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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถัก
ร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์
ผลการวิจยั พบว่า 1) แนวทางความเป็ นมาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์
ใยกัญชง ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 60 ปี ขน้ึ ไป รวมกลุ่มทาอาชีพเสริมโดยนาใยกัญ ชงมาเป็ นวัตถุดบิ
หลักในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยได้รบั การส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ และได้เข้าร่วมโครงการ หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็ นทีร่ จู้ กั 2) สร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของของสมาชิกใน
กลุ่มสมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูน้ ากลุ่ม และทุกคนก็มสี ว่ นร่วมกับงานของ
กลุ่มเป็ นอย่างดี มีการพบปะพูดคุยกันทีบ่ ่อยครัง้ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันทีด่ ตี ่อกัน แสดง
ความคิดเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้สามารถดาเนินงาน 3) ได้ปัญหาและความต้องการ
ภายในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้ สมาชิก ยังยึดวิธีการผลิต
แบบเดิมๆ ต่างคนต่างทาแล้วนามาส่งกลุ่มซึง่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์
และรายได้เพียงอย่างเดีย ว แต่ จะเน้ น ถึงความสมดุ ลและมีเหตุ ผ ล 4) แนวคิด เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หน่วยงานทีม่ สี ว่ นเข้ามาช่วยเหลือ หรือเกีย่ วข้องมีการจัดแบ่งปั นให้ความรูแ้ ก่สมาชิก เพื่อทาความ
เข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตลอดเวลา
คาสาคัญ : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชง



นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
The purpose of this research was to find the way to develop guidelines for professional
development, housewife farmer group, embroidery, hemp product. The Population was 17 persons and
the interview data was used as the tool.
The results of this research found that 1) The background of housewife farmer group,
embroidery, hemp product mostly be women sample aging was upper 60 years that turned to
supplement career, used the hemp fiber as the main raw material for making new products, with the
promotion of various agencies and joined “One Tambon One Product” to promote their product. 2) In
the group, there were relationship and participation of all member .They were well involved with the
group and created the good relationship when they had problems they discussed then commented find
solutions to problems without interruption in operation.3) Problems and needs within the group were
still missunderstanding in Sufficiency Economy Philosophy.The members also took the traditional
production methods that mean they made it and briought it to the group. The Sufficiency Economy
Philosophy didn’t aim for profit but income, it would focused on balance and reason. 4) Concepts of
Sufficiency Economy Philosophy, the government official relevant agencies always contributed to help
or involved sharing knowledge to members until they understand the essence of Sufficiency Economy
Philosophy all the times.
Keywords : Community Development, Sufficiency Economy Philosophy, Housewife Farmer Group
Embroidery Hemp Product

บทนา
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุ ม ชน ที่มุ่ ง เน้ น ให้ชุ ม ชนสามารถพึ่ง พาตนเองได้เ ป็ น ทางออกหนึ่ ง ในการ
แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิจ และสัง คม โดยได้ อ ัญ เชิญ แนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งตามพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขทีค่ านึ งถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล สามารถนาทรัพยากร สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่ในชุมชนนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะนามาใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตน หรือก่อให้เกิดรายได้ชุมชน เน้นการปฏิบตั ติ นบนทางสายกลางมีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็ นขัน้ เป็ นตอน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดารงตนเองอยู่ได้รอดพ้นจากปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาสังคม
และสิง่ แวดล้อมเพื่อสามารถดารงชีวติ อย่างไม่เดือดร้อน
บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ซึง่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ซึง่ ได้มกี ลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ก่อเกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มกัน
ของชาวบ้า นในชุ ม ชนที่มีจุ ด ประสงค์เ ดีย วกัน ที่ต้ อ งการหารายได้เ สริ ม จากอาชีพ หลัก ของชาวบ้า นคือ
เกษตรกร ทาไร่ ทาสวน สมาชิกได้นาทรัยกรจากสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่ ได้แก่ ใยกัญชง เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
เพราะใยกัญชงนัน้ มีเส้นใย ที่หยาบนุ่ ม ดูดซับความชื้นได้ดี และแรงทนทานสูง จึงเหมาะแก่การนามาเป็ น
เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จงึ เป็ นทีส่ นใจของลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ
ให้ความสนใจ ถือว่ากัญชงเป็ นพืชเศรษฐกิจทีท่ ารายได้ดแี ละมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างกว้างขวาง
เพราะคุณสมบัตขิ องกัญชงมีมากมาย เช่น นามาปั น่ เป็ นใยเพื่อทาเครื่องนุ่งห่มได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการนุ่ ง
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ห่มเป็ นอย่างมาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใยกัญชงได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีท่ างจังหวัดมาช่วยพัฒนา
และส่งเสริมกลุ่ม ให้ความรูก้ บั สมาชิกภายในกลุ่มและจัดการอบรม มีการนาสินค้าไปขายในถนนคนเดิน และ
งานมหกรรมสินค้าต่างๆ จะเห็นได้ว่า ถ้าหากมีการพัฒนาอาชีพนี้ จะช่วยให้กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถัก
ร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง และบุคคลทีส่ นใจมีการดาเนินกิจกรรมในกลุ่มเป็ นระบบ เศรษฐกิจชุมชนปรับเปลีย่ น
ไปในทางทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้ ผูท้ ส่ี นใจอาจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ขอบเขตการวิ จยั เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์
ใยกัญชง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จานวนทัง้ หมด 17 คน ณ เวลาในการเก็บ
ตัวอย่างในเดือน ธันวาคม 2559 ถึง เดือน มกราคม 2560
เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิ จยั คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยมีลกั ษณะคาถามแบ่งออกเป็ น
5 ด้าน คือ 1.ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ 2.บริบทความเป็ นมาของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อย
ผลิตภัณฑ์ใยกัญชง 3.การดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง 4.ปั ญหา
และความต้องการภายในกลุ่ม 5.แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบสัมภาษณ์ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ทัง้ ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยใช้เทคนิคการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)1
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาแปลผลตามความคิดเห็น และนาคาตอบมาตีความ
วิเคราะห์ความหมาย

แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
ความพอเพีย ง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผ ลรวมถึง ความจ าเป็ น ที่ต้อ งมีร ะบบ
ภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้
ต้องอาศัยความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดาเนินการ
ทุกขัน้ ตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มคี วามสานึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และให้มคี วามรอบรูท้ เ่ี หมาะสม
ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
1

บุญชม ศรีสะอาด, การวิ จยั เบือ้ งต้น. พิมพ์ครัง้ ที่ 8. (กรุงเทพมหานคร: สุวรี ยิ าสาส์น, 2553), หน้า 93.

118
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก
ได้เป็ นอย่างดี
2
สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวไว้ว่า หลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ตัง้ อยู่บนหลักการ
ดังนี้คอื
1. การพัฒนาต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานเดิมของสังคม
2. พัฒนาตามลาดับขัน้
3. พัฒนาเพื่อรักษาสิง่ ทีด่ ใี ห้คงอยู่
4. พัฒนาบนหลักของภูมสิ งั คม คือลักษณะภูมปิ ระเทศ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยสังคม คือ
มนุษย์ทอ่ี ยู่ในสภาพแวดล้อม นัน้ สรุปไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รับสังค
่ าทีม่ คี วามสาคัญยิง่ คือ คาว่า
พอ สิง่ ทีต่ ้องปฏิบตั ิ ก็คอื การสร้างความพอดีทางจิตใจ ต้องมีจติ ใจดี โอบอ้อมอารี รักษาความซื่อตรง ความ
พอดีทางสังคม ความพอดีระหว่างเรากับคนอื่น ต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายโยงใยความเป็ นอยู่
ส่ง เสริม ช่ ว ยเหลือ กัน เพื่อ พัฒ นาก้า วหน้ า ไปด้ว ยกัน ความพอดีท างเศรษฐกิจ ปรับ วิถีชีวิต ให้เ รีย บง่ า ย
สอดคล้องกับรายได้และฐานะเศรษฐกิจของแต่ละคน ความพอดีทางทรัพยากรธรรมชาติควรใช้ประโยชน์จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มโดยยึด หลัก การพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน ความพอ ดีท างเทคโนโลยี ต้อ งใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมภูมปิ ระเทศและสิง่ แวดล้อม
ธัน วา จิตต์สงวน 3 สรุ ป การประยุ กต์ใ ช้ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งไว้ว่ า ความมีเหตุ ผล คือ
ศักยภาพของบุคคล หรือของกลุ่ม หรือของหน่ วยงาน ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่ในพืน้ ที่
ใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ความรูด้ งั ้ เดิม ความพอประมาณ จัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ย่างเหมาะสมในทางเลือกต่างๆ
ขนาดของกิจการไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไป มีอตั ราเจริญเติบโตไม่เร็วไม่ชา้ จนเกินไป มีแผนการผลิตระยะสัน้
ระยะยาว การมีภู มิคุ้ม กัน ที่ดี มีก ารผ่ อ นหนั ก ให้เ ป็ น เบาจากการมีร ะบบการจัด การความเสี่ย ง (Risk
Management) การป้ องกันวัฒนธรรมและสังคมการมีระบบประกันต่างๆ เพื่อลดความเสียหายยามวิกฤต
คุณธรรม ลักษณะทีด่ ขี องจิตใจ ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ ไม่ฟ่ ุมเฟื อยจนเกินตัว จริงใจซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม มีความเพียร
อดทน ความรูศ้ าสตร์ทงั ้ ปวงอันเกีย่ วข้องกับ การงานและชีวติ มีความละเอียดรอบคอบ ในการใช้ชวี ติ ความรู้
ใช้เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร แสวงหาความรูอ้ ยู่เสมอ
2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบตั เิ พื่อให้ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองในด้านเศรษฐกิจ คือ4
1. ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทัง้
กายและใจ พึง่ พาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ทาอะไรเกินตัว ดาเนินชีวติ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ

2

สุเมธ ตันติเวชกุล, ข้าแผ่นดิ นสอนลูก. (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2551), หน้า 5
ธันวา จิตต์สงวน, “การพัฒนาที่ ยงยื
ั ่ นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง: กระแสไทยในความเป็ น
กระแสสากล” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 ของนักเศรษฐศาสตร์ วันพุทธที่ 12 ตุลาคม 2550 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 3-7
4
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ผูอ้ ่นื รวมทัง้ ใฝ่ รูแ้ ละมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมันคงในอนาคต
่
และเป็ นทีพ่ ่งึ ให้ผอู้ ่นื ได้ใน
ทีส่ ดุ
2. ความพอเพียงระดับชุมชนคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันภายในชุมชนบนหลักความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็ นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน ทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. ความพอเพียงระดับประเทศ เป็ นการบริห ารจัดการประเทศโดยเริ่มจากการวางรากฐานให้
ประชาชนส่วนใหญ่ อยู่อย่า งพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดาเนินชีวิต มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนหลายๆ แห่ง เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ สืบทอดภูมปิ ั ญญา
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงกับหลักธรรม มัชฌิ มาปฏิ ปทา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้นาหลักธรรมทีช่ ่อื ว่า มัชฌิมาปฏิปทา การดารง
ตนเองให้เดินทางสายกลาง กล่าวคือ ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไปทีจ่ ะส่งผลให้ตนลาบาก
ภาพประกอบที่ 1 สามห่วงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
ความพอประมาณ
มีภมู ิ ค้มุ กัน
ในตัวที่ดี

ความมีเหตุผล
เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
สติ ปัญญา แบ่งปัน)
นาสู่

ชีวิต/เศรษฐกิ จ/สังคม/สิ่ งแวดล้อม
ก้าวหน้ า/สมดุล/มันคง/ยั
่
งยื
่ น
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นอกจากคุณค่าขัน้ สูงสุดของหลักมัชฌิมาปฏิปทาทีเ่ ป็ นไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้วคุณค่าในเบือ้ งต้นยัง
เป็ นไปเพื่อการรูจ้ กั การดาเนินชีวติ ให้เกิดความพอดีเป็ นแนวทางของการแก้ทุกข์ทเ่ี รียกว่า “อริยมรรคมีองค์
5
8” โดยมุ่งเน้นให้มคี วามสุขกายและสุขใจไปด้วย ดังนี้
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปั ญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมตามความเป็ นจริงด้วยปั ญญา
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดาริชอบหมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดี
งาม
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์ดงี าม
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดงี าม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทัง้ ปวง
5. สัมมาอาชีวะ คือ การทามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่นๆ มากเกินไป
6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะ พยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลัง้ เผลอ จิตเลื่อนลอย ดารงอยู่ดว้ ยความรูต้ วั อยู่เป็ นปกติ
8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตงั ้ มัน่ สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็ นปกติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็ นที่ พึ่งแห่งตน) เป็ นคาสอนให้บุคคลพึ่งตนเอง ซึ่งแนวทางของ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้มุ่งเน้นให้พง่ึ ตนเองในการทามาหาเลีย้ งชีพในการสร้างฐานะและการเก็บรักษา
ทรัพย์ทห่ี ามาได้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามจาเป็ นนอกจากเป็ นทีพ่ ง่ึ แห่งตนแล้ว จะต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ ของบุคคลอื่น
ด้วยนอกจากในระดับบุคคลแล้วยังมุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศชาติให้พ่งึ ตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” นันคื
่ อการพัฒนาทีไ่ ม่องิ เศรษฐกิจโลกจนเกินไป
หลักสันโดษ มุ่งให้บุคคลพึงพอใจในสิง่ ของหรือทรัพย์สนิ ทีต่ นเองได้มาและใช้ จ่ายใน สิง่ ทีก่ ่อให้เกิด
ประโยชน์ ให้ บุคคลรูจ้ กั ประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรูจ้ กั ออม ไม่ฟ่ ุมเฟื อยฟุ้งเฟ้ อมีความเป็ นอยู่อย่าง
สงบเรียบง่าย และโปร่งใส ไม่ทะเยอทะยานต่อสูแ้ ละเบียดเบียนบุคคลอื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสขุ ในคัมภีร์ มังคลทีปนี ได้ให้ความหมายของคาว่า สันโดษ ไว้ 3 นัย คือ ยินดีสงิ่ ทีเ่ ป็ นของตน,
ยินดีในสิง่ ทีม่ อี ยู่ และ ยินดีดว้ ยใจทีเ่ สมอ (ด้วยใจทีม่ นคง)
ั่
ทิ ฏฐธัมมิ กตั ถะ เป็ นข้อปฏิบตั สิ าคัญทีท่ าให้เกิดผล คือ ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ ทาให้มที รัพย์สนิ
เงินทอง พึง่ ตนเองได้ เรียกว่าธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบนั บางทีเรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคาย่อ
คือ “อุ” “อา” “กะ” “สะ” ดังนี้ คือ
1. อุฏฐานะสัมปทา (อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร รู้จกั ใช้ปัญญาไตร่ตรอง
พิจารณาหาวิธกี ารทีแ่ ยบคายในการทางาน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั คิด รู้จกั ทา รู้จกั ดาเนินการด้าน
เศรษฐกิจ ทาการงานประกอบอาชีพให้ได้ผลดี
2. อารักขสัมปทา (อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้ องคุ้มครองรักษา
ทรัพย์สนิ ทีห่ ามาได้ ไม่ให้สญ
ู หายพินาศไปด้วยภัยต่างๆ
3. กัลยาณมิตตตา (กะ) หมายถึง การรูจ้ กั คบคนดีหรือมีกลั ยาณมิตร ซึง่ จะเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ทีช่ ่วยให้เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพนัน้ ๆ ทาให้รเู้ ห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์
ตลอดจนรูจ้ กั ปฏิบตั ติ ่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชัวชั
่ ก จูงไปในทางอบายมุข ซึง่ จะทาให้ทรัพย์สนิ
ไม่เพิม่ พูนหรือมีแต่จะหดหายไป
5
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4. สมชีวติ า (สะ) หมายถึง ความเป็ นอยู่พอดี หรือความเป็ นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ให้
ฟุ่มเฟื อย ไม่ให้ฝืดเคือง ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจาเป็ น
ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมีสว่ นร่วม เกิดขึน้ ได้หลายลักษณะ หลายรูปแบบ มีความแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ
นามาประยุกต์ใช้ในมิตติ ่างๆ ทีจ่ ะพิจารณา ซึง่ ได้มนี กั วิชาการหลายท่านนิยามความหมายของการมีส่วนร่วม
ไว้ ดังนี้
6
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็ นผลมาจากการ
เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลีย่ นแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนัน้ จะมีมากพอ
จนเกิดความคิดริเริม่ โครงการเพื่อการปฏิบตั กิ าร กล่าวคือ ต้องเป็ นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ทจ่ี ะ
เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารนัน้ และเหตุผลทีค่ นมาร่วมปฏิบตั กิ ารได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดโดยกลุ่ม
หรือในนามของกลุ่มหรือกระทาการผ่านองค์กร ดังนัน้ องค์กรจะต้องเป็ นเสมือนตัวทีท่ าให้การปฏิบตั กิ ารบรรลุ
ถึงความเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งการ
7
ถวิลวดี บุรกี ุล กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ได้มกี ารจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพิ่ม
ความสามารถที่จ ะควบคุ มทรัพ ยากรและระเบีย บในสถาบัน ต่ า งๆ ในสภาพสัง คมนั น้ ๆ ทัง้ นี้ โ ดยกลุ่ ม ที่
ดาเนินการ และความเคลื่อนไหวทีจ่ ะดาเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่างๆ6
ประโยชน์ของใยกัญชง
เส้นใยกัญชงเป็ นเส้นใยทีม่ คี ุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทานสูง ในการนาเส้นใยไป
ใช้คอื เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเสือ้ ผ้า และการผลิตเยื้อกระดาษ ถึงแม้ว่าเส้นใยกัญชงจะให้ผา้ ทีม่ รี อยย่นหรือ
เกิดรอยยับได้ง่าย แต่ลกั ษณะของเส้นใยทีส่ ามารถลอกออกเป็ นชัน้ ๆ คล้ายหัวหอมและเป็ นใยยาว จึงสามารถ
นามาพัฒนาผลิตเป็ นผ้าทีบ่ างได้เท่าทีต่ อ้ งการ และยังสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ โครงสร้างของเส้นใยทา
ให้ผา้ ทีไ่ ด้สวมใส่เย็นสบายในฤดูรอ้ น อบอุ่นและสบายในฤดูหนาว คุณสมบัตขิ องเส้นใยทีแ่ ข็งแรงกว่าผ้าฝ้ าย
ดูดซับความชืน้ ได้ดกี ว่าไนลอน มีความอบอุ่นกว่าลินินทาให้มคี วามเบาสวมใส่สบาย ซึง่ เป็ นจุดทีท่ าให้เส้นใย
กัญชงเริม่ เข้ามาเป็ นคู่แข่งทีส่ าคัญในตลาดเส้นใยธรรมชาติและจะทวีความสาคัญขึน้ อีกในอนาคต เส้นใยจาก
ลาต้นของต้นเพศผูท้ ่อี อกดอกใหม่ มีอายุระหว่าง 3-4 เดือน ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ส้นใยมีความเหนียวทีส่ ุดน้ าหนัก
เบาและเป็ นสีขาว ซึง่ เหมาะสาหรับการใช้เป็ นเส้นใยทอผ้าและเป็ นเครื่องนุ่ งห่มตามวัฒนธรรมทีร่ บั ถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษ

ผลการวิ จยั
จากผลการสารวจความคิดเห็นจากแบบสัมภาษณ์ทไ่ี ด้ สามารถนามาอภิปรายผลเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
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1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 17 คน เป็ นผูช้ ายจานวน 3 คน และผูห้ ญิง
14 คน ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มเป็ นผูห้ ญิง อายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 60 ปี ขน้ึ ไป ในนี้มี 5 คนเป็ นคนที่
มีอายุระหว่าง 45 ถึง 50ปี มี 12 คนทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
2. บริบทความเป็ นมาของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชงด้านความเป็ นมา
ของกลุ่ม เริม่ ต้นจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ปลูกถัวเหลื
่ อง ทาสวนผลไม้
ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็ นรายได้ หลังจากฤดูการทานา ปลูกผัก เกษตรกรจะรับจ้างทัวไป
่
ส่วนแม่บ้านเกษตรกรนอกจากเป็ นแม่บ้านแล้วก็จะเย็บปั กถักร้อยเพื่อใช้ในครัวเรือน ในช่วงนัน้ สานักงาน
เกษตรอาเภอแม่รมิ โดยเจ้าหน้าทีเ่ คหะกิจ ได้มกี ารส่งเสริมให้แม่บา้ นเกษตรกรได้รจู้ กั การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและงานเคหะกิจ เพื่อเสริมรายได้ และยังมีหน่วยงานอื่นมาส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ดว้ ย เช่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาเภอแม่ริม สวัสดิการและแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัย
สารพัดช่างเชียงใหม่ โดยมีการฝึกวิชาชีพด้านเย็บปั กถักร้อย การตัดเย็บเสือ้ ผ้า จนมีความชานาญในการถัก
ในช่วงแรกจะทาเพื่อใช้ในครอบครัว หลังจากนัน้ ผลิตภัณฑ์มมี ากขึน้ จึงรวมตัวกัน เพื่อจาหน่ายในหมู่บา้ นและ
ได้ขยายการวางจาหน่ายบนถนนคนเดินวันอาทิตย์ จ.เชียงใหม่ เป็ นรายเสริมให้แก่กลุ่มแม่บา้ นในพืน้ ที่
3. การดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง สมาชิกของกลุ่ม ฝ่ าย
งานถัก ฝ่ ายเย็บประกอบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายสินค้าลัก ษณะการมีส่วนร่วมในกลุ่มจะ
ช่ว ยกัน คิด เมื่อมีปัญ หาก็สามารถจะหาแนวทางในการแก้ไ ขที่ดีท่สี ุดได้ มีการประชุม เพื่อ ช่ว ยกัน เสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา เสนอแนวคิดในเรื่องต่ างๆ ช่วยเหลือดูแลกันและกันในการทางาน ในการขาย
ผลิตภัณฑ์ การออกบูธแสดงและขายผลิตภัณฑ์ตามงานต่างๆ สมาชิกทุกคนจะรับผิดชอบงานทีท่ าไม่ว่าจะ
เป็ นฝ่ ายงานถักจะนางาน ชิน้ ส่วนต่างๆ ของใยกัญชงไปถักทีบ่ า้ น ฝ่ ายเย็บประกอบรูปร่างของผลิตภัณฑ์จะ
นางาน ชิน้ ส่วนต่างๆ ของใยกัญชงไปถักเรียบร้อยแล้วไปเย็บประกอบรวมกันให้เป็ นรูปร่างขึน้ มาทาทีบ่ า้ นให้
เรียบร้อยและนามาส่งทีศ่ นู ย์ตามกาหนด ในการจัดหา จัดซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมดนัน้ นางนวลศรี พร้อมใจ ประธาน
กลุ่ม และนายประพัฒน์ พร้อมใจ ฝ่ ายการตลาดของกลุ่ม จะเป็ นผูด้ าเนินการทัง้ หมด วัตถุดบิ หลักๆ และจะมี
การสังซื
่ อ้ มาจาก 3 แหล่ง คือ ซือ้ จากตลาดวโรรส ซึง่ เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งที่ 2 ซือ้
จากโครงการหลวง ในเชียงใหม่ และ แหล่งที่ 3 จะซือ้ จากประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
เย็บปั กถักร้อยบ้านห้วยทราย ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธในงานต่ างๆ เช่น งานแสดงสินค้า
ภายใต้โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ อิเล็กโทรนิคออนไลน์ในชื่อของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชง
4. ปั ญหาด้านการพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บปั กถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้จากการซือ้ วัตถุดบิ มาใช้ในการผลิต ขาดความรูใ้ นเรื่องการดัดแปลงใช้วสั ดุ
จากธรรมชาติ เช่น การใช้เปลือกไม้เพื่อย้อมสีแทนการซือ้ สารเคมีมาใช้ และยังคงยึดวิธกี ารผลิตแบบเดิมๆ
5. ปั ญหาการขาดการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเย็บ ปั ก ถักร้อย
ผลิตภัณฑ์ใ ยกัญชง ดังจะเห็นได้จ ากเมื่อ ขาดแคลนวัต ถุ ดิบ ในท้อ งถิ่น ชุม ชน แต่ ไม่ ไ ด้น าหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ อย่างเช่น การปลูกกัญชงตามพืน้ ทีว่ ่างในหมู่บา้ น เพื่อจะช่วยลดปั ญหาในเรื่องการขาดแคลน
วัตถุดบิ ในท้องถิน่ แทนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักของทุน
6. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. แนวทางการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจะพัฒนากลุ่มให้ได้ผลนัน้ จะต้องเริม่ จากการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาใช้เพื่อให้เกิดผลสูงสุดกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยยึดหลักความพอประมาณ ซึ่งสามารถที่จะ
ดารงอยู่ได้แม้จะประสบกับปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจก็ตาม ซึง่ สมาชิกในชุชนสามารถจัดทามุมการเรียนรูต้ าม
หลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทีท่ าการกลุ่มสามารถทาได้โดยให้ประธานและสมาชิกของกลุ่มเลือกมุม
ทีเ่ หมาะสม และสามารถเห็นได้ชดั เจน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ค วามรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
สมาชิกด้วยกันเอง ชาวบ้านในชุมชน ลูกค้า นักท่องเทีย่ วและผูท้ เ่ี ข้ามาติดต่อกับกลุ่ม จะได้รบั ความรูใ้ นเรื่อง
หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ เป็ น การปลูก ฝั ง และสามารถน าไปปฏิบ ัติไ ด้แ ละยัง ได้โ อกาสในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทางอ้อม

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ตามผลการศึกษาทาให้ทราบถึง แนวทางการพัฒนาอาชีพ กลุ่ มแม่บ้านเกษตรกรเย็บ ปั ก ถัก ร้อ ย
ผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้จากผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรทัง้ 17 คน ผูว้ จิ ยั ได้ทราบประเด็นทีน่ ่าสนใจและนามาอภิปรายผล ดังนี้
ด้านบริบท ความเป็ นมาของกลุ่ม อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร ได้แก่ การทานา ทาสวน ทาไร่ และ
รับจ้าง หลังจากฤดูการทานา ปลูกผัก เกษตรกรจะรับจ้างทัวไป
่ ส่วนแม่บา้ นเกษตรกรนอกจากเป็ นแม่บา้ น
แล้วก็จะเย็บปั กถักร้อยเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งจากการทางานเสริมจากการเย็บปั ก ถักร้อย มีความสวยงาม
และโดดเด่น สานักงานเกษตรอาเภอแม่รมิ โดยเจ้าหน้าทีเ่ คหะกิจ ได้มกี ารส่งเสริมให้แม่บา้ นเกษตรกรได้รจู้ กั
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและงานเคหะกิจ เพื่อเสริมรายได้ และยังมีหน่ วยงานอื่นมาส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเสริมรายได้ด้วย เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาเภอแม่ริม สวัสดิการและแร งงาน
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์มาใช้เส้นใยกัญชงเป็ น
วัตถุดบิ หลัก ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้เป็ นทีต่ อ้ งการของลูกค้า ความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม แต่ละคนได้แบ่งหน้าที่กนั อย่างชัดเจน มีกระบวนการ ขัน้ ตอน ในการวางแผนจัดการดาเนินงานให้มี
คุณภาพ ดังนัน้ สมาชิกในกลุ่มจึงไม่มปี ั ญหาในการจัดการบริหารงาน ซึง่ ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี
กัน ท างานด้ ว ยกัน อย่ า งมีค วามสุ ข นอกเหนื อ จากนั น้ การพบปะพู ด คุ ย กัน ที่บ่ อ ยครัง้ เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความผูกพันทีด่ ตี ่อกัน เป็ นผลให้เมื่อมีปัญหาจากการทางานเกิดขึน้ ก็สามารถ ปรึกษาหารือ
แสดงความคิดเห็นหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ไม่เกิดการสะดุดในการดาเนินงาน ซึ่งทีก่ ล่าวมาได้
8
สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล ที่กล่าวว่า หลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดชตัง้ อยู่บนหลักการดังนี้คอื การพัฒนาต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานเดิมของสังคม พัฒนาตามลาดับขัน้ พัฒนาเพื่อ
รักษาสิง่ ทีด่ ใี ห้คงอยู่ และพัฒนาบนหลักของภูมสิ งั คม คือลักษณะภูมปิ ระเทศ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวโดย
สังคม คือมนุษย์ ทีอ่ ยู่ในสภาพแวดล้อมนัน้
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