบท มาดูแลแมได 6 เดือน เมือ่ อายุ
ได 15 ป แมกจ็ ากขาพเจาและนองๆ ไป ในชวงแมตายก็มปี ญ
 หาเรือ่ งมรดก ตากับ
ยายไมอยากใหมรดกแกพอ ทางตากับยายจะมอบใหขาพเจาเมื่อบรรลุนิติภาวะ
ทําใหตองแยกนากันทําระหวาง พอ แมใหม และนองๆ กับตายายและนาๆ
ทีเ่ ปนผูห ญิงทัง้ หมด เมือ่ มีปญ
 หาเชนนีข้ า พเจาจึงตัดสินใจทํานาทัง้ 2 ที่ โดยตอนเชา
ตื่นแตเชาไปไถนาดวยควายใหกับตายาย นาๆ พอตอนบายก็มาไถนาดวยควาย
ใหกบั พอแม และนองๆ ปกดําทําอยางนีท้ กุ ป สวนขาวทีไ่ ดกไ็ มขอแบงเลยขอมีกนิ
ไปวันๆ ก็พอ นอกเหนือจากฤดูทาํ นา ขาพเจาก็ไปเลีย้ งวัว เลีย้ งควาย
ชวงอายุ 17 ปยา ง 18 ป เมือ่ มีเวลาวางจากฤดูทาํ นาหรือชวยเหลืองาน
พอแมเสร็จแลวจะไปรับจางขุดสระดวยจอบ (สมัยนัน้ ยังไมมเี ครือ่ งทุนแรง) และ
ทําคันคูนา (หนองเรือคําเปนหนองประจําบานถอนนาลับ ขาพเจาไดขดุ ให โดย
ไมรบั เงินคาตอบแทน) เงินทีไ่ ดกใ็ หพอ และนองใชในการไปโรงเรียน เงินทีร่ บั จาง
ไดมาในแตละครัง้ จะแบงเปน 3 สวน 2 สวนจะมอบใหพอ และนองๆ และเหลืออีก
1 สวนจะเอาเก็บไวเปนคาอาหารในการรับจางครัง้ ตอไป สวนเสือ้ ผาก็หาเงินซือ้ เอง
ไมเคยขอเงินจากพอหรือตากับยายเลย ตอมาอายุ 18 ปไดมีการพัฒนาการ
2 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

รับจางโดยการแปรรูปไม เมือ่ เห็นวาบานพอแมมสี มาชิกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ บานก็มี
ขนาดเล็ก จึงไดลองผิดลองถูกในการทําบาน ตื่นแตเชาถือขวานเขาไปกลางปา
คนเดียว เพือ่ ทีจ่ ะไปเอาไมมาทําบานใหกบั พอ และตายาย เมือ่ ชาวบานเห็นวา
ทําบานเปน ก็มาวาจาง แตขา พเจาก็ไมคดิ เอาคาจางเลย ทําใหฟรี พรอมยังให
ความรูแ กคนอืน่ ๆ ทีอ่ ยากเปนชางไม โดยสอนฟรี พออายุได 24 ป เกิดอุทกภัย
น้ําทวมขาวในที่ตาหมด ไมมีขาวกิน พอและตายาย สงไปทํางานที่กรุงเทพ
มหานคร เพื่อหาเงินมาซื้อขาวกินและสงนองๆ เรียนหนังสือ ไปครั้งแรกอยู
โรงงานทอผา โรงงานอิฐบล็อก ปม น้าํ มัน และสุดทายก็เปนยาม เมือ่ ไปทํางาน
ทีไ่ หนๆ เจาของกิจการก็รกั เหมือนลูกเหมือนหลาน เพราะทํางานอยางจริงใจ เอาใจ
ใสในงาน เมือ่ ไดรบั เงินคาจาง เดือนละ 700 บาท สงมาใหพอ และตายาย 500 บาท
สวนเหลือ 200 บาท เก็บไวคาอาหารและออมไวยามฉุกเฉิน เมื่อกลับมาบาน
และแตงงานก็รับจางสรางบาน แตราคาถูกและทํางานอยางมีคุณภาพ ทําใหมี
คนวาจางทําบานเปนจํานวนมาก จึงไดฝก คนในชุมชนมาเปนลูกมือในการทําบาน
ไปจนถึงงานออกแบบกอสรางกุฏวิ ดั บวรมงคล

บานคุณแมทองคํา อินทรไชยา
และนองๆที่ขาพเจาสรางให
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3

ครอบครัวอบอุน / ครอบครัวเขมแข็ง
ในครอบครั ว ของข า พเจ า มี
สมาชิก 4 คน โดยเปนแบบอยางทีด่ ี
แกลกู ๆ ไมสบู บุหรี่ ไมเลนการพนัน
ไมดมื่ ของมึนเมา ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
มี เ หตุ ผ ล สอนลู ก ๆไปในทางที่ ดี ๆ
ใหรจู กั เสียสละตอประโยชนสว นรวม
จนไดพอ ดีเดน ระดับตําบลถอนนาลับ
ประจําป 2548
ภรรยาของขาพเจามีความเอาใจใสกับทุกคนในครอบครัว มีอาชีพทํานา
ทําสวน เปนแมบา น เวลาวางก็จะทําสวนปลูกพืชทุกอยางทีก่ นิ ได และเปนแม
ทีด่ แี กลกู ๆ เปนตัวอยางทีด่ ี ไมเลนการพนัน ไมดมื่ ของมึนเมา ไมเทีย่ ว อบรมลูก
ในทางทีด่ ๆี เสมอ ไดแมดเี ดนของโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯ เมือ่ ป 2538
สวนลูกคนโตเปนผูช ายชือ่ นายจารึก อินทรไชยา ปจจุบนั อายุ 28 ป กําลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี จบ ปวส.ทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรียนหนังสือไดโควตา
ระดับ ม.ตน ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ขอนแกน) แตไมมโี อกาสเรียนเพราะตองสงนองเรียนระดับ ปวส.กอน ไปทํางาน
ก็ไดตงั้ ใจทํางาน สงเงินมาใหนอ งเรียน พอนองเรียนจบ อยากเรียน จึงใหกลับมา
เรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ขณะไปโรงเรียนกลับมาวันเสาร
อาทิตย มาชวยทีบ่ า นทํางาน ใชเงินอยางคุม คา สิง่ ทีไ่ มจาํ เปนก็ไมซอื้ ตัง้ ใจเรียน
หนังสือ ไมเคยสูบบุหรี่ ไมเคยเลนการพนัน ไมเทีย่ ว
ลูกสาวคนที่ 2 ปจจุบนั อายุ 25 ป จบปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี เมื่อป 2550 จบแลวใหกลับมาพัฒนาชุมชน ปจจุบันเปนครู
4 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

พี่เลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็กบานหนองแวง ตําบลถอนนาลับ หลังเลิกเรียนและ
วันเสารวนั อาทิตยกม็ าชวยทําบัญชีกลุม ตางๆ และทํางานชวยครอบครัว ไปเรียน
ทีอ่ ดุ รธานีกไ็ ดกลับบานทุกวันเสาร-วันอาทิตย มาชวยเหลืองานชุมชน และมาชวย
งานครอบครัว ไมวา จะเขียนโครงการของบประมาณ แผนงานตางๆ ไมเลนการ
พนัน ไมดมื่ ของมึนเมา ไมเทีย่ ว
ครอบครัวมีการเอาใจใสดแู ลกัน อบอุน ไมทะเลาะวิวาท พอและแมกเ็ ปน
ตัวอยางทีด่ ใี หแกลกู ๆ ใหคาํ ปรึกษา พูดคุยกัน สอนลูกๆ ในทางทีด่ ๆี ใหอภัยกัน
สอนลูกคูกับพระธรรม พอแมจะไมเคยจัดงานวันเกิดใหแตจะใหตักบาตรและไป
วัดทุกป
รอบบริเวณบานมีตน มะมวง สมโอ
มะยม ตะไคร หอมชนิดตางๆ
ตนมะกอกตนนอยหนา ตนดอก
พุทธชอน ตนชมพู ตน มะละกอ
ตนผักโขม ตนดอกคุณนายตืน่ สาย
ตนลําไย ขมิน้

ชีวิตการทํางาน
เมือ่ ขาพเจาไดกลับมาใชชวี ติ ทีบ่ า นถอนนาลับอีกครัง้ ขาพเจามีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะทําใหชมุ ชนมีสว นรวมในการพัฒนา และไดเริม่ ทํางานใหชมุ ชนอยางเต็มตัว
ตัง้ แตป พ.ศ. 2524 จากการทีไ่ ดรบั เลือกเปนหัวหนาคุม 7 คุม โสภานุสรณ และ
ประกอบกับงานกอสรางในหมูบาน ที่ขาพเจาไดชวยสอนและชวยสราง ทําให
ชาวบานใหการยอมรับนับถือ และไดรบั คัดเลือกเปนผูท รงคุณวุฒขิ องหมูบ า น ใน
ชวงป พ.ศ. 2532-2540
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ขาพเจาไดเริ่มงานปกครองดวยการกําหนดกฎระเบียบ ที่จะทําใหสมาชิก
หมูบ า นอยูร ว มกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย ซึง่ ตองใชระยะหลายปกวาจะเปนที่
ยอมรับและถือปฏิบัติกันมาจนปจจุบัน งานพัฒนาชุมชนยังครอบคลุมถึงการ
แกปญหาตางๆ ที่สําคัญคือภาระหนี้สินและปญหาน้ําทวม โดยขาพเจาไดริเริ่ม
จัดตัง้ กลุม นาปรัง โดยมีการยืมเงินจากกลุม ออมทรัพย เพือ่ ทําคลองนาปรัง และ
เก็บคาคลองสงน้าํ จากสมาชิก โดยคิดตามจํานวนไร ซึง่ เพียง 2-3 ป ก็สามารถ
เก็บเงินคืนกลุม ออมทรัพยได ผลจากการขุดคลองทําใหสามารถทํานาไดปล ะ 3 ครัง้
และชาวนามีรายไดมากขึ้น

สมาชิกกลุมผลิตขาวชุมชนกําลัง
คัดเลือกเมล็ดพันธุข า ว

นับจากป 2540 จนถึงปจจุบนั ทีข่ า พเจา ไดรบั ความไววางใจใหเปนสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล 3 สมัย ทําใหไดมโี อกาสผลักดันใหเกิดการสรางการมี
สวนรวมภายในชุมชน เพือ่ ใหชาวบานไดมโี อกาสแกปญ
 หา และพัฒนาชุมชนรวมกัน
การกอตั้งรานคาชุมชน ปมน้ํามันชุมชน กลุมผลิตขาวชุมชน เปนตัวอยางของ
การรวมกลุม กันภายในชุมชน เพือ่ สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกหมูบ า น
เนื่องจากการรวมกลุมเปนการสรางพลังการตอรอง เพื่อความเปนธรรมในการ
กําหนดราคาสินคา ทัง้ ยังเปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน จากการระดม
เงินทุนและการปนผล การเรียนรูร ว มกันของสมาชิกกลุม ทําใหเกิดปญญาในการ
ทําสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอตนเอง และชุมชน เชน กลุมผลิตขาว ทําให
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ประชุมปนผลกลุมออมทรัพยฯ

ไดเรียนรูถ งึ การคัดพันธุข า วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การทําปุย หมักชีวภาพ ปุย หมักจุลนิ ทรีย
อัดเม็ด และยังไดเงินปนผลอีกดวย เมือ่ คนในหมูบ า นเริม่ เห็นประโยชนของการ
รวมกลุม ทําใหมกี ารรวมกลุม กันมากขึน้ ไมวา จะเปนกลุม อาชีพ เชน กลุม เรือคํา
กลุมกอสราง กลุมโรงสีขาวชุมชน กลุมสตรีเลี้ยงหมู กลุมผลิตหัวอาหารสัตว
กลุมเครื่องจักรสาน เปนตน เมื่อกลุมอาชีพเติบโตขึ้น ความตองการเงินทุนก็มี
มากขึน้ ทําใหมกี ารตัง้ ธนาคารชุมชนขึน้ ในป 2548 ซึง่ เปนธนาคารชุมชนแหงแรก
ของจังหวัดอุดรธานี
ในชวง 10 ปทผี่ า นมา ขาพเจาใหความสําคัญกับการอนุรกั ษปา สมุนไพร
อยางมาก โดยไดรวมกับชาวบานในการนําเอาสมุนไพรมาปลูกเพื่อจัดใหเปน

สมาชิกกลุมผลิตขาวชุมชน
รวมกันเก็บเกีย่ วผลผลิต
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สวนสมุนไพร โดยตั้งใจวาจะตอยอดโดยการทําโครงการนวดสปาอบสมุนไพร
ตามโครงการ SML นอกจากนัน้ หมูบ า นนาถอนลับยังไดรบั คัดเลือกใหเปนชุมชน
ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และยังไดรับงบประมาณเพื่อผลิต
ไบโอดีเซล ในป 2551 อีกดวย

คณะ ผอ. และนักศึกษาระดับปริญญาโท
มาศึกษาดูงานชุมชนบานถอนนาลับ

ความภาคภูมใิ จทีข่ า พเจาไดเปนสวนหนึง่ ของการทํางานเพือ่ สวนรวม เพือ่
ใหชมุ ชนเกิดการเรียนรู และรวมมือกันสรางงานพัฒนาทัง้ ในดาน เศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดลอม และพลังงาน ทําใหบา นถอนนาลับเปนชุมชนทีส่ ามารถพึง่ พาตนเอง
ได โดยไมตอ งรองบประมาณจากรัฐบาลอยางเดียว อีกทัง้ บานถอนนาลับยังเปน
ชุมชนตนแบบ โดยในแตละเดือนขาพเจายังคงทํางานในฐานะวิทยากร เพือ่ บรรยาย
ใหคณะตางๆ จากทัว่ ประเทศ ประมาณ 1,000 คน ทีเ่ ขามาศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
แผนชุมชน และกิจกรรมกลุม ตางๆ ทีม่ คี วามเขมแข็ง

กระทรวงการคลัง โดยสํานักงาน
เศรษฐกิจแหงชาติและสํานักงาน
วิสาหกิจไดมาศึกษาดูงานชุมชน
บานถอนนาลับ
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การดํารงตนอยางพอเพียง
แรงจูงใจทีข่ า พเจาใชชวี ติ แบบพอเพียง คือ พระเจาอยูห วั ของเรา ทีพ่ ระองค
ทรงเห็นความทุกขยากของประชาชน พระองคทรงคิดคนวิธีที่จะชวยใหราษฎร
ในประเทศไทยใหมชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ขาพเจาจึงอยากชวยพระองคอกี แรงหนึง่ โดยการ
ปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
O ความพอประมาณ
ขาพเจาไดอยูก บั พระธรรม สิง่ แรก ขอใหรา งกายแข็งแรง ครบ 32 ประการ
จะทําทุกอยางทีส่ ามารถทําได ทัง้ ดานการเกษตร ดานบริการประชาชน หนักเอา
เบาสู และเรียนรูไ ปพรอมๆกัน ชวยเหลือผูอ นื่ ทุกเมือ่ ถาเราพอเพียงแลว
ดานครอบครัว รายไดจากอาชีพเกษตรกรรม ขาวทีไ่ ดมาจะแบงไวกนิ
2 สวน อีกหนึง่ สวนขายเปนคาขนสง คาแรงงาน สวนทีเ่ ก็บไวกนิ หากเหลือก็นาํ
ไปฝากไวทธี่ นาคารขาวของหมูบ า น รายไดจาก ส.อบต. จะใหลกู ชายไปโรงเรียน
เดือนละ 4,000 บาท สวน 900 บาท จะเก็บไวใชในครัวเรือน รายไดจากกลุม
ตางๆ จะฝากธนาคารและออมกลุม ตางๆ (สัจจะ)ตามทีไ่ ดลงหุน และสัจจะไว และ
เสียประกันชีวติ รายเดือน เดือนละ 180 บาท สวนเงินเดือนของลูกสาว จะให
ครอบครัว ครึง่ หนึง่ และสวนทีเ่ หลือจะเก็บไวธนาคารเวลาฉุกเฉิน
O ความมีเหตุผล
ขาพเจาพูดคุยรับฟงสมาชิกในครอบครัวทุกเมือ่ ใหเกียรติซงึ่ กันและกัน
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะรับฟงและจะหาเหตุผลในการแกปญหา โดยไมใชอารมณ
หาสาเหตุและเหตุผลเกีย่ วปญหานัน้ ๆ และรวมกันแก ขาพเจาจะเปนคนทีร่ บั ฟง
ผูอ นื่ ทุกเมือ่ ถาเปนสวนรวมใชการประชาคมเปนหลัก ในดานการทํางาน แบงฝาย
รับผิดชอบในการบริหารชุมชนและกลุม ตางๆ
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ภูมคิ มุ กัน
ขาพเจา ไมประมาทในการทํางานยึดหลัก 3 อยาง คือ
1. จะใชทรัพยากรของเราทีม่ อี ยูอ ยางคุม คา ถาเปนของครอบครัวดํารง
ชีวิตตามฐานะที่มีอยู สมาชิกในครอบครัวจะปลูกตนไมทุกป ทั้งไมเศรษฐกิจ
ไมผล ไมลม ลุก ปลูกทุกอยาง ทีม่ พี นื้ ทีว่ า งเปลา มีนอ ยใชนอ ย ไมฟมุ เฟอย มีการ
ออมทุกเดือน โดยการออมเปนรายเดือน ทุกกลุม ในชุมชน และเมือ่ มีรายไดจะแบง
ไวฝากกลุมธนาคารชุมชน ถาเปนของชุมชนจะใชทรัพยากรภายในชุมชนอยาง
คุมคา และอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนหนองเรือคําที่มีเปดน้ํา
สั ต ว ต า งๆ วั ด ป า ที่ มี ป า ไม ป ระมาณ 72 ไร และที่ ส าธารณะอื่ น ๆ ถ า ใคร
ลักลอบทําลาย จะใชกฎของหมูบ า นปรับ เมือ่ มีเวลาวางก็ไปปลูกตนไมในสถานที่
ของชุมชน
O

สูข วัญใหแกนกั ศึกษาวิทยาลัย
สันตพล จังหวัดอุดรธานี
มีศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
บานถอนนาลับ เปนระยะเวลา
15 วัน 14 คืน

2. ใชปญ
 ญาของคนในชุมชนเสริมสรางภูมปิ ญ
 ญา เมือ่ ไดไปอบรมและ
ดูงานที่ตางๆแลว เกิดแนวคิดในการดัดแปลงทรัพยากรในชุมชนที่สามารถใชใน
ชุมชนได เชน ทําเครือ่ งนวดขาวทีท่ าํ ขึน้ เองทีส่ ามารถประหยัดน้าํ มันได ทีส่ ามารถ
แทนรถนวดขาวในปจจุบันนี้ได
3. รวมทุนหมุนเวียนในบานเรา คิดเอง ทําเอง ใชเอง
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ความรูค คู ณ
ุ ธรรม
สรางจิตสํานึกใหกับตัวเองเปนแบบอยางกับลูกหลาน มีกฎกติกากับ
ครอบครัวและเพือ่ นบาน ดํารงชีวติ ใชหลักคุณธรรม 5 ประการ
1. มีความซื่อสัตยตอกัน ถามีความซื่อสัตย จะสรางความเชื่อมั่น
ใหกบั ผูล งทุนและสมาชิกในครอบครัวและในกลุม ได
2. มีความเสียสละเพือ่ สวนรวม ถาเราพอเพียงแลว เราก็เสียสละเพือ่
ผูอ นื่ เพือ่ ประโยชนสขุ กับชาวบานได
3. มีความรับผิดชอบรวมกัน ถาใครทํางานผิดพลาด เราจะชวยเหลือ
ใหอภัยทุกเมื่อ ความผิดพลาดถือเปนประสบการณชีวิตที่มีคุณคาทั้งครอบครัว
และชุมชน
4. มีความเห็นอกเห็นใจกัน ถาเขาลําบากเราก็หาทางชวยเหลือให
ถึงทีส่ ดุ ทัง้ ปญญาและทรัพยสนิ เงินทอง
5. มีความไววางใจกัน ไมมใี ครไมอยากทําความดี ทุกคนยอมอยากทํา
ความดี ถามีโอกาสเราตองใหโอกาสเขา ตองใชเวลาเปนเครือ่ งพิสจู น
O
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การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับงานพัฒนา
“ถาเราใชภูมิปญญาของตนเองมันก็จะไปได ถาเราไปใชภูมิปญญาของ
คนอืน่ เขาอาจโกหกเรา เขาอาจจะทําแบบหวังผลคือหัวการคากับเรา เราก็อาจ
จะเสียเปรียบเขา เพราะฉะนัน้ เราก็ทาํ เทาทีภ่ มู ปิ ญ
 ญาเรามี แตกอ นผมไมมปี ญ
 ญา
ผมก็ใชแรงนะ ใชแรงอยางเดียว พอเราใชแรงของเรา ปญญาก็เกิด เราก็รจู กั ระบบ
การบริหารตางๆ”
O รวบรวมข อ มู ล ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ใ นหมู บ า นและตํ า บล
โดยเฉพาะบุคลากรในชุมชน
O ยึดหลักภูมิปญ
 ญาของชาวบานในชุมชน
O รวมทุนหมุนเวียนในหมูบานและตําบล

สระน้าํ จํานวน 2 บอและมีคลอง 1 คลอง จํานวน 3 ไร 3 งาน บริเวณคูสระมีตน มะมวง
ตนกระทอน ตนมะกอก ตนมะกอกน้าํ ตนหวาย ตนไมไผ ตนฝรัง่ ตนยูคาริตสั
ตนกระถินบาน และตนกระถิน เลีย้ งปลาตามธรรมชาติ
12 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

เศรษฐกิจพอเพียงแบบแผนชุมชน
O
O
O
O
O

ประชาคมหมูบ า นทีจ่ ะตองทํา 1-10 กอน ตามความสําคัญ
จัดตัง้ สภาชุมชน เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนทีจ่ ะตองทํา
คิดถึงทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นชุมชน
คิดถึงภูมปิ ญ
 ญาของชาวบาน
คิดถึงทุนของชุมชนเปนหลัก

หลักสูตรการออมดานวัตถุ 5 ประการ
1. ตองมีดนิ ตองออมดินไว เพราะทีด่ นิ มันจะราคาสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ถาใคร
มีที่ดินเยอะคนนั้นก็จะร่ํารวย
2. เมื่อมีดินก็ตองปลูกตนไม ถาเราคิดไดตั้งแตอดีตถาเราไมทําลายตนไม
เราก็จะเปนเศรษฐหมดประเทศ พอรัฐบาลมีนโยบายใหปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน
มันสําปะหลัง ยางพารา คนอีสานก็มาทําลายตนไมหมด ปลูกออยเหมือนกัน เปลีย่ น
ปาดงทึบเปนปาออย ผลสุดทายไดกาํ ไรอยางเดียว แตทนุ ไมมี ทุนหมดไป

ทํานาจํานวน 18 ไร ปจจุบนั ใหคนทีไ่ มมนี าทําเชา ปลูกขาว กข. 6
ปลูกไมไผ ตนมะมวง ตนนอยหนา กลวย ขิง ขา กระชาย ปแดง พริก มะเขือ ไมไผ
ตนมะมวง ตน ถัว่ โดยไมใชสารเคมี แตใชสารน้าํ หมักชีวภาพ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 13

3. ออมน้าํ ผมเริม่ ออมตัง้ แตขดุ สระ ออมน้าํ ไวใชสาํ หรับการเกษตรในฤดู
แลง พอมาเปนชุมชนของเราก็ออมอีก เนือ้ ทีป่ ระมาณ 75 ไร กําลังขุดลอกอยู
แล้วตรงนีก้ เ็ ป็นเนือ้ ทีท่ เ่ี ราอนุรกั ษ์ปลาไว้ นกเป็ดน้ำก็มาอยูด่ ว้ ย

มีสระน้าํ ประมาณ 2 งาน มีบวั น้าํ และปลาตามธรรมชาติ ไวเลีย้ งโค

4. ออมเงิน กลุม การออมของบานถอนนาลับมีการออมเงินอยู 7 กลุม ดวยกัน
มีกลุม ออมทรัพย กลุม กองทุนหมูบ า น กลุม เมนู 5 กลุม พัฒนาสตรี กลุม สหกรณ

ปลูกตนยูคาริตสั จํานวน 8 ไร
14 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

สตรีเลีย้ งหมู และกลุม สีมว ง ตัวนี้ ธกส. มาจัดอบรม แลวก็กลุม สีแดง นีค่ อื การออม
พอออมเงิน ศูนยกลางการออมที่ใหญที่สุดก็คือธนาคาร เราก็ออมกับธนาคาร
อีกสวนหนึง่ แลว

พระอาจายมาศึกษาดูงาน
ชุมชนถอนนาลับ

โรงเรือนผลิตหัวอาหารสัตว

5. ออมความรู เราออมไดเรือ่ ยๆ อยางผมนีไ่ มรอู ะไรเลยนะ ไมรอู ะไรก็ใช
แรง พอเราทําไปทํามาเราก็ออมเก็บเรียนรูไ ปเรือ่ ยๆ ไปศึกษา ดูงานบาง อบรมบาง
ก็เลยเปนศูนยกลางขอมูลความรู พอจะมีอะไรอยูใ นสมองบาง

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 15

เกียรติบตั รของนายแสนหมัน้ อินทรไชยา

พ.ศ. 2550 ไดรบั ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาอยูห วั รางวัลชนะเลิศ
ประเภท ประชาชนทั่วไป การประกวดผลงานตามปรัญชาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งจาก
พระราชดําริ
พ.ศ. 2550 ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรวา เป น ผู
สนับสนุนกิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2549 มูลนิธอิ าจารยจาํ เนียร สาระนาค ประกอบอาชีพการเกษตร
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมดีเดน
พ.ศ. 2549 ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานงานชุมชน ประเภท ผูน าํ ชุมชน โดยสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเอง
ตามระบบมาตรฐานงานชุมชนผานเกณฑการประเมินผล
16 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

พ.ศ. 2549 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ไดผา นการประชุมเสวนา
โครงการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก ารปฏิบตั ใิ นชุมชน จังหวัด
อุดรธานี
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ไดรับคัดเลือกเปนพอ
ตัวอยาง ตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ประจําปพทุ ธศักราช 2548
พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ผูน าํ กลุม ออมทรัพย
เพือ่ การผลิตดีเดน จังหวัดอุดรธานี ไดรบั การคัดเลือกเปนผูน าํ องคกรเครือขาย
พัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2548
พ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องในวัน
สิง่ แวดลอมโลก 5 มิถนุ ายน 2547
พ.ศ. 2547 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรลูกคา
ธนาคาร สาขาบานดุง ไดรบั รางวัลดีเดน ดานการพัฒนาชุมชน ประจําป 2547
พ.ศ. 2546 ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ เปนผู
ประสานพลังแผนดิน ไดอทุ ศิ กําลังกาย กําลังใจ ในการตอสูเ พือ่ เอาชนะยาเสพติด
เปนผลดีตอ ทางราชการ และประชาชน
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 17

พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนผูเขารวมสัมมนา หลักสูตร “การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
การทุจริต” โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ระหวางวันที่ 19 - 20
มิถนุ ายน 2546
พ.ศ. 2546 โรงเรียนบานถอนนาลับ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บานดุง สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี คนดีศรีบา นถอน สาขา ผูใ ห
บริการชุมชนดีเดน
พ.ศ. 2542 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดุง ไดรบั การแตงตัง้
เปนกรรมการโรงเรียน บานถอนนาลับ
พ.ศ. 2540 - ปจจุบนั เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลถอนนาลับ
พ.ศ. 2539 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดุง ไดรบั การแตงตัง้
เปนกรรมการโรงเรียน บานถอนนาลับ
พ.ศ. 2532 เปนกรรมการหมูบ า นผูท รงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2529 - ปจจุบนั คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอบานดุง แตงตัง้
ใหเปนกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน บานถอนนาลับ
พ.ศ. 2553 ไดรบั คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
งานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ใหเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

18 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครัง้ ที่ 1
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
นี้ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราช
ดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจดั โครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใตชอื่ โดยกําหนดใหมี
การจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมสําคัญในการ
เฉลิมพระเกียรติในครัง้ นี้ โดยแบงประเภทการประกวดเปน 2 ประเภท 5 ดาน ไดแก
1. ประเภทบุคคล ประกอบดวย
1.1 ดานประชาชนทั่วไป
1.2 ดานเกษตรทฤษฎีใหม
2. ประเภทธุรกิจ ประกอบดวย
2.1 ดานธุรกิจขนาดใหญ
2.2 ดานธุรกิจขนาดกลาง
2.3 ดานธุรกิจขนาดยอม
วัตถุประสงค
O
เพื่อเปนการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยตัวอยางความ
สํ า เร็ จ ของบุ ค คลและองค ก รภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ด น อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการบริหาร
กิจการจนเกิดผลสําเร็จและยัง่ ยืน
O
เพื่อเปนตัวอยางสําหรับบุคคลและองคกรธุรกิจในการนําไปประยุกต
และปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ
O
เพือ่ เปนการสงเสริมและยกยองบุคคล และองคกรธุรกิจทีไ่ ดนาํ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิต
จนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
20 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

O

เพื่ อ ให ป ระชาชนทุ ก หมู เ หล า ได มี ส ว นร ว มในการเฉลิ ม ฉลอง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2550 นี้

คุณลักษณะของผลงานและหลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
ดานประชาชนทั่วไป
1. คุณสมบัตผิ สู ง ผลงาน ไดแก บุคคลทีด่ าํ เนินชีวติ ประจําวันตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จอยูด มี สี ขุ
2. คุณลักษณะผลงาน ไดแก
O เปนผลงานทีม
่ แี นวทางการดําเนินชีวติ ประจําวันตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จนประสบความสําเร็จอยูด มี สี ขุ
O เปนผลงานทีม
่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินชีวติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามทีก่ าํ หนดไวในใบสมัคร
O เป น ผลงานที่ ค ณะกรรมการฯ ด า นประชาชนทั่ ว ไป สามารถ
ตรวจสอบประวัติบุคคลและแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได
3. หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
พิ จ ารณาจากการนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ใ นการ
ดําเนินชีวติ ไดแก
สวนที่ 1 ประวัตสิ ว นตัวโดยสังเขป ประกอบดวย
1. ลักษณะการประกอบอาชีพ
2. รายได
3. การศึกษา
4. การใชหลักของศาสนาที่นับถือมาเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 21

5. บุคคลที่ยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต
6. ความภาคภูมิใจในชีวิต
สวนที่ 2 การดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
1. ความพอประมาณ
การดําเนินชีวติ อยางพอดี ไมมากเกินไป ไมนอ ยเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเอง ผูอ นื่ และทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริโภคทีม่ คี วามพอประมาณและมี
รายรับสมดุลกับรายจายคุณลักษณะของผลงานและหลักเกณฑการพิจารณา
ผลงานการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมีเหตุมีผล
การใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการวางแผนการดําเนินชีวติ อยาง
มีเหตุผลและมีการประเมินสถานการณและผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําอยางรอบคอบ
3. การมีภมู คิ มุ กัน
มีการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบการเปลีย่ นแปลงดานตาง ๆ ทัง้
ในอนาคตใกลและไกล มีการออม มีความสุข มีสุขภาพดี มีครอบครัวอบอุน
มีสงั คมดี และมีเครือขายการรวมกลุม เพือ่ การพัฒนาสังคม
4. ความรอบรู ความรอบคอบ
การเปนผูใฝรูและนําความรูมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน และนําไปสู
ความสุข การใชความรอบคอบของความรูม าเชือ่ มโยงการวางแผน การใชความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
5. คุณธรรมและจริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร การชวยเหลือเกื้อกูลและ
แบงปนการเสียสละเพือ่ สวนรวม การมีสว นรวมกับสังคม ความรูจ กั พอเพียงตาม
ศักยภาพของตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ นื่ และไมยดึ ติดกับสิง่ ทีเ่ ปนอบายมุข
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องคกรดําเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี
ทีป่ รึกษา
2) นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ทีป่ รึกษา
3) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ทีป่ รึกษา
4) นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ทีป่ รึกษา
5) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ทีป่ รึกษา
6) นายมนูญ มุกขประดิษฐ
ทีป่ รึกษา
7) นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต
ทีป่ รึกษา
8) นายปานเทพ กลาณรงคราญ
ทีป่ รึกษา
9) ผูอ าํ นวยการสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ทีป่ รึกษา
10) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ทีป่ รึกษา
และสังคมแหงชาติ
11) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน ประธานกรรมการ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
12) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ทุกทาน
2. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
เพือ่ ประสานงานโครงการ อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ทุกทาน
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3. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานประชาชนทัว่ ไป
1) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ประธาน
4. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานเกษตรกร
1) นายปกรณ สัตยวณิชย
ประธาน
5. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานธุรกิจขนาดใหญ
1) รศ. เกศินี วิฑรู ชาติ
ประธาน
6. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานธุรกิจขนาดกลาง
1) นายดุสติ นนทะนาคร
ประธาน
7. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานธุรกิจขนาดยอม
1) นายธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น
ประธาน
8. คณะกรรมการตั ด สิ น การจั ด การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดานประชาสัมพันธ
1) นายสุวฒ
ั น เทพอารักษ
ประธาน
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