


คาํนาํ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ (สาํนกังาน กปร.) ไดจดัใหมกีารประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรตวัอยางความสาํเรจ็ของบคุคล ชมุชน และ
องคกรภาครฐัและธรุกจิ ทีไ่ดนอมนาํเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต
ใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบ
ความสาํเรจ็  และเปนแบบอยางทีด่แีกสงัคม

จากการประกวดผลงานฯ ครัง้ที ่ 1 คณุแสนหมัน้ อนิทรไชยา อาํเภอบานดงุ
จงัหวดัอดุรธาน ี ไดรบัรางวลัชนะเลศิถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
ประเภทประชาชนทัว่ไป  ซึง่เหมาะสมทีจ่ะเปนตวัอยางใหบคุคลทัว่ไป รวมทัง้ผูทีส่นใจ
ไดศึกษาเรียนรูความสําเร็จของคุณแสนหมั้นฯ  สํานักงาน กปร. จึงเห็นสมควรให
คณุแสนหมัน้ฯ เปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง โดยในเบือ้งตน สาํนกังาน กปร. ไดจดัพมิพ์
หนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป
เพือ่เปนแนวทางใหผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใชในการพัฒนาตนเองและสวนรวม

สดุทายนี ้สาํนกังาน กปร.ขอขอบคณุ คณุแสนหมัน้  อนิทรไชยา เปนอยางยิง่
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยหวังเปน
อยางยิ่งวา หนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชน
ทั่วไป จะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคมตอไป
ตามลําดับ

 (นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
        โครงการอนัเนือ่งมาจากระราชดาํริ
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ประวตัสิวนตวั
ขาพเจา นายแสนหมัน้ อนิทรไชยา

เกดิเมือ่วนัพธุที ่2 เดอืน พฤศจกิายน 2498
ปจจบุนัอาย ุ54 ป อยูบานเลขที ่27 หมูที่
1 ตาํบลถอนนาลบั อาํเภอบานดงุ จงัหวดั
อุดรธานี เปนบุตรของนายเจริญ และ
นางสายคาํ อนิทรไชยา มพีีน่องทัง้หมด 7 คน
ขาพเจาเปนบตุรคนโต มอีาชพี ทาํนา ปจจบุนั
มภีรรยาชือ่ นางลาวลัย อนิทรไชยา มบีตุร
2 คน คอื คนแรก นายจารกึ อนิทรไชยา อาย ุ29 ป จบปรญิญาตร ีสาขาวชิา
วิศวกรรมโยธาศาสตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุตรคนที่ 2
นางสาวลกัษณคณยี อนิทรไชยา อาย ุ25 ป จบปรญิญาตรสีาขาการบญัช ีและ
จบปรญิญาโท สาขาวชิาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (MBA) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ทาํงานทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลถอนนาลบั อาํเภอบานดงุ จงัหวดัอดุรธานี

ชวงวยัเดก็ขาพเจามสีขุภาพไมคอยแขง็แรง จนไดเปลีย่นชือ่จากแสนสขุเปน
แสนหมัน้  เมือ่อายไุด 13 ขวบ กไ็ดลมปวยขัน้รนุแรง ปวยอยูประมาณ 3 เดอืน
รางกายผอมเหลือแตกระดูก พอและแมใหทานยาก็ไมยอมทาน เพราะชีวิตนี้
ทอแทมาก มแีตคนดถูกูเหยยีบหยาบ ในชวงนัน้ใหกนิขาวกบัเกลอื เพราะกลวัผดิ
กบัไข จนกระทัง่วนัหนึง่เจาอาวาสวดับวรมงคล ทานหลวงปูมกุ ทราบขาว จงึขึน้
มาหาขาพเจาถงึหองนอน คาํแรกทีก่ลาว “โอคนผูนี้ไมเปนคนธรรมดา จะเปน
บคุคลสาํคญัในอนาคตขางหนา จะเปนผูนาํคน ถาบวชจะมคีนนบัถอื ทีส่ามารถ
สอนคนได”  ทาํใหขาพเจามกีาํลงัใจในการตอสูชวีติ เพยีงแคหลวงปูมกุพดูแคนี้
ก็ทําใหเด็กชายที่ปวย 3 เดือนก็หาย โดยไมตองพึ่งยาอีก หลวงปูมุกก็พูดวา
ถาหายปวยแลวใหไปบวชเปนสามเณรทีว่ดับวรมงคล

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 1



กุฏิวัดบวรมงคลที่ขาพเจา
ออกแบบเอง กอสรางเอง นาํไม
กฏุเิกามาสรางหลงัใหม ถวาย

วดับวรมงคล เพราะเปนลกูสทิธิ์
วัดบวรมงคล

จนเมือ่แมขาพเจาลมปวย กไ็ดลาสกิขาบท มาดแูลแมได 6 เดอืน เมือ่อายุ
ได 15 ป แมกจ็ากขาพเจาและนองๆ ไป ในชวงแมตายกม็ปีญหาเรือ่งมรดก ตากบั
ยายไมอยากใหมรดกแกพอ ทางตากับยายจะมอบใหขาพเจาเมื่อบรรลุนิติภาวะ
ทําใหตองแยกนากันทําระหวาง พอ แมใหม และนองๆ กับตายายและนาๆ
ทีเ่ปนผูหญงิทัง้หมด  เมือ่มปีญหาเชนนีข้าพเจาจงึตดัสนิใจทาํนาทัง้ 2 ที ่โดยตอนเชา
ตื่นแตเชาไปไถนาดวยควายใหกับตายาย นาๆ พอตอนบายก็มาไถนาดวยควาย
ใหกบัพอแม และนองๆ ปกดาํทําอยางนีท้กุป สวนขาวทีไ่ดกไ็มขอแบงเลยขอมกีนิ
ไปวนัๆ กพ็อ นอกเหนอืจากฤดทูาํนา ขาพเจากไ็ปเลีย้งววั เลีย้งควาย

ชวงอาย ุ 17 ปยาง 18 ป เมือ่มเีวลาวางจากฤดทูาํนาหรอืชวยเหลอืงาน
พอแมเสรจ็แลวจะไปรบัจางขดุสระดวยจอบ (สมยันัน้ยงัไมมเีครือ่งทนุแรง) และ
ทาํคนัคนูา (หนองเรอืคาํเปนหนองประจาํบานถอนนาลบั ขาพเจาไดขดุให โดย
ไมรบัเงนิคาตอบแทน) เงนิทีไ่ดกใ็หพอ และนองใชในการไปโรงเรยีน เงนิทีร่บัจาง
ไดมาในแตละครัง้จะแบงเปน 3 สวน   2 สวนจะมอบใหพอและนองๆ และเหลอือกี
1 สวนจะเอาเกบ็ไวเปนคาอาหารในการรบัจางครัง้ตอไป สวนเสือ้ผากห็าเงนิซือ้เอง
ไมเคยขอเงินจากพอหรือตากับยายเลย ตอมาอายุ 18 ปไดมีการพัฒนาการ
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รบัจางโดยการแปรรปูไม  เมือ่เหน็วาบานพอแมมสีมาชกิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ บานกม็ี
ขนาดเล็ก จึงไดลองผิดลองถูกในการทําบาน ตื่นแตเชาถือขวานเขาไปกลางปา
คนเดยีว  เพือ่ทีจ่ะไปเอาไมมาทําบานใหกบัพอ และตายาย  เมือ่ชาวบานเหน็วา
ทาํบานเปน กม็าวาจาง แตขาพเจากไ็มคดิเอาคาจางเลย ทาํใหฟร ีพรอมยงัให
ความรูแกคนอืน่ๆ ทีอ่ยากเปนชางไม โดยสอนฟร ีพออายไุด 24 ป เกดิอทุกภยั
น้ําทวมขาวในที่ตาหมด ไมมีขาวกิน พอและตายาย สงไปทํางานที่กรุงเทพ
มหานคร เพื่อหาเงินมาซื้อขาวกินและสงนองๆ เรียนหนังสือ  ไปครั้งแรกอยู
โรงงานทอผา โรงงานอฐิบลอ็ก  ปมน้าํมนั และสดุทายกเ็ปนยาม  เมือ่ไปทาํงาน
ทีไ่หนๆ เจาของกจิการกร็กัเหมอืนลกูเหมอืนหลาน เพราะทาํงานอยางจรงิใจ  เอาใจ
ใสในงาน เมือ่ไดรบัเงนิคาจาง เดอืนละ 700 บาท สงมาใหพอและตายาย 500 บาท
สวนเหลือ 200 บาท เก็บไวคาอาหารและออมไวยามฉุกเฉิน เมื่อกลับมาบาน
และแตงงานก็รับจางสรางบาน แตราคาถูกและทํางานอยางมีคุณภาพ ทําใหมี
คนวาจางทาํบานเปนจาํนวนมาก จงึไดฝกคนในชมุชนมาเปนลกูมอืในการทาํบาน
ไปจนถงึงานออกแบบกอสรางกฏุวิดับวรมงคล

บานคณุแมทองคาํ  อนิทรไชยา
และนองๆที่ขาพเจาสรางให
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ครอบครวัอบอุน/ ครอบครวัเขมแขง็
ในครอบครัวของขาพเจามี

สมาชกิ 4 คน โดยเปนแบบอยางทีด่ี
แกลกูๆ ไมสบูบหุรี ่ ไมเลนการพนนั
ไมดืม่ของมนึเมา ใหคาํปรกึษา แนะนาํ
มีเหตุผล สอนลูกๆไปในทางที่ดีๆ
ใหรูจกัเสยีสละตอประโยชนสวนรวม
จนไดพอดีเดน ระดับตาํบลถอนนาลบั
ประจาํป 2548

ภรรยาของขาพเจามีความเอาใจใสกับทุกคนในครอบครัว มีอาชีพทํานา
ทาํสวน เปนแมบาน เวลาวางกจ็ะทาํสวนปลกูพชืทกุอยางทีก่นิได  และเปนแม
ทีด่แีกลกูๆ เปนตวัอยางทีด่ ีไมเลนการพนนั ไมดืม่ของมนึเมา ไมเทีย่ว อบรมลกู
ในทางทีด่ีๆ เสมอ ไดแมดเีดนของโรงเรยีนนาไหมพทิยาคมฯ เมือ่ป 2538

สวนลกูคนโตเปนผูชายชือ่ นายจารกึ  อนิทรไชยา ปจจบุนัอาย ุ28 ป  กาํลงั
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจบ ปวส.ทีว่ทิยาลยัเทคนคิอดุรธาน ีเรยีนหนงัสอืไดโควตา
ระดับ ม.ตน ปวช. ปวส. และระดบัปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
(ขอนแกน) แตไมมโีอกาสเรยีนเพราะตองสงนองเรยีนระดบั ปวส.กอน ไปทาํงาน
กไ็ดตัง้ใจทาํงาน สงเงนิมาใหนองเรยีน พอนองเรยีนจบ อยากเรยีน จงึใหกลบัมา
เรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  ขณะไปโรงเรียนกลับมาวันเสาร
อาทติย มาชวยทีบ่านทาํงาน ใชเงนิอยางคุมคา สิง่ทีไ่มจาํเปนกไ็มซือ้ ตัง้ใจเรยีน
หนงัสอื  ไมเคยสบูบหุรี ่ไมเคยเลนการพนนั ไมเทีย่ว

ลกูสาวคนที ่2 ปจจบุนั อาย ุ25 ป จบปรญิญาตรสีาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฎอุดรธานี เมื่อป 2550 จบแลวใหกลับมาพัฒนาชุมชน ปจจุบันเปนครู
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พี่เลี้ยงเด็ก  ศูนยเด็กเล็กบานหนองแวง ตําบลถอนนาลับ หลังเลิกเรียนและ
วนัเสารวนัอาทติยกม็าชวยทาํบญัชกีลุมตางๆ และทาํงานชวยครอบครวั   ไปเรยีน
ทีอ่ดุรธานกีไ็ดกลบับานทกุวนัเสาร-วนัอาทติย มาชวยเหลอืงานชมุชน และมาชวย
งานครอบครวั ไมวาจะเขยีนโครงการของบประมาณ แผนงานตางๆ ไมเลนการ
พนนั ไมดืม่ของมนึเมา ไมเทีย่ว

ครอบครวัมกีารเอาใจใสดแูลกนั อบอุน ไมทะเลาะววิาท พอและแมกเ็ปน
ตวัอยางทีด่ใีหแกลกูๆ ใหคาํปรกึษา พดูคยุกนั  สอนลกูๆ ในทางทีด่ีๆ  ใหอภยักนั
สอนลูกคูกับพระธรรม พอแมจะไมเคยจัดงานวันเกิดใหแตจะใหตักบาตรและไป
วดัทกุป

รอบบรเิวณบานมตีนมะมวง สมโอ
มะยม ตะไคร หอมชนดิตางๆ

ตนมะกอกตนนอยหนา ตนดอก
พทุธชอน ตนชมพ ูตน มะละกอ

ตนผกัโขม ตนดอกคณุนายตืน่สาย
ตนลาํไย  ขมิน้

ชีวิตการทํางาน
เมือ่ขาพเจาไดกลบัมาใชชวีติทีบ่านถอนนาลบัอกีครัง้ ขาพเจามคีวามตัง้ใจ

ทีจ่ะทาํใหชมุชนมสีวนรวมในการพฒันา และไดเริม่ทาํงานใหชมุชนอยางเตม็ตัว
ตัง้แตป พ.ศ. 2524 จากการทีไ่ดรบัเลอืกเปนหวัหนาคุม 7 คุมโสภานสุรณ  และ
ประกอบกับงานกอสรางในหมูบาน ที่ขาพเจาไดชวยสอนและชวยสราง ทําให
ชาวบานใหการยอมรบันบัถอื และไดรบัคดัเลอืกเปนผูทรงคณุวฒุขิองหมูบาน ใน
ชวงป พ.ศ. 2532-2540
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ขาพเจาไดเริ่มงานปกครองดวยการกําหนดกฎระเบียบ ที่จะทําใหสมาชิก
หมูบานอยูรวมกนัอยางเปนระเบยีบเรยีบรอย ซึง่ตองใชระยะหลายปกวาจะเปนที่
ยอมรับและถือปฏิบัติกันมาจนปจจุบัน งานพัฒนาชุมชนยังครอบคลุมถึงการ
แกปญหาตางๆ ท่ีสําคัญคือภาระหนี้สินและปญหาน้ําทวม โดยขาพเจาไดริเริ่ม
จดัต้ังกลุมนาปรงั  โดยมกีารยมืเงนิจากกลุมออมทรัพย เพือ่ทาํคลองนาปรงั  และ
เกบ็คาคลองสงน้าํจากสมาชกิ  โดยคดิตามจาํนวนไร ซึง่เพยีง 2-3 ป กส็ามารถ
เกบ็เงนิคนืกลุมออมทรัพยได ผลจากการขดุคลองทาํใหสามารถทาํนาไดปละ 3 ครัง้
และชาวนามีรายไดมากขึ้น

นบัจากป 2540 จนถงึปจจบุนั ทีข่าพเจา ไดรบัความไววางใจใหเปนสมาชกิ
องคการบรหิารสวนตาํบล 3 สมยั ทาํใหไดมโีอกาสผลกัดนัใหเกดิการสรางการมี
สวนรวมภายในชมุชน เพือ่ใหชาวบานไดมโีอกาสแกปญหา และพฒันาชมุชนรวมกนั
การกอต้ังรานคาชุมชน ปมน้ํามันชุมชน กลุมผลิตขาวชุมชน เปนตัวอยางของ
การรวมกลุมกนัภายในชมุชน เพือ่สรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิใหแกหมูบาน
เนื่องจากการรวมกลุมเปนการสรางพลังการตอรอง เพื่อความเปนธรรมในการ
กาํหนดราคาสนิคา  ทัง้ยงัเปนการสรางรายไดใหแกคนในชมุชน จากการระดม
เงนิทนุและการปนผล  การเรยีนรูรวมกนัของสมาชกิกลุมทาํใหเกดิปญญาในการ
ทําสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอตนเอง และชุมชน  เชน กลุมผลิตขาว ทําให

สมาชิกกลุมผลิตขาวชุมชนกําลัง
คดัเลอืกเมลด็พนัธุขาว
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ไดเรยีนรูถงึการคดัพนัธุขาวท่ีมคีณุภาพ การทาํปุยหมกัชวีภาพ ปุยหมกัจลุนิทรยี
อดัเมด็  และยงัไดเงนิปนผลอกีดวย  เมือ่คนในหมูบานเริม่เหน็ประโยชนของการ
รวมกลุม ทาํใหมกีารรวมกลุมกนัมากขึน้ ไมวาจะเปนกลุมอาชพี เชน กลุมเรอืคํา
กลุมกอสราง กลุมโรงสีขาวชุมชน กลุมสตรีเลี้ยงหมู กลุมผลิตหัวอาหารสัตว
กลุมเครื่องจักรสาน เปนตน เมื่อกลุมอาชีพเติบโตขึ้น ความตองการเงินทุนก็มี
มากขึน้ ทาํใหมีการตัง้ธนาคารชมุชนขึน้ในป 2548 ซึง่เปนธนาคารชมุชนแหงแรก
ของจงัหวดัอดุรธานี

ในชวง 10 ปทีผ่านมา ขาพเจาใหความสาํคญักบัการอนรุกัษปาสมนุไพร
อยางมาก โดยไดรวมกับชาวบานในการนําเอาสมุนไพรมาปลูกเพื่อจัดใหเปน

ประชุมปนผลกลุมออมทรัพยฯ

สมาชิกกลุมผลิตขาวชุมชน
รวมกนัเกบ็เกีย่วผลผลติ
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สวนสมุนไพร โดยตั้งใจวาจะตอยอดโดยการทําโครงการนวดสปาอบสมุนไพร
ตามโครงการ SML นอกจากนัน้หมูบานนาถอนลบัยงัไดรบัคดัเลอืกใหเปนชมุชน
ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และยังไดรับงบประมาณเพื่อผลิต
ไบโอดเีซล ในป 2551 อกีดวย

กระทรวงการคลงั โดยสาํนกังาน
เศรษฐกิจแหงชาติและสํานักงาน
วิสาหกิจไดมาศึกษาดูงานชุมชน

บานถอนนาลับ

ความภาคภมูใิจทีข่าพเจาไดเปนสวนหนึง่ของการทาํงานเพือ่สวนรวม เพือ่
ใหชมุชนเกดิการเรยีนรู และรวมมอืกนัสรางงานพฒันาทัง้ในดาน เศรษฐกจิ สงัคม
สิง่แวดลอม และพลงังาน ทาํใหบานถอนนาลบัเปนชมุชนทีส่ามารถพึง่พาตนเอง
ได โดยไมตองรองบประมาณจากรฐับาลอยางเดยีว  อกีทัง้บานถอนนาลบัยงัเปน
ชมุชนตนแบบ โดยในแตละเดอืนขาพเจายงัคงทาํงานในฐานะวทิยากร เพือ่บรรยาย
ใหคณะตางๆ จากทัว่ประเทศ ประมาณ 1,000 คน ทีเ่ขามาศกึษาดงูานเกีย่วกบั
แผนชมุชน และกจิกรรมกลุมตางๆ ทีม่คีวามเขมแขง็

8 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

คณะ ผอ. และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท
มาศึกษาดูงานชุมชนบานถอนนาลับ



การดํารงตนอยางพอเพียง
แรงจงูใจทีข่าพเจาใชชวีติแบบพอเพยีง คอื พระเจาอยูหวัของเรา ทีพ่ระองค

ทรงเห็นความทุกขยากของประชาชน พระองคทรงคิดคนวิธีที่จะชวยใหราษฎร
ในประเทศไทยใหมชีวีติท่ีดขีึน้ ขาพเจาจงึอยากชวยพระองคอกีแรงหนึง่โดยการ
ปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ความพอประมาณ
ขาพเจาไดอยูกบัพระธรรม สิง่แรก ขอใหรางกายแขง็แรง ครบ 32 ประการ

จะทาํทกุอยางทีส่ามารถทาํได ทัง้ดานการเกษตร ดานบรกิารประชาชน หนกัเอา
เบาสู และเรยีนรูไปพรอมๆกนั  ชวยเหลอืผูอืน่ทกุเมือ่ถาเราพอเพยีงแลว

ดานครอบครวั รายไดจากอาชพีเกษตรกรรม ขาวทีไ่ดมาจะแบงไวกนิ
2 สวน อกีหนึง่สวนขายเปนคาขนสง คาแรงงาน  สวนทีเ่กบ็ไวกนิ หากเหลอืกน็าํ
ไปฝากไวทีธ่นาคารขาวของหมูบาน รายไดจาก ส.อบต. จะใหลกูชายไปโรงเรยีน
เดอืนละ 4,000 บาท สวน 900 บาท จะเกบ็ไวใชในครัวเรอืน รายไดจากกลุม
ตางๆ จะฝากธนาคารและออมกลุมตางๆ (สจัจะ)ตามท่ีไดลงหุนและสจัจะไว และ
เสยีประกนัชวีติรายเดอืน เดอืนละ 180 บาท สวนเงนิเดอืนของลกูสาว จะให
ครอบครวั ครึง่หนึง่และสวนทีเ่หลอืจะเกบ็ไวธนาคารเวลาฉกุเฉนิ

ความมีเหตุผล
ขาพเจาพดูคยุรบัฟงสมาชกิในครอบครวัทกุเมือ่ ใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั

เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะรับฟงและจะหาเหตุผลในการแกปญหา โดยไมใชอารมณ
หาสาเหตแุละเหตผุลเกีย่วปญหานัน้ๆ และรวมกนัแก ขาพเจาจะเปนคนทีร่บัฟง
ผูอืน่ทกุเมือ่ ถาเปนสวนรวมใชการประชาคมเปนหลกั ในดานการทาํงาน แบงฝาย
รบัผดิชอบในการบรหิารชุมชนและกลุมตางๆ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 9



ภมูคิุมกนั
ขาพเจา  ไมประมาทในการทาํงานยดึหลกั 3 อยาง คอื
1. จะใชทรพัยากรของเราทีม่อียูอยางคุมคา  ถาเปนของครอบครวัดาํรง

ชีวิตตามฐานะที่มีอยู สมาชิกในครอบครัวจะปลูกตนไมทุกป ทั้งไมเศรษฐกิจ
ไมผล ไมลมลกุ ปลกูทกุอยาง ทีม่พีืน้ทีว่างเปลา มนีอยใชนอย ไมฟุมเฟอย มกีาร
ออมทกุเดอืน โดยการออมเปนรายเดอืน ทกุกลุมในชมุชน และเมือ่มีรายไดจะแบง
ไวฝากกลุมธนาคารชุมชน ถาเปนของชุมชนจะใชทรัพยากรภายในชุมชนอยาง
คุมคา และอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนหนองเรือคําที่มีเปดน้ํา
สัตวตางๆ วัดปาที่มีปาไมประมาณ 72 ไร และที่สาธารณะอื่นๆ ถาใคร
ลกัลอบทาํลาย จะใชกฎของหมูบานปรบั เมือ่มเีวลาวางกไ็ปปลกูตนไมในสถานที่
ของชุมชน

สูขวญัใหแกนกัศกึษาวทิยาลยั
สนัตพล จงัหวดัอดุรธานี
มีศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
บานถอนนาลบั เปนระยะเวลา
15 วนั 14 คนื

2.  ใชปญญาของคนในชมุชนเสรมิสรางภมูปิญญา เมือ่ไดไปอบรมและ
ดูงานที่ตางๆแลว เกิดแนวคิดในการดัดแปลงทรัพยากรในชุมชนที่สามารถใชใน
ชมุชนได เชน ทาํเครือ่งนวดขาวทีท่าํขึน้เองทีส่ามารถประหยดัน้าํมันได ทีส่ามารถ
แทนรถนวดขาวในปจจุบันนี้ได

3. รวมทนุหมนุเวยีนในบานเรา คดิเอง ทาํเอง ใชเอง
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ความรูคูคณุธรรม
สรางจิตสํานึกใหกับตัวเองเปนแบบอยางกับลูกหลาน มีกฎกติกากับ

ครอบครวัและเพือ่นบาน ดาํรงชวีติ ใชหลกัคณุธรรม 5 ประการ
1. มีความซื่อสัตยตอกัน ถามีความซื่อสัตย จะสรางความเชื่อมั่น

ใหกบัผูลงทนุและสมาชกิในครอบครวัและในกลุมได
2. มคีวามเสยีสละเพือ่สวนรวม ถาเราพอเพยีงแลว เรากเ็สยีสละเพือ่

ผูอืน่ เพือ่ประโยชนสขุกบัชาวบานได
3. มคีวามรบัผดิชอบรวมกนั ถาใครทาํงานผดิพลาด   เราจะชวยเหลอื

ใหอภัยทุกเมื่อ ความผิดพลาดถือเปนประสบการณชีวิตที่มีคุณคาทั้งครอบครัว
และชุมชน

4. มีความเห็นอกเห็นใจกัน ถาเขาลําบากเราก็หาทางชวยเหลือให
ถงึทีส่ดุ ทัง้ปญญาและทรพัยสนิเงนิทอง

5. มคีวามไววางใจกนั ไมมใีครไมอยากทาํความด ีทกุคนยอมอยากทาํ
ความดี ถามีโอกาสเราตองใหโอกาสเขา ตองใชเวลาเปนเครือ่งพสิจูน

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 11



การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับงานพัฒนา

12 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป

สระน้าํ จาํนวน 2 บอและมคีลอง 1 คลอง จาํนวน 3 ไร 3 งาน บรเิวณคสูระมตีนมะมวง
ตนกระทอน ตนมะกอก ตนมะกอกน้าํ ตนหวาย ตนไมไผ ตนฝรัง่ ตนยคูารติสั

ตนกระถนิบาน และตนกระถนิ เลีย้งปลาตามธรรมชาติ

“ถาเราใชภูมิปญญาของตนเองมันก็จะไปได  ถาเราไปใชภูมิปญญาของ
คนอืน่ เขาอาจโกหกเรา เขาอาจจะทาํแบบหวงัผลคอืหวัการคากบัเรา เรากอ็าจ
จะเสยีเปรยีบเขา เพราะฉะนัน้เรากท็าํเทาทีภ่มูปิญญาเราม ีแตกอนผมไมมปีญญา
ผมกใ็ชแรงนะ ใชแรงอยางเดยีว พอเราใชแรงของเรา ปญญากเ็กดิ เรากร็ูจกัระบบ
การบรหิารตางๆ”

รวบรวมขอมูลทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในหมูบานและตําบล
โดยเฉพาะบคุลากรในชมุชน

ยดึหลักภูมิปญญาของชาวบานในชมุชน
รวมทุนหมุนเวียนในหมูบานและตําบล



เศรษฐกิจพอเพียงแบบแผนชุมชน
ประชาคมหมูบานทีจ่ะตองทาํ 1-10  กอน ตามความสาํคญั
จดัตัง้สภาชมุชน เพือ่ขบัเคลือ่นแผนทีจ่ะตองทาํ
คดิถงึทรพัยากรทีม่อียูในชมุชน
คดิถงึภมูปิญญาของชาวบาน
คดิถงึทนุของชมุชนเปนหลกั

หลกัสตูรการออมดานวตัถ ุ5 ประการ
1. ตองมดีนิ ตองออมดนิไว เพราะทีด่นิมนัจะราคาสงูขึน้ไปเรือ่ยๆ ถาใคร

มีที่ดินเยอะคนนั้นก็จะร่ํารวย
2. เมื่อมีดินก็ตองปลูกตนไม ถาเราคิดไดตั้งแตอดีตถาเราไมทําลายตนไม

เราก็จะเปนเศรษฐหมดประเทศ พอรัฐบาลมีนโยบายใหปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน
มนัสาํปะหลงั ยางพารา คนอสีานกม็าทาํลายตนไมหมด ปลกูออยเหมอืนกนั เปลีย่น
ปาดงทบึเปนปาออย ผลสดุทายไดกาํไรอยางเดยีว แตทนุไมม ีทนุหมดไป

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 13

ทาํนาจาํนวน 18 ไร ปจจบุนัใหคนทีไ่มมนีาทาํเชา ปลกูขาว  กข. 6
ปลกูไมไผ ตนมะมวง ตนนอยหนา กลวย ขงิ ขา กระชาย ปแดง  พรกิ มะเขอื ไมไผ

ตนมะมวง ตน ถัว่ โดยไมใชสารเคม ีแตใชสารน้าํหมกัชวีภาพ



3. ออมน้าํ ผมเริม่ออมต้ังแตขดุสระ ออมน้าํไวใชสาํหรบัการเกษตรในฤดู
แลง พอมาเปนชมุชนของเรากอ็อมอกี เนือ้ทีป่ระมาณ 75 ไร กาํลงัขดุลอกอยู
แลว้ตรงนีก้เ็ปน็เนือ้ท่ีท่ีเราอนรัุกษ์ปลาไว ้นกเปด็น้ำก็มาอยู่ด้วย

4. ออมเงนิ กลุมการออมของบานถอนนาลบัมกีารออมเงนิอยู 7 กลุมดวยกนั
มกีลุมออมทรพัย กลุมกองทนุหมูบาน กลุมเมน ู5 กลุมพฒันาสตร ีกลุมสหกรณ

ปลกูตนยคูารติสั จาํนวน 8 ไร

มสีระน้าํประมาณ 2 งาน มบีวัน้าํและปลาตามธรรมชาต ิไวเลีย้งโค
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สตรเีลีย้งหม ูและกลุมสมีวง ตวันี ้ธกส. มาจดัอบรม แลวกก็ลุมสแีดง นีค่อืการออม
พอออมเงิน ศูนยกลางการออมที่ใหญที่สุดก็คือธนาคาร เราก็ออมกับธนาคาร
อกีสวนหนึง่แลว

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 15

พระอาจายมาศึกษาดูงาน
ชุมชนถอนนาลับ

โรงเรือนผลิตหัวอาหารสัตว

5. ออมความรู เราออมไดเรือ่ยๆ อยางผมนีไ่มรูอะไรเลยนะ ไมรูอะไรกใ็ช
แรง พอเราทาํไปทาํมาเรากอ็อมเกบ็เรยีนรูไปเรือ่ยๆ ไปศกึษา ดงูานบาง อบรมบาง
กเ็ลยเปนศนูยกลางขอมลูความรู พอจะมอีะไรอยูในสมองบาง



เกยีรตบิตัรของนายแสนหมัน้ อนิทรไชยา

พ.ศ. 2550 ไดรบัถวยพระราชทานจากสมเดจ็พระเจาอยูหวั รางวลัชนะเลศิ
ประเภท ประชาชนทั่วไป การประกวดผลงานตามปรัญชาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งจาก
พระราชดําริ

พ.ศ. 2550  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรวา เปนผู
สนบัสนนุกจิกรรม ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

พ.ศ. 2549   มลูนธิอิาจารยจาํเนยีร สาระนาค ประกอบอาชพีการเกษตร
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมดีเดน

พ.ศ. 2549 ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานงานชมุชน ประเภท ผูนาํชมุชน โดยสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเอง
ตามระบบมาตรฐานงานชุมชนผานเกณฑการประเมินผล
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พ.ศ. 2549 สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธาน ีไดผานการประชมุเสวนา
โครงการสงเสรมิการนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูการปฏบิตัใินชมุชน จงัหวดั
อุดรธานี

พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี  ไดรับคัดเลือกเปนพอ
ตวัอยาง ตาํบลถอนนาลบั อาํเภอบานดงุ จงัหวดัอดุรธาน ีประจาํปพทุธศกัราช 2548

พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย กรมการพฒันาชมุชน ผูนาํกลุมออมทรพัย
เพือ่การผลติดเีดน จงัหวดัอดุรธาน ีไดรบัการคดัเลอืกเปนผูนาํองคกรเครอืขาย
พฒันาชมุชนดเีดน ประจาํป 2548

พ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องในวัน
สิง่แวดลอมโลก 5 มถินุายน 2547

พ.ศ. 2547 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรลกูคา
ธนาคาร สาขาบานดงุ ไดรบัรางวลัดเีดน ดานการพฒันาชมุชน ประจาํป 2547

พ.ศ. 2546 ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ เปนผู
ประสานพลงัแผนดนิ ไดอทุศิกาํลงักาย กาํลงัใจ ในการตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพตดิ
เปนผลดตีอทางราชการ และประชาชน

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานประชาชนทั่วไป 17



         พ.ศ. 2546 สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ
เปนผูเขารวมสัมมนา หลักสูตร “การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
การทุจริต” โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ ระหวางวนัที ่ 19 - 20
มถินุายน 2546

พ.ศ. 2546 โรงเรียนบานถอนนาลับ สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บานดงุ สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอดุรธาน ี คนดศีรบีานถอน สาขา ผูให
บริการชุมชนดีเดน

พ.ศ. 2542  สาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอบานดงุ ไดรบัการแตงตัง้
เปนกรรมการโรงเรยีน บานถอนนาลบั

พ.ศ. 2540 - ปจจบุนั เปนสมาชกิองคการบรหิารสวนตาํบลถอนนาลบั
พ.ศ. 2539  สาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอบานดงุ ไดรบัการแตงตัง้

เปนกรรมการโรงเรยีน บานถอนนาลบั
พ.ศ. 2532  เปนกรรมการหมูบานผูทรงคณุวฒุิ
พ.ศ. 2529 - ปจจบุนั คณะกรรมการการประถมศกึษาอาํเภอบานดงุ แตงตัง้

ใหเปนกรรมการศกึษาประจาํโรงเรยีน บานถอนนาลบั
พ.ศ. 2553 ไดรบัคัดเลอืกจากสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน

งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ (สาํนกังาน กปร.) ใหเปนศนูยเรยีนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง
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การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครัง้ที ่1

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
นี ้สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราช
ดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) ไดจดัโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิภายใตชือ่ โดยกาํหนดใหมี
การจดัการประกวดผลงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปนกจิกรรมสาํคัญในการ
เฉลมิพระเกยีรตใินครัง้นี ้โดยแบงประเภทการประกวดเปน 2 ประเภท 5 ดาน ไดแก

1. ประเภทบคุคล ประกอบดวย
1.1 ดานประชาชนทั่วไป
1.2 ดานเกษตรทฤษฎีใหม

2. ประเภทธรุกจิ ประกอบดวย
2.1 ดานธุรกิจขนาดใหญ
2.2 ดานธรุกจิขนาดกลาง
2.3 ดานธุรกิจขนาดยอม

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยตัวอยางความ
สําเร็จของบุคคลและองคกรภาคธุรกิจที่ไดนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการบริหาร
กจิการจนเกดิผลสาํเรจ็และยัง่ยนื
เพื่อเปนตัวอยางสําหรับบุคคลและองคกรธุรกิจในการนําไปประยุกต
และปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ
เพือ่เปนการสงเสรมิและยกยองบคุคล และองคกรธรุกจิทีไ่ดนาํปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิต
จนประสบผลสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรม
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เพื่อใหประชาชนทุกหมู เหลาไดมีสวนรวมในการเฉลิมฉลอง
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2550 นี้

คุณลักษณะของผลงานและหลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
ดานประชาชนทั่วไป

1. คณุสมบตัผิูสงผลงาน ไดแก บคุคลทีด่าํเนนิชวีติประจาํวนัตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงจนประสบความสาํเรจ็อยูดมีสีขุ

2. คณุลกัษณะผลงาน ไดแก
เปนผลงานทีม่แีนวทางการดาํเนนิชวีติประจาํวนัตามปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง จนประสบความสาํเรจ็อยูดมีสีขุ
เปนผลงานทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการดาํเนนิชวีติตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ตามทีก่าํหนดไวในใบสมคัร
เปนผลงานที่คณะกรรมการฯ ดานประชาชนทั่วไป สามารถ
ตรวจสอบประวัติบุคคลและแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงได

3. หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
พิจารณาจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดาํเนนิชวีติ ไดแก
สวนที ่1 ประวตัสิวนตวัโดยสงัเขป ประกอบดวย

1. ลกัษณะการประกอบอาชพี
2. รายได
3. การศกึษา
4. การใชหลักของศาสนาที่นับถือมาเปนแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. บุคคลที่ยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต
6. ความภาคภูมิใจในชีวิต

สวนที ่2 การดาํเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดวย
1. ความพอประมาณ

การดาํเนนิชวีติอยางพอด ีไมมากเกนิไป ไมนอยเกนิไป โดยไมเบยีดเบยีน
ตนเอง ผูอืน่ และทรพัยากรธรรมชาต ิ มกีารบรโิภคทีม่คีวามพอประมาณและมี
รายรับสมดุลกับรายจายคุณลักษณะของผลงานและหลักเกณฑการพิจารณา
ผลงานการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2. ความมีเหตุมีผล
การใชเหตผุลประกอบการตดัสนิใจ มกีารวางแผนการดาํเนนิชวีติอยาง

มีเหตุผลและมีการประเมินสถานการณและผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาํอยางรอบคอบ

3. การมภีมูคิุมกนั
มกีารเตรยีมตวัใหพรอมรบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงดานตาง ๆ ทัง้

ในอนาคตใกลและไกล มีการออม มีความสุข มีสุขภาพดี มีครอบครัวอบอุน
มสีงัคมด ีและมเีครอืขายการรวมกลุมเพือ่การพฒันาสงัคม

4. ความรอบรู ความรอบคอบ
การเปนผูใฝรูและนําความรูมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน และนําไปสู

ความสขุ การใชความรอบคอบของความรูมาเชือ่มโยงการวางแผน การใชความ
ระมดัระวงัในการปฏบิตัิ

5. คณุธรรมและจรยิธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร การชวยเหลือเกื้อกูลและ

แบงปนการเสยีสละเพือ่สวนรวม การมสีวนรวมกบัสงัคม ความรูจกัพอเพยีงตาม
ศกัยภาพของตนเอง ไมเบยีดเบยีนผูอืน่ และไมยดึตดิกบัสิง่ทีเ่ปนอบายมขุ
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องคกรดําเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) นายอาํพล  เสนาณรงค  องคมนตรี ทีป่รกึษา
2) นายเกษม  วฒันชยั  องคมนตรี ทีป่รกึษา
3) นายพลากร  สวุรรณรฐั  องคมนตรี ทีป่รกึษา
4) นายสวสัดิ ์ วฒันายากร  องคมนตรี ทีป่รกึษา
5) นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ทีป่รกึษา
6) นายมนญู  มกุขประดษิฐ ทีป่รกึษา
7) นายพมิลศกัดิ ์ สวุรรณทัต ทีป่รกึษา
8) นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ทีป่รกึษา
9) ผูอาํนวยการสาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ ทีป่รกึษา
10) เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ ทีป่รกึษา

และสังคมแหงชาติ
11) เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน   ประธานกรรมการ

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
12) รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ              รองประธานกรรมการ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทกุทาน

2. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ประธานกรรมการ
2) รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ รองประธานกรรมการ

เพือ่ประสานงานโครงการ อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทกุทาน
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3. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานประชาชนทัว่ไป
1)  นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ ประธาน

4. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานเกษตรกร
1)  นายปกรณ  สตัยวณชิย ประธาน

5. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดใหญ
1) รศ. เกศนิ ี วฑิรูชาติ ประธาน

6. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดกลาง
1) นายดสุติ  นนทะนาคร ประธาน

7. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานธรุกจิขนาดยอม
1) นายธเนตร  นรภมูพิภิชัน ประธาน

8. คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ดานประชาสมัพนัธ
1) นายสวัุฒน  เทพอารกัษ ประธาน
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ดานประชาชนทั่วไป
จัดทําโดย : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.)
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