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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง และ
ศึกษาหลักการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร เพื่อน ามาบูรณาการการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงให้สอดคลอ้งกบัหลกักูฏทนัตสูตร  น าเสนอรูปแบบการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงท่ีเหมาะสม งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมเสวนาระดมความคิด 
จาก 4 ภาคส่วน 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลุงรายไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 40 มาจากผลิตภณัฑม์วลรวมของ
ภาคการเกษตร ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน มีสัดส่วนร้อยละ 21.30 ส่วนสภาพสังคม 
ร้อยละ 26.5 มีปัญหาดา้นครอบครัว และร้อยละ 36.8 มีปัญหาดา้นหน้ีสิน ปัญหาดา้นอาชญากรรม
เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด แต่มีลกัษณะความเป็นชุมชนชนบทมากกวา่ชุมชนเมือง ท าให้
มีจุดแข็งในดา้นประเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศาสนายงัมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต 
ส่งผลถึงลกัษณะนิสัยของคนในจงัหวดัพทัลุงท่ีโอบออ้มอารี มีน ้ าใจ ยิม้แยม้แจ่มใส และรักพวก
พอ้ง หลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง ด าเนินการภายใตย้ทุธศาสตร์จงัหวดั ท่ีมี
วิสัยทศัน์ วา่ “เมืองเกษตรย ัง่ยืน ท่องเท่ียวอนุรักษ ์คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันา  
 หลกักูฏทนัตสูตรในการพฒันาเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมคนใหมี้ความประพฤติดีทาง
กาย 3 วาจา 4 และมโน 4ใน 3 อาชีพไดแ้ก่ เกษตรกร คา้ขาย และขา้ราชการ 2) การสร้างเครือข่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และ 3) การส่งเสริมการตลาด ส่วนหลกัการการพฒันาสังคม ไดแ้ก่ 1) การมีส่วน
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ร่วมในการบริหารจดัการ 2) การปรับปรุงตนวถีิธรรมวถีิชีวติ ดว้ย ทาน ศีล ภาวนา และ 3) การสร้าง
เครือข่ายคนดี 
 หลักการบูรณาการกูฏทันตสูตร เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุวตัถุประสงค์ น าไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรมภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง น าสู่กระบวนการใน 4 ขั้นตอน คือ 
การส่งเสริม การสร้าง การลด และการขจดั สู่การปรับปรุงตน (Self-improvement) ท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาสังคมดว้ย ทาน ศีล ภาวนา การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ (Alliance) ผลิตภณัฑ์ชุมชน ตน้แบบคนดี         
สู่ความร่วมมือในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสังคมท่ีน่าอยู ่อนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวีถีใน
การด ารงชีวิตในเชิงพาณิชย ์บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีแน่นเเฟ้นใกลชิ้ดต่อกนัโดยมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นกลไกในการเช่ือมโยงในระดบัหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัให้ได้รับ
ทราบส่ิงท่ี ดี ท่ี เกิดข้ึนภายในจังหวัดพัทลุง  ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic  
management) ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนและสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
และภาครัฐโดยผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีต้องท างานแบบบูรณาการกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อน า
ยุทธศาสตร์จงัหวดัสู่แผนการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ผลักดันให้ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ภาคเอกชน             
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนพัฒนาจังหวดัให้มีประสิทธิภาพ ประหยดั โปร่งใส                  
ด้วย HAS-im  Model หรือ วงจรคุณภาพท่ีต้องหมุนทั้ งสามวงอย่างต่อเน่ือง เพราะหากวงใดวงหน่ึง         
ขาดหายไป การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมก็จะไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์
ท่ีไดว้างไว ้
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study the economic and social background in 
Phatthalung province and the principle of economic and social development according to 
Kuatdanta sutta in order to integrate of its in economic and social development in hatthalung, to 
present the model of economic and social development in Phatthalung province as a suitable 
model. This research is qualitative research, by analyzing data form document, literature review 
and indept interview along with seminar for brain storming of 4 sectors then analysed by 
descriptive explanation.  
 The results of the study indicated that :- 
 The economic background in Phatthalung province were that 40 % of incomes was 
derived from agricultural sector while 21.30% was industrial and private sector. In terms of social 
problems 26.5% was from family institution, about 36.8% has debt problem and crime as a result 
of drug. Phatthalung province, due to its rural characteristic, has strong sense of community 
compared to city, while cultural values and traditions were personnel very well. Moreover, 
religions play an important part in people’s way of life and that has resulted in people to be 
friendly giving and love their neighbors. The economic and social development principle of 
Phatthalung, under the province’s strategy following its vision, “Sustainable agriculture, ecotourism, and 
people’s good quality of life” and provide with sustainably successful in the integration of the 
sufficiency economic to develop society.  
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 The integration of Kutdanta sutta principle in order to achieve its objective would result 
tangible economical development under the province ‘s plan by promoting job in 3 occupation 
namely farming, trading, and official work. Built local product ‘s network t and encourage the 
market as a whole. For the principle of improving the society , we connect by being involved, 
improving the cultural and the way of life by using donation, keep yourself in five precepts and 
meditation with building more good connections.  
 The integration of Kutdanta sutta principles in order to achieve its objective would result 
tangible economical development under the province’s plan by using in 4 process namely: 
promoting, building, reducing and eliminate as following self-improve which is the most 
important principle for social development by donation or scarification, maintain five precepts or 
silla and meditation for mind development to perceive according to real state, and alliance 
network to get more co-operative in stable community economic and designing society by making 
of occupations, to develop personal for working with local nature as a result, to be changed the 
way of life in terms of commerce on the basis of culture and tradition which compromise in all 
level such as village, community , sub-district, district, and province with administrative as 
holistic management, which emphasize on participation of all sectors and networks, especially 
local leaders that are directly responsible in helping people’s need, meanwhile provincial 
governor bring about integration of provincial plan to perform strategy as objective by making 
cooperate to Komnan, village head man, employer and people to participate in provincial 
development plan making more effectiveness as a result, to get the suitable social and economic 
development plan in phatthalung province with HAS-im MODEL or the quality cycle must be 
continuous in action, otherwise the needed result cannot be obtain in objective. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน่ีส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ คือ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี ประธานกรรมการ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) 
ดร. สุกิจ  ชยัมุสิก อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยว์ุฒิสาร  ตนัไชย และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมการ            
ท่ีไดเ้มตตาช้ีแนะ ปรับแกไ้ขวทิยานิพนธ์น้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 ขอขอบพระคุณท่านพระครูปลดัสัมมพิพฒันวิริยาจารย ์คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัท่ีได้ให้
โอกาสกบัผูว้ิจยัใหรู้้จกักบัความเป็นพุทธมามกะ ขอบคุณท่านอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวิญ 
รักสัตย ์และ ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ ์ท่ีช่วยตรวจแกไ้ขบทคดัยอ่ฉบบัภาษาองักฤษ รวมถึงท่านอาจารย์
ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหผู้ว้จิยัมาตลอด 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีได้ให้ทั้ งวิชาความรู้ ให้โอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียน จึงท าให้ผูว้ิจยัมีวนัน้ีได ้นอกจากน้ีการท่ีผูว้ิจยัสามารถส าเร็จการศึกษาไดก้็ดว้ย
บุคคลหลายฝ่ายไดค้อยช่วยเหลือผูว้จิยัจึงขอเอ่ยนามดว้ยความส านึกในบุญคุณดงัน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้แนะน าในส่วนท่ี
ยงับกพร่องและท าให้งานวิจยัช้ินน้ีมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน และขอขอบคุณความมีน ้ าใจของเพื่อน ๆ             
ทุกคน รวมทั้งผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง            
ท่ีไดค้อยช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูล การลงภาคสนาม และการจดัในทุกกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ ท าใหผู้ว้จิยัมีก าลงัใจมากยิง่ข้ึน 
 สุดท้าย คือ บุคคลท่ีท าให้ผู ้วิจ ัยสามารถศึกษาเล่าเรียนส าเร็จท่ีจะลืมเสียมิได้เลย คือ              
คุณพ่อ คุณแม่ ผูท่ี้ให้ทั้ งชีวิต และให้ทุก ๆ อย่างแก่ผูว้ิจ ัย รวมทั้ งคุณพิพัฒน์และลูกๆ พี่  น้อง 
โดยเฉพาะพระมหาปุญญนภสั ปัณพงศ์ และเพื่อนทุกคนทั้งท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั        
คอยใหก้ าลงัใจอยูต่ลอดเวลา จึงท าใหง้านวจิยัช้ินส าเร็จลงได ้ 
 ขอกราบนมสัการ ขอบพระคุณ ขอบคุณ ต่อทุกท่านทั้งท่ีไดเ้อ่ยนามมาและท่ีมิไดเ้อ่ยนาม  
ท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหผู้ว้จิยัสามารถศึกษาเล่าเรียนส าเร็จในคร้ังน้ี 

 
นาที รัชกิจประการ 
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สารบัญค าย่อ 
 

 ผูว้ิจ ัยได้ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
เน่ืองในการจดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปีของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
เป็นคมัภีร์หลกัในการศึกษาคน้ควา้ โดยมีค ายอ่ และค าเตม็ของคมัภีร์เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
  ค าย่อ ค าเต็ม 
 พระวนัิยปิฎก 
  ว.ิมหา. วนิยปิฏก มหาวภิงฺค 
 พระสุตตันปิฎก 
  ที.สี. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺค 
  ข.ุธ. สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปท 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ดังนี ้
 แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ขอ้/หน้า ใช้อา้งอิงพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา. 4/156/150. หมายถึง 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นสังคมท่ีเปิดกวา้งยอมรับวฒันธรรมภายนอกให้
น ามาปรับใชก้บัสภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลืน เป็นสังคมท่ี
เอ้ืออาทร ยึดมัน่ในศาสนาเป็นท่ีตั้ง ในขณะท่ีทางดา้นเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้ตลาด
ของโลกกวา้งข้ึน มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตและการลงทุนขา้มชาติ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของโลกในแง่ดงักล่าว การพฒันาประเทศจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัระเบียบทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เขม้แข็งพร้อมรับในสถานการณ์ในอนาคต แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 81 เป็นกา้วแรกของการน าวิธีการใหม่มาใช้โดยปรับคิดเน้นคนเป็นจุดศูนยก์ลาง         
ในการพฒันา เพราะคนเป็นปัจจยัช้ีขาดความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 การพฒันาเศรษฐกิจสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขจ าตอ้งมียทุธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมมีกระบวนการ
ปฏิบติัอย่างทัว่ถึงครอบคลุมทุกพื้นท่ี ปัจจยัหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความร่วมมือและ การมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในสังคมในการสร้างความสัมพันธ์  มีผลอย่างยิ่งต่อระบบบริหารจัดการให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาถือเป็นหนา้ท่ีคนของทุกคน โดยเฉพาะการพฒันาตนเองท่ี
มุ่งแสวงหาโอกาสและความรู้ในการด ารงชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สร้างศกัยภาพให้สามารถ
พึ่ งตนเองได้ และต้องพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพราะรายได้ของคนเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจท่ี         
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาสังคม สังคมไหนท่ีคนไม่มีความรู้ต่างคนต่างอยู่ ไม่ใส่ใจ ไม่ช่วยเหลือกนั 
ขาดการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั การพฒันาเศรษฐกิจก็ยาก ตรงกนัขา้มหากสังคมไหนมีการช่วยเหลือ
แบ่งปัน ส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เห็นอกเห็นใจ รับฟัง เข้าใจทุกข์ของคน  
รอบข้าง ยอมรับความแตกต่าง มีน ้ าใจต่อกัน พูดจาดี สังคมนั้ นก็จะสงบ สุข น่าอยู่ การพัฒนา
เศรษฐกิจ ก็สามารถท าไดง่้าย  

                                                        
 1ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544, (กรุงเทพมหานคร : หจก. เม็ดทราย 
พร้ินต้ิง, 2540), หนา้ ก-ค. 
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 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในระดบัจงัหวดัก็เช่นกนั จ าตอ้งมียุทธศาสตร์ในการพฒันา 
เพื่อให้การด าเนินงานของแผนเป็นไปอย่างมีระบบ จงัหวดัพทัลุง เป็นหน่ึงใน 12 จงัหวดัน าร่อง
บูรณาการจงัหวดัเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในดา้นความยากจนและสังคมโดยความร่วมมือของภาคี 
3 ฝ่าย ประกอบดว้ยศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เพื่อพฒันาให้
เกิดกลไกระบบบริหารจดัการพื้นท่ีแบบบูรณาการโดยการเก็บขอ้มูลครัวเรือน และจดัท าแผนชุมชน
เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่กระบวนการคน้หาเพื่อการรู้จกัตนเอง และสะทอ้นความตอ้งการของชุมชน
เช่ือมโยงสู่การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบนฐานของการพึ่ งพาตนเอง ท่ีสามารถ
ตอบสนองชุมชนไดต้รงเป้าหมายยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี จากการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เก่ียวกบั
วฒันธรรมพื้นบา้นหรือวิถีชีวิตของคนในจงัหวดัพทัลุง ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษในดา้นความสัมพนัธ์ท่ียดึโยงจนกลายเป็นความผกูพนัท่ีเหนียวแน่นผา่นการ
ผูกดอง ผูกเกลอ2 ส่งผลถึงคนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผสั เกิดความตระหนักในคุณค่า ภูมิใจ 
ความรู้สึกมีศักด์ิศรีในตนเองและพวกพ้องจนเกิดเป็น ‘ถังแดงพัทลุง’ ท่ี ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัยงัสามารถด ารงอยูไ่ด้
ด้วยความยึดมั่นในศกัด์ิศรีของคนชายขอบตามพื้นท่ีของจงัหวดัพทัลุง และกลายเป็นขุมก าลัง          
ของการช่วงชิงการน าของการประท้วงกลุ่มเหลือง และแดง เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของตนในการ
ต่อรองกบัสังคม ให้ด ารงอยูใ่นฐานะมนุษยแ์ละไม่ตอ้งเป็นผูถู้กกระท าโดยความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ของภาครัฐ และเพื่อให้เกิดสันติภาพ สันติสุข จึงไดน้ าหลกั กูฏทนัตสูตร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการปฏิรูป
แนวคิดน้ีให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในจังหวดัพัทลุงให้สงบสุข            
และย ัง่ยนืได ้
 กูฏทนัตสูตร3 เป็นหลกัการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีครอบคลุมถึงการพฒันาสังคม เน่ืองจากเน้น
ท่ีการพฒันาตนเองในการปฏิบติัตนทั้งท่ีเป็นประชาชนธรรมดาผูป้กครองและผูอ้ยูใ่ตป้กครอง ให้
เกิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแกท่ี้ตน้เหตุ คือ ตนเองดว้ยแนวทางการปฏิบติัตนตามหลกั
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานคือปัจจยัส่ี ให้พออยู่ พอเพียง พอดีในการด ารงชีวิต และปฏิบติัตนในสังคม
ตามหลกัสัจจธรรมท่ีเป็นอกาลิโกว่าด้วย ประโยชน์อนัพึงได้อนัเกิดจากการอยู่ร่วมกนัดว้ยความ
เมตตา และศีลเป็นตวัก ากบัความประพฤติ พร้อมกนันั้นก็มุ่งภาวนาปฏิบติัสมาธิให้จิตสงบเพื่อให้

                                                        
 2สารูป ฤทธ์ิชู, “การเมืองทอ้งถ่ินแถบลุ่มทะเลสาบสงขลา”, ประชำคมวิจัย, ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 87 
(กนัยายน - ตุลาคม 2552) : 20. 
 3ที.สี. 9/198/162. 
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เกิดปัญญาเขา้ใจความอยาก ความตอ้งการในทางท่ีดีงาม เก้ือกูลเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เกิดแรงจูงใจ
จากภายในท่ีมองเห็นคุณค่าของความปรารถนาอนัเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตนเองไม่ส้ินสุด กูฏทนัตสูตรเป็นอีกหน่ึงแนวคิดในพระพุทธศาสนาท่ีสามารถน ามา
บูรณาการใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง
เป็นไปเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เกิดประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงของการด ารงชีวติ และเกิดความสงบ
สุขในการอยูร่่วมกนั  
 จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง กูฏทนัตสูตรมาบูรณาการ 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง อีกทั้งแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีทา้ทายต่อนกับริหาร 
และผูท่ี้เตรียมตวัจะเป็นผูน้ าเป็นอย่างมากในการน ามาบูรณาในการบริหารการปกครอง ดังนั้น
แนวคิดท่ีน าเสนอมาทั้งหมดน้ี จะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งเกิดจากการทดลองประพฤติปฏิบติั
ตามยทุธศาสตร์ท่ีพระพุทธเจา้ไดป้ระกาศไวดี้แลว้ เพียงแต่รอพิสูจน์จากทุกท่านท่ีไดร่้วมศึกษา รับรู้ 
ร่วมแกปั้ญหา พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในงานวจิยัช้ินน้ีต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง 
 1.2.2 เพื่อศึกษาหลกัค าสอนเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร 
 1.2.3 เพื่อบูรณาการหลกักูฏทนัตสูตรในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง 
 1.2.4 เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง 

 

1.3 โจทย์ในกำรวจิัย 
 1.3.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุงเป็นอยา่งไร 
 1.3.2 หลกัธรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรเป็นอยา่งไร 

1.3.3 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงดว้ยกูฏทนัตสูตรท าอยา่งไร 
 1.3.4 รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงเป็นอยา่งไร 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง 
โดยขนานไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร ซ่ึงขอบเขตของการศึกษาคร้ัง
น้ีมี 3 ประเด็น ดงัน้ีคือ 
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 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
  1) ภาคส่วนราชการ คือ หวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัพทัลุงจ านวน 11 คน  
  2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 11 คน  
  3) ผูบ้ริหารทอ้งท่ี คือ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 11 คน 
  4) ตวัแทนพอ่คา้/ประชาชน  
  5) ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน มีคุณสมบติัดงัน้ี  
   5.1) มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแนวพุทธ 
   5.2) มีความเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดั 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง ในบริบทรวม 
  2) ศึกษาหลกัการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวกูฏทนัตสูตรในการส่งเสริมอาชีพ 
  3) ศึกษาหลักการพฒันาสังคมตามแนวกูฏทันตสูตรในการพฒันาตนด้วย ทาน ศีล 
ภาวนา สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
 

1.5 วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) เป็นหลัก เพื่อศึกษาถึงสภาพการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Development) ในจงัหวดัพทัลุง และหลกัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า ผูว้ิจยัจึงได้ใช้
แบบส ารวจเบ้ืองตน้จากการจดัเสนากลุ่มตวัแทน 4 ภาค ไดแ้ก่ 1) ภาคประชาชน 2) ภาคราชการ คือ 
นายอ าเภอ/หวัหน้าส่วนราชการ 3) ผูป้กครองทอ้งท่ี คือก านนั/ผูใ้หญ่บา้น และ 4) องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน คือ นายกองคก์รบริหาร ครอบคลุม 11 อ าเภอ การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1.5.1 รวบรวมข้อมูลเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  
 ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และน าสาระไปใชใ้นการเสนอ
รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดัพทัลุง กระบวนการในขั้นตอนน้ีมีดงัน้ี 
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 1) ส ารวจขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือคมัภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งขอ้มูลจากเอกสารทุติย
ภูมิ คืองานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ต ารา หนงัสือ วารสาร บทความ งานเขียน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั เร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  
 2) น าขอ้มูลท่ีได้มาจดัประเภท วิเคราะห์ อธิบายความ ตีความ แลว้น ามา สังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 3) ขอค าแนะน าปรึกษาและความเห็นจากคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ และจากท่าน
ผูรู้้ท่ีมีความช านาญการเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีท าการวิจยั 
 ขั้นตอนที ่2 การจดักลุ่มเสวนากลุ่ม และการสัมภาษณ์  
 ผูว้จิยัจึงไดใ้ชแ้บบส ารวจแบบมีโครงสร้างกบัตวัแทนกลุ่มทั้ง 4 ภาคส่วนและการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คนและใช้ประชากรกลุ่มตวัอย่างจากการ
ประชุมสัมมนาระดมความคิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจาก 4 ภาคส่วน ดงัน้ี 
 1) ภาครัฐ ได้แก่ นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เช่น หัวหน้าส านักงานจงัหวดัพทัลุง 
เกษตรจงัหวดั พฒันาการจงัหวดั และผูอ้  านวยการโรงเรียน  
 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพทัลุง  
 3) ผูป้กครองทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ก านนั และ ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัพทัลุง  
 4) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ ตวัแทนประชาชนประกอบดว้ย ประชาชน ปราชญช์าวบา้น พ่อคา้ 
นกัธุรกิจในจงัหวดัพทัลุง  
 ในการสัมภาษณ์นั้ น ผูว้ิจ ัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวนัเวลาท่ี
ท่านเหล่านั้นสะดวกในการให้สัมภาษณ์ ใชส้ัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง พร้อมทั้งบนัทึกเทป 
น าบทสัมภาษณ์มาถอดเทป เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม 
 1.5.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 หลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากจากการส ารวจ การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร 
และการประชุมระดมความคิดจากกลุ่มเป้าหมาย 4 ภาคส่วน การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ            
มาตรวจสอบข้อมูลด้านความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของข้อมูล น าข้อมูลมาจัดระเบียบเป็น
หมวดหมู่ โดยจ าแนกเป็นขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามลกัษณะของขอ้มูล หลงัจาก
นั้นก็จะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ในประเด็นสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง  
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1.ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ- 
บริบทของจังหวัดพัทลุง- การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวกูฏทันตสูตร2.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคม 

- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตามหลักกูฏทันตสูตร
ในจังหวัดพทัลุง 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นัดหมายด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. เชิญภาคส่วนต่างๆมาร่วมประชุมสัมมนา 
4. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และการประชุม  
 มาท าการสรุปวิเคราะห์ 
 

-ร่างรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามแนวที่ เหมาะสมใน
จังหวัดพทัลุง 

ผลผลติ วธีิด าเนินการวจัิย 

1.น าเสนอรูปแบบและผลงานวิ จัย ท่ี ค้นพบต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง 3 ท่าน 
2. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ท้ัง 3ท่านมาประชุมร่วมกนั เพ่ือพจิารณาความเป็นไป
ได้ของรูปแบบและผลงานวิจัยท่ีได้น าเสนอ 
3.น าความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ในการท าวิจัย และรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวกูฏทันตสูตร 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลกึ ผู้ท่ีเกีย่วข้อง
กบัยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมในจังหวัด
พทัลุงและประชุมระดมความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆภายใน
จังหวัดพัทลุง 

4. น าวิทยานิพนธ์ฉบับปรับปรุง
แก้ไข เสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ขออนุมัติขอสอบ 

1.ส่งงานวิจัยฉบับแก้ไขต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
2.คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง 3 ท่าน
ประชุมร่วมกนัเพ่ือพจิารณารอบท่ี 2  
3.ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และน าเสนอเป็นรายงานวิจัย 

รายงานวจัิย
ฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 1.5.3 กำรสังเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล  
 ผู ้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ในลักษณะของการพรรณนา (Descriptive)                
ในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท่ีน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ให้เห็นภาพเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ 
แนวทางการแกปั้ญหา พฒันาแบบบูรณาการและสร้างองคค์วามรู้ใหม่รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรท่ีเหมาะสมกบั
บริบทในจงัหวดัพทัลุง รายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการวจิยั ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 
ขั้นตอน 

    
  
    

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. สังเคราะห์น าเสนอผลการวิจัย
แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมตามแนวกูฏทันตสูตรท่ี
เหมาะสมกบับริบทจังหวัดพัทลุง
ต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
เป็นไปได้และแก้ไขปรับปรุง 

1. ศึกษา เอกสาร เพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิด ในการวิจัย 
 

แผนภูมิที ่1.1 แสดงข้ันตอนกระบวนกำรวจัิย 
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1.6 เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.6.1 ควำมหมำย 
 1. การพฒันาเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหร้ายไดป้ระชาชาติ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
บุคคลเพิ่มข้ึน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ึน โดยจุดมุ่งหมายของการ
พฒันาเศรษฐกิจ  
  1.1 เพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
  1.2 เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
  1.3. เพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
 ความส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ  
  1. ช่วยใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
  2. ช่วยใหป้ระชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน 
  3. ช่วยใหเ้กิดการกระจายรายได ้ 
  4. ช่วยใหเ้พิ่มรายไดป้ระชาชาติ  
  5. ช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมัน่คง  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
  1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น การสะสมทุน เทคโนโลย ี 
  2. ปัจจยัทางการเมือง เช่น ภาวะสงคราม  
  3. ปัจจยัทางสังคม เช่น การออมทรัพย ์ความขยนั 
  4. ปัจจยัทางเทคโนโลย ีเช่น ความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. การพัฒนาสังคม หมายถึง  การกระท าเพื่อมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนท่ีอยู่ร่วมกัน                 
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งในดา้นวตัถุและจิตใจอนัจะท าให้การด ารงชีวติอยูร่่วมกนันั้น
มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแต่การท่ีบุคคลจะด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขจะตอ้งอาศยัปัจจยั
หลายอยา่งประกอบกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีดีพอสมควร กล่าวคือ มีท่ีอยูอ่าศยั 
มีอาหารเพียงพอแก่การเล้ียงชีพ มีเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มสมควรแก่สภาพและฐานะ เวลาเจ็บป่วยควร
จะไดรั้บการรักษาพยาบาล มีอาชีพมัน่คง มีรายไดเ้พียงพอแก่ค่าใชจ่้ายในการครองชีพ มีความรัก
ใคร่สมานสามคัคีกนัของสมาชิกในสังคมและปราศจากภยัคุกคามจากโจรผูร้้าย ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เกิดมีข้ึนได ้ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เขา้ช่วย เพื่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ความส าคญัของการพฒันา
สังคมเม่ือบุคคลมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่ 
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ปัญหาก็ยิ่งจะมีมาก และสลบัซับซ้อนเป็นเงาตามตวั  ปัญหาหน่ึงอาจจะกลายเป็นสาเหตุของอีก
หลายปัญหาเก่ียวโยงกนัไปเป็นลูกโซ่ ถ้าปล่อยไวก้็จะเพิ่มความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซ้อน  
และขยายวงกวา้งออกไปเร่ือย ๆ ยากต่อการแกไ้ข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนั้นก็จะไม่มี
ความส าคญัของการพฒันาสังคมเราอาจจะกล่าวเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี  
 2.1 ท าใหปั้ญหาของสังคมลดนอ้ยลงและหมดไปในท่ีสุด 
 2.2 ป้องกนัไม่ใหปั้ญหานั้นหรือปัญหาในลกัษณะเดียวกนันั้นเกิดข้ึนแก่สังคมอีก 
 2.3 ท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ข้ึนมาแทน 
 2.4 ท าให้ประชาชนในสังคมสมานสามคัคีและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขตามฐานะของ  
แต่ละบุคคล 
 2.5 ท าใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่มัน่คงของสังคม 
 สรุป ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นกระบวนการท่ีท าให้รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อบุคคลเพิ่มข้ึน อนัจะส่งถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันของสังคมให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน             
โดยมีปัจจยัพื้นฐาน 6 ประการ ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร เส่ือผา้ และการรักษาพยาบาล อาชีพ รายได้
เพียงพอในการครองชีพ เพื่อใหก้ารอยูด่ว้ยกนัมีความสุข 
 1.6.2 แนวคิด 
 แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจในอดีต มุ่งเน้นความกา้วหน้าและการเติบโตโดยการวดักนัท่ีเงิน 
หรือสินทรัพย์ท่ีแสดงออกมาในรูปของตัวเลขวดั GDP และคิดว่าจะน าไปสู่ชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน แต่ตรงกนัขา้ม กลบัส่งผลให้เกิดปัญหามากมายในการแข่งขนั เอารัดเอาเปรียบ ท าใหค้น
ในสังคมสูญเสียผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ผูใ้ช้แรงงาน ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจ
แนวใหม่ท่ีลดการพึ่งพาจากภายนอก สามารถยืนบนล าแขง้ของตนให้ได ้คือ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
อันเป็นหลักการด าเนินชีวิตสายกลาง ท่ีเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้อง พอดี 
พอประมาณตามทศันะของพระพุทธศาสนา รวมถึงการประกอบอาชีพท่ีสุจริตถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ตามหลักของศีลธรรม อันเป็นการจดัระเบียบชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติท่ีมีอยู ่            
โดยน าหลกัพุทธธรรมมาประยกุตใ์ชก้บัหลกัเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนแนวคิดในการพฒันาสังคม มีขอบเขตกวา้งขวาง เพราะปัญหาของสังคมมีมากและ
สลบัซบัซอ้น การแกปั้ญหาสังคมจึงตอ้งท าอยา่งรอบคอบ และตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของบุคคล
จากหลาย ๆ ฝ่าย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนในสังคมนั้น ๆ จะตอ้งรับรู้ พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเสมอ การพฒันาสังคมจึงตอ้งเป็นทั้งกระบวนการ วธีิการ กรรมวิธี
เปล่ียนแปลง และแผนการด าเนินงาน กล่าวคือ 
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 1. เป็นกระบวนการ (Process) เพราะการแก้ปัญหาสังคมต้องกระท าต่อเน่ืองกันอย่างมี
ระบบ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากลกัษณะหน่ึงไปสู่อีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งเป็นลกัษณะ         
ท่ีดีกวา่เดิม 
 2. เป็นวิธีการ (Method) คือ ต้องก าหนดวิธีการในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเน้นความ
ร่วมมือของประชาชนในสังคมนั้นกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะท างานร่วมกนั และวิธีการน้ีตอ้ง 
เป็นท่ียอมรับวา่สามารถน าการเปล่ียนแปลงมาสู่สังคมไดอ้ยา่งถาวรและมีประโยชน์ต่อสังคม 
 3. เป็นกรรมวธีิเปล่ียนแปลง (Movement) การพฒันาสังคมจะตอ้งท าใหเ้กิดกาเปล่ียนแปลง
ให้ได้และจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะเน้นการเปล่ียนแปลงทศันคติของตน 
เพื่อให้เกิดส านึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  และรักความ
เจริญกา้วหนา้ อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางวตัถุ 
 4. เป็นแผนการด าเนินงาน (Planning) การพฒันาสังคมจะต้องท าอย่างมีแผนมีขั้นตอน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได ้แผนงานน้ีจะตอ้งมีทุกระดบั นบัตั้งแต่ระดบัชาติ คือ แผนการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงมาจนถึงระดบัผูป้ฏิบติั แผนงานมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการพฒันาสังคม 
 1.6.3 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ตามแนวกูฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุง พบวา่ มีงานวิจยัท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ี
ดงัต่อไปน้ี 
 นพรัตน์ ตั้งกิตติถำวร ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคของทอ้งถ่ินในการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในอ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก” โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของทอ้งถ่ินในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ผลการวิจยัพบวา่ 1. ปัญหา
และอุปสรรคของทอ้งถ่ินในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองมี 3 ดา้น คือ การรวมกลุ่มสมาชิก 
ขาดความสามคัคีร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของชุมชน การขาดงบประมาณสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรคของทอ้งถ่ินในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั
ทอ้งถ่ินภายในชุมชน ขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง4  

                                                        
 4นพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร, “ปัญหาและอุปสรรคของทอ้งถ่ิน ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึง
ตนเองกรณีศึกษา อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก”, ภำคนิพนธ์รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิษฐ)์, 2549, 112 หนา้. 
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 พจน์ เอกอนันต์ถำวร ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมของรัฐบาล 
และเอกชน กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
และปัญหาในการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า โครงสร้างบริหารคณะกรรมการร่วมของ
รัฐบาล และเอกชน จงัหวดัมีขนาดใหญ่ ภาคส่วนราชการมีมากกวา่เอกชน มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ี
เป็นองค์การท่ีปรึกษาในระดบันโยบายพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดั เป็นองคก์ารหลกัใน
การวางแผนตดัสินใจ จดัสรรทรัพยากร การจดัประชุมไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ ข้ึนอยู่กบั
ความส าคญัของปัญหา การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัจะออกค าสั่งมอบหมายให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไปด าเนินการ
แลว้ใหร้ายงาน หากแกไ้ขไม่ไดจ้ะสรุปเป็นมติขอรับการสนบัสนุนจากส่วนกลาง ประสานองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบเพื่อการพฒันา ยงัคงเป็นระบบราชการท่ีมีขั้นตอนมาก 
การพฒันาของจงัหวดัมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคมากกว่าการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ในขณะการพฒันาเศรษฐกิจยงัอยูใ่นกลุ่มนกัธุรกิจมากกวา่ผูป้ระสบปัญหาในระดบัเกษตรกร5  
 รังสรรค์ ศิริพันธ์ ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัท าแผนกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของต าบลในเขต 2 อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร” เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
จดัท าแผนกลยุทธ์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาและความต้องการ                
ในการพฒันาเศรษฐกิจอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นปัญหาดา้นสังคมมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ส่วน
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม คือประชาชนมีการศึกษาต ่าขาด
การส่งเสริมในการน าภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพของพื้นท่ี และขาดงบประมาณ
ในการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคม6 
 ดร. บวรศักดิ์  ประพฤติดี  ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การวางแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพฒันา
เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน บริเวณลุ่มน ้ าปิง จงัหวดัตาก” ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเรียนรู้น าไปสู่
การเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง และพฒันาชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยืน เป็นหวัใจหลกัท่ี                

                                                        
 5พจน์ เอกอนันต์ถาวร, “การด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน 
(กรอ.) กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี จงัหวดัมหาสารคาม”, วิทยำนิพนธ์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2542, 129 หนา้. 
 6รังสรรค ์ศิริพนัธ์, “การจดัท าแผนกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของต าบลใน
เขต 2 อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร), 2548, 157 หนา้.  
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ตอ้งพฒันา โดยการผลกัดนัแผนแม่บท การมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งเกิด
จากพลงัการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นสังคม ศีลธรรม และปัญญา ผูน้ าชุมชนลกัษณะส าคญัท่ีมี
การประสาน 3 พลังการท างานเพื่อชุมชน อนัเป็นลกัษณะเด่นของผูน้ าท่ีเสียสละเพื่อสาธารณะ         
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันาทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆกนั เพื่อการจดัการทรัพยากรทางปัญญา
ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการกิจกรรมในชุมชนเป็นระบบเครือข่ายแนวราบ         
และมีวฒันธรรมไวว้างใจสูง (Trust culture) มีการสร้างชุมชนต้นแบบ “บวร” คือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้จากการท าแผนแม่บทชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ 4 องคก์ร คือ เครือข่ายบา้น 
(ชุมชน) วดั โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงคิดนอกกรอบการพฒันาแบบเดิมท่ีน า
โดยรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนให้ความส าคญักบัการจดัระบวนการเรียนรู้โดยการท าวิจยัร่วม 
จดัเก็บข้อมูลด้วยตนเอง น าเสนอข้อมูลในเวทีท่ีจดัสร้างข้ึน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ        
พฒันาได ้สามารถพฒันาศกัยภาพเชิงสังคม และวฒันธรรมไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีย ัง่ยนื7 
 พระมหำสมชำย สิริจันโท (ทำนนท์) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” พบว่า การพฒันาคุณภาพชีวิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความประพฤติทางกาย และวาจาให้มีศีล             
2) การพฒันาด้านอินทรีย ์6 ให้รู้จกัส ารวมตนอย่างมีสิติก ากบั 3) การพฒันาจิตให้เขม้แข็งมัน่คง
สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) การพฒันาปัญญาให้เกิดความรู้เขา้ใจในการปฏิบติัต่อ
สรรพส่ิงทั้งปวง ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาคุณภาพชีวิตของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) ขอ้แรก          
มีผลต่อการพึ่งตนเอง หนา้ท่ีครอบครัว การอนุรักษว์ฒันธรรมการสืบสานประเพณี ในขณะท่ีขอ้ท่ี 2 
เป็นการส่งเสริมความรู้ดา้นปรัชญา8 
 พระมหำอำนนท์ ชวนำภิภู  (แสนแป้) ได้ท างานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเร่ืองทานใน
พระไตรปิฎกท่ีมีต่อสังคมไทย” ผลการวิจยั พบว่า ชาวไทยพุทธในปัจจุบันไม่เข้าในเร่ืองทาน            
ซ่ึงการให้ทานท่ีควรยกยอ่ง คือ ให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นมิใช่ทานท่ีถวายแก่พระสงฆ์และ

                                                        
 7ดร. บวรศกัด์ิ ประพฤติดี, “การวางแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน 
บริเวณลุ่มน ้ าปิง จงัหวดัตาก”, รำยงำนกำรวิจัย, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง), 2550. 
137 หนา้. 
 8พระมหาสมชาย สิริจนัโท (ทานนท)์, “พุทธธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), 2548, 211 หนา้. 
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ทานท่ีเฉพาะเจาะจงบุคคล แต่ทานเป็นธรรมขั้นแรกท่ีควรบ าเพญ็และทานยงัเป็นการก าจดักิเลส คือ 
ความตระหน่ี และความโลภภายในจิตใจใหห้มดส้ินไปอีกดว้ย9 
 พระนพดล กิตฺติ ำโณ (แก้วเพ็ชร)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์หลักค าสอนใน
สิงคาลกสูตรท่ีมีผลต่อสังคมไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัค าสอนในสิงคาลกสูตรท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย ผลการศึกษาพบวา่หลกัค าสอนใน “สิงคาลกสูตร” เป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดแ้สดง
แก่คฤหสัถ์ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีตอ้งงดเวน้คือ หลกักรรมกิเลส ๔ หลกัอคติ ๔ หลกัอบายมุข ๖ และ
หลกัมิตรเทียม ๔ จ าพวก และส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัทิศ ๖ หลกัสังคหวตัถุ ๔ และหลกัมิตรแท ้๔ 
จ าพวก โดยสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีว ัฒนธรรมท่ีหลากหลายสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว             
สถาบนัศาสนา เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัมากต่อสังคมไทย ดงันั้นการท่ีสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง
มีความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมลงย่อมมีผลท าให้สถาบนัอ่ืน ๆ เส่ือมทรามลงดว้ย แต่หลกั
สิงคาลกสูตรท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อสังคมไทยใน 6 ดา้นคือ 1) การรักษาศีล 2) ความยุติธรรม 3) ความ
เส่ือมทางสังคม 4) การคบมิตร 5) การปฏิบติัต่อคนรอบขา้ง และ 6) การสังคมสงเคราะห์ เพราะคน
ดีในสังคมคือผูรั้กษาศีล10  
 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุจิตรำ อ่อนค้อม นโยบายการส่งเสริมศาสนาในการพฒันาสังคม            
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ี และผลการด าเนินงานส่งเสริมศาสนาในการพฒันาสังคม
ของศาสนา 5 ศาสนาในประเทศไทย ท่ีทางราชการประกาศรับรอง โดยเรียงล าดับตามจ านวน            
ศาสนิกชนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข ์โดยท าการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ความร่วมมือระหวา่ง
ศาสนาต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวข้องในการพัฒนาสังคมของจังหวดัต่างๆ ติดตามผลการด าเนินงาน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเส ริมศาสนาในการพัฒนาสังคมของหน่วยงานภาครัฐ                     
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนผลการด าเนินงานส่งเสริมศาสนาในการพฒันาสังคมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ 

                                                        
 9พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู (แสนแป้), “การศึกษาเร่ืองทานในพระไตรปิฎกท่ีมีต่อ
สังคมไทย”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั), 2548, 149 หนา้. 
 10พระนพดล กิตฺติ าโณ (แก้วเพ็ชร), “การวิเคราะห์หลกัค าสอนในสิงคาลกสูตรท่ีมีผล       
ต่อสังคมไทย”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั), 2552, 120 หนา้. 
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และภาคเอกชนเพื่อจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมศาสนาในการพฒันาสังคมต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง11 
 

1.7 สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
เป็นกระบวนการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

               Input  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1.2 แสดงกรอบแนวคิดกำรวจัิย กำรพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแนวตำมแนวกูฏทนัตสูตร 
 

 จากแผนภูมิท่ี 1.2 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดั
พทัลุงตามแนวกูฏทนัตสูตรสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                        
 11รศ.ดร. สุจิตรา อ่อนคอ้ม, “นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพฒันาสังคม”, รำยงำนกำรวิจัย, 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2550, 208 หนา้. 

การเสวนากลุ่ม  
-  ขา้ราชการ  
-  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
-  ผูป้กครองทอ้งท่ี 
-  พอ่คา้ประชาชน 
-  การสมัภาษณ์เชิงลึก 

แผนพฒันาจังหวดัพทัลุง 
 
การวจิัยที่เกีย่วข้อง 
-  การพฒันาเศรษฐกิจ 
 และสงัคม 

-  ทาน 
-  ศีล 

 ส่งเสริม สนับสนุน 
- ด้านอาชีพ  
- การตลาด 
- การมีส่วนร่วม 

 
 
สร้างพฤติกรรม 
- ทาน  
- ศีล  
- ภาวนา 

 
ป ร ะ ช า ช น ใ น
จังห วัด พัท ลุ ง มี
อาชีพหลักอาชีพ
เสริมตน้แบบคนดี 

 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู ่
ท่ีดีมีความสุข 

การประเมินผล  
- รายได ้
- ความสุข 

กูฎทนัตสูตร 
การส่งเสริมอาชีพ 
การพฒันาตน 
การประชาสมัพนัธ์เครือข่าย 
การมีส่วนร่วม 

Process 

Output 

Outcom
e 

http://www.nesac.go.th/document/images06/07110001a.pdf
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 1. Input คือ ปัจจยัหลกั เป็นปัจจยัเร่ิมตน้ของกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน          
จงัหวดัพทัลุงตามแนวกูฏทันตสูตร ได้แก่ หลักกูฏทันตสูตร การส่งเสริมอาชีพ การพฒันาตน          
การประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่าย การเสวนากลุ่มและขา้ราชการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูป้กครองทอ้งท่ี 
พอ่คา้ประชาชน การสัมภาษณ์เชิงลึก การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทาน ศีล 
และแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง 
 2. Process คือ กระบวนการให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ การตลาด การมีส่วนร่วม การสร้าง
พฤติกรรมในการปฏิบัติด้าน ทาน ศีล ภาวนา และการประเมินผลประชาชนจงัหวดัพทัลุงด้วย             
การมีรายได ้และความสุขในการด ารงชีวติ 
 3. Output คือ ประชาชนในจังหวดัพัทลุงมีอาชีพเสริม มีอาชีพหลัก และมีต้นแบบ               
การประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีของสังคม  
 4. Outcome คือ ประชาชนในจงัหวดัพทัลุงมีความเป็นอยูท่ี่ดี และมีความสุข 

  

1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุง 
ผูว้จิยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการวจิยัในคร้ังน้ีคือ 
 1.8.1 ท าใหท้ราบสภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของจงัหวดัพทัลุง 
 1.8.2  ท าใหท้ราบหลกักูฏทนัตสูตรในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  
 1.8.3  ท าใหท้ราบถึงวธีิการน าหลกักูฏทนัตสูตรมาบูรณาการใชใ้นการพฒันา  
 1.8.4 ท าใหท้ราบแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง  
 1.8.5 ท าใหส้ามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง 
 

1.9 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ หมายถึง การส่งเสริมอาชีพท าให้รายได้ของประชาชนในจงัหวดั
พทัลุงดีข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวติ 
 กำรพัฒนำสังคม หมายถึง การท าให้รูปแบบการพฒันาตน ความสัมพนัธ์และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในจงัหวดัพทัลุงอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ดว้ยทาน ศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 คือ 
การกระท าทางกาย 3 ทางวาจา 4 และทางมโน 3 และภาวนา 
 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง  การท าให้รายได้ของประชาชนจากอาชีพ
การเกษตร อุตสาหกรรม และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ ในจังหวดัพัทลุงดีข้ึนเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตรวมถึงการมีแนวคิดในการพฒันาตนเอง ผูน้ า ในดา้นความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุงให้อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ดว้ยทาน ศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 คือ 
การกระท าทางกาย 3 ทางวาจา 4 และทางมโน 3 และการภาวนา 
 กูฏทันตสูตร หมายถึง หลกัการพฒันาเศรษฐกิจในการส่งเสริมอาชีพ สร้างเครือข่าย และ
หลกัการพฒันาสังคมในการพฒันาตนเอง การมีส่วนร่วม การบริหารแบบองคร์วม 
 จังหวดัพทัลุง หมายถึง จงัหวดัท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้ป็นกรณีศึกษา  



 
 

บทที ่2 
สภาพเศรษฐกจิและสังคม 

 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาจงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากผูว้ิจยั
เห็นวา่การเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม บริบททางสังคมและเศรษฐกิจสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ส่งผลต่อความมัน่คงทาง
สังคมในดา้นทรัพยสิ์น ชีวิตและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนผา่นส่ือต่าง ๆ อนัสะทอ้นให้เห็นวา่
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพของตนเองไม่ดีพอ 
ผูว้ิจยัจึงไดมี้แนวคิดการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงตามแนวกูฏ
ทันตสูตรเพื่อให้การศึกษามีความครอบคลุมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวดัพัทลุง
โดยทัว่ไปผูว้ิจยัจึงได้ตั้งกรอบในการศึกษาถึงประวติัศาสตร์ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมใน
จงัหวดัพทัลุง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 ประวติัศาสตร์เมืองจงัหวดัพทัลุง 
  2.1.1 สภาพพื้นท่ี  
  2.1.2 ประชากร 
  2.1.3 รูปแบบการปกครอง 
  2.1.4 สภาพภูมิประเทศ 
 2.2 สภาพเศรษฐกิจจงัหวดัพทัลุง 

 2.2.1สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 2.2.2 แนวโนม้สภาพเศรษฐกิจในอนาคต 

 2.3 สภาพสังคมของจงัหวดัพทัลุง 
  2.3.1 สภาพสังคมปัจจุบนั 
  2.3.2 แนวโนม้ของสภาพสังคมในอนาคต 
 2.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  
 2.5 แนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง 
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2.1 ประวตัิศาสตร์จังหวดัพทัลงุ  
 พทัลุงเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใต้1 ท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานตั้งแต่สมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ดงัปรากฏหลกัฐานจากการคน้พบขวานหินขดัในทอ้งท่ีทัว่ไปหลายอ าเภอไม่ต ่ากว่า 
100 ช้ิน ตามภูเขาและถ ้ าหินปูนในจงัหวดัพทัลุง รวมทั้งเศษเคร่ืองป้ันดินเผาจ านวนมากในถ ้าล่อง
ลมเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน  และถ ้ าล าเลียง ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ ในสมยัศรีวิชัย  
(พุทธศตวรรษท่ี 13 - 14 ) บริเวณเมืองพทัลุงเป็นแหล่งชุมชนท่ีได้รับวฒันธรรมอินเดียในด้าน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  มีหลักฐานค้นพบ เช่นพระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากเป็นรูป                  
พระโพธิสัตว ์รูปเทวดาโดยคน้พบบริเวณถ ้าคูหาสวรรค ์และถ ้าเขาอกทะลุ 
 ในพุทธศตวรรษท่ี  19 เมืองพัทลุงได้ตั้ งข้ึนภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา                        
ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏช่ือเมืองพทัลุงในกฎหมายพระอยัการนาทหารหัวเมือง 
หลงัจากนั้นเป็นตน้มา ดินแดนบริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลาไดพ้ฒันาจนเจริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็ว
ทั้งดา้นฝ่ังตะวนัตก มีศูนยก์ลางท่ีเมืองพทัลุง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพทัลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี 
เป็นหัวเมืองหน่ึงของพระราชอาณาจกัรทางใต้ ท่ีตั้งเมืองพทัลุงในระยะเร่ิมแรกเช่ือกนัว่า ตั้งอยู่ท่ี
เมืองสทิงพระ หรือจงัหวดัสงขลาในปัจจุบนัตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศไทย พุทธศกัราช 
2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้ยา้ยเมืองพทัลุงจากต าบลล าป ามามา
อยู่ท่ีต  าบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับ            
เมืองต่าง ๆ อีกทั้งยงัใกลก้บัภูเขาอกทะลุซ่ึงสูงเด่นอยูบ่นท่ีราบ มองเห็นจากท่ีไกลได้โดยรอบทิศ               
บนยอดเขาปรากฏเจดียเ์ก่าแก่ซ่ึงในปัจจุบนัน้ียงัเหลือร่องรอยของฐานให้เห็น ชาวเมืองจึงถือเอา
ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
 2.1.1 สภาพพืน้ที ่ 
 จงัหวดัพัทลุงมีพื้นท่ี ประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ เป็นพื้นดิน 
1,919,446 ไร่ พื้นน ้ า 220,850 ไร่ ลกัษณะของพื้นท่ี จ  าแนกได้ 4 ลกัษณะ ดังน้ี คือ 1)พื้นท่ีภูเขา              
มีลกัษณะเป็นเทือกเขา มีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของ
พื้นท่ีทั้ งหมด 2) พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนชัน เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด มีเน้ือท่ีประมาณ 
539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.76 ของพื้นท่ีทั้งหมด 3)พื้นท่ีราบ มีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 
1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพื้นท่ีทั้ งหมด เป็นท่ีเหมาะแก่การกสิกรรม 

                                                 

 1กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดพัทลุง ปี 2553, (จงัหวดัพทัลุง : ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
พทัลุง, 2553), หนา้ 1. 



 18 

ประชากรส่วนใหญ่ จึงนิยมตั้งถ่ินฐานหนาแน่นในบริเวณน้ี และ 4) พื้นท่ีเกาะ เป็นพื้นท่ีในบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาในเขตจงัหวดัพทัลุง มีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
6.40 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พื้นท่ีเกาะเป็นถ่ินท่ีอยู่ของนกอีแอ่นกินรังมีเน้ือท่ีรวมกันประมาณ 1.12 
ตารางกิโลเมตร พื้นน ้ าในจงัหวดัพทัลุงนั้นนบัเป็นส่วนส าคญัของทะเลสาบสงขลา ประกอบดว้ย
ทะเลน้อยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 344.16 กิโลเมตร 
หรือร้อยละ 10.05 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
 2.1.2 ประชากร 
 จงัหวดัพทัลุงมีประชากรทั้งส้ิน 151,943 ครัวเรือน จากทะเบียนราษฎร์มีประชากรทั้งหมด 
507,033 คน เพศชาย 248,878 คน เพศหญิง 258,155 คน2 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
87.84 นบัถืออิสลาม ร้อยละ 12.10  
 2.1.3 รูปแบบการปกครอง 
 จงัหวดัพทัลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 3 รูปแบบ คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 78 ส่วนราชการ  
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จดัรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 
2 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดั จ านวน 31 ส่วนราชการ 14 รัฐวสิาหกิจ และระดบัอ าเภอ 11 อ าเภอ  
 3. การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 
24 เทศบาลต าบล และ 48 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 2.1.4 สภาพภูมิประเทศ  
 ภูมิประเทศจงัหวดัพทัลุงตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่าง
ละติจูดท่ี 7 องศา 6 ลิบดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิบดาเหนือ และลองติจูดท่ี 99 องศา 44 ลิบดา
ตะวนัออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวนัออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ทาง
หลวงสายเอเชีย หมายเลข 41 เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟเป็น
ระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร 
 การคมนาคมสะดวก เพราะตั้งอยูก่ึ่งกลางของภาคใต ้ระหวา่งจงัหวดัชุมพร-นราธิวาส เป็น
ศูนยร์วมของการคมนาคมทางบก จากภาคใตต้อนบน ฝ่ังอ่าวไทย และภาคตะวนัตก ฝ่ังอนัดามนั       
ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ชายแดน โดยใช้เส้นทางสายเพชรเกษม หมายเลข 4 ระหว่าง          
อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีทางรถไฟผ่านจากเหนือจรดใต ้ 

                                                 

 2ส านกังานจงัหวดัพทัลุง, “แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)”, พทัลุง : ส านกังาน
จงัหวดัพทัลุง กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2553, หนา้ 4-5, (อดัส าเนา). 
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การเดินทางโดยเคร่ืองบินสะดวก รวดเร็ว ระยะทางจากจงัหวดัพทัลุง ถึงสนามบินตรัง 55 กม. 
สนามบินหาดใหญ่ 100 กิโลเมตร สนามบินจงัหวดันครศรีธรรมราช 100 กิโลเมตร3 
 

2.2 สภาพเศรษฐกจิในจังหวดัพทัลงุ  
 2.2.1 สภาพเศรษฐกจิของจังหวดัพทัลุงปัจจุบัน  
 จงัหวดัพทัลุงปัจจุบนัมีสภาพเศรษฐกิจท่ีอิงกบัภาคการเกษตรเป็นส าคญั จากการรายงาน
ขอ้มูลจากการส ารวจความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อประเมินความยากจนของประชาชนในจงัหวดั
พทัลุงพบวา่ พื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ 20,000 บาท ในปี 
2547 - 2550 รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีเพิ่มข้ึนทุกปี และในปี 2551 รายได้เฉล่ียสูงถึง 49,845 บาท4 
ส าหรับสภาพเศรษฐกิจท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลด้านการเกษตรในดา้นปัญหา
อุปสรรค เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลุงให้ครอบคลุมสินคา้เกษตร
ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั ทุเรียน มงัคุด ลองกอง เงาะ พืชไร่ ไดแ้ก่ สับปะรด ขา้วโพดหวาน 
พืชผกั ไดแ้ก่ พริกข้ีหนู ขมิ้น ผกับุง้น ้ า ถัว่ฝักยาว ปศุสัตว ์4 ชนิดไดแ้ก่ โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ 
ประมง 4 ชนิด ได้แก่ ปลาดุก ปลากะพง กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเลโดยแบ่งแนวทางในการวิเคราะห์
ศกัยภาพของการพฒันาเศรษฐกิจใน 2 ดา้นดงัน้ี  
 1) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต (Production Efficiency)        
โดยพิจารณาจากการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ท่ีค  านึงถึงปัญหาดา้นการผลิตท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจเป็นส าคญั 
 2) การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ของภาคเกษตรเพื่อการพัฒนา อันเป็นการวิเคราะห์            
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบตลาด การขบัเคล่ือนสินคา้เกษตรจากเกษตรกรผูผ้ลิต
ไปสู่ผูบ้ริโภค 
 สภาพปัญหาโดยรวมในภาคการเกษตร 
 โดยรวม พบวา่ สินคา้เกษตรทั้ง 17 รายการไดแ้ก่ขา้ว ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั ทุเรียน มงัคุด 
ลองกอง เงาะ พืชไร่ พืชผกั โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือปลาดุก ปลากะพง กุง้กา้มกราม กุง้ทะเลตอ้ง
เผชิญกบัปัญหา อุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจ อย่างต่อเน่ืองทั้งในดา้นการผลิต การตลาด และ

                                                 

 3คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พพช.), “หมู่บา้นชนบท
ไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดบัหมู่บ้าน (กกช.2ค) ปี 2552”, กรุงเทพมหานคร : กรมพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, 2552, หนา้166, (อดัส าเนา). 
 4ส านกังานจงัหวดัพทัลุง, “แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)”, พทัลุง : ส านกังาน
จงัหวดัพทัลุง กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2553, หนา้ 7-20, (อดัส าเนา). 
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การขบัเคล่ือนสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค นอกจากนั้นเครือข่ายความร่วมมือ                
ก็ยงัมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจอีกด้วย เน่ืองจากเครือข่ายสามารถรวมตวักันเพื่อผลักดันและ
ต่อรองอ านาจทั้ งในด้านต้นทุน และด้านอ่ืน ๆ ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีพบ ไดแ้ก่ 
 1. การเพิ่มข้ึนของความผนัผวนทางดา้นราคาทั้งราคาผลผลิตและราคาปัจจยัการผลิต  
 2. แนวโนม้การแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 3. แนวโนม้ตน้ท ุนการผลิตที ่ปรับตวั เพิ ่ม ขึ้นอยา่งต ่อเนื ่องตามการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  
 4. การพฒันาขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า เน่ืองจากขาดแคลน 
งานวจิยั และการประยกุตใ์ชผ้ลงานการศึกษาดา้นการแปรรูปและการตลาด 
 5. พื้นท่ีสาธารณะในการเพาะปลูกลดลง 
 6. สภาพแวดลอ้มทางทะเลสาบมีการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดการเน่าเสียเป็นช่วง ๆ  
 7. ปริมาณแหล่งน ้าธรรมชาติและปริมาณน ้าชลประทานไม่มีน ้าเพียงพอ 

สภาพเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง  
 ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ OTOP ซ่ึงรัฐบาลให้
การสนบัสนุน ให้มีการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่นมาพฒันาสินคา้เป็นผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และวิถีชีวิตของทอ้งถิ่น และหมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อนัเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์         
ท่ีจะบูรณาการและเช่ือมโยงความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ในแต่ละหมู่บา้น/ชุมชนกบัการท่องเท่ียว 
ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้ดว้ยกนั ระหวา่งผลิตภณัฑ์ OTOP กบั
แหล่งท่องเท่ียว เพราะในชุมชนมี OTOP ที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและมีศกัยภาพดา้น
การท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยบูรณาการปัจจยัท่ีส าคญั 4 ดา้น
ของชุมชนภายใตแ้นวคิด การเช่ือมโยงสินคา้ OTOP ที่เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน คือศิลปวฒันธรรม 
วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื ่อสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ” อนัประกอบดว้ย 
 - P = PEOPLE   ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ 
 - P = PLACE   ศกัยภาพการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 - P = PRODUCT  ผลิตภณัฑ ์OTOP ท่ีโดดเด่น 
 - P = PRESERVE  สามารถรักษาอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
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 แนวทางขบัเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมดา้นน้ีมีความส าคญัต่อการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจของจงัหวดั เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม 
มีความเช่ือมโยงกบังานบริการหลาย ๆ ดา้น อาทิ การโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่จ  าหน่ายสินคา้
และของที่ระลึก  การแพทยแ์ผนโบราณ  เป็นตน้ อุตสาหกรรม  OTOP เพื ่อการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขนัสูงมากโดยเฉพาะในจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันา
ธุรกิจการดา้นน้ีเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเท่ียวในจงัหวดัของตนเอง และส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของจงัหวดัพทัลุงโดยตรง การพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัดา้นธุรกิจ
การท่องเท่ียวของจงัหวดัจึงควรให้ความส าคญัในหลายมิติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทรัพยากร
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรองรับกบัการท่องเท่ียว เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัดา้นหน่ึงใน
ดา้นความส าเร็จการแข่งขนั อีกทั้งความหลากหลายทางวฒันธรรมในดา้นศูนยป์ราชญช์าวบา้นโงก
น ้ าเกษตรย ัง่ยืน โรงเรียนร้อยหวนัพนัธ์ุไม ้แหล่งเรียนรู้ดา้นวนเกษตรธรรมชาติ การสอนการเล่น
หนงัตะลุง สินคา้ OTOP การแกะรูปตวัหนงัตะลุง 
 สรุปได้ว่าการท่องเท่ียวของจงัหวดัควรเน้นการพฒันาบุคลากร การปรับภูมิทศัน์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียวใหน่้ามอง การรักษาประเพณี วฒันธรรม วถีิความเป็นไทยใหด้ ารงอยู ่การอนุรักษ์
ความเก่าแก่ของสถานท่ีโบราณสถาน การอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ เป็นตน้ เน้นความปลอดภยั
นกัท่องเท่ียว และการดูแลหรือให้ความส าคญักบันกัท่องเท่ียว การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 
ตอ้งค านึงถึงผูท่ี้มีความรักในงานด้านบริการ การส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
สร้างทศันคติให้บุคลากรรักในการบริการ มีความเป็นมิตร สุภาพนอบน้อมและเพิ่มสมรรถภาพ
พื้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดั การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 
 ในส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนของจงัหวดัพทัลุงไม่มีความโดดเด่นถึงแมว้่ามีความพยายามของ
ภาครัฐท่ีมีการพบปะและกระตุ้นเพื่อผลกัดนัให้ภาคเอกชนรวมตวักนัเพื่อเปิดเมืองพทัลุงสู่การ
ลงทุน จูงใจให้มาลงทุนพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรม โดยการก าหนดพื้นท่ีในเขตอ าเภอป่าบอน
ประมาณ 3,200 ไร่ ในขณะท่ีการพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นช่วงการเตรียมความพร้อม
ท่ีจะสนบัสนุน ดงันั้น จงัหวดัตอ้งมียุทธศาสตร์ในการปรับเปล่ียนทศันคติของผูป้ระกอบการใหห้นั
มาสนใจลงทุน ดว้ยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ไดท้ราบถึงพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นการคมนาคม การเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง อีกทั้งยงัอยูใ่น
พื้นท่ี IMT-GT ท่ีสามารถพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปเน้ือสัตว ์
อุตสาหกรรม 
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 อุตสาหกรรมซ่อมบริการ เป็นตน้ ให้ก้าวหน้าสู่ระดบัสากลได้ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั  
ยงัไม่มีกิจกรรมท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการลงทุน เน่ืองจากเพิ่งเร่ิมก่อตั้งอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2550 เป็นตน้  
 ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมจังหวดัพทัลุง  
 1. เน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ท่ีเป็นแนวโน้มของ
ตลาดการท่องเท่ียวให้เพิ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มผูเ้กษียณอายุ กลุ่มครอบครัว เป็นต้น 
พร้อมกบัการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 2. เน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มจงัหวดัเพื่อให้เกิดการรวมศูนยก์ารพฒันาการท่องเท่ียวใน
ลกัษณะภูมิภาคยอ่ย ๆ  
 3. เน้นการพฒันามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเท่ียว บริการ มคัคุเทศก์ และการโรงแรม          
ฝึกทกัษะและพฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลตามฐานสมรรถนะ  
 4. เน้นการวางแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการ
ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นแนวโนม้ของตลาดท่องเท่ียวมากข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มท่องเท่ียว
เป็นครอบครัว เป็นตน้ 
 5. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความส าคญักบับทบาทและการมี
ส่วนร่วมของสถานประกอบการ  ส่งเสริมบทบาทกลุ่มจังหวัดให้มี ส่วนสนับสนุนสถาน
ประกอบการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม รวมถึงสร้างความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติังานให้กบัสถานศึกษา สร้างมาตรการจูงใจในการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ เช่น  
การไดรั้บสิทธิพิเศษทางการคา้ ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของสถานประกอบการ 
การประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ และประชาสัมพนัธ์มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้รับรู้โดยทัว่ถึง สนบัสนุน
ใหส้ถานประกอบการเขา้มามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
 6. เน้นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรส่งเสริมการท่องเท่ียว
รูปแบบโบราณคดี / ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรมโดยรวม  
 7. ควรมีการสร้างพนัธมิตรกับบริษทัตวัแทน (Agency) และบริษัททัวร์ต่าง ๆ ในพื้นท่ี
ขา้งเคียงโดยรอบ 
 8. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลภายนอก 
 9. พฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิม และเพิ่มกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
 2.2.2 แนวโน้มสภาพเศรษฐกจิในจังหวดัพทัลุง 
 แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวดัพัทลุง มีโอกาสขยายตัว จากการภาค
การเกษตร เน่ืองจากยางพาราท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั มีมูลค่าการผลิตเพิ่มข้ึน จากราคา
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ยางพาราภายในประเทศปรับตวัสูงข้ึนตามราคายางในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการบริโภคขยายตวั ในขณะท่ีภาคการเกษตรก็แนวโน้มขยายตวัเช่นกัน         
โดยดูไดจ้ากประชาชนมีก าลงัซ้ือมากข้ึนและมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากภาคการเกษตร ประกอบกบัในช่วง
ไตรมาสท่ี 4 มีการเปิดห้างเทสโก้ โลตสั มากระตุน้การใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคเพิ่มข้ึน 
สามารถจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผูบ้ริโภค เป็นร้อยละ 51.38 จากท่ีหดตวัร้อยละ 17.22 เม่ือเทียบกบั         
ปีท่ีแล้ว การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มขยายตัว แม้ว่าปีก่อนนั้ น มีการหดตัวร้อยละ 31.02                    
ซ่ึงพิจารณาได้จากปริมาณพื้นท่ีก่อสร้างท่ีได้รับอนุญาตเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.98 จากมีการก่อสร้าง
โรงงาน อาคารและส่ิงก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการในภาคการคา้ และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน          
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตัว ส่วนภาคการเงิน ขยายตัวร้อยละ 13.07 ชะลอตัวจากท่ีขยายตัว            
ร้อยละ 14.98 
 ดา้นการลงทุนของจงัหวดัพทัลุง มีแนวโน้ม ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากพื้นท่ี
อนุญาตเพื่อการพาณิชยแ์ละพื้นท่ีอนุญาตก่อสร้างอ่ืน ๆ ส าหรับจ านวนธุรกิจนิติบุคคลและทุน     
จดทะเบียน มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากจ านวน 968 แห่ง ทุนจดทะเบียน 2,123.60 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
1,010 แห่ง ทุนจดทะเบียน 2,185.04 ลา้นบาท  
 สถานการณ์ด้านการเงินของจงัหวดัพทัลุง มีแนวโน้ม ชะลอตวั ประชาชนระมัดระวงั            
ในการใช้จ่ายมากข้ึนและน าเงินไปฝากกบัสถาบนัทางการเงิน เพราะปริมาณเงินฝากคงคา้งเฉล่ีย 
18,897.84 ลา้นบาท เน่ืองจากขยายสาขาของธนาคารเดิมไปตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ และมีธนาคาร
ท่ีเปิดใหม่ คือ ธนาคารธนชาติ ท าการระดมเงินฝากในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ลูกคา้
มากข้ึน และมีปริมาณการให้สินเช่ือคงค้าง ชะลอตวัเม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว จากการขยายตวัของ
สินเช่ือภาคครัวเรือนและสินเช่ือภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นการให้สินเช่ือประเภทธุรกิจการเป็น
ตวักลางทางการเงินและการขายส่งขายปลีก การซ่อมบ ารุงยานยนต์ ส าหรับสัดส่วนการปล่อย
สินเช่ือต่อปริมาณเงินฝาก โดยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีแนวโนม้ปล่อยสินเช่ือ อนัเป็นผลจากการ
ด าเนินนโยบายของรัฐท่ีต้องการให้สินเช่ือแก่ประชาชนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็น
ธนาคารพาณิชยไ์ด ้ 
 

2.3 สภาพสังคมในจังหวดัพทัลงุ 
 2.3.1 สถานการณ์ด้านสังคมปัจจุบันในจังหวดัพทัลุง  
 จงัหวดัพทัลุงมีประชากร 507,033 คน 669 หมู่บา้น 64 ต าบล 11 อ าเภอ ประชากรนบัถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.84 ในขณะท่ีนบัถืออิสลาม ร้อยละ 12.10 ประชากรวยัเด็กในปี 2552 ลดลง 
เยาวชนผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ประชากรวยัสูงอายเุพิ่มข้ึนทุกปี โดยมีสัดส่วนร้อยละ 13.48 ในปี 2552 
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มีเพศหญิงมากกวา่เพศชาย แสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงอายุยนืกวา่ผูช้าย5 ส่วนสภาพสังคมจากการศึกษา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจงัหวดัพทัลุง เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาทางสังคมโดย
พิจารณาจากความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติเป็นเง่ือนไขการพฒันา             
ท่ีก่อให้เกิดการเติบโตงอกงามทั้ งทางกาย (Physical growth) ทางจิตใจ(Emotion growth) และ            
ทางปัญญา (Intellectual growth) ท่ีตอ้งสอดคลอ้งและมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ โดยน าเสนอ
ใน 3 ดา้นดงัน้ี 
 1) การวิเคราะห์ศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต อนัเป็นการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพ 
และพฒันาชีวิตของคนใน 3 ด้าน คือ การครองตน ครองคน และครองงาน ในชีวิตปัจจุบนัให้           
การด าเนินไปอย่างราบร่ืน ไม่ติดขดั ตั้งอยูใ่นแนวท่ีดีงาม อนัจะน ามาซ่ึงความสุขและความส าเร็จ 
ในชีวติ ซ่ึงองคป์ระกอบของแต่ละดา้นประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  (1) การครองตน เน้นแนวทางในการปฏิบติัตนให้เกิดการพฒันาดว้ยการปรับทศันคติ
(Attitude) ท่ีผิด เช่น การมองตนเป็นใหญ่ (Self-centered) อนัก่อให้เกิดการกระท าท่ีเห็นแก่ตัว 
ท าลายสภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม แลว้หนัมาพฒันาตนเองดว้ยการให้ทาน อนัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับ
สังคมและโลกเป็นอยา่งยิ่ง ทานเป็นการสร้างความดีและเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดง่้ายท่ีสุด 
เป็นการลดความความตระหน่ีและเห็นแก่ตวั เพราะการสร้างความดีต่อผูอ่ื้นดว้ยจิตใจท่ีเมตตานั้น          
มีได้หลายอย่างและสามารถท าได้ทุกว ัน  เช่น การช่วยเหลือผู ้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ                       
การช่วยเหลือแนะน าในส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ การให้อภยัหรือการช่วยเหลือสัตวท่ี์ทนทุกข์ทรมาน  
เป็นต้น การมีศีล เพื่อความเป็นปรกติสุขของตนและสังคม ลดการเบียดเบียน และการภาวนา             
เพื่อพฒันาจิตญาณใหเ้กิดพลงัภายในจิตใจตน 
  (2) การครองคน เป็นวิธีการฝึกพัฒนาใจให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ดว้ยการเฝ้าสังเกตจิตใจตวัเองวา่จิตใจเราเป็นอยา่งไร มีความตอ้งการอะไรมากท่ีสุดแลว้
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีใจเราอยากใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อเรา  
  (3) การครองงาน อนัเป็นหนา้ท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จดว้ยความรักงาน
หรืออาชีพท่ีตนเองกระท าอยู่ เพราะความรักจะเป็นพลงัผลกัดนัให้สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ          
ได้โดยไม่ทอ้แทห้มดหวงั มุ่งมัน่ จิตใจจดจ่อในการงานอาชีพพร้อมทั้งพฒันาความสามารถให้
ส าเร็จได ้หากคนใดไม่รักงานหรืออาชีพท่ีท าก็จะท างานแบบสักแต่วา่ท า ท าไปพอผา่น ๆ พร้อมทั้ง
รู้สึกทุกขใ์จในขณะท่ีท าดว้ย ท าใหใ้จรู้สึกเป็นทุกข์  

                                                 

 5ส านักงานจังหวดัพัทลุง, “รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจังหวดัพัทลุง ปี 2553”,  
พทัลุง : ส านกังานจงัหวดัพทัลุง, 2553, หนา้ 14, (อดัส าเนา). 
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 2) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่ อพัฒนาภูมิสั งคม  อันเป็นการวิ เคราะห์ ถึงภูมิ  คือ พื้ น ท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นอย่างไร ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมเป็นมาอยา่งไร เพื่อท าความเขา้ใจในภูมิสังคม
ของจังหวัดพัท ลุ ง เน่ื องจ ากสั งคมกับว ัฒนธรรม เป็น เร่ือง ท่ี เช่ื อมโยงใกล้ ชิ ดกันมาก                         
เพราะวฒันธรรม คือวิถีชีวิตร่วมกนัของกลุ่มชนท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ ในวฒันธรรม
อาจมีส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั เราเรียกว่า มีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีท่ีมา
ทางประวติัศาสตร์ท่ีไม่เหมือนกนั ค าว่า คุณค่าร่วมกนั ก็เป็นวฒันธรรม เพราะเป็นส่วนหน่ึงของ          
วิถีชีวิต ท่ีมีความเช่ือร่วมกนั แล้วอะไรคือคุณค่าร่วมกนัและความเช่ือร่วมกนั การท ามาหากินท่ี
สอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อม แล้วกลุ่มนั้นท าจนช านาญ ส่ิงนั้นก็เป็นวฒันธรรม เช่น คนไทยท านา          
ท  าไร่ เป็นเศรษฐกิจบนฐานวฒันธรรม จะมีความมัน่คงเพราะเป็นวฒันธรรม เป็นฐานของเขา           
ส่วนเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม การรักษาสุขภาพ การแพทยแ์ผนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีอยูร่่วมกนั
ทั้งหลาย รวมหมดเรียกวา่ วถีิชีวติรวมกนัท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉะนั้น ค าวา่วฒันธรรม
จึงรวมหมด บูรณาการทั้งหมดน้ีคือ การอยูร่่วมกนั6 
 3) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม อนัเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการให้การ
เรียนรู้แก่บุคคล และภาคส่วนท่ี เก่ียวข้องในการให้การสนับสนุนและได้รับความร่วมมือ                    
จากหน่วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการน า
แผนงานท่ีดีให้น าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมได ้การจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีน าสู่การพฒันา
เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุด ดงันั้น กระบวนการน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ใจในจิตวิทยาเบ้ืองตน้ขององคก์รและ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยในเบ้ืองต้นจะต้องท าความเข้าใจถึงรางเล่ือนแห่งการเปล่ียนแปลงใน
สถานภาพปัจจุบัน จนกระทั่งถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการในขององค์กรและบุคคลใน 4 
ขั้นตอนดงัน้ี7 
 (1) ขั้นท่ี 1 การตกใจ และไม่ยอมรับ (ในการบอกกล่าว)  
 (2) ขั้นท่ี 2 รับทราบปัญหาและความผิดพลาดโดยการฟัง การยอมรับ การอธิบายวา่ ท าไม 
(การขอร้อง) ใชค้วามอดกลั้น อดทนในการท าใหเ้กิดจุดหกัเหท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา (มุมานะ)  
 (3) ขั้นท่ี 3 มีความหวงัและเกิดกระบวนการปรับเปล่ียนด้วยการ มีส่วนร่วม มุ่งมั่นสู่
วสิัยทศัน์ใหม่ (มีส่วนร่วม)  

                                                 

 6ประเวศ วะสี, “ทุนทางสังคมกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน”, เอกสารการสัมมนาการจดัท าแผน
ท่ีขอ้มูลทางสังคม จงัหวดักาญจนบุรี, 2547, (อดัส าเนา). 
 7สุภาวดี วิทยะประพนัธ์, การจัดท าแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์Be Bright 
Books, 2546), หนา้ 88. 
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 (4) ขั้นท่ี 4 การลงมือสร้างสรรคเ์พื่อเป็นไปตามวิสัยทศัน์ใหม่ เสริมพลงัและแรงจูงใจดว้ย
การใหร้างวลัเพื่อใหเ้อ้ือต่ออ านาจและการมอบหมายงาน 
 สภาพปัญหาสังคม โดยรวมของจงัหวดัพทัลุงจากการวเิคราะห์ขอ้มูล เอกสาร พบวา่ 
 1) ปัญหาครอบครัวหยา่ร้าง และสตรีหมา้ยท่ีตอ้งเล้ียงบุตรเพียงล าพงั 
 2) ค่านิยม การเล่ือนไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเข้าสู่จังหวดั ทั้ งทางส่ือสารมวลชน            
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาดการคัดกรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม  ท าให้คุณธรรม             
และจริยธรรมลดลง น าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร8

 

 3) ปัญหาด้านสุขภาพอนามยั ได้แก่ การติดสุราเร้ือรัง ร้อยละ 12.91 การติดสารเสพติด
ร้ายแรง เช่นยาบา้ ยาอี สารระเหย กญัชา ร้อยละ 6.279 
 4) ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เกิดจากธรรมชาติและมนุษย ์คิดเป็นร้อยละ 
87.94 นอกจากนั้นเป็นปัญหาประชาชนถูกท าร้ายร่างกาย สตรีถูกละเมิดทางเพศ สตรีถูกท าร้าย
ร่างกายและจิตใจ ร้อยละ .84 ส่วนประชาชนถูกลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ท าลายทรัพย ์ร้อยละ 1.4710 
 5) คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษาลดลง  
 6) ขาดและให้ความส าคญัการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ ศิลปะวฒันธรรม 
และปราชญช์าวบา้น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีศิลปวฒันธรรมเก่าแก่  
 7) การปฏิบติัธรรมในด้านการให้ทาน การรักษาศีลมีน้อย จะมีก็แต่เฉพาะการสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติ  
 2.3.2 แนวโน้มของสภาพสังคมในอนาคต 
 แนวโน้มของสภาพสังคมจงัหวดัพทัลุง โดยส านกังานพฒันาสังคมและสังคมของมนุษย ์
ไดจ้ดัประชุมสมชัชาสวสัดิการสังคมจงัหวดัพทัลุง ประจ าปี 2552 มองทะลุสังคมเมืองลุง โดยเชิญ

                                                 

 8คณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม และจดัท าระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยั
ทางสังคมจงัหวดัพทัลุง, “บริบททางสังคมท่ีน าไปสู่การตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร และแนวทาง
ป้องกนั กรณีศึกษาจงัหวดัพทัลุง”, รายงานการวิจัย, (พทัลุง : ส านักงานพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัพทัลุง), 2553, หนา้ 24 - 25. 
 9ส านกังานจงัหวดัพทัลุง, “แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)”, พทัลุง : ส านกังาน
จงัหวดัพทัลุง กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2553, หนา้ 12-13, (อดัส าเนา) 
 10ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง, “รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ในจงัหวดัพทัลุง
จากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2553”, พทัลุง : ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั
พทัลุง, 2553, หนา้ 23, (อดัส าเนา). 
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ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม มีวตัถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นคน้หาปัญหาสังคมท่ีส าคญัท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
 1. ปัญหาครอบครัว แนวโน้มสถานการณ์จากสถิติท่ีผ่านมาปัญหาครอบครัวแตกแยก             
หยา่ร้าง สตรีถูกละเมิดทางเพศ สตรีท่ีถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
และสตรีหม้ายท่ีต้องเล้ียงดูบุตรเพียงล าพงั มีแนวโน้มสูงข้ึน รวมถึงปัญหาความกตญัญูกตเวที          
ของครอบครัวท่ีไม่เล้ียงดูบุพการีตามสภาพท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อความอ่อนแอของครอบครัว               
ลดความเขม็แขง็ของชมชน เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัส าคญัของสังคม 
 2. ปัญหายาเสพติดร้ายแรง การติดสุราเร้ือรังตั้ งแต่ปี 2551 เป็นตน้มามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
หากไม่มีการป้องกนัและแกไ้ขอาจส่งผลปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นได ้
 3. ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม แนวโน้มค่านิยมลอกเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติบริโภค
นิยมสูงข้ึน เช่น การแต่งกาย ความเสรีทางเพศ ขาดจริยธรรมในการน าศาสนามาใชเ้ป็นหลกัในการ
ประพฤติปฏิบติั และการด ารงชีวติ ไม่ยดึถือประเพณีท่ีดีงาม ไม่สนใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน11 
 

2.4 แผนพฒันาจังหวดัพทัลงุ ประจ าปี พ.ศ. 2553-2556 
 แผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดัพทัลุงไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อเป็นแผนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดั ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว 4 ปี โดยยึดแนวทางสอด
รับกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระดบัประเทศ และระดบัภาค โดยผูว้ิจยัจะศึกษาแผนพฒันา
ของจงัหวดัพทัลุงแลว้น าแผนพฒันามาเป็นยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาของจงัหวดัดงัน้ี  
 วสัิยทศัน์พทัลุง (Vision) 
 เมืองเกษตรย ัง่ยนื ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี” 
 พนัธกจิ (Mission) 
 บริหารเชิงพื้นท่ี และการพฒันาจงัหวดัพทัลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรย ัง่ยืน การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต้น้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุก
กระบวนการและทุกภาคส่วนทั้งน้ีโดยก าหนดพนัธกิจการพฒันาจงัหวดั ดงัน้ี 
 1. พฒันาการเกษตรใหมี้ความกา้วหนา้และย ัง่ยนื เป็นรายไดห้ลกัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั 
 2. ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

                                                 

 11ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง, “รายงานผลการด าเนินงาน โครงการปลูกจิตส านึก
และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง ประจ าปี 2552”, พทัลุง : งานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม           
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน : ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง, 2552, หน้า 24, 29, 27,            
(อดัส าเนา). 
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 3. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้
 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 5. พฒันาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเช่ือถือ ไวว้างใจและ           
พึงพอใจ 
 เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพการพฒันาจงัหวดัและบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศ ฉะนั้น เพื่อกา้วไปสู่วิสัยทศัน์การพฒันาจงัหวดัท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา 
4 ปี จงัหวดั จึงก าหนดเป้าประสงคร์วมของการพฒันา ดงัน้ี 
 1. เพิ่มรายได้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร และผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน โดยการเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มข้ึน เพิ่มมูลค่าสินคา้ ลดตน้ทุนการผลิต 
และเพิ่มช่องทางการตลาด 
 2. รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพิ่มข้ึน จากแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานโดยการ
เพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวค่าใชจ่้ายต่อหวั และการกลบัมาเท่ียวอีก 
 3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง มีหลกัประกนั
ความมั่นคง ในชีวิตและทรัพย์สิน  มีศัก ด์ิศรีของความ เป็นมนุษย์ มี คุณธรรมจริยธรรม                      
ด ารงเอกลักษณ์ของท้องถ่ินความเป็นไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพที
สมบูรณ์ ไดรั้บบริการทางการแพทยท่ี์ดี มีครอบครัวอบอุ่น มัง่คงและชุมชนเขม้แขง็ 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และประชาชนไดรั้บการรับรองสิทธิใน
ท่ีดินอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นท่ีเช่ือถือ ไวว้างใจของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
บริการภาครัฐ 
 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุงสู่การปฏิบัติ ต้องด าเนินการภายใต้
โครงการทั้งในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้ งในเร่ืองของการจัดล าดับความส าคัญ และงบประมาณ ผู ้วิจ ัยจึงได้สรุป 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดงัมีรายละเอียด 
ในตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1 แสดงแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมในจังหวดัพทัลุงทั้ง 3 ระยะ 
 

การพฒันาเศรษฐกจิระยะส้ัน การพฒันาสังคมระยะส้ัน 
1) การเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรโดย

จัดท า เป็ น โค รงก าร  คื อ  ก ารผ ลิ ตข้ าว
มาตรฐานอาหารปลอดภยัครบวงจร 

2) การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชน OTOP 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพของไมผ้ล 
4) การส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์ ้าหนา้บา้น 
5) การพฒันาผลผลิตปาลม์น ้ามนั 
6) การพฒันาระบบการผลิตปศุสัตว ์
7) การเพิ่ม ขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการฟาร์มตวัอยา่งโครงการพระราชด าริ 
 

1) การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2) การพฒันาศกัยภาพชุมชนของผูด้อ้ยโอกาส 

ผูสู้งอาย ุคนพิการ 
3) การพฒันาหน่วยบริการสาธารณสุข 
4) คุณธรรมน าสังคม โดยส่งเสริมให้ลูกหลาน

เขา้วดั ไหวพ้ระ ฟังธรรมวนัธรรมสวนะ 
5) พฒันาวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาชุมชน 
6) ยกย่องผู ้ท  าคุณประโยชน์ทั้ งในเร่ืองการ

อนุรักษ ์
7) ส่งเสริมผู ้ปฏิบัติธรรมโครงการสวดมนต์

เฉลิมพระเกียรต์ิ 
การพฒันาเศรษฐกจิระยะกลาง การพฒันาสังคมระยะกลาง 

1) จัดระเบียบร้านค้าเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

2) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเขาอกทะลุ 
3) พฒันาเครือข่ายท่องเท่ียว 
4) สร้างศูนยร์วบรวมน ้ายาง 
5) พฒันาพลงังานทดแทนในชุมชน 
6) ปรับปรุงภูมิทศัน์วดัเก่า แหล่งโบราณ  

1) การพฒันาเยาวชน 
2) ส่งเสริมการแสดงพื้นบา้น วฒันธรรมไทย 
3) ส่งเสริม พฒันาสถาบนัครอบครัว 
4) สร้างการจดัการชุมชนตน้แบบ 
5) ฟ้ืนฟูทะเลสาบ 

การพฒันาเศรษฐกจิระยะยาว การพฒันาสังคมระยะยาว 
1) เช่ือมเครือข่ายสหกรณ์ 
2) ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
3) ส่งเสริม9 เสน่ห์มรดกวฒันธรรม 8 วถีิไทย 
4) เปิดเมืองพทัลุงสู่การลงทุน 
5) สร้างเครือข่ายปุ๋ยอินทรีย ์
6) พฒันาคุณภาพน ้านมดิบ 
7) สร้างศูนยร์วบรวมสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชน 

1) สร้างศูนยเ์รียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอด 
2) ส่งเสริมแพทยพ์ื้นบา้น แพทยท์างเลือก 
3) สร้างจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
4) ตน้แบบอนุรักษส์ัตวน์ ้าหนา้บา้น 
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2.5 แนวทางการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสังคมในจังหวดัพทัลงุ 
 จงัหวดัพัทลุงมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีอิงกับภาคเกษตรเป็นส าคัญ การท่ีจะให้            
ภาคการเกษตรเขม้แขง็ มีศกัยภาพ สามารถแข่งขนักบัเศรษฐกิจและสังคมโลกได ้จ าเป็นตอ้งพฒันา
ภาคการเกษตรให้พร้อมรับและปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ ภาคการเกษตร                
ในจังหวดัพัทลุงยงัคงมีความได้เปรียบจากทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการผลิต แต่ผลิตภาพการผลิตยงัต ่า ดงันั้น แนวทางการส่งเสริมและขอ้เสนอแนะการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจใน จากปัญหา อุปสรรคท่ีสรุปไดจ้ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ 
การจัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย และประสบการณ์ ท่ีได้จากจากการศึกษากรณีต่าง ๆ                
ท่ีเก่ียวข้องกับ ยุทธศาสตร์จงัหวดัพทัลุงในการพฒันาเกษตรให้มีความก้าวหน้าและย ัง่ยืนเป็น
รายไดห้ลกัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้
เป็นรูปธรรม ควรมีแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปดงัน้ี 
 1. การจัดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ ท่ี เป็นระบบ                 
และสะดวกต่อการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการตดัสินใจของเกษตรกร 
 2. ผลกัดนั แผนงาน/โครงการ ในการรวมกลุ่ม cluster เป้าหมาย โดยน าเสนอแผนปฏิบติั
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงมียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายและความเช่ือมโยงธุรกิจของ SMEs ในจงัหวดัพทัลุง โดยมุ่งเน้นการพฒันาเครือข่าย 
SMEs อันประกอบด้วย กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ การซ่อมบ ารุงยานยนต ์             
และเคร่ืองจกัร กลุ่มผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ 
 3. ศึกษาความเป็นไปได ้และความจ าเป็นของการมีตลาดกลางส าหรับซ้ือขายสินคา้เกษตร 
 4. กระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การกระตุน้ส่งเสริมให้ผูท่ี้มีเงินออม หรือผูท่ี้สนใจให้
เกิดการลงทุน ให้องค์กรภาคเอกชนรวมตวักนัเพื่อพฒันาเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม หรือเป็นองค์กร
หลกัในการผลกัดนัให้เกิดการลงทุนอย่างจริงจงัโดยการออกไปพบปะนักลงทุน ขณะน้ีจงัหวดั
พทัลุงไดจ้ดัท าโครงการเปิดเมืองพทัลุงสู่การลงทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลกัดนักระตุน้ให้เกิด
การลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรมในจงัหวดัพทัลุง เพื่อแลกเปล่ียนเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจงัหวดั โดยก าหนดจดังานในเดือนพฤษภาคม 2552 
 5. การศึกษาพื้นท่ี เขตอุตสาหกรรม จังหวดัพัทลุง ก าหนดให้พื้นท่ีในเขตทุ่งผีป้ันรูป                
อ าเภอป่าบอน พื้นท่ีประมาณ 3,200 ไร่ ให้สามารถด าเนินการพฒันาเพื่อให้เป็นส่ิงจูงใจนกัลงทุน
มาลงทุนในพื้นท่ีดงักล่าว 
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 6. การพฒันาบุคคลากรภาคอุตสาหกรรม จะมีการเตรียมความพร้อมดา้นก าลงัแรงงานท่ี
จะสนบัสนุนการพฒันาภาคอุตสาหกรรมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 7. การปรับทัศนคติของผูป้ระกอบการ จงัหวดัพทัลุงเป็นศูนย์กลางในพื้นท่ีท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบทางการคมนาคม การเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดัสงขลา (ระโนด) นครศรีธรรมราชและตรัง
เป็นทางผา่นระหวา่งภาคใตต้อนล่างและภาคใตต้อนบน กอรปกบัอยูใ่นพื้นท่ี IMT-GT ซ่ึงจะตอ้งมี
การพัฒนาในระดับสากลมากข้ึน จึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้อง เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบริการ การขนส่งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปเน้ือสัตว ์เป็นตน้ อีกทั้งการ
ประกอบอุตสาหกรรมจ าเป็นจะตอ้งมีการขยายตวัจึงตอ้งมีการร่วมทุนกบันกัลงทุนต่างพื้นท่ีมาก
ข้ึนซ่ึงจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนทศันคติของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง ให้พร้อมรับกบั
ความจ าเป็นดงักล่าว  
 แนวทางการส่งเสริมการพฒันาสังคมในภาพรวมของจงัหวดัพทัลุง ตามพนัธกิจของจงัหวดั
ท่ีเน้นการพฒันาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได้
อย่างย ัง่ยืน นโยบายส่งเสริมศาสนา บทบาท และหน้าท่ีเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาสังคม 
เน่ืองจากนโยบายการพฒันาประเทศท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลา 50 ปี (2503-2553) ประเทศไทย
ประสบความส าเร็จดา้นเศรษฐกิจแต่สังคมกลบัมีปัญหา เน่ืองจากนโยบายการพฒันาของภาครัฐท่ี 
มุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้มองข้ามการพฒันาสังคมแบบยัง่ยืน ส่งผลให้สังคมไทยขาด          
ความเป็นระเบียบ ไม่เคารพกฎหมายบา้นเมือง ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม เพราะประชาชน
ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั คือ รัฐพยายามลดบทบาทหน้าท่ีของศาสนาออก            
จากนโยบายการพฒันาสังคม ส่งเสริมการเลียนแบบการใชชี้วิตของประเทศตะวนัตก วิ่งเตน้ตามโลกาภิวตัน์ 
การส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาหรือการอบรมศีลธรรมจริยธรรมน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมมากมายดงัท่ีประสบและเป็นข่าวประจ าวนั ดงันั้น แนวทางการส่งเสริมการพฒันาทางสังคม
โดยใชห้ลกัศาสนา จึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การจดัท าแผนพฒันาสังคมของทอ้งถ่ินตอ้งมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง 
ทั้งกฎระเบียบดา้นศาสนาและวฒันธรรมประเพณี 
 2. ความร่วมมือของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ีรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพท่ีตรงกับทรัพยากรในพื้นท่ี กิจกรรมทางศาสนา              
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรูปธรรม  
 3. ส่งเสริมตน้แบบเด็กดี บุคคลดีเด่นดา้นการประพฤติปฏิบติัตามหลกัศาสนา มีศีลธรรม 
ยกยอ่งดว้ยการใหป้ระกาศเกียรติคุณอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 เม่ือกล่าวโดยสรุป จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใต้ท่ีมีประวิติศาสตร์ยาวนาน 
ไดรั้บวฒันธรรมจากอินเดียในดา้นพุทธศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา
นบัถือศาสนาอิสลาม โดยสภาพพื้นท่ีมีลกัษณะของภูเขา ลูกคล่ืนลอนชนั พื้นท่ีราบ และพื้นท่ีเกาะ 
รูปแบบการบริหารปกครอง ประกอบดว้ย 11อ าเภอ 1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 
24 เทศบาลต าบล และ 48 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง รายไดห้ลกัมาจากภาคการเกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา 
ปาลม์น ้ามนั ทุเรียน มงัคุด ลองกอง เงาะ พืชไร่ พืชผกั โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ ปลาดุก ปลากะพง 
กุง้ทะเลและกุง้กา้มกราม ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ OTOP ภาคอุตสาหกรรมสามารถท ารายไดใ้ห้จงัหวดั
อนัส่งผลถึงการพฒันาเศรษฐกิจได้เช่นกนั เพียงแต่การลงทุนภาคเอกชนยงัมีน้อยแต่มีแนวโน้ม
ขยายตวัเน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหม้าลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 สภาพสังคมของจังหวัดพัทลุง มีจุดแข็งในดา้นประเพณี วฒันธรรม ความสัมพนัธ์ในหมู่
เครือญาติ เกลอและภูมิปัญญาท้องถ่ินอันสามารถน าการสู่การพฒันาสังคมได้แต่แนวโน้มใน
อนาคตของสังคมในจงัหวดัพทัลุงเป็นไปในทิศทางท่ีไม่ดี เน่ืองจากการเล่ือนไหลของวฒันธรรม
ต่างชาติ การบริโภคนิยม เทคโนโลย ีท าใหส้ภาพสังคมของจงัหวดัพทัลุงเปล่ียนไป 
 ดงันั้น จงัหวดัพทัลุงจึงได้จดัท าแผนพฒันาจงัหวดัทั้งระยะสั้ น ระยะกลาง ระยะยาวให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีรวมถึงส่งเสริมให้คนหันมาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พฒันาบุคลากรรอง
อุตสาหกรรมดา้นแรงงาน และส่งเสริมทศันคติของผูป้ระกอบการให้หันมาลงทุนในพื้นท่ีมากข้ึน 
รวมถึงการพฒันาคนใหมี้คุณภาพพร้อมคุณธรรมน าสังคม 



 
 

บทที ่3 
หลกัค ำสอนเกีย่วกบักำรพฒันำเศรษฐกจิ 

และสังคมตำมแนวกฏูทันตสูตร 
 

 หลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวดัพัทลุงในอดีตเป็นบทบาทของภาครัฐ            
ท่ีใช้นโยบายก ากบัทิศทางของการพฒันา ท าให้เกิดผลพวงของการพฒันาโดยไม่ดูรากเหงา้ของ
ตนเองและสะทอ้นปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ในดา้นภูมิปัญญาท่ีบรรพชนไทยแต่โบราณ
ไดส้ั่งสม เรียนรู้ และปรับเปล่ียนจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตอนัเรียบง่ายดว้ยการพึ่งพากนั สอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติ แต่วิกฤติเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อรากฐานสังคมไทยคือส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความผิดพลาด
ตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนและสังคมโดยรวม ท่ีเร่ิมพึ่ งพาปัจจยัภายนอก กลายเป็น
บริโภคนิยม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือย จึงมีค าถามวา่ แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมควรจะเป็นเช่นไร และจะพฒันาเพื่อใคร กูฏทนัสูตรจึงเป็นค าตอบท่ีทุกคนสามารถน ามา
เรียนรู้ปละปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวท่ีจะส่งผลต่อภาพรวมของชุมชนและสังคม 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง ตามแนวกูฏทนัตสูตร มุ่งคน้หา
แนวทางพัฒนาสังคมแบบยัง่ยืน ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้แนวคิดจากพระพุทธศาสนาซ่ึงอยู่ใน
พระไตรปิฎก โดยยึดหลักค าสอนในกูฏทันตสูตร1 และศึกษาวิเคราะห์หลักการ วิธีการและ             
ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างเป็นองค์ความรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะได้
การศึกษาวิเคราะห์กูฏทนัตสูตร น าไปปรับใช้เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมัน่คง
ตามแนวทางท่ีถูกตอ้งและสัมพนัธ์กนักบัหลกัการทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงใหค้วามส าคญัการศึกษา
วเิคราะห์กูฎทนัตสูตรดงัต่อไปน้ี  
 3.1 ความเป็นมาของกูฎทนัตสูตร 
 3.2 หลกัค าสอนในกูฏทนัตสูตร 
 3.3 คุณลกัษณะของหลกักูฏทนัตสูตรท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 

3.1 ควำมเป็นมำของกูฏทนัตสูตร 
 กูฏทนัตสูตรปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 9 ซ่ึงเป็นพระสูตรเล่มท่ี 1 ปรากฏอยูใ่นทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค ซ่ึงมีพระสูตรทั้ งหมด 13 พระสูตร แต่กูฏทันตสูตรเป็นพระสูตรท่ี ๕ ต่อจาก
                                                           

 1ที.สี. 9/199/162. 



 34 

โสณทัณฑสูตร ซ่ึงเป็นพระสูตรท่ี 4 ซ่ึงพระสูตรน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีมีพราหมณ์ช่ือว่า กูฏทันต ์             
หรือกูฏทนัตพราหมณ์ ซ่ึงมีมูลเหตุวา่ในคร้ังนั้นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้สด็จจาริกไปยงั
แคว้นมคธ ซ่ึงเป็นแผ่นดินท่ีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และเป็นพุทธมามะด้วย                    
โดยเสด็จผา่นบา้นขานุมตัตซ่ึ์งเป็นหวัเมืองท่ีพระเจา้พิมพิสาร2ไดปู้นเป็นบ าเหน็จเป็นพรหมไทยให้
กูฏทนัตพราหมณ์เป็นผูค้รอบครอง 
 3.1.1 ทีม่ำของพระสูตร 
 กูฎทันตสูตร แปลว่า พระสูตรท่ีว่าด้วยกูฏทันตพราหมณ์ กูฏทันตะ แปลว่าฟันเขยิน                 
ท่ีช่ืออย่างน้ี เพราะเน้ือหาส าคัญของพระสูตรน้ีเป็นข้อสนทนาระหว่างพระผูมี้พระภาคเจ้ากับ              
กูฏทนัตพราหมณ์ กูฏทนัตพราหมณ์เป็นผูถ้าม พระผูมี้พระภาคเป็นผูต้รัสตอบพร้อมทั้งอธิบายให้
เกิดความเขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน โดยพระสูตรน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสแก่กูฏทนัตพราหมณ์ขณะประทบั
อยู่ในสวนอัมพลัฏฐิกาใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ช่ือขานุมัตต์ แคว้นมคธซ่ึงพระเจ้าพิมพิสาร
พระราชทานหมู่บา้นน้ีเป็นพรหมไทยให้กูฏทนัตพราหมณ์ปกครองดูแล ขณะท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้
เสด็จไปแวะประทบัอยู่ท่ีนั้น กูฏทนัตพราหมณ์ก าลงัเตรียมการจดัท าพิธีบูชามหายญั 3 ประการ            
ซ่ึงมีองค์ประกอบ 16 ประการ เพื่อความสุข ความเจริญของตนเองและของประชาชนในหมู่บา้น 
โดยเตรียมสัตวไ์วเ้พื่อฆ่าบูชายญั คือ ววัเพศผู ้ลูกววัเพศผู ้ลูกววัเพศเมีย แพะ แกะ อยา่งละ 700 ตวั3 
เน่ืองจากตนเองก็ไม่ทราบแน่ชดัวา่ จะท าพิธีน้ีอย่างไร และมีเหตุการณ์ประจวบเหมาะกบัท่ีทราบ
ข่าววา่พระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จจาริกมา ก็ปรารถนาจะไปเฝ้าเพื่อทูลถามถึงเร่ืองการบูชายญัท่ีคิดไว้
อยู่ แมต้อนนั้นจะถูกพราหมณ์หลายร้อยคนท่ีมาพกัเพื่อรอรับทานในพิธีบูชามหายญัคดัคา้นว่าไม่
ควร ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ก็ได้กล่าวถึงเหตุท่ีตนเองตอ้งไป ไม่ใช่ให้พระพุทธเจา้เสด็จมาหาตนเอง           
กูฏทนัตพราหมณ์ก็ไดย้กเอาพุทธคุณข้ึนมาเป็นเหตุผลหลายประการ จนเป็นท่ียอมรับของบรรดา
พราหมณ์ทั้ งหลายท่ีคดัค้าน และได้ไปเข้าเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้าพร้อมทูลขอค าอธิบายท าให ้             
กูฏทนัตพราหมณ์เกิดความเขา้ใจชดั หมดความสงสัย และสั่งให้ปล่อยสัตวท์ั้งหมดท่ีจะฆ่าบูชายญั 
พร้อมทั้งไดท้  าการบูชามหายญัแบบใหม่ท่ีไดจ้ากความรู้ซ่ึงเกิดจากการฟังธรรมของพระพุทธเจา้ 
 3.1.2 รูปแบบของพระสูตร 
 พระสูตรน้ีเป็นแบบการสนทนาถาม-ตอบ คือกูฏทันตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าเพื่อทูลขอ
ค าอธิบาย พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ตรัสอธิบายโดยยกเอาอดีตมหาราชาพระองค์หน่ึงท่ีเคยท าพิธีบูชา
มหายญัน้ีได้ผลดีมาตรัสให้กูฏทันตพราหมณ์ได้ฟัง ซ่ึงกูฏทนัตพราหมณ์ก็ได้ทูลขอความรู้ใน

                                                           
2ว.ิมหา. 4/56/50. 

 3ที.สี. 9/200/162. 



 35 

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ตรัสอธิบายจนเป็นท่ีเขา้ใจ ท าให้กูฏทนัตพราหมณ์
ได้รับผลของการเขา้ไปเฝ้าทูลถามขอ้สงสัยอนัเป็นประโยชน์กบัตนเองและเพื่อน ามาใช้ในการ
พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนในการปกครองหมู่บา้นขานุมตัต ์
 

3.2 หลกัค ำสอนในกูฏทนัตสูตร 
 หลกัธรรมค าสอนในกูฏทนัตสูตรบ่งบอกถึงสภาพสังคมในคร้ังอดีตกาล ปัญหาทางสังคม 
กระบวน การแก้ปัญหาทางสังคม แนวปฏิบติัของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อด าเนินไปสู่สังคม 
Uthopia โดยพระพุทธเจา้ทรงอา้งถึงสังคมสมยัพระเจา้วิชิตราช เป็นตวัอย่างให้กูฏทนัตพราหมณ์
น ามาพิจารณาสร้างเป็นอุบายส าหรับหาองคค์วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการท าการบูชายญั 
ซ่ึงผูว้ิจยัจะคดัขอ้ความแยกเป็นประเด็นดา้นค าสอนในพระสูตรก่อน เพื่อแสดงให้เห็นลกัษณะองค์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของสูตรว่า กูฏทันตสูตรได้แสดงเน้ือหาองค์ความรู้เหล่าน้ีไว ้เพื่อจะเป็น
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน โดยจะไม่ตดัแต่งเน้ือความ จะไดเ้ห็นองคค์วามรู้เดิมแท ้ๆ ในพระไตรปิฎก
ไดแ้สดงไวช้ดัเจน 
 3.2.1 สำระธรรมในกูฏทนัตสูตร 
 พระพุทธเจา้เสด็จไปยงัหมู่บา้นท่ีพราหมณ์กูฏทนัตะผูค้รองบา้นขานุมตัต์ อนัคบัคัง่ดว้ย
ประชาชนและหมู่สัตว ์อุดมด้วยหญ้า ด้วยไมด้้วยน ้ า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซ่ึงเป็นราชสมบติั             
ท่ีพระเจ้าพิมพิสารผู ้ครองแผ่นดินมคธพระราชทานปูนบ าเหน็จให้ เป็นส่วนพรหมไทย                           
กูฏทันตพราหมณ์ต้องการให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จึงได้ตระเตรียมพิธีบูชายญั          
เพื่อความเป็นศิริมงคลกับบ้านเมือง โดยได้เตรียมโคผู ้700 ลูกโคผู ้700 ลูกโคเมีย 700 แพะ 700  
และแกะ 700 เขา้ไปผูกไวท่ี้หลกัเพื่อบูชายญั ชาวบา้นขานุมตัตไ์ดท้ราบวา่ พระพุทธเจา้ พร้อมดว้ย
ภิกษุสงฆห์มู่ใหญ่ประมาณ 500 รูป เสด็จถึงบา้นขานุมตัตป์ระทบัอยูใ่นสวนอมัพลฏัฐิกา กิตติศพัท์
อนังามของพระองค์ท่านขจรไปว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมดว้ยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึกไม่มีผูอ่ื้นยิ่งกวา่ เป็นศาสดาของ
เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนกพระธรรมพระตถาคตพระองคน์ั้นทรงท า
โลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจง้ชดัดว้ยพระปัญญาอนัยิ่งของพระองค์เองแลว้ 
ทรงสอนหมู่สัตวพ์ร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยใ์ห้รู้ตาม ทรงสอนธรรมงามในเบ้ืองตน้ 
งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ งอรรถพร้อมทั้ งพยญัชนะ             
บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง การเห็นพระอรหนัตท์ั้งหลาย ยอ่มเป็นการดี คร้ังนั้น พราหมณ์ และคฤหบดี            
ชาวบา้นขานุมตัตอ์อกจากบา้นพากนัไปยงัสวนอมัพลฏัฐิกาเพื่อฟังธรรม 
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 ขณะนั้น พราหมณ์กูฏทนัตะ อยูช่ั้นบนบา้น ไดเ้ห็นชนจึงเรียกนกัการมาถามวา่ คนเหล่านั้น
ไปไหนกนั ไดรั้บค าตอบว่า มีเร่ืองอยูท่่าน พระสมณโคดม พร้อมดว้ยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 
500 รูป เสด็จถึงบ้านของพวกเราแล้ว พราหมณ์กูฏทนัตะคิดว่า เราก็ได้สดับข่าวน้ีมาเหมือนกัน  
และพระองค์ทรงทราบยญัสมบติั 3 ประการซ่ึงมีบริวาร 16 แต่เราไม่ทราบ และเราเองก็ต้องจะ         
บูชามหายญั ฉะนั้น เราควรเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมเพื่อทูลถาม จึงสั่งว่านักการว่าถ้าเช่นนั้ น         
ท่านจงไปหาพราหมณ์และคฤหบดีชาวบา้นเหล่านั้นแลว้บอกเขาวา่ ขอใหท้่านรอก่อน พราหมณ์กูฏทนัตะ             
ก็จกัไปเฝ้าพระสมณโคดมดว้ยกนั นกัการรีบไปบอกชาวบา้นทนัที  
 ขณะนั้น พราหมณ์หลายร้อยคนพกัอยูใ่นบา้นขานุมตัต์ดว้ยหวงัว่าจกับริโภคมหายญัของ
พราหมณ์กูฏทันตะ  ได้ทราบว่าพราหมณ์กูฏทันตะจะไปเฝ้าพระสมณโคดม จึงพากันไปหา
พราหมณ์กูฏทันตะแล้วถามว่า ได้ทราบว่า ท่านจักไปเฝ้าพระสมณโคดมจริงหรือกูฏทันตะ                   
ท่านจึงไม่ควรไปเฝ้าพระสมณโคดม พระสมณโคดมต่างหากควรจะมาหาท่าน 
 พราหมณ์ตอบทนัทีว่าฟังขา้พเจา้บา้ง เราน้ีแหละ ควรไปเฝ้าท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้น 
ท่านพระสมณโคดมไม่ควรจะเสด็จมาหาเรา เพราะเหตุท่ีท่านพระสมณโคดมเสด็จถึงบ้าน            
ขานุมตัตป์ระทบัอยูท่ี่สวนอมัพลฏัฐิกา ใกลบ้า้นขานุมตัต ์จดัวา่เป็นแขกของเรา และเป็นแขกท่ีเรา
ควรสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา นอบนอ้ม พระองคท์่านจึงไม่ควรจะเสด็จมาหาเราท่ีถูก เราต่างหาก
ควรไปเฝ้าพระองคท์่าน ขา้พเจา้ทราบพระคุณของท่านพระสมณโคดมเพียงเท่าน้ี แต่ท่าน พระสมณโคดม 
มิใช่มีพระคุณเพียงเท่าน้ี ความจริงพระองคท์่านมีพระคุณมากมายคุณประมาณมิได ้พระสมณโคดม
ทรงทราบยญัสมบติั 3 ประการ ซ่ึงมีบริวาร 16 ส่วนเราจะบูชามหายญัเราจะขอประทานวโรกาสให้
พระโคดมแสดงยญัสมบติั 3 ประการ ซ่ึงมีบริวาร16  
 3.2.2 ยญัสมบัติ 3 ประกำร  
 เม่ื อพราหมณ์และชนเห ล่านั้ นได้ เข้าไปเฝ้าแล้ว  พราหมณ์ได้ทูลถามถึงมหาย ัญ                      
พระพุทธองคจึ์งไดท้รงแสดงมหายญัของพระเจา้มหาวิชิตราช ซ่ึงเคยมีมาแลว้ในอดีตกาล พระองค์
เป็น ผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์าก มีโภคสมบติัมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใช้สอยอนัน่าปล้ืมใจมาก            
มีทรัพยแ์ละขา้วเปลือกมาก มีทอ้งพระคลงัและฉางบริบูรณ์ พระเจา้มหาวชิิตราช เกิดพระปริวติกวา่ 
เราไดค้รอบครองสมบติัมนุษยอ์ยา่งไพบูลยแ์ลว้ เราพึงบูชามหายญั ท่ีจะเป็นประโยชน์และความสุข
แก่เราตลอดกาล ขอท่านจงช้ีแจงวิธีบูชามหายญัท่ีจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่เราตลอดกาลนาน  
จึงไดท้รงปรึกษากบัปุโรหิตาจารยแ์ละทรงไดรั้บค าตอบจากปุโรหิตาจารยว์า่ใหป้ระกอบพิธีบูชายญั
สมบติัซ่ึงในมหายญันั้นประกอบดว้ยหลกั 3 ประการดงัน้ี 
 1. พลเมืองเหล่าใด ในบา้นเมืองของพระองค์ ขะมกัเขมน้ในกสิกรรม  และโครักขกรรม  
ขอพระองคจ์งเพิ่มขา้วปลูก และขา้วกินใหแ้ก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอนัสมควร 



 37 

 2. พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ ขะมกัเขม้นในพาณิชยกรรม ขอพระองค ์           
จงเพิ่มทุนใหแ้ก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอนัสมควร. 
 3. ขา้ราชการเหล่าใด ในบา้นเมืองของพระองค์ขยนั ขอพระองค์จงพระราชทานเบ้ียเล้ียง
และเงินเดือนแก่ขา้ราชการเหล่านั้นในโอกาสอนัสมควร4 
 สรุป ยญัสมบติั 3 ประการท่ีพระพุทธองคไ์ดแ้สดงให้เห็นถึงการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการ
ส่งเสริมอาชีพของบุคคล 3 ประเภทไดแ้ก่ เกษตรกร พอ่คา้ และขา้ราชการ 
 3.2.3 องค์ประกอบของบริวำร 16 
 การบูชามหายญัมีองคป์ระกอบของยญัสมบติั 3 อนัประกอบดว้ยบริวาร 16 ประการไดแ้ก่ 
 1. การมีส่วนร่วมของมหาชน 4 เหล่า โดยพระเจ้ามหาวิชิตราชได้ขอความร่วมมือให้
มหาชน 4 เหล่า คือ ขา้ราชบริพาร พราหมณ์ปุโรหิต บรรดาคฤหดี ชาวบา้นในคามนิคม เพื่อให้
พร้อมเพรียงในการมีส่วนร่วมกบัพระองค์ในการจดัเตรียมบริวารของยญันั้น และเพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุขแก่บา้นเมือง ซ่ึงบุคคลทั้ง 4 เหล่าเห็นชอบตามพระราชด าริ  
 2. องค์คุณ 8 ประการของพระเจา้มหาวิชิตราชผูเ้ป็นเจา้ของพิธี พระเจา้มหาวิชิตราชนั้น 
ทรงเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัแห่งพระราชาผูท้รงธรรม 8 ประการครบถว้นตามประเพณีท่ีนิยมกนั
ในสมยันั้นคือ 
  2.1. ทรงเป็นอุภโตสุชาต ทั้ งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ              
ไม่มีใครจะคดัคา้นติเตียนถึงพระชาติได ้
  2.2. ทรงมีพระรูปงามน่าดูน่าเล่ือมใสประกอบดว้ยพระฉวีวรรณผุดผอ่งมีพระรูปพรรณ
คลา้ยพรหม  
  2.3. ทรงมัง่คัง่ มีทรัพยส์มบติัมาก มีทอง และเงินมาก เต็มทอ้งพระคลงั มีขา้วเปลือก     
เตม็ยุง้ฉาง 
  2.4. ทรงมีกองก าลงัพร้อมดว้ยเสนา ท่ีอยูใ่นวนิยั คอยปฏิบติัตามพระราชบญัชา  
  2.5. ทรงพระราชศรัทธา เป็นทายก เป็นทานบดี และทรงบ าเพญ็พระราชกุศล 
  2.6. ทรงศึกษาทรงสดบัเร่ืองนั้น ๆ มาก 
  2.7. ทรงทราบอรรถแห่งขอ้ท่ีทรงศึกษาและภาษิตนั้น ๆ  
  2.8. ทรงเป็นบณัฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ  ทรงพระราชด าริอรรถอนัเป็น
อดีต อนาคต และปัจจุบนัได.้ 

                                                           

 4ที.สี. 9/206/151. 
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 สรุปองค์ประกอบของเจ้าของพิธีจะต้องมีคุณสมบัติ 8 ประการดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ี            
โดยจดัเป็นบริวารแห่งยญันั้นโดยแท้5 
 3. องคคุ์ณ 4 ประการของพราหมณ์ปุโรหิตผูป้ระกอบพิธี ประกอบดว้ย 
  3.1. เป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดา และบิดา มีครรภ์เป็นท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  
เจด็ชัว่บรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคดัคา้น ติเตียน ดว้ยอา้งถึงชาติได ้
  3.2. เป็นผูเ้ล่าเรียน ทรงจ ามนต ์รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคมัภีร์นิฆณัฑุ คมัภีร์เกตุภะพร้อม
ทั้งประเภทอกัษร มีคมัภีร์อิติหาสเป็นท่ี 5 เป็นผูเ้ขา้ใจตวับท ไวยากรณ์ช านาญในคมัภีร์โลกายตะ 
และมหาปุริสลกัษณะ 
  3.3. เป็นผูมี้ศีล  
  3.4. เป็นบณัฑิต เฉียบแหลม  มีปัญญา เป็นท่ี 1 หรือท่ี 2 ของพวกปฏิคาหกผูรั้บบูชา
ดว้ยกนั 
 สรุป องค์ประกอบของผูป้ระกอบพิธี ตอ้งมีคุณสมบติั 4 ประการดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ี 
จดัเป็นบริวารแห่งยญันั้นโดยแท้6 
 3.2.4 กำรพฒันำตนตำมแนวทำงยญัญสัมปทำ 3 บริวำร 16  
 การพฒันาตนตามแนวทางยญัญสัมปทา 3 บริวาร 16 ท่ีได้แสดงไวใ้นหลกักูฏทนัตสูตร          
ซ่ึงพราหมณ์โรหิตไดถ้วายพระเจา้มหาวิชิตราชให้ทรงทราบก่อนทรงท าพิธีบูชายญัดว้ยการพฒันา
จิตดว้ยเจตนาใน 3 วาระ ไดแ้ก่ ก่อนท าพิธี ขณะท าพิธี และหลงัท าพิธี อนัประกอบดว้ย 
 1. ก่อนพระองค์ทรงบูชามหายญัอยู่ ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภคสมบติัใหญ่
ของเราจกัหมดเปลือง พระองคไ์ม่ควรทรงปริวติกในเช่นน้ี 
 2. ขณะเม่ือพระองค์ทรงบูชามหายญัอยู่ ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภคสมบติั
ใหญ่ของเราก าลงัหมดเปลืองไปอยู ่พระองคไ์ม่ควรทรงปริวติกในเร่ืองน้ี 
 3. เม่ือพระองค์ทรงบูชามหายญัเสร็จพิธีแล้ว ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภค
สมบติัใหญ่ของเราไดห้มดเปลืองไปแลว้ พระองคไ์ม่ควรทรงปริวติกในเร่ืองเช่นนั้น7 
 3.2.5 ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลผู้เข้ำร่วมพธีิ 10 ประกำร 
 พราหมณ์ปุโรหิตได้แสดงยญัวิธี  3 ประการ ถวายพระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนท่ีพระองค ์           
จะทรงบูชามหายญันั้น จากนั้นพราหมณ์ปุโรหิตไดก้ าจดัความปริวติกของพระเจา้มหาวชิิตราชโดย

                                                           

 5ที.สี. 9/208/153. 
 6ที.สี. 9/20/154. 
 7ที.สี. 9/210/154. 
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ไดก้ล่าวถึงพวกปฏิคาหก ท่ีมีลกัษณะ 10 ประการท่ีจะเขา้มาร่วมพิธีก่อนทรงประกอบพิธีบูชายญั               
ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย 
 1. ทั้งพวกคนท าปาณาติบาตและพวกท่ีงดเวน้จากปาณาติบาต ต่างก็จกัมาสู่ยญัพิธี 
 2. ทั้งพวกคนท่ีถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ได้ให้และพวกท่ีงดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ี
เจา้ของไม่ไดใ้หต่้างก็จะมาสู่ยญัพิธี 
 3. ทั้งพวกคนท่ีประพฤติผิดในกามทั้งหลายและพวกท่ีงดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลายต่างก็จะมาสู่ยญัพิธี 
 4. ทั้งพวกท่ีกล่าวค าเทจ็ และพวกท่ีงดเวน้จากการกล่าวค าเทจ็ต่างก็จะมาสู่ยญัพิธี 
 5. ทั้งพวกท่ีกล่าวค าส่อเสียด และพวกท่ีงดเวน้จากการกล่าวค าส่อเสียดต่างก็จะมาสู่ยญัพิธี 
 6. ทั้งพวกท่ีกล่าวค าหยาบ และพวกท่ีงดเวน้จากการกล่าวค าหยาบต่างก็จะมาสู่ยญัพิธี 
 7. ทั้งพวกท่ีกล่าวค าเพอ้เจอ้ และพวกท่ีงดเวน้จากการกล่าวค าเพอ้เจอ้ต่างก็มุ่งหนา้มาสู่ยญัพิธี 
 8. ทั้งพวกท่ีโลภอยากไดข้องของผูอ่ื้น และพวกท่ีไม่โลภอยากไดข้องของผูอ่ื้นยอ่มมาสู่ยญัพิธี 
 9. ทั้งพวกท่ีมีจิตพยาบาท และพวกท่ีมีจิตไม่พยาบาทยอ่มมุ่งหนา้มาสู่ยญัพิธี 
 10. ทั้งพวกท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ และพวกท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิยอ่มมุ่งหนา้เขา้มาสู่ยญัพิธี8 
 สรุปบุคคลผูเ้ขา้ร่วมพิธีของจะตอ้งมีทั้งพวกท่ีไม่ดี เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
อกุศลกรรมบถ 10 และพวกท่ีเป็นคนดีเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า กุศลกรรมบถ 10 
อนัประกอบด้วย การกระท าทางกาย 3 วาจา 4 และมโน 3 ดงันั้น เจา้ของพิธีจะตอ้งไม่เข้าใจใน
ลกัษณะพฤติกรรมของผูท่ี้จะมาเขา้ร่วมพิธีและพฒันาจิตตนมิใหรู้้สึกเสียดายและเป็นกงัวล 
 3.2.6 สรุปลกัษณะของยญัสมบัติ 3 บริวำร 16 ประกำร 
 จากนั้นพราหมณ์ปุโรหิต ไดท้  าให้พระหฤทยัของพระเจา้มหาวิชิตราช ซ่ึงทรงบูชามหายญัอยู ่
ใหท้รงเห็นแจง้ประจกัษร่ื์นเริงโดยอาการ 16 ประการ คือ 
 1. เม่ือพระองคก์ าลงัทรงบูชามหายญัอยู ่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้า่พระองคมิ์ไดท้รงชกัชวน
เหล่ากษตัริยบ์ริวาร ซ่ึงเป็นชาวนิคมและชาวชนบท เพราะพระองคไ์ดช้กัชวนแลว้ 
 2. เม่ือพระองคก์ าลงัทรงบูชามหายญัอยู ่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้า่พระองคมิ์ไดท้รงชกัชวน
เหล่าอ ามาตยร์าชบริษทั ซ่ึงเป็นชาวนิคมและชาวชนบท เพราะพระองคไ์ดช้กัชวนแลว้ 
 3. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์มิได้ทรงเรียก
เหล่าพราหมณ์มหาศาลซ่ึงเป็นชาวนิคมและชาวชนบท เพราะพระองคไ์ดช้กัชวนแลว้ 

                                                           

 8ที.สี. 9/211 - 220/155 - 156. 



 40 

 4. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์มิได้ทรงเรียก
เหล่าคฤหบดีผูม้ ัง่คัง่ซ่ึงเป็นชาวนิคมและชาวชนบทมา เพราะพระองคไ์ดท้รงปรึกษาแลว้ 
 5. เม่ือพระองค์ก าลังทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์มิได้เป็น
พราหมณ์สมบูรณ์ดว้ยอุภโตสุชาต เพราะพระองคส์มบูรณ์ดว้ยพระชาติ 
 6. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้่าพระองค์มิไดท้รงมีพระ
พรรณคลา้ยพรหม เพราะพระองคส์มบูรณ์ดว้ยพระลกัษณะบุรุษ 
 7. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้่า พระองค์มิพระองค์ทรง
เป็นกษตัริยผ์ูม้ ัง่คัง่มีพระราชทรัพยม์าก มีโภคสมบติัมากมีทองและเงินมากมีเคร่ืองใช้สอยน่าปล้ืมใจ 
มากมีทรัพยแ์ละขา้วเปลือกมากมีทอ้งพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์เพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วย          
พระราชทรัพยทุ์กอยา่ง  
 8. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้่าพระองค์มิพระองค์ทรง
เป็นกษตัริยท่ี์มีก าลงั ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนามีองค์ 4 ซ่ึงอยู่ในวินัยคอยปฏิบติัตามพระราชบญัชา  
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดงัวา่จะเผาผลาญราชศตัรูไดด้ว้ยพระราชอิสริยยศ แมด้ว้ยประการเช่นน้ี 
ขอพระองคจ์งทรงทราบเถิด ขอพระองคจ์งทรงบูชา ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา ทรงท าพระหฤทยั
ใหผ้อ่งใสในภายในเถิด. 
 9. เม่ือพระองค์ก าลงัทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ มิได้ทรงเป็น
ทายก มิไดท้รงเป็นทานบดี เพราะพระองค์ไดท้รงท าหน้าท่ีทุกอย่างแลว้ ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนาทรงท าพระหฤทยัใหผ้อ่งใสในภายในเถิด 
 10. เม่ือพระองคก์ าลงัทรงบูชามหายญัอยูใ่ครๆ ไม่อาจกล่าวไดว้า่ พระเจา้มหาวิชิตราชทรง
บูชามหายญั แต่พระองคมิ์ไดท้รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงศึกษา ทรงสดบัเร่ืองนั้นๆ ใหม้าก 
 11. เม่ือพระองคก์ าลงัทรงบูชามหายญัอยูใ่คร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้า่ พระเจา้มหาวชิิตราชทรง
บูชามหายญั แต่พระองค์มิได้ทรงทราบอรรถแห่งขอ้ท่ีทรงศึกษาและภาษิตนั้น ๆ ว่าน้ีอรรถแห่ง
ภาษิตน้ี น้ีอรรถแห่งภาษิตน้ี  
 12. เม่ือพระองคท์รงบูชามหายญัอยูใ่คร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้า่ พระเจา้มหาวชิิตราชทรง บูชา
มหายญั แต่พระองคมิ์ไดท้รงเป็นบณัฑิต มิไดท้รงเฉียบแหลม มิไดท้รงมีพระปรีชามิไดส้ามารถจะ
ทรงพระราชด าริอรรถอนัเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบนั  
 13. เม่ือพระองค์ทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่า พระเจา้มหาวิชิตราชทรง  
บูชามหายญั แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองคมิ์ไดเ้ป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดาและบิดา 
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 14. เม่ือพระองค์ทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่า พระเจา้มหาวิชิตราชทรง  
บูชามหายญั แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองคมิ์ไดเ้ป็นผูเ้ล่าเรียน มิไดท้รงจ ามนต ์มิไดรู้้จบไตรเพท
พร้อมทั้งคมัภีร์นิฆณัฑุ คมัภีร์เกตุภะ พร้อมทั้งประเภทอกัษรมีคมัภีร์อิติหาสเป็นท่ี 5 
 15. เม่ือพระองคท์รงบูชามหายญัอยูใ่คร ๆ ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวไดว้่า พระเจา้มหาวิชิตราช
ทรงบูชามหายญั แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองคมิ์ไดเ้ป็นผูมี้ศีล มิไดมี้ศีลย ัง่ยืน มิไดป้ระกอบศีล
ย ัง่ยนื  
 16. เม่ือพระองค์ทรงบูชามหายญัอยู่ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์มิจะพึงกล่าวว่า         
พระเจา้มหาวิชิตราชทรงบูชามหายญั แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองคมิ์ไดเ้ป็นบณัฑิต มิไดเ้ป็นผู ้
เฉียบแหลม มิไดมี้ปัญญามิไดเ้ป็นท่ี 1 หรือ ท่ี 2 ในพวกปฏิคาหกผูรั้บบูชาดว้ยกนั9  
 สรุปยญัสัมบติั 3 ประกอบดว้ยการส่งเสริมอาชีพในบุคคล 3 อาชีพ ไดแ้ก่ เกษตรกร พ่อคา้ 
ขา้ราชการ ส่วนบริวาร 16 ประกอบด้วย 1) ชนผูเ้ห็นชอบตามพระราชด าริ 4 เหล่า 2) องค์คุณ 8 
ประการของพระเจา้มหาวิชิตราช 3) องค์คุณ 4 ประการของพราหมณ์ปุโรหิต อนัเป็นท่ีนิยมบูชา         
ในสมยันั้น 
 3.2.7 ทำน 
 ทานท่ีกล่าวถึงในกูฏทนัตพราหมณ์ประกอบดว้ยทาน 2 ประเภทดงัน้ี 
 1) นิตยทาน พราหมณ์กูฏทนัตะทูลถามพระพุทธองค์ว่า ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ ยญัอย่างอ่ืน 
ซ่ึงใชท้รัพยน์อ้ยกวา่ มีการตระเตรียมนอ้ยกวา่ และมีผลมากกวา่ มีอานิสงส์มากกวา่ ยญัสมบติัทั้ง 3 
ประการ ซ่ึงมีบริวาร 16 น้ี มีอยูอี่กหรือไม่พระเจา้ขา้ 
 พระผูมี้พระภาคตรัสว่า มีอยู่ พราหมณ์ ยญัอย่างอ่ืนซ่ึงใช้ทรัพยน์้อยกวา่ มีการตระเตรียม
นอ้ยกวา่ และมีผลมากกวา่ มีอานิสงส์มากกวา่ ยญัสมบติั 3 ประการ ซ่ึงมีบริวาร 16 นั้น ไดแ้ก่ นิตยทาน 
อนัเป็นทานอนุกูลยญัอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีบุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผูมี้ศีล ยญัน้ีเป็นยญัซ่ึงใช้
ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่า ยญัสมบัติทั้ ง 3 
ประการ ซ่ึงมีบริวาร 16 นั้น เน่ืองจากทานท่ีถวายแก่ผูมี้ศีลท าใหไ้ดเ้น้ือนาบุญมากกวา่ 
 สรุปการให้อาหารแด่พระสงฆ์หรือการตกับาตรตอนเช้ากบัพระสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่า
การบูชามหายญั 
 2) วิหารทาน พราหมณ์เร่ิมจะศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธพจน์ จึงมุ่งศึกษาสอบถามต่อไป
ในส่ิงท่ีตนอยากรู้อยากทราบ จึงกราบทูลถามต่อไปวา่ 
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 ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ ยญัอยา่งอ่ืนซ่ึงใชท้รัพยน์อ้ยกวา่ มีการตระเตรียมนอ้ยกวา่ และมีผล
มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า ยญัสมบติัทั้ง 3 ประการ ซ่ึงมีบริวาร 16 น้ีและมีผลานิสงส์มากกว่า           
นิตยทานอนัเป็นอนุกูลยญัน้ี ยงัมีอยูห่รือ 
 ท่านพราหมณ์ ยญัอยา่งอ่ืนซ่ึงใชท้รัพยน์อ้ยกวา่ มีการตระเตรียมนอ้ยกวา่ และมีผลมากกวา่ 
มีอานิสงส์มากกว่า ยญัสมบติัทั้ ง 3 ประการ มีบริวาร 16 และกว่านิตยทานมีอยู่10 ได้แก่ บุคคล              
ท่ีสร้างวิหารอุทิศพระสงฆ์ผูม้าแต่ทิศทั้ง 4 วิหารทาน11 ประกอบด้วย การร่วมสร้างโบสถ์ วิหาร 
ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน ้า ศาสลาท่ีพกัคนเดินทางอนัเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกนั 
 ส่วนยญัของบุคคลท่ีมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกเป็นสรณะ 
เป็นยญัซ่ึงใชท้รัพยน์อ้ยกวา่ มีการตระเตรียมนอ้ยกวา่และมีผลมากกวา่ มีอานิสงส์มากกวา่ยญัสมบติั 
3 ประการ บริวาร 16 มากกวา่นิตยทาน และมากกวา่วหิารทาน 
 สรุป การสร้างส่ิงท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อพระสงฆ์อันได้แก่                
การสร้างโบสถ์ วหิาร ศาลาการเปรียญมีอานิสงส์มากกวา่นิตยทานหรือการตกับาตร การถวายทาน
อยา่งต่อเน่ือง และการท าพิธีบูชามหายญั 
 3.2.8 กำรสมำทำนศีล 5 
 การสมาทานศีลท่ีกล่าวถึงในกูฏทนัตพราหมณ์ประกอบดว้ยทาน 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1) ศีล 5 กูฏทนัตพราหมณ์เกิดความอยากรู้ใหย้ิ่งข้ึนต่อไปอีก เพราะเหตุท่ีเม่ือไดฟั้งแลว้เกิด
ความศรัทธาเล่ือมใสและเป็นความรู้ใหม่ท่ีตนไม่เคยได้ฟังมาก่อน จึงกราบทูลถามต่อไปว่า                   
ยงัยญัอย่างอ่ืนท่ีมีผลมากกว่าทานอีกหรือไม่ พระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่ามีอยู่ท่านพราหมณ์                 
นั้นก็คือการสมาทานศีล 5 ไดแ้ก่  
  1. เวน้จากท าลายชีวติ 
  2. เวน้จากถือเอาของท่ีเขาไม่ไดใ้ห ้
  3. เวน้จากประพฤติผดิในกาม 
  4. เวน้จากการพูดเทจ็ 
  5. เวน้จากของเมา คือ สุราเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 
 2) กุศลกรรมบถ 10 และศีลนักบวช กูฏทนัตพราหมณ์เกิดความอยากรู้ให้ยิ่งข้ึนต่อไปอีก 
เพราะเหตุท่ีเม่ือได้ฟังแลว้เกิดความศรัทธาเล่ือมใสและเป็นความรู้ใหม่ท่ีตนไม่เคยไดฟั้งมาก่อน           

                                                           

 10ที.สี. 9/232/165. 
 11สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร้ำงบุญบำรมี, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั รุ่งเรืองวริิยะพฒันาโรงพิมพ,์ 2546), หนา้ 20. 
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จึงกราบทูลถามต่อไปวา่ ยงัยญัอยา่งอ่ืนท่ีมีผลมากกวา่ศีล 5 อีกหรือไม่ พระพุทธองคจึ์งตรัสตอบวา่
มีอยู่ท่านพราหมณ์ นั้นก็คือ การอยู่ในเพศบรรพชิตถือศีล 227 ขอ้ และประชาชนทัว่ไปประพฤติ
ปฏิบัติทางแห่งกรรมดี อนัเป็นทางน าไปสู่สู่คติ มี 10 อย่าง12 ประกอบด้วย กายกรรม 3 ได้แก่             
เวน้จากการท าลายชีวิต เวน้จากการถือเอาของท่ีเขาไม่ได้ให้ เวน้จากการประพฤติผิดในกาม 
วจีกรรม 4 ไดแ้ก่ เวน้จากการพูดเท็จ เวน้จากการพูดค าหยาบ เวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ เวน้จากการพูด
ส่อเสียด และมโนกรรม 3 ได้แก่ ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขาและ
เห็นชอบตามท านองคลองธรรมมชัฌิมศีล 10 ส าหรับสามเณร เวน้จากการท าลายพืชพรรณ เป็นตน้ 
และมหาศีล 7 เวน้จากการเล้ียงชีพในทางท่ีผดิดว้ยดิรัจฉานวชิาเช่นเร่ืองความเช่ือโชคลาง เป็นตน้  
 3.2.9 ภำวนำ 
 ก่อนจะจบพระธรรมเทศนาพระสูตรน้ี พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมชั้ นสูงสุด                   
อนัเกิดข้ึนจากการปฏิบติัภาวนาท่ีพระพุทธองคไ์ดท้รงคน้พบและไดท้รงบรรลุแลว้ และเขา้ถึงเพื่อ
การรู้แจง้ใน วชิชา 8 ประการไดแ้ก่ 
 1. วปัิสสนาญาณ ญาณท่ีนบัเขา้ในวปัิสสนา มีความรู้ความเขา้ใจในรูปกายน้ี 
 2. มโนมยทิธิ ฤทธ์ิทางใจ คือ สามารถนิรมิตกายตนใหใ้หญ่ - เล็ก ใหเ้ป็นไปต่าง ๆ ได ้ 
 3. อิทธิวธีิ แสดงฤทธ์ิไดต่้าง ๆ คือ สามารถหายตวัได ้เหาะเหินเดินอากาศได ้
 4. ทิพพโสต หูทิพย ์คือ สามารถฟังเสียงทิพยเ์สียงมนุษยเ์สียงสัตวใ์นท่ีใกลท่ี้ไกลได ้
 5. เจโตปริยญาณ รู้จกัก าหนดใจผูอ่ื้นได ้ 
 6. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได ้
 7. จุตูปปาตญาณ หรือทิพพจกัษุญาณ ตาทิพย ์
 8. อาสวกัขยญาณ ท าลายกิเลสภายในจิตใจไดห้มดส้ิน 
 พอจบพระธรรมเทศนา กูฏทนัตพราหมณ์ไดมี้จิตเล่ือมใสใจศรัทธา แสดงตนเป็นอุบาสก13 
ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยว่า ขอพระโคดมผูเ้จริญ จงทรงจ าข้าพเจา้ว่าเป็นอุบาสกผูถึ้งสรณะ 
ตลอดชีวิต ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป พร้อมกบัประกาศยกเลิกการประกอบพิธีบูชายญั ปลดปล่อยทั้งคน
ทั้งสัตว์ท่ีเตรียมพร้อมจะฆ่า เพื่อบูชายญัในคร้ังนั้น ให้ได้รับอิสรภาพปลอดภยัในชีวิตทัว่หน้า                
พร้อมกบัอาราธนาพระพุทธองคพ์ร้อมดว้ยภิกษุสงฆฉ์นัภตัตาหารในบา้นของตนในวนัรุ่งข้ึน 
 
 

                                                           

 12เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 26. 
 13ที.สี. 9/236/182. 
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 สรุป ผลจำกกำรทีกู่ฏทนัตพรำหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนำของพระพุทธเจ้ำ 
 1. ลม้เลิกการประกอบพิธีบูชายญั เพื่อประโยชน์สุขส่วนตนโดยการฆ่าผูอ่ื้นสัตวอ่ื์น เพราะไดม้ารู้ว่า 
การกระท าเช่นนั้นไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์มีแต่โทษและการเบียดเบียนผูอ่ื้น 
 2. กูฏทนัตพราหมณ์หนัมาประกาศตนถึงพระรัตนตรัย เลิกนบัถือศาสนาพราหมณ์ท่ีเช่ือวา่ 
การสร้างเหตุแห่งความสุขนิรันดร์ คือ การบูชา “มหายญั” 
 3. กูฏทนัตพราหมณ์ เม่ือหันมานบัถือพระพุทธศาสนาแลว้ ไดน้ าเอามหายญัแบบพระเจา้
มหาวิชิตราชอนัมีสมบติั 3 ประกอบดว้ย เจตนาของการบริจาคทานใน 3 วาระคือ ก่อนให้ ขณะให ้
หลงัให้รวมถึงบริวาร 16 ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผูน้ า 8 ประการ พราหมณ์ 4 ประการและ
การไดรั้บอนุมติัจากการมีส่วนร่วมของบุคคล 4 ประเภทมาบริหารบา้นเมือง ให้เกิดความสมบูรณ์
สงบสุขและมีความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 4. พราหมณ์ในฐานะผูน้ า เป็นท่ียอมรับของประชาชน การบริหารบ้านเมืองเป็นไปโดย
ธรรม ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในการบริหารบา้นเมืองดว้ยดี 
 

3.3 สรุปหลกัค ำสอนจำกกูฏทนัตสูตรเกีย่วกบักำรพฒันำเศรษฐกจิและสังคม 
 หลักค าสอนในกูฏทนัตสูตรเร่ืองมหายญัของพระเจ้าวิชิตราชคือแผนพฒันาองค์รวม14           
องค์ความรู้ในกูฏทนัตสูตรเป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีกล่าวถึง “ความยากจน”               
ถูกก าหนดให้เป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขและเป็นปรากฏการณ์ท่ีจ าตอ้งหลีกเล่ียง แต่ในทางปรัชญาและ
ศาสนา “ความยากจน” ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีหรือชัว่ในตวัเอง ในแง่หน่ึง “ความยากจน” เป็นอุปสรรคในการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขและเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม แต่ในอีกแง่หน่ึง “ความยากจน” อาจเป็น
แรงบนัดาลใจและวิถีทางสู่อุดมคติของชีวิต ส าหรับสังคมของผูค้รองเรือน (ฆราวาส) และชาวบา้น
ทัว่ไป “ความยากจน” เป็นปัญหาท่ีท าให้ด ารงชีวิตดว้ยความยากล าบาก พุทธปรัชญาส่งเสริมความ
ปลอดหน้ี ดงัมีขอ้คิดใน อิณสูตร องัคุตตรนิกาย พระไตรปิฎกวา่ คนยากจนยอ่มกูห้น้ีและการกูห้น้ี
เป็นทุกขใ์นโลก กล่าวคือ เม่ือยากจนก็ตอ้งเป็นหน้ี เม่ือเป็นหน้ีก็ตอ้งเสียดอกเบ้ีย เม่ือไม่จ่ายดอกเบ้ีย
ก็ถูกทวงหน้ี เม่ือไม่จ่ายหน้ีก็ถูกติดตามตวั เม่ือตามตวัไดก้็ตอ้งถูกจองจ า พระพุทธเจา้ตรัสเร่ืองคน
ยากจนท่ีเป็นทุกขเ์พื่อเป็นเร่ืองเปรียบเทียบถึงพระภิกษุผูย้ากจนในพระวินยั คือไม่เคร่งครัดในพระวินยั 
ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริโอตตปัปะ (ความละอายและความกลวับาป) ไม่มีความเพียรและไม่มีปัญญาใน
การท าความดี เม่ือยากจนหรือไม่มีวินยัก็ย่อมประพฤติชัว่และปกปิดความชัว่ของตน เช่นเดียวกบั

                                                           

 14สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 30 
กนัยายน พ.ศ. 2552. 
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คนเป็นหน้ีท่ีตอ้งหลบซ่อนเจา้หน้ี จะเห็นไดว้า่ ความยากจน ไม่วา่จะยากจนทรัพยสิ์นหรือยากจน
พระวนิยั ยอ่มเป็นเหตุจูงใจใหท้  าความชัว่ทั้งส้ิน 
 นอกจากน้ี กูฏทนัตสูตร ในพระไตรปิฎก ยงัมีขอ้ความแสดงถึงความยากจนท่ีท าให้ผูค้น
กลายเป็นโจรและการปราบปรามโจร จึงไม่ควรใช้วิธีรุนแรงโดยการจองจ าหรือประหาร แต่ตอ้ง
แกปั้ญหาดว้ยการท าให้คนจนมีกินมีใช้เพื่อยงัชีพได ้กูฏทนัตสูตร เป็นบทสนทนาท่ีพระพุทธเจา้
ตรัสตอบปัญหาของกูฏทนัตพราหม ์โดยทรงอธิบายวา่ การปราบปรามเส้ียนหนาม คือ โจร ดว้ยการ
ประหาร จองจ า ปรับไหม ต าหนิไหม หรือเนรเทศ ยอ่มไม่ใช่วิธีท่ีถูกตอ้ง เพราะโจรท่ีเหลือจากท่ี
ก าจดัไปแลว้จะกลบัมาเบียดเบียนบา้นเมืองไดอี้ก วิธีก าจดัโจรท่ีถูกตอ้งไดแ้ก่การท าให้ประชาชน
พน้จากความยากจน เช่น วธีิการท่ีพระเจา้มหาวชิิตราชทรงกระท าโดย  
 1. พระราชทานพนัธ์ุพืชและอาหารแก่เกษตรกรผูข้ยนัในการท าการเกษตร  
 2. พระราชทานตน้ทุนแก่ราษฎรผูข้ยนัในการคา้ขาย  
 3. พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ขา้ราชการผูข้ยนัในหนา้ท่ีราชการ 
 4. การส่งเสริมผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินในพิธีบูชามหายญั โดยใชเ้พียงเนยใส เนยขน้ นมเปร้ียว 
น ้ ามนั น ้ าผึ้ง และน ้ าออ้ย แทนการการฆ่าววั แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตวต่์าง ๆ และไม่ตอ้งตดัไม้
ท าลายป่า มาท าหลกับูชายญั ไม่ตอ้งตดัหญา้คาและไม่ตอ้งบงัคบัทาสและกรรมกรมาท างานท่ีพวก
เขาไม่ตอ้งการ แนวทางการปกครองบา้นเมืองของพระเจา้มหาวิชิตราชจึงเป็นการพฒันาคนใหมี้ศีล
และปัญญา แนวคิดน้ี สอดคลอ้งกบัจกักวตัติสูตร ซ่ึงเห็นวา่ปัญหาเร่ืองความยากจนเป็นเร่ืองส าคญั
และเป็นสาเหตุของปัญหาทางจริยธรรมอ่ืน ๆ ในจกักวตัติสูตร15 ดงัมีใจความส าคญักล่าวถึงขอ้ความ
ปฏิบติัของพระเจา้จกัรพรรดิท่ีทรงประพฤติตามหลกัจกัรวรรดิวตัรอนัสืบกนัมาแต่บรรพชน ครองตน
ดว้ยธรรม คือ  
  4.1. พระเจา้จกัรพรรดิเป็นธรรมาธิปไตย จดัการคุม้ครองป้องกนัโดยชอบธรรมแก่ชน
ทุก หมู่เหล่าในแผน่ดิน ตลอดไปถึงสัตวท่ี์ควรพนัธ์ุทั้งหลาย  
  4.2. ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความชัว่ในบา้นเมือง  
  4.3. แบ่งปันทรัพยใ์หผู้ย้ากไร้ และ  
  4.4. ปรึกษา สอบถาม สนทนาธรรมเพื่อเรียนรู้ดีชั่วจากสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติดี 
ปฏิบติัชอบอยูเ่สมอ 
 5. การขยายเครือข่ายความดี พระสูตรน้ีเป็นค าสอนถึงการพฒันาสังคมตามแนวจริยธรรม 
ด้านการให้ทาน และหลกัความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจกบัจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ยากจนเป็นสาเหตุส าคญัของปัญหาอ่ืน ๆ  ของบา้นเมือง พระมหากษตัริยผ์ูท้รงธรรมจึงทรงพระราชภารกิจ 
                                                           

 15ที.ปา. 11/33/50. 
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ในการช่วยเหลือคนจน เพื่อยบัย ั้ งความเส่ือมทางจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมากล่าวคือ                  
หากพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยแ์ก่คนยากจน ความขดัสนก็แพร่กระจาย ท าให้เกิดการ
ลกัขโมย สะสมอาวุธ อนัน าไปสู่การฆ่าฟัน การปลน้ชิงทรัพย ์แลว้หลบหนีโกหกพูดเท็จกนัทัว่ไป 
เพื่อปกปิดความผิด แต่การขยายเครือข่ายตั้งโรงทานทั้ง 4 ทิศ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการให ้
รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน ส่งผลในด้านความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม
โดยรวม 
 บทบาทของกษตัริยท่ี์ช่วยเหลือผูย้ากไร้ในประวติัศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา อาจพิจารณา
ไดอี้กจากพระเจา้อโศกมหาราช (ประมาณ พ.ศ. 270 - 312) ในนโยบายดา้นการส่งเสริมสวสัดิการ
ของประชาชน จากจารึกอโศกหลกัท่ี 11 มีขอ้ความกล่าวถึงการกระจายความมัง่คัง่ดว้ยธรรมะของ
พระองค์ โดยพระองค์ทรงสร้างศาลาท่ีพกัคนเดินทางและสถานพยาบาลส าหรับคนยากจนและ
ผูป่้วยทัว่ไป ให้บริการยารักษาโรค น าแพทยแ์ละสมุนไพรมาจากประเทศกรีซ ดูแลนกัโทษและ
ครอบครัว และปล่อยนกัโทษในวนัส าคญั 25 คร้ัง ในเม่ือความยากจนเป็นตน้เหตุของความเส่ือม
ทางศีลธรรม รัฐจึงจ าเป็นต้องท าให้ประชาชนมีรายได้อย่างเป็นธรรมและจัดหาปัจจัยในการ
ด ารงชีวติขั้นพื้นฐานให้ประชาชน16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักูฎทนัตสูตร ในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ท่ีสามารถสรุปประเด็นหลกัได ้ดงัต่อไปน้ี  
 3.3.1 หลกักำรพฒันำเศรษฐกจิกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน 

 การแกปั้ญหาความยากจนดว้ยการส่งเสริมอาชีพให้กบับุคคล 3 อาชีพท่ีมีความประพฤติ
ปฏิบติัดีมีศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 ไดแ้ก่ 
 1) ใหพ้นัธ์ุพืชแก่เกษตรกร 
 2) ใหทุ้นแก่ผูค้า้ขาย 
 3) บ ารุงส่งเสริมขา้ราชการท่ีดี มีความขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน ดว้ยการเล่ือนขั้นและการเพิ่ม
เงินเดือน 
 สรุป ผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพกลุ่มบุคคลท่ีสมาทานศีล 5 คือ ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความประพฤติดี ไม่ เบียดเบียนผู ้อ่ืน มีอาชีพมีรายได้ พ้นจากความยากจน                    
และขา้ราชการมีความตั้งใจท างานมากข้ึน 

 4) การส่งเสริมดา้นการตลาด โดยการรณรงค ์ส่งเสริมประชาชนให้ใช้ผลิตภณัฑ์ในพื้นท่ี
ตนเอง ไดแ้ก่ เนยใส น ้ามนั เนยขน้ นมเปร้ียว น ้าผึ้ง และน ้าออ้ย  

                                                           

 16ช่ือผูเ้ขียน, “ช่ือบทความ”, วำรสำร พ.ส.ล., ปีท่ี 41 ฉบบัท่ี 265 (ตุลาคม- ธนัวาคม 2551) : 
33-34. 
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 สรุป ผลท่ีเกิดข้ึนจากการรณรงคส่์งเสริมใหใ้ชผ้ลิตภณัฑชุ์มชนในพื้นท่ี ท าให ้เศรษฐกิจใน
ชุมชนเจริญเติบโต เกิดความร่วมมือในชุมชน มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ในพื้นท่ี ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

 5) การพฒันาเครือข่ายวิธีการปฏิบติั การตั้งโรงทาน 4 ทิศจากกษตัริย ์อ ามาตย ์พราหมณ์ 
เศรษฐี ส่งเสริมสนับสนุนการให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ี  
 สรุป ผลท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างเครือข่ายการให้ทาน ท าให้ประชาชนรู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อผูอ่ื้น ประชาชนอยูดี่มีสุข ไม่มีโจรผูร้้าย   
 3.3.2 หลกักำรพฒันำสังคม  
 โดยการประพฤติปฏิบติัตามประเพณีวฒันธรรมไทยในเทศกาลต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองโดยมี
หลกัในการพฒันา 3 ระบบ ไดแ้ก่ ทาน ศีล ภาวนา 
 1) ระบบทาน อนัเป็นแนวทางการปฏิบติัพื้นฐานของบุคคล ในการสร้างความดีแก่ผูอ่ื้น 
การรู้จกัให้กบัผูอ่ื้นดว้ยจิตใจท่ีเมตตาบริสุทธ์ิ ทานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสังคมและเป็นส่ิงท่ีปฏิบติั
ไดง่้ายท่ีสุด การช่วยเหลือแนะน าในส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ การใหอ้ภยั สามารถท าไดทุ้กวนั รวมถึงการตกับาตร 
การถวายสังฆทาน การสร้างกุฏิวหิารถวายพระ การสร้างศาลาการเปรียญ การสร้างวดั และสร้างโบสถ ์ 
 สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากระบบทาน คือการรู้จกัให้ผูอ่ื้น เกิดการเอ้ือเฟ่ือเผือ่แผ ่ลดการเห็นแก่ตวั 
การตระหน่ีถ่ีเหนียว ลดความอยากได้ของผูอ่ื้น ลดการเบียดเบียน ส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติ ท าให้
จิตใจเบิกบาน มีความสุข 

 2) ระบบศีล อนัเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัของบุคคลเพื่อความเป็นปรกติสุขในการ
อยูร่่วมกนัของตนและสังคมให้เกิดความสงบสุข ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัดว้ยการสมาทานศีล 5 
อันเป็นศีลเบ้ืองต้น หรือศีลท่ีสูงข้ึนไปได้แก่ กุศลกรรมบถ 10  คือ ทางแห่งการท าดี 10 ทาง
ประกอบดว้ยการกระท าทางกาย 3 ทาง วจีหรือค าพูด 4 ทาง และมโนหรือความคิด 3 ทาง 
 สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทุกคนรักษาศีล คือการอยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข ลดการ
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและสังคมโดยรวมความสัมพนัธ์
ระหวา่งครอบครัว และชุมชนในสังคมเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน รับผิดชอบในหนา้ท่ีตนเอง หนา้ท่ีของ
ความเป็นมนุษย ์รักษากฎระเบียบ ไม่ท าผดิกฎหมายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
 3) การปฏิบติัภาวนา อนัเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อพฒันาจิตให้เสริมสร้างพลงัภายในจิตใจ
ตนให้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจากพลงัภายในจิตใจของมนุษยมี์ความส าคญัมากในการกระท าทุกอยา่งทั้งใน
ดา้นการกระท าทางกาย วาจา หรือใจ ดว้ยพลงัภายในจิตใจมีผลต่อการพฒันาคุณภาพและคุณธรรม
ของมนุษยท์  าใหง่้ายต่อการ 
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 สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัภาวนาท าให้เป็นคนสุขภาพจิตดี จิตใจดี ยิม้แยม้ แจ่มใสเขา้หากนั 
รู้จกัเมตตาต่อผูอ่ื้นมากข้ึนมีสติสัมปชัญญะ รู้จกัทบทวนในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีต อนาคต และ
ปัจจุบนั 

 4) การไม่ปราบปรามโจรผูร้้ายดว้ยข่ือ การจองจ า การปรับสินไหม การท าโทษ การเนรเทศ 
แต่เปล่ียนเป็นสร้างรายได ้สร้างอาชีพตามความถนดัและพฒันาตนดว้ยการมีศีล  

 สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนวิธีปราบปรามโจร ผูร้้าย ท าให้สังคมสงบสุข น่าอยู่ ไม่มีใคร 
อยากเป็นโจรผูร้้าย 

 3.3.3. หลกักำรมีส่วนร่วม  
 ดว้ยวธีิการเชิญชวนบุคคลทั้ง 4 เหล่า คือ กษตัริย ์อ ามาตย ์พราหมณ์ และเศรษฐี เขา้มาร่วม
ในพิธีบูชามหายญั และไดรั้บรองเห็นชอบจากบุคคลทั้ง 4 เหล่า 

 สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ท าให้ไดร้ะบบ
บริหารแนวใหม่ ท่ีเป็นการบริหารแบบองค์รวม เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม            
โดยมีเป้าหมายเดียวกนั เกิดความรักสามคัคี ท าใหง่้ายต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ 
 สรุป การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงให้ประสบความส าเร็จตอ้งอาศยัองค์
ความรู้ในหลกักูฏทนัสูตรท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสอธิบาย เพื่อให้กูฏทนัตพราหมณ์น ามาใช้ใน 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนในหมู่บา้นขานุมตัตมี์คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการเปล่ียน
วธีิการบูชามหายญัดว้ยการฆ่าสัตว ์ตดัตน้ไมจ้  านวนมากมาใชผ้ลิตภณัฑ์ในพื้นท่ีท่ีสามารถหาไดใ้น
ทอ้งถ่ินนั้นๆและอุดหนุน ส่งเสริม สร้างรายได ้สร้างอาชีพ ตั้งแต่เกษตรกรรม คา้ขาย ขา้ราชการ 
เพื่อให้ประชาชนไดพ้น้จากความยากจนโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การเป็นผูรั้บตอ้งเป็นคนดีในหลกั
กุศลกรรมบถ 10 ประกอบดว้ย การคิดดี 3 ประการ การพูดดี 4 ประการ และการประพฤติดีทางกาย
ใน 3 ประการ ส่วนการพฒันาสังคมนั้นเป็นแนวทางการพฒันาองค์รวมท่ีพยายามแกไ้ขปัญหาใน
ด้านความยากจนอนัเป็นปัญหาอุปสรรคในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นเหตุให้เกิด
อาชญากรรม การลกัทรัพย ์การคดโกง หลกัการน้ีไม่ใช่วิธีการรุนแรงดว้ยการจองจ าหรือประหาร 
แต่แก่ปัญหาด้านการท าให้ประชาชนมีกินมีใช้เพื่อยงัชีพได้ เม่ือประชาชนพ้นความยากจน                 
การเบียดเบียนทางสังคมดว้ยการท าร้ายกนัจะลดลง เกิดการมีส่วนร่วม พลงัในการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือกนัมากข้ึน 



 
 

บทที ่4 
บูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกฏูทันตสูตร 

 

 การบูรณาการเป็นการสร้างความเช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ให้เป็นหน่ึงเดียว กลมเกลียวกนั
และเกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดผลต่อจงัหวดัพทัลุงในการ
พฒันาสังคมเพื่อการแกปั้ญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตรวมถึงการบริหารจดัการท่ีดี 
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมเน่ืองจาปัญหา
สมยัใหม่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้นการแกไ้ขจ าเป็นตอ้งใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา คือ 
การเรียนรู้ท่ีจะท าใหเ้กิดปัญญามีวธีิคิดท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองอนั
จะช่วยให้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปดว้ยดีเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดั
พทัลุงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอกรอบการบูรณาการ 
แนวคิดเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 
 4. 1 การบูรณาการหลกัการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวกูฏทนัตสูตร  
 4. 2 การบูรณาการหลกัการพฒันาสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร 
 4. 3 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดจ้ากการบูรณาการ 
 

4.1 การบูรณาการหลกัเศรษฐกจิตามแนวกูฏทนัตสูตร 
 การบูรณาการหลกัเศรษฐกิจตามแนวกูฏทนัตสูตร ด าเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์
จงัหวดัพทัลุงนโยบายภายใตมี้วิสัยทัศน์พทัลุงว่า เมืองเกษตรย ัง่ยืน ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง โดยด าเนินการ
แบบองคร์วมใน 3 ดา้นดงัน้ี 
 4.1.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
 เป็นหลกัการพฒันาเศรษฐกิจท่ีท าให้จงัหวดัพทัลุงประสบความส าเร็จ แต่องค์ประกอบท่ี
ส าคญั คือ เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้คือ  รายได ้จากขอ้มูล
ดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั พบวา่ มีโครงการระยะสั้น ระยะกลางท่ีสามารถน ามาบูรณาการทางดา้น
การเกษตรท่ีย ัง่ยืนเพื่อเป็นรายไดห้ลกัของจงัหวดั เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนัในการท่ีจะน าพา
ไปสู่เป้าประสงค์รวมของการพฒันาเศรษฐกิจระยะเวลายาวท่ีมุ่งการเพิ่มข้ึนของภาคเกษตรใน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ท่ีตอ้งผลิตสินคา้ให้ไดจ้  านวนมาก และมีมาตรฐาน ลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงผูว้ิจยั
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พบวา่ การท่ีจะท าให้ปัจจยัต่าง ๆ เกิดข้ึนตามท่ีตอ้งการตอ้งอาศยัเหตุปัจจยัหลาย ๆ ดา้นเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลความเป็นไปได้ รวมถึงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยัง่ยืนโดยสรุป
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจตอ้งบูรณาการกลุ่มบุคคลใน 3 ประเภท ดงัน้ี  
 1) เกษตรกรแต่ในท่ีน้ีจะเน้นการพฒันาภาคการเกษตรให้พร้อมรับและปรับตวัทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากจงัหวดัพทัลุงเป็นเมืองเกษตร พนัธะกิจของจงัหวดั คือ การบริหารจดัการ
พื้นท่ีมุ่งสู่เมืองเกษตรย ัง่ยืน อนัหมายถึงการเกษตรท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิตท่ีมีความสมดุลต่อ
สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์เก้ือกูลกบัทรัพยากรธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
สร้างผลผลิตท่ีหลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและปลอดภยัต่อสุขภาพ ลดการพึ่งพาปัจจยั
ภายนอก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร น าไปสู่
การพึ่งพาตนเอง  
 ภาคการเกษตรเป็นรายได้หลักของจังหวดัพัทลุง เน่ืองจากเป้าประสงค์รวมของภาค
การเกษตร คือ การเพิ่มข้ึนของรายไดใ้นการบริหารจดัการผลิตผลการเกษตรต่อเน่ืองเป็นระบบเชิง
อุตสาหกรรมระดบัชุมชน จากขอ้มูลจงัหวดั พบว่า ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการประมง เป็นตน้ ยงัคงต่างคนต่างท า เพื่อสนบัสนุนแผนยุทธศาสตร์
จงัหวดัพทัลุงท่ีสามารถบูรณาการได้ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรตามหลัก             
กูฏทนัตสูตรว่า “พระราชทานพนัธ์ุพืช และอาหารให้แก่พลเมืองผูข้ยนัรักงานในเกษตรกรรมและ
การเล้ียงสัตวใ์นบา้นเมือง” ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชไ้ด ้เพียงแต่ตอ้งมีคุณสมบติั ท่ีบ่งช้ีวา่ ตอ้งใหแ้ก่
ผูข้ยนัรักงานในเกษตรกรรม ซ่ึงผูใ้ห้และผูรั้บตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของการ
ส่งเสริม เน่ืองจาก หากผูท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมไปแลว้ไม่มีความรู้ ไม่ท าตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไดว้างไว ้         
ก็ ไม่ ส ามารถบรรลุ เป้ าหมาย ท่ี วางไว้ได้  เพ ราะการส่ ง เส ริม ให้ แ ก่คน ท่ี ไม่สมควรให ้                             
ไม่ เกิดผลสัมฤทธ์ิ เรียกได้ว่า ผิดพลาดในกระบวนการส่งเส ริม ดังนั้ น  อาชีพการเกษตร                      
เกิดจากการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติท่ีมีความแตกต่างกัน การเพิ่มผลิตผลก็เช่นกัน 
บางคร้ังการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือนักปราชญ์ชุมชนมาประยุกต์ใช้ก็เป็นส่ิงท่ีดี และยงัมี             
ความจ าเป็น ท าให้อนุชนรุ่นหลังสามารถน าองค์ความรู้นั้ นมาต่อยอดได้ ดังบทสัมภาษณ์ของ           
พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.) วา่  

  พระพุทธเจา้สอนพราหมณ์กูฎทนัตสูตร เร่ืองการท ามาหากิน ท่ีบ่งบอกว่า 
ตอ้งแจกจ่าย พืชพนัธ์แก่ประชาชนคนขยนั ถือว่า เร่ิมต้นด้วยหลกัการสงเคราะห์ 
ท่ีว่าผูท่ี้ยากจน ขยนั ซ่ือสัตย ์สุจริตถึงแมไ้ม่มีทุน แต่ควรให้บุคคลประเภทน้ีก่อน 
เพราะบุคคลประเภทน้ีถึงแมค้วามรู้นอ้ย แต่สามารถสร้างสรรค ์และท าประโยชน์ให้
เกิดข้ึนกับตนเองและครอบครัวได้ อันเป็นรากฐานของเกษตรกรส่วนใหญ่                
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ท่ีจะส่งผลต่อเศรษฐกิจพอเพียง ดงัตวัอย่างของในหลวงท่ีไดช้ี้แนะถึงแนวทางการ
ด ารงชีวิตและปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ1 จากขอ้มูลดงักล่าว ช้ีให้เห็นถึง
คุณค่า ภูมิปัญญาของพระสงฆน์กัพฒันา และปราชญชุ์มชนท่ีมีบทบาทในการน าวิถี
ชีวิตของชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ เบียดเบียนทรัพยากร 
ธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับการจดัประชุมเสวนากลุ่มท่ีผูว้ิจยัได้ร่วมกับผูบ้ริหาร
องค์การปกครองทอ้งถ่ิน2 ท่ีได้เสนอแนวคิดในการรวบรวมองค์ความรู้โดยจดัท า
เป็นเอกสาร เผยแพร่ขอ้มูลใหเ้ป็นท่ีรับรู้ รับทราบ และเกิดการพฒันาเพื่อต่อยอดองค์
ความรู้ใหม่ได ้

  

 ส่วนความร่วมมือในการการส่งเสริมการเกษตรท่ีจะช่วยให้การพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดั
พทัลุงสามารถเติบโตไดน้ั้น ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ได้น าเสนอทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นดว้ยใน
หลกัการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์จงัหวดั เน่ืองจาก การน านโยบายสู่การปฏิบติัขาดความต่อเน่ือง 
ต่างคนต่างท า บางคร้ังไม่ตรง และไม่เป็นไปตามความต้องการของคน และทรัพยากรในพื้นท่ี                           
ดงัขอ้มูลท่ีสรุปไดก้ารเสวนากลุ่มของผูป้กครองทอ้งท่ีในดา้นการส่งเสริมภาคการเกษตรวา่ 
 การการแจกจ่ายพนัธ์ุพืชสวน พืชไร่ สัตวเ์ล้ียง สัตวน์ ้ า แต่ไม่ต่อเน่ืองและไม่เพียงพอกบั
เกษตรกรท่ีมีปัญหา เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองมีจ านวนจ ากดั ได้รับความร่วมมือ
สนบัสนุนจากภาครัฐเป็นคร้ังคราว ในกรณีท่ีมีการประกวดเกษตรกรดีเด่น ภยัพิบติั และกิจกรรม
เฉ ลิมพ ระ เกี ยร ติ  ส าห รับแจก จ่ายนั้ น จะแจก จ่าย เฉพ าะผู ้ ท่ี ย ากจน  ไม่ ได้ เน้น ผู ้ข ย ัน3                           
ดงันั้น ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการของจงัหวดัพทัลุงในการส่งเสริม
ภาคการเกษตรเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นความเห็นสอดคลอ้ง และยงัแสดงให้เห็นว่า
ภาคการเกษตรตามทศันะของผูป้กครองทอ้งถ่ินยงัมีอยู่ในบา้ง เช่น การแจกจ่ายเฉพาะคนยากจน 
ส่วนเร่ืองคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมนั้น ยงัภาครัฐยงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจเท่าท่ีควร ดงันั้น การน า
หลกักูฏทนัตสูตรมาบูรณา จึงน่าจะเหมาะสมและมีประโยชน์เน่ืองจาก เป็นการส่งเสริมการพฒันา
ตนเองในด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง และช่วยให้แผนพฒันาจงัหวดัสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยสรุปประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิดของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 1. ปลูกฝังวนิยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

                                      

 1สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.), เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย,์ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2552. 
 2สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.), เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย,์ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 

 3สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.), เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย,์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 



 52 

 2. ใหค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพ 
 3. ปลูกฝังความขยนัอดทนและอดออม 
 4. พฒันาอาชีพหลกัและอาชีพรอง 
 5. สร้างศูนยเ์รียนรู้ เร่ืองการเกษตร และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั โดยเนน้การพฒันาดา้นการเกษตรควบคู่กบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
 6. จดัหาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอแก่การเกษตร 
 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั ควรมีกระบวนการขบัเคล่ือนให้เป็นรูปธรรมและ
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง ตอ้งมีการบูรณาการ และไดรั้บความร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะสามารถ
พฒันาจงัหวดัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 8. ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของราษฎร 
 9. กระตุน้ให้ชาวนาหนัมาปลูกขา้วมากข้ึน เพื่อปกป้องผนืนาให้คงอยูมิ่ให้พืชเศรษฐกิจอ่ืน
มาแยง่ผนืนา 
 10. น าวธีิพุทธมาใชใ้นการพฒันาชุมชนไทยพุทธ 
 11. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของศาสนาเพื่อลดความเห็นแก่ได้และ          
เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั4 
 2) พ่อคา้ ผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจท่ีเจริญรุดหน้าไดร้วดเร็ว เน่ืองมาจากธุรกิจการคา้ขาย 
การแลกเปล่ียนวตัถุส่ิงของท่ีเป็นระบบขบัเคล่ือนกลไกสินคา้ ส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง         
เกิดการคา้ขายข้ึน เป็นสัญญาณบ่งบอกรู้วา่ มีสภาพคล่องเกิดการหมุนเวียนการใชจ่้ายทรัพย ์สภาพ
ของประชาชนอยูดี่กินดี มีเงินทองใชส้อย หากภาคประชาชนทัว่ไป ไม่มีเงิน ขาดสภาพคล่องยอ่มมี
เหตุปัจจัยท่ีไม่ ดี ต่อ การค้าท่ี เจริญเติบโต อันเช่ือมโยงให้ เกิดสภาพเศรษฐกิจในกลุ่มของ                   
ภาคประชาชน รวมไปถึงกลุ่มภาคธุรกิจยอ่ย จนไปถึงขนาดใหญ่ เป็นสร้างงาน สร้างรายได และ
น ามาซ่ึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีเป็นเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ระดบัจงัหวดัด้วย 
สอดคล้องกบัหลกักูฏทนัสูตท่ีว่าด้วย “พลเมืองเหล่าใด ในบา้นเมืองของพระองค์ ขะมกัเขมน้ใน
พาณิชยกรรม ขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอนัสมควร” อนัถือว่าเป็น
ส่งเสริมสนับสนุนการคา้ การท าธุรกิจ ท่ีช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง ควรส่งเสริมภาคธุรกิจการคา้ใหมี้การบริหารจดัการในดา้นการเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบับท
สัมภาษณ์ของ ดร. สมชาย ปัญญเจริญ ท่ีไดแ้สดงแนวคิด ไวว้า่  

                                      

 4สัมภาษณ์ ดร. สมชาย ปัญญเจริญ, ผูอ้  านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ, 18 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552. 
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  การบ ารุงและส่งเสริมกิจการธุรกิจของพ่อค้า แม่ค้า ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ การบ ารุงและส่งเสริมงานราชการ ซ่ึงเป็นกลไก
ส าคญัในการบริหารงานของรัฐ ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ก่อให้เกิดดุลยภาพในทางเศรษฐกิจ 
บา้นเมืองในภาพรวมก็จะไม่มีคนจน ไม่มีโจรและรัฐก็จะมีรายได ้เป็นสังคมอุดมโภคา5 

  

 ทศันะดงักล่าว เป็นการแสดงถึงความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของปัจจยัร่วม ในการมีภาคธุรกิจ
ท่ีมั่งคง รวมทั้ งส่งเสริมกลไกความร่วมมือของหน่วยงานราชการท่ีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
เน่ืองจากหากธุรกิจเจริญเติบโต ภาครัฐก็จะมีรายได ้ประชาชนทัว่ไป ก็อยูดี่กินดี เกิดการสร้างงาน
ภายในจงัหวดั และสามารถพฒันาเป็นแหล่งผลิตสินคา้ได ้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพรวม
สังคมในการอยู่ร่วมกนัตามแผนพฒันาจงัหวดัได ้จากการบูรณาทั้งสองอาชีพแลว้จะพบวา่ ในขณะท่ี 
ภาคเกษตรกรรมมีผลผลิตท่ีดี ส่งผลต่อภาคธุรกิจการคา้ขาย เป็นพาณิชยกรรมการกระจายรายได้
ตั้งแต่การคา้ปลีก ระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ หรือภาคเอกชนท่ีตั้งฐานการผลิตท่ีใหญ่ข้ึน การเก็บ
ภาษีซ่ึงจะเป็นรายได้ของภาครัฐ ก็สามารถเก็บได้มาก เรียกว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันท่ีคอย
สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชนในระดบัต่าง ๆ รวมทั้ง
ภาครัฐ เพื่อเป็นเอ้ือโอกาสให้กบัผูท้  าธุรกิจในทอ้งถ่ินเช่ือมประสานสู่จงัหวดัตลอดถึงต่างประเทศ
ให้ตดัสินใจลงทุนท าให้เกิดการสร้างงาน การจา้งงาน เงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงร่วมรวมถึง กิจกรรม
ความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงปรากฏองคค์วามรู้รู้ในกูฏทนัตสูตร ท่ีสร้างระบบเศรษฐกิจ ไดด้ว้ยการ
สร้างวิหารทาน ซ่ึงเป็นปัจจัยเก่ียวกับการใช้เงินทุน เพื่อการก่อสร้างสาธารณประโยชน์และ 
กิจกรรมประจ าวนั คือ นิตยทาน เช่น การตกัใส่บาตรตอนเช้า การ จบัจ่ายส่ิงของเพื่อการบริโภค  
ท าให้เกิดธุรกิจคา้ปลีกในหมู่บ้าน เช่ือมต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อนัปัจจยัหลกัของรายได ้             
ท่ีสามารถผลักดันให้ธุรกิจอ่ืน ๆ เจริญเติบโตได้ รวมถึงความเป็นเจริญรุ่งเรืองด้านวฒันธรรม             
ภูมิทศัน์สถานท่ีของจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้นรวมไปถึงแหล่งภูมิทศัน์ภูเขา แม่น ้า ถ ้าท่ีสวยงาม 
ธรรมชาติท่ีหาชมได้ยาก และวดัส าคญั ๆให้เกิดคุณค่าควรแก่การเยี่ยมชม และอนุรักษ์ แหล่ง
ท่องเท่ียววฒันธรรมประเพณีท่ีสามารถชม และสัมผสัไดใ้นจงัหวดั และศาสนาสถานอนัเป็นแหล่ง
อารยธรรมท่ีส าคญัของชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ท าให้อนัเป็นสถานท่ีให้เกิดแหล่งการรวมตวัของผูค้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ ์ท่ีไดใ้หแ้นวคิดวา่ 

  จงัหวดัพทัลุง มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์มากทั้งป่าเขา ท่ีราบ ทะเลสาบ 
และทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ทะเลนอ้ย และทะเลสาบสงขลา

                                      

 5สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา, 26 มีนาคม 2553. 
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ตอนบน ควรยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรเหล่าน้ี ทั้ งในด้าน
อุตสาหกรรม และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรม มีการคุ้มครอง 
อนุรักษ์และพฒันาท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการร่วมกันผลักดันให้
ทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 50 ของทะเลอยู่ในจงัหวดัพทัลุงไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางนิเวศวฒันธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท่ีโดดเด่นหลายดา้น 
ควรมีการสืบสาน และพฒันาเพื่อยกระดบัลกัษณะของวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เหล่าน้ีให้สามารถอยู่ร่วมสมัยและด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน 6 ทั้ งน้ีสอดคล้องกับ
ผูป้กครองท้องถ่ินท่ีน าได้เสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในการท่ีจะ
ส่งเสริมความมัน่คงใหก้บัประชาชน ท่ีไม่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปอยูใ่นพื้นท่ีของกลุ่มคน
ท่ีมีวฒันธรรมชนเผ่าพนัธ์ุท่ีตอ้งอนุรักษ์ไว ้อนัเป็นการปกป้องทรัพยากรบุคคลอนั
ทรงคุณค่าดา้นชาติพรรณ เช่น เงาะป่า เป็นตน้ และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย  

   1. การส่งเสริมท่ีมัน่คงกบัประชาชนในพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการยา้ยถ่ินฐาน 
  2. เนน้พฒันาเศรษฐกิจดว้ยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรม
ประเพณีการกีฬา และการศึกษา เนน้เกษตรอินทรียชี์วภาพ 
  3. เน้นพฒันาสังคมให้รับผิดชอบตนเอง รู้จกัตนเอง มีวิถีชีวิตพอเพียงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอยา่งจริงจงั7 
 

 ประเด็นท่ีได้กล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่าถึง ระบบบริหารราชการจงัหวดัท่ีต้องยึดคนเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัในเร่ืองการพฒันาคนให้มีคุณภาพ
ชุมชนเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้
 3) ขา้ราชการ เป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงถือว่า
เป็นปัจจยัหลกัในการปฏิบติังานท่ีสามารถเช่ือมต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เปรียบเหมือนเส้นเลือดท่ี
ส าคญั หากมีจุดบกพร่องช ารุดเสียหาย ย่อมส่งผลต่อการพฒันา ดงัปรากฏในกูฏทนัตสูตรเลยว่า 
“ขา้ราชการเหล่าใด ในบา้นเมืองของพระองคข์ยนัขอพระองคจ์งพระราชทานเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน 
แก่ขา้ราชการเหล่านั้นในโอกาสอนัสมควร”8 

                                      

 6สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา, 16 สิงหาคม 2553. 
 7สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา, 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 
 8ที.สี. 9/206/151. 
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 เป็นการรับรองโดยทางพุทธศาสตร์วา่ บุคคลากรส าคญัท่ีเป็นปัจจยัในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดบัต่าง ๆ คือ ขา้ราชการท่ีน านโยบายสู่การปฏิบติัขบัเคล่ือนภารกิจตามสายงานต่าง ๆ 
สอดคลอ้งกบัหลกักูฏทนัตสูตรท่ีว่า “พระเจา้มหาวิชิตราชไดท้รงสดบัดงันั้นจึงตรัสว่า ขอท่านจง
ร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน ปุโรหิตาจารย์ และพราหมณ์
คฤหบดีผูม้ ัง่คัง่เหล่านั้นกราบทูลวา่ ขอพระองคจ์งทรงบูชายญัเถิด ขอเดชะ บดัน้ี เป็นการสมควรท่ี
จะบูชายญั ชนผูเ้ห็นชอบตามพระราชด าริ จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มหาชน 4 เหล่าคือ ขา้ราชบริพาร 
พราหมณ์ปุโรหิต บรรดาคฤหดี ชาวบา้นในคามนิคมพร้อมเพรียงกบัพระองคจ์ดัเตรียมบริวารของยญันั้น”  
จากบทความน้ี แสดงให้เห็นวา่ ความส าคญัของกลุ่มขา้ราชการเป็นหลกัในการด าเนินงาน ในขณะ
แผนพฒันาจงัหวดัก็เช่นกนัจะประสบความส าเร็จ หรือลม้เหลว ขอ้บ่งช้ี คือ ระบบขา้ราชการท่ีเป็น
กลไกในการท างาน หากไม่มีการสร้างแรงจูงใจ ย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่อผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวอ้ย่างแน่นอน ดงันั้น ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัอย่างยิ่ง คือ บุคลากร หรือขา้ราชการ 
ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ินเพื่อให้การบริหารข้าราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ก็ต้องให้ความส าคัญแก่ข้าราชการด้วย เพียงแต่หลักกูฏทันตสูตรเน้นข้าราชการ             
ท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถ และส าคญัท่ีสุด คือ ตอ้งเป็นผูมี้ศีล 5 หรือมีความประพฤติท่ีดีทางกาย 3 
วาจา 4 และความคิด 3 ในการท างานตอ้งไดรั้บส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจดว้ยการเพิ่ม
เงินเดือน และสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูป้กครองทอ้งท่ีว่า เม่ือตอ้งการ
ให้เศรษฐกิจดี สังคมสงบน่าอยู่ การส่งเสริมสนับสนุนเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่งของภาครัฐ
เป็นไปตามระเบียบ ผูป้กครองทอ้งท่ีมีเงินเดือนประจ า ส่วนการเพิ่มเงินโบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ ไม่มี 
ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ9 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ถือว่าขา้ราชการเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้การพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมไม่ก้าวหน้า เน่ืองเพราะยงัจุดบกพร่องอยู่ ส่งผลให้แผนการพัฒนาท่ีวางไว ้ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีต้องการ จากการสัมภาษณ์บุคลากรของภาครัฐก็ยงัมีประเด็นสนับสนุนอีกว่า             
“การดูแลสวสัดิการภายใต้ระบบของขา้ราชการ  และเป็นไปตามกรอบระเบียบของทางราชการ
ก าหนดโครงการพิเศษเสริม เช่น การให้ทุนแก่บุตรธิดาข้าราชการมีเบ้ียเล้ียงและเงินล่วงเวลา

                                      

 9สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา, 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 
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เพิ่มเติมในการปฏิบติัหน้าท่ี การเล่ือนขั้นเงินเดือน ควรรณรงค์ให้ข้าราชการอยู่อย่างเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีคุณธรรม”10 
 ขอ้มูลน้ีบอกความเป็นกลาง แต่นัยส าคญั คือ จะเห็นถึงว่า เม่ือมีกิจกรรม หรืองานพิเศษ
เพื่อท่ีจะให้ระบบการด ารงชีพของขา้ราชการนั้น ตอ้งมีความสมดุลกบัหน้าท่ีท่ีเขารับผิดชอบดว้ย 
เพราะเม่ือกลุ่มขา้ราชการไม่แน่ใจในเงินเดือนและสวสัดิการท่ีมัน่คงภาวการณ์การท างานย่อม
สั่นคลอน เขาเหล่านั้นรับหน้าท่ีตอ้งท างานเป็นอาชีพ คืออาชีพขา้ราชการ อยู่ด้วยระบบเงินภาษี    
เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน การแบ่งปันท่ีเหมาะสม การส่งเสริมให้ขวญัก าลงัใจ และยกย่องอนั
สมควรแก่ฐานะ เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคลากรท่ีมีคุณค่า ไดท้  าหน้าท่ีไดเ้ต็มท่ีและเป็นเหตุของการพฒันา
เศรษฐกิจดา้นปัจจยัร่วมส่วนหน่ึงดว้ย ความจ าเป็นของอยา่งก็ตอ้งมองให้รอบดา้น ใชค้นท างานแต่
ไม่ให้อาหารแก่คนท างาน ไม่ไดใ้ห้สวสัดิการเพื่อด ารงชีพส่ิงใดเลย ปัจจยัท่ีจะไปเก้ือหนุนต่อกา
รับผิดชอบการบริหารกิจการหน้าท่ีนั้ น ย่อมท าไม่ได้แน่นอน แต่ตรงกันข้าม เม่ือบุคลากรคือ
ขา้ราชการนั้น ได้ก าลงัเงินเดือนสมควรแก่ฐานะ พร้อมกบัสวสัดิการท่ีมัน่คง ถือว่าการด ารงชีพ
ท างานข้าราชการมีความมั่นคงปลอดภัย ก็จะเป็นแรงใจส าคญัให้ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ            
ทุกภาคส่วนตั้งใจท างาน บริหารจดัสรรพฒันายุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้พร้อมกบัแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยภูมิปัญญา และแรงใจท่ีอุทิศตนเสียสละเตม็ก าลงัความสามารถ 
 4.1.2 การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ีว่าด้วย “การเปิดเมืองพทัลุงสู่การลงทุน” สามารถน ามา
บูรณาการให้สอดคลอ้งกบัหลกักูฏทนัตสูตรท่ีว่าดว้ย การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์แบบพหุภาคี คือ 
เครือข่ายกลุ่มเจา้เมือง กลุ่มคหบดี กลุ่มพราหมณ์ และกลุ่มอ ามาตยร์าชบริพารท่ีไดเ้ขา้ร่วมพิธีบูชามหายญั 
หลังจากนั้ นจึงขยายเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบของการให้โดยการสร้างโรงทาน 4 ทิศ               
ท่ีส่งผลต่อการรู้จกัท าความดีด้วยการให้ดว้ยความเมตตา แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในการอยู่ร่วมกนั 
อนัจะก่อให้เกิดความสงบสุขต่อผูป้ฏิบัติ มุ่งให้สังคมน่าอยู่ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึง
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินและรณรงค์สนับสนุนให้ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ินนั้นๆเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่ งตนเอง ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องพึ่ งพาภายนอก รวมถึง เครือข่ายสัมพันธ์ท่ีจะช่วยสร้างโอกาสในด้าน
อุตสาหกรรมให้ง่ายต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัท่ีจะ

                                      

 10สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา, 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 
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ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ท่ี มี จุดแข็งด้านการท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ                   
และโบราณสถานเก่าแก่ 
 การส่งเสริมเครือข่ายสัมพนัธ์ในแนวทางกูฏทนัตสูตร เป็นการรวมตวัของมหาชน 4 เหล่า
ประกอบด้วย ข้าราชบริพาร พราหมณ์ปุโรหิต คฤหบดี ชาวบ้านท่ีพระเจ้าวิชิตมหาราชได้ให้
ความส าคญัในการรับรองเห็นชอบ และเขา้ร่วมพิธีบูชามหายญั อนัถือไดว้า่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วย
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมประสบความส าเร็จ เน่ืองจากประเด็นหลกัของการสร้างเครือข่าย
สัมพนัธ์เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน หรือกลุ่มองค์กร ซ่ึงมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิก
ตนเอง ท่ีมีความคิด มีปัญหา มีความตอ้งการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเหมือนกนั หรืออาจคลา้ยกนัมา
ปฏิสัมพนัธ์ ประสานงาน หรือร่วมกนัท ากิจกรรม เพื่อแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการใน
เร่ืองนั้น ๆ โดยยึดหลกัการท างานร่วมกนับนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั เคารพซ่ึงกนัและกนั
มากกวา่การเช่ือฟังและปฏิบติัตามผูมี้อ  านาจสั่งการ  
 ดงันั้น การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ Alliance ตามนยัค าสอนของหลกักูฎทนัตสูตรท่ีสามารถ
น ามาบูรณาการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง เป็นระบบการพฒันาท่ีสามารถสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมให้ดีข้ึนได้ เน่ืองจากพทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดของพื้นท่ีไม่ใหญ่ ประมาณ 
3,424 ตารางกิโลเมตร และลกัษณะของพื้นท่ีร้อยละ 43.38 เป็นท่ีราบท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีภูเขาท่ีมีความ
สูงเฉล่ียประมาณ 800 เมตร ท่ีเหลือร้อยละ 6.40 เป็นพื้นน ้าและพื้นท่ีเกาะ ซ่ึงถึงมีพื้นท่ีไม่ไม่มากนกั 
แต่มีความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะเป็นถ่ินท่ีอยูข่องนกนางแอ่นท่ีสร้างรายไดม้หาศาล
ให้กบัจงัหวดั รวมถึงจุดแข็งของจงัหวดัพทัลุงท่ีกลุ่มคนในพื้นท่ีมีความรัก ความสามคัคีในบุคคล 
ตน้แบบท่ีดี ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน และประเพณีวฒันธรรมตนเองท าให้การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์เกิด
เป็นรูปธรรมได้ อนัจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันา
สังคมท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื 
 4.1.3 การบริหารแบบองค์รวม 
 ระบบบริหารแบบองค์รวม เป็นกระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในทุกสายงาน มิใช่แยกส่วนกนัต่างส่วนกนัท าแต่ตอ้งบูรณาการท างาน
ร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท าร่วมหาข้อสรุปให้
ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แท้จริงให้องค์กรประสบความส าเร็จ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนมิใช่เพียง
น าเอาแนวคิดของคนใดคนหน่ึงมาใชแ้ต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของภาคส่วนในทุกดา้น ทุกคน
ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ของนักวิชาการอิสระ คือ ดร.ฐิตินนัดร์ 
กาญจนวโิรจน์ ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่ 
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 โดยพื้นฐานแลว้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ควรจะเน้นทกัษะ ความสามารถของเกษตรกร ให้การเกษตรมีผลผลิตให้คุ ้มค่ากบัแรงงานและ
ทรัพยากรท่ีลงทุนไป โดยควรมีการบริหารจดัการและการไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐในประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. เครือข่ายการจดัการความรู้ในดา้นเทคนิคการท าการเกษตร หมายถึง วิธีการเช่ือมโยง
การเกษตรในพื้นท่ี ท่ีว่าดว้ย การจดัการบรรจุความรู้ หรือสอดแทรกการลดค่าใช้จ่าย เช่น การใช้
เคร่ืองจกัร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ท่ีเป็นของวิทยาศาสตร์ หันมาใช้แรงงานสัตว ์ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
ตามแบบธรรมชาติ อนัจะช่วยลดตน้ทุนการผลิต และท าใหร้ายไดม้ากข้ึน  
 2. ส่งเสริมพนัธ์ุพืชโดยการปรับปรุงพนัธ์ุพืชให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี อาจจะเป็นการแนะน า
พนัธ์ุพืชชนิดใหม่ แต่ขอ้ส าคญั ไม่ควรลืมพนัธ์ุพืชของทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ (พนัธ์ุพื้นเมือง) เพราะพนัธ์ุ
พืชเหล่านั้นอยูม่าไดจ้นถึงปัจจุบนั จะตอ้งมีการปรับตวัจนเหมาะกบัสภาพธรรมชาติของทอ้งถ่ิน 
 3. ควรจะมีการท าการเกษตรท่ีเป็นเกษตรผสมผสาน เพราะมีส่ิงพิสูจน์แล้วว่า การท า
การเกษตรเชิงเด่ียว จะไม่เกิดผลดีกับเกษตรกร แต่จะให้ผลดีกับนายทุนเท่านั้ น เช่น บริษัท
การเกษตรครบวงจร จะร ่ ารวย แต่เกษตรกรจะยากจน 
 แหล่งเงินทุนส าหรับการเกษตรรายยอ่ยหรือผูป้ระกอบการคา้รายยอ่ยควรจะตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะสถาบันการเงินจะมีระเบียบยุ่งยากในการข้อสินเช่ือรัฐควรจะหา
สถาบนัการเงินท่ีมีการผ่อนปรนการให้สินเช่ือ ให้การช่วยเหลือเม่ือเกิดภยัธรรมชาติ หรือขณะท่ี
เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา มิใช่ช่วยเหลือแต่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ โดยลืมผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
และรัฐจะต้องเห็นความส าคญัและส่งเสริมผูป้ระกอบการชุมชน เพราะคนเหล่าน้ีเป็นรากฐาน
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของชุมชน ส่ิงท่ีส าคญัรัฐจะตอ้งส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการ  รายยอ่ย 
เพื่อให้มีก าลงัในการต่อรอง และมีแหล่งเงินทุนท่ีเขม้แข็ง เช่น สหกรณ์ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพ 
กองทุน หรือชมรม เป็นตน้ 
 ส่วนการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้ศรษฐกิจเติบโตส่งผลสู่การพฒันาภาคเศรษฐกิจ
องค์รวมของระดบัจงัหวดันั้น ถือว่า เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของแผนพฒันา
จงัหวดัพทัลุง เน่ืองจาก ภาคอุตสาหกรรมการบริการ การคา้ และการท่องเท่ียวมีโอกาสขยายและ
เติบโตได้ เพราะมีจุดแข็งในด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เม่ือน าระบบบริหาร
จดัการท่ีดี โดยน ายุทธศาสตร์การเปิดเมืองพทัลุงสู่การลงทุน ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน                 
ในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะหมายถึง การตั้งโรงงานของบริษทั หรือองค์กรขนาดใหญ่         
ซ่ึงในความหมายอีกอย่าง คือการกระท าท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ เช่ือมโยงประสานศาสตร์หลาย
แขนงเพื่อให้ผลส าเร็จในการผลิตวตัถุตามท่ีคนต้องการเป็นจ านวนมาก และก าลังผลิตตามท่ี
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ตอ้งการได ้โดยใชว้ตัถุดิบจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และวตัถุดิบดา้นอ่ืน ๆ ภายในทอ้งถ่ิน
สามารถสร้างภาคอุตสาหกรรม เช่นกลุ่มการผลิตท่ีมีก าลงัมากได ้แต่ตอ้งใช้แหล่งทุน และความ
ตอ้งการเป็นจ านวนมากเป็นเป้าหมายหลกั มีตลาดท่ีส่งสินคา้ไปเพื่อขาย หรือส่งออกต่างประเทศ
ไดแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจจงัหวดัพทัลุงตอ้งการกระตุน้ให้เกิดภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดรายได้
จ  านวนมหาศาล แต่มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ถือสภาพความพร้อมของบุคลากร ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
ช านาญการ และศกัยภาพในการพฒันาสร้างงานขนาดใหญ่ โดยท่ีตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงจากรัฐ        
ในส่วนของแรงงานจงัหวดัในการพฒันาพร้อมรับภาคเอกชนท่ีตอ้งการลงทุน พร้อมทั้งการให ้        
การสนับสนุนแหล่งเงินทุน กองทุน หรือพาณิชย์จงัหวดั เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการลงทุน            
ซ่ึงจากขอ้มูลปัญหาอุปสรรคท่ีสรุปไดจ้ากการเสวนากลุ่มหวัหนา้ส่วนราชการวา่  
 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการรายย่อย เป็นไปดว้ยความล าบาก การกูย้ืมจาก
ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอ้งมีหลกัทรัพยส์ าหรับค ้าประกนั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองสามารถให้การช่วยเหลือและอุดหนุนบา้งแต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ ส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มกูย้ืมกนัเอง เช่น กองทุนหมู่บา้น สมาคมฌาปนกิจ เป็นตน้ ภาครัฐ
ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนบา้งแต่ไม่ต่อเน่ืองและการบริหารจดัการไม่เป็นไปตามวตัถุท่ีภาครัฐ
ไดว้างไว ้เช่น กองทุนเงินลา้น กองทุน เอส เอม็ แอล11  
 จากขอ้มูลการเสวนากลุ่ม ไดแ้สดงถึงว่า อุตสาหกรรมในจงัหวดัยงัตอ้งอาศยัทุนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการสร้างอุตสาหกรรม การลงทุนของภาคเอกชนยงัมีน้อยและไม่ไดรั้บความสนใจ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากการไม่ไดรั้บความร่วมมือขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมอุตสาหกรรมทุก
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน ชุมชน หรือระดับโรงงานขนาดใหญ่ ต้องมีปัจจัยเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมได้ เช่น ความร่วมมือของชุมชนในการตั้ง
กองทุนเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม การให้ทุนกู้ยืมในอตัราดอกเบ้ียต ่า เป็นต้น ดงันั้น แนวคิดการ 
บูรณาการหลกักูฎทนัตสูตรจึงเป็นส่ิงท่ีดี และมีความจ าเป็นในการท่ีจะท าให้แผนพฒันาจงัหวดั
พทัลุงเป็นรูปธรรมน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงได ้โดยหลกักูฏทนัตสูตรท่ีแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม
ดา้นอุตสาหกรรมไวว้า่ พลเมืองเหล่าใด ขะมกัเขมน้ในพาณิชยกรรม ขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้แก่
พลเมืองเหล่านั้น ซ่ึงหากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัหาปัจจยัเหล่าน้ีได ้ก็จะส่งผลต่อการ
เติบโตของธุรกิจทั้งในด้านรายได้และการสร้างอาชีพของบุคลากรในพื้นท่ีได้ แนวทางท่ีได้จาก
การบูรณาการการพฒันาเศรษฐกิจแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 

                                      

 11สัมภาษณ์ ดร. ฐิตินนัดร์ กาญจนวโิรจน์, นกัวชิาการอิสระ, 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 
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ตารางที ่4.1 แสดงการบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกูฎทนัตสูตร  
 

การบูรณาการการพฒันาการเศรษฐกจิ  
แนวทางทีไ่ด้จากการบูรณาการ กูฏทนัตสูตร แผนพฒันา

จงัหวดั 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนา 

ก า ร ส่ ง เส ริ ม
อาชีพเกษตรกรผู ้
ขยนัมีศีลธรรม 

พั ฒ น า เก ษ ต ร
ยั่ ง ยื น OTOP 
Village hampion 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงส่งเสริมอย่าง
ต่อเน่ือง 

ไม่ ได้ รับก าร
ส่งเสริม 

ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ เ พ่ื อ ใ ห้
ป ระช ากรใน พ้ื น ท่ี มี รายได้ลด
รายจ่ายและเกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
อย่างย ัง่ยืน ตัดเป็นเศรษฐกิจแนว
พุทธท่ีเน้นการด าเนินชีวิตสายกลาง 
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติมีความพอดี
ในคุณภาพของชีวิตระหว่างความ
ตอ้งการกบัความพอประมาณในการ
บริโภคปัจจัยส่ี ท าให้ชีวิตมีความ
เก้ื อกู ลต่ อ ชี วิ ต  เน้ น ป ระโยชน์
มากกว่าความฟุ่ มเฟือย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความ
ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสามารถพฒันาเศรษฐกิจท่ี
เป็นรูปธรรมได ้โดย ผวจ. และอปท. 
ท่ี จ ะ ช่ ว ยกัน แก้ ไ ข ปั ญ ห าแล ะ
ส่งเสริมอาชีพท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในชุมชน รวมถึง
ช่วยส่งเสริมดา้นการตลาดในการน า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนให้คนในพ้ืนท่ีเอง
ได้ใช้ ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้
ผูอ่ื้นใช้ให้เป็นท่ีรู้จักของบ้านใกล้
เรือนเคียงจังหวดัใกลเ้คียง และใน
ระดบัภาคดว้ย 

ให้ ทุ น พ่ อค้ าผู ้
ขยนัมีศีลธรรม 

ไม่มีแผน ช่วยเหลือกันเองโดย
ตั้งกลุ่มออมทรัพย ์

อยากให้รัฐหา
แห ล่ ง เงิน ใน
การกูย้มื 

ส่งเสริมการตลาด 
รณรงค์ ส่ งเสริม
ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ใ น
พ้ืนท่ี 

OTOP มีความพยายามในการ
รณรงค ์

ก า ร ป ร ะ ช า 
สมัพนัธ์นอ้ย 

การสนั บส นุ น
ผลิตภณัฑ์ในพ้ืนท่ี 
การสร้างอาชีพ 
ส ร้ างรายได้ตั้ ง
โรงทาน 

อยู่ในแผนระยะ
กลาง และระยะยาว 
 

เป็นแนวคิด ท่ี ดีและ
เห็นควรส่งเสริม 

ไม่มีการสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย 
ต้อ งการให้ มี
ก ารรวมก ลุ่ม
เพื่อท่ีจะทราบ
ผลิตภณัฑ์ และ
ก าร ส่ ง เส ริ ม
การตลาดของ
แต่ละหมู่บา้น 

 

4. 2 การบูรณาการหลกัการพฒันาสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร 
 การบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฎทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุงเป็นการน า
หลกักูฏทนัตสูตรเขา้สู่กระบวนการในการการพฒันาสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรจากบทสัมภาษณ์ 
การสัมมนาของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัพทัลุง อนัสามารถน ามาปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม
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ส่งผลต่อภาพรวมของการพฒันาสังคมในทุกระดับตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม            
โดยการพฒันาตนและประชาชนตามแนวกูฏทนัตสูตรและแผนยุทธศาสตร์พฒันาจงัหวดัพทัลุง
(Strategic Plan) ซ่ึงเป็นทิศทางในการด าเนินงานมุ่งสู่วิสัยทศัน์ (Vision) และผลสัมฤทธ์ิ (Result) 
ให้ไดรู้ปแบบการพฒันาสังคมในจงัหวดัพทัลุงท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ 
จากตวัช้ีวดัดา้นรายได้ ค่าครองชีพในการด ารงชีวิต ท่ีส่งผลกระทบถึงปัญหาสังคม อนัเป็นปัจจยั         
ท่ี เก่ียวเน่ืองซ่ึงกันและกันในทางพุทธศาสนาท่ี เรียกว่า ปฏิจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตา                  
ดงันั้น รูปแบบการบูรณาการหลกัท่ีจะให้จงัหวดัพทัลุงประสบความส าเร็จ ต  ้องบริหารจดัการ
แบบองคร์วมในหลายดา้น ประกอบดว้ย  
 4.2.1 ด้านการมีส่วนร่วม 
 แนวทางของกูฏทนัตสูตรในการพฒันาสังคม ตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น พราหมณ์หรือ
ผูน้ าระดับต่าง ๆ มาระดมความคิด เพื่อหาปัญหา และแนวทางแก้ไข ในกูฎทนัตสูตรก็เช่นกัน              
พระเจา้วชิิตราช ไดเ้รียกพราหมณ์ปุโรหิต ให้เช้ือเชิญกลุ่มกษตัริยน์กัวิชาการของบา้นเมืองเหล่านั้น 
มาร่วมพิธีบูชามหายญัพิเศษ ท่ีเป็นประเด็นตวัอย่างส าคญัของยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมือง           
โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นระบบบริหารแบบท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเขม็แข็งน ามาซ่ึงความ
มัน่คงและเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน12อนัเป็นแนวทางปฏิบติัจากระดบับน         
สู่ระดบัล่างท่ีนิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมจากการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และก าหนด
เป้าหมายระดบัองคก์ร แลว้ผลกัดนัสู่การปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แต่เนน้บทบาทของ
ผูน้ าระดบัสูงให้เกิดการเปล่ียนแปลงน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมร่วมภาคผูน้ าระดบัต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และสร้างองค์ความรู้ร่วมกนั โดยใช้หลกัการศึกษา ท าความเขา้ใจหลกั
ยุทธศาสตร์ของจงัหวดั และหลกักูฏทนัตสูตร เช่ือมโยงองค์ความรู้ ประเด็นปัญหา และมุมมองต่าง ๆ 
จากจดัเวทีประชุมร่วมเสวนาระดมความคิดภาคส่วนประชาชน การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั บูรณาการโดยการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่สายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และใชก้ารประเมินความคืบหนา้เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 
 ดังนั้ น  หลักการบริหารแบบองค์รวม Holistic Management จึงเป็นหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามนยัแห่งแนวคิดของกูฏทนัตสูตร ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนและสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุงสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม โดยสามารถวดัผลได้

                                      

 12วีระพจน์ ลือประสิทธิสกุล, TQM LIVING HANDBOOK ภาคสาม, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ทีคิวเอม็เบสท ์จ ากดั, 2542), หนา้ 9. 
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จากการประเมินเป้าหมายท่ีไดว้างไวก้บัสภาพความเป็นจริง ทั้งก่อนและหลงัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมในจงัหวดัพทัลุง 
 4.2.2 ด้านวถิีธรรม วถิีชีวติ 
 การบูรณาการการพฒันาสังคม ตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัวิถีธรรมในการด ารงชีวิต 
เน่ืองจาก คนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาสังคมและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจด้วย               
ดังนั้น การปฏิรูปหรือพฒันาตนเองให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามวิถีธรรม โดยน าหลักศาสนาท่ี
สามารถศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนให้มนุษยมี์ความสุข อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
เพราะคุณค่าและจุดหมายของหลักศาสนา คือ การศึกษาท่ีฝึกคนให้พฒันาปัญญาในความรู้แจง้         
ของอวิชชา หรือความไม่รู้ เร่ิมแต่ให้รู้จกัตนเอง รู้จกัมองคนอ่ืน ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั แลว้น ามา
พิจารณาว่า วิถีธรรม วิถีชีวิตในการด ารงตนในปัจจุบนันั้นถูกตอ้ง อยู่ดว้ยดีหรือเปล่า เป็นไปเพื่อ
เก้ือหนุนชีวิตท่ีดีงามหรือไม่ และท าประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมหรือเปล่า 
ดงันั้น เม่ือมองเห็นวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ เกิดปัญญาตามหลกัโยนิโสมนสิการน ามาก าหนด
พฤติกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับวฒันธรรมประเพณี เช่นเทศกาลเดือนสิบ การสวดมนต์เฉลิม           
พระเกียรต์ิ เป็นต้น และยุทธศาสตร์จังหวดัท่ีเน้นให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยการพัฒนาคนและ
ภาพรวมของการพฒันาจงัหวดั 
 การพฒันาสังคม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง ท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพภูมิสังคมของจงัหวดัในด้านคุณภาพชีวิต อนัส่งผลต่อความ
เป็นอยูด่า้นวฒันธรรมประเพณี นิสัยใจคอ การพฒันาตนในการพฒันาสังคมดว้ยการพฒันาจิตใจให้
มีเมตตากรุณา เห็นใจผูอ่ื้น เผื่อแผต่่อผูอ่ื้น สร้างความเขม้แข็งให้กบัตนเองเพื่อพร้อมต่อการพฒันา
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ด้วยการยึดมัน่ปฏิบติัตามแบบอย่างท่ีพิจารณารู้ชัดด้วย
ปัญญาว่า ทางแห่งความดี ท่ีเรียกว่า กุศลกรรมบถ 10 นั้นควรประพฤติ ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจไป
ในทางเส่ือมเสีย หลกัการครองตน เป็นศิลปะในการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ามพระพุทธศาสนา
สอนไม่ให้ลืมตวัเอง ให้พิจารณาจดัการตวัเองก่อนไม่เก่ียงให้คนทั้งโลกดีหมดแลว้ตนเองจึงจะดี
เป็นคนสุดท้าย ดงัพุทธสุภาษิตว่า บุคคลพึงตั้งตนเองนั่นแหละไวใ้นทางท่ีควรก่อน13 ด้วยเหตุน้ี  
การพัฒนาสังคมนอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้ว                   
การพฒันาจิตในเร่ืองของทานเป็นเร่ืองส าคญัมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่การให้จะหวงัผลประโยชน์
ดงันั้น การระวงัใจในขณะท่ีเร่ิมสร้างสรรคค์วามดีงามตอ้งไม่ประมาทในทุกขั้นตอนของการให้ ดงั
จะเห็นจากหลกักูฏทนัตสูตรท่ีวา่ดว้ยคุณสมบติัของยญั 3 ประการ ประกอบดว้ย 

                                      

 13ข.ุธ. 25/-/36. 
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 1. เร่ิมตน้ก็ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองจะหมดเปลืองทรัพยสิ์นเงินทองค่าใชจ่้าย 
 2. ก าลงับูชาอยู ่จะหมดเปลืองไป ก็ไม่ตอ้งคิดมากพะวง เสียการตั้งใจ 
 3. แมท้รัพยสิ์นหมดพร่องลดลงไปดงัท่ีเห็น อย่ากงัวลใจ ตอ้งแน่นอนในปณิธาน ซ่ึงจุดน้ี 
ตรงกบัประเด็นการศึกษาเร่ืองการให ้3 ประการ คือ 
 3.1 ปุพพเจตนา เจตนาก่อนท่ีจะใหมี้ความตั้งใจแน่วแน่ มัน่คง สละออกเพื่อความดีงามจริง  
 3.2. มุญจนเจตนา ขณะท่ีปล่อยออกจากมือใหไ้ปอยู ่เห็นเลยวา่ ส่ิงนั้นไปหมดไปจริง ก็ดีใจ
วา่ไดท้  า 
 3.3. อปราปรเจตนา ขณะท่ีเห็นส่ิงท่ีตนไดป้ล่อย ให้ไปนั้น ก าลงัไดเ้ป็นประโยชน์ ถูกใช้
สอยบริโภค ก็เกิดความช่ืนชมยินดี หรือผิดไปจากท่ีเจตนาไว ้ก็ไม่ห่วง พะวง กังวลใด เรียกว่า 
ปล่อย วางไดห้ลุด ไม่ยึดเหน่ียว ตามติดให้เป็นอยา่งท่ีคิด ท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัวิธีการบริหารแนวใน
การมีวสิัยทศัน์ ท่ีสามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงได ้โดยตอ้งมีองคป์ระกอบก าลงัภายใน 5 อยา่ง 
ท่ีเรียกวา่ พละ 5 คือ 1) ศรัทธาพละ ก าลงัศรัทธาท่ีชอบธรรม ถูกตอ้งดีงาม 2) วริิยะพละ ก าลงัความ
มุ่งมัน่เอาจริง เอาจงัเต็มท่ีกับเพียรพยายามท าจริง 3) สติพละ ก าลังแต่สติรอบรู้ เข้าใจ ระวงัภัย 
ตรวจสอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้นทุกเวลา 4) สมาธิพละ ก าลงัแห่งจิตใจท่ีพร้อมดว้ยความเขม็แขง้ตั้งใจ 
มีความสุขกับการท างาน และ 5) ปัญญาพละ ก าลังแห่งปัญญาท่ีตัวรู้เข้าใจ หลักการ วิธีการ                   
การบริหารจดัการ14 
 ดังจะเห็นว่า การพัฒนาสังคมให้ประสบความส าเร็จ ต้องเน้นการพัฒนาตนเองเป็น            
หลกัใหญ่ เพราะคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา แต่การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
คนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึง ความสัมพนัธ์ของตนเองต่อการท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมี
มนุษยธรรม คือ การรู้จกัให้ต่อกนัดว้ยความรัก ความเมตตา มีความรับผิดชอบในสังคมดว้ยการมีศีล
เป็นตวัการก ากบัความประพฤติมิให้การผิดพลาดกระท าทางกาย พฒันาทางจิตใจด้วยพละก าลงัทั้ง 5  
ในการตั้งเจตนาดีในการใหท้ั้ง 3 ระยะ เพื่อใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  
 สรุปภาพรวมซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ คือ ท่าน ดร. สมชาย ปัญญเจริญ กล่าว
ให้ความส าคัญในการประสานแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัพทัลุงกับหลักกูฏทันตสูตรด้านพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งเช่ือมโยงการพฒันาสังคมวา่  
 กูฏทนัตสูตรของพระพุทธเจา้นั้นไดส้ะทอ้นให้เห็นหลกัการค าสอนของพระพุทธองคท่ี์ยึด
หลกัตรรกะ (Logic) หรือความเป็นเหตุและผลในการสอนมนุษย  ์เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ

                                      

 14พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2549), หนา้ 47. 
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พฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อนัจะน าไป 
สู่บา้นเมืองท่ีมีแต่ความสงบสุขอยา่งสมบูรณ์ 
 เร่ิมจากจุดแรก คือ การหมัน่รักษาศีล อนัจะส่งผลให้เกิดสมาธิและน าไปสู่ปัญญา ซ่ึงเป็น
การพฒันารากฐานท่ีส าคญัของมนุษย์ กล่าวคือการรักษาศีลนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการฝึกปฏิบติั        
ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ส่งผลให้เกิดความสงบเยน็ในจิตใจ พฒันาไปสู่ความมีสมาธิ ซ่ึงเป็นสถานะ 
ท่ีจะน าไปสู่การจุดประกาย (Intuition) สู่ส่ิงท่ีเป็นความประจกัษ์แห่งปัญญารู้แจง้ (Intelligence) 
แสงสว่าง แห่งปัญญาท่ีเกิดข้ึนน้ีจะมีอิทธิพลเช่ือมโยงต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของมนุษยต์ามหลกัธรรมแห่งกูฏทนัตสูตร ซ่ึงเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัอนัเกิด
จากการรู้แจง้เห็นจริงถึงแนวทางท่ีจะน ามาซ่ึงความผาสุกของบา้นเมืองอยา่งแทจ้ริง 
 วิถีการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจของมนุษยน์ั้ น พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ใช้หลักพฒันา
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานอนัไดแ้ก่ 
 1. การบ ารุงและส่งเสริมการเกษตรของชาวไร่ชาวนา ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ  
 2. การบ ารุงและส่งเสริมกิจการธุรกิจของพ่อคา้ แม่คา้ ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัก่อให้เกิด
ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ  
 3. การบ ารุงและส่งเสริมงานราชการ ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัในการบริหารงานของรัฐ  
 ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ก่อให้เกิดดุลยภาพในทางเศรษฐกิจ บ้านเมืองในภาพรวมก็จะไม่มี          
คนจน ไม่มีโจรและรัฐก็จะมีรายได ้เป็นสังคมอุดมโภคา 
 วถีิธรรมทางสังคมของมนุษย ์อนัไดรั้บอิทธิพลจากวถีิทางเศรษฐกิจ เป็นผลติดตามมาคือ 
 1. การไม่เบียดเบียนกนัระหวา่งคน สัตว ์และธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  
 2. การรู้จกัเอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้นโดยการใหท้าน โดยเร่ิมจากนิตยทาน เป็นตน้  
 3. การพฒันาคนใหมี้ความรู้ ความสามารถในงานอาชีพต่าง ๆ  
 4. การพฒันาคนอยา่งย ัง่ยนืโดยยดึหลกัพฒันาจิตจากระดบัต ่าไปสูง  
 จากแนวทางวิถีธรรมในการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานหลกั “กูฏทนัตสูตร” 
ของพระพุทธเจา้ ดงักล่าวมาน้ีหากผูป้กครองและประชาชนยึดเป็นแนวนโยบายและการปฏิบติั 
รวมถึงการช้ีแนะใหผู้ป้กครอง “ปกครองโดยธรรม” ก็ยอ่มจะน ามาซ่ึงบา้นเมืองท่ีมีแต่ความสงบสุข
ร่มเยน็  
 จึงกล่าวได้ว่า วิถีปฏิบติัตามแนวกูฏทนัตสูตรนั้นเป็นหลกัการท่ีเป็นสัจจะธรรม มีความ
เก่ียวเน่ืองยึดโยงอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลอย่างแท้จริง หากรัฐบาลหรือประชาชนไม่ว่า             



 65 

ในยุคสมยัใดก็ตามน้อมน ามาเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแล้ว ก็จะน าความผาสุกมาสู่
บา้นเมืองอยา่งย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนอยา่งแน่นอน15 

 ผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงอยู่ในการพฒันาตาม
กรอบแนวทางของแผนพฒันาระดบัประเทศ ผูว้จิยัท่ีท  าการเช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่ ยทุธวธีิในการพฒันา
เศรษฐกิจในหลกัพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในกูฏทนัตสูตรนั้น เป็นตวัอธิบายความได้เห็นถึงองค์
ความรู้ท่ี มิใช่แค่การพฒันาดา้นเดียว ทุกอยา่งตอ้งประสานองคค์วามรู้พฒันาควบคู่กนัไป และตอ้ง
ไม่มองแบบแยกส่วน เช่น ร ่ ารวยเงินทองจนลืมวฒันธรรมประเพณี หรือการมีวตัถุสถานท่ีเป็น        
ส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของผูค้น เรียกวา่ แมเ้ศรษฐกิจจะเร่ิมโต และกา้วหนา้ไปตามล าดบั แต่ดว้ยยทุธวิธี
ท่ีมีการบูรณาการมาปรับใช้ให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม โดยตอ้งพร้อมยอมรับกระแสความ
เปล่ียนแปลงตามยุคสมยัด้วย และสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์จากกลุ่มเล็ก ๆ ไปสู่กลุ่มใหญ่ ซ่ึงใน            
กูฏทนัตสูตรพฒันาเศรษฐกิจระดบัทัว่ไป คือการเกษตร การคา้ขาย การดูแลระบบราชการ ซ่ึงเป็น
ตวัประสานกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผูน้ าในส่วนต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือ ร่วมใจ ประสาน
และช้ีชวนการพัฒนาสังคม พร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจไปในตัว ไม่พัฒนาไปด้านเดียว               
จนสุดโต่ง เพราะหลักกูฏทนัตสูตรถึงแม้จะมีอ านาจ แต่ประชาชนเดือนร้อนอยู่ ยงัไม่ช่ือว่าการ
บริหารจดัการการพฒันาทั้งระบบสมบูรณ์เรียบร้อย แต่เม่ือสังคมดี คนอยูดี่กินดี ไม่มีภยัอนัตรายอนั
เกิดจากการอดยาก ปลน้จ้ี ยาเสพติด การพนนั หรือภยัธรรมชาติท่ีเกิดจากการท าลายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเกินประมาณ แต่ใชส้อย ผลิต บริโภค และพฒันาสร้างสรรคส์มดุล ไม่เอียง หรือบริโภค
เกินประมาณ จนเป็นเสียความสุขดุล แต่สร้างความสมดุลในระดบัภาคประชาชน ขา้ราชการ นกัธุรกิจ 
ผูน้ าชุมชนต่างก็มีความสุขดว้ยชีวิตวิถีท่ีเรียบร้อย มีความพอดี ดว้ยปัญญารู้ชดัเขา้ใจ ช่ือวา่ กระบวนการ 
บูรณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนื  
 การพฒันาสังคม ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ตวัมนุษยเ์อง ท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะถูกฝึกหัด 
ฝึกฝนในการท าภารกิจต่าง ๆ กนั แต่อาศยัการศึกษา สร้างความเช่ียวชาญ และถูกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังคุณธรรมท่ีพร้อมจะแบ่งปัน เก้ือกูลต่อเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั คือ การพฒันาแบบองคร์วมพหุภาคี  
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันาสังคมของจงัหวดัพทัลุง เน้นการแผนพฒันาคนให้มีคุณภาพ         
เพื่อสังคมมีคุณภาพ และยทุธศาสตร์ใชก้ารบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงเป็นนโยบายหลกั แต่ตอ้ง
อาศยัคน และปัญญาของคน การท่ีจะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เป็นการตอบสนองความตอ้งการ

                                      

 15สัมภาษณ์ ดร. สมชาย ปัญญเจริญ, ผูอ้  านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ, 26 มีนาคม 
2553. 
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ของมนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคม โดยการท่ีมนุษยจ์ะมีการอยูร่่วมกนัสันติไดใ้นครอบครัว ในชุมชน ในสถานท่ี
ท างาน ซ่ึงตอ้งมีปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง เป็นขอ้มูลในน าเสนอแนวทางการพฒันาสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  า
การสงเคราะห์กูฏทนัตสูตร กบัองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงวุฒิและเสวนากลุ่มผูป้กครอง
ทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐในเขตจงัหวดัพทัลุง มาประกอบการวิเคราะห์ วจิารณ์แผนการพฒันา
สังคมของจงัหวดั โดยไดส้งเคราะห์ประเด็นแผนการพฒันาดา้นสังคมของจงัหวดัในประเด็นหลกั คือ 
 นโยบายหลกัของแผนพฒันาสังคมจงัหวดัพทัลุงมุ่งเนน้ไปท่ีคน เป็นอนัแรก ถือวา่เป็นภูมิ
ปัญญาของการท่ีจะเร่ิมการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณค่า รู้เข้าใจ เหตุผลตามกฎของความเป็นจริง                
ซ่ึงแมใ้นหลกัการพุทธศาสนาก็เน้นท่ีตวับุคคลเช่นเดียวกนั ซ่ึงในประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัการให้
สัมภาษณ์ของพระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.) วา่ 
 หลกัค าสอนของพระพุทธเจา้นั้น เป็นส่ิงท่ีคดักรองออกมาจากพุทธญาณของพระพุทธเจา้
พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริง คืออริยสัจความจริงของกฎธรรมชาติ ว่าทุกอยา่งมีเหตุ มีผลของส่ิงต่าง ๆ 
การท่ีปัญหาต่าง ๆ เกิดและเป็นไปอยู่ ก็เป็นอริยสัจ ความจริง 4 ประการท่ีเป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้          
ได้ตรัสรู้ ก็แสดงให้ เห็นถึงความจริงเร่ิมตั้ งแต่ ทุกข์ มนุษย์ควรท าหน้าท่ีตรงน้ี  คือ ปัญญา                    
การก าหนดรู้เท่านั้น เหมือนนกัวิจยัเร่ิมตน้ดว้ยความส าคญัและปัญหา มีแค่หน้าท่ีท่ีตอ้งท าแต่ทุกข ์
คือ รู้วา่มีอะไรก่อน มีก่ีอยา่ง ก่ีประเด็น ไม่ไดมี้หนา้ท่ีเดือนร้อนต่ออุปสรรคปัญหา จากนั้น ก็ตอ้งอีก
วา่ปัญหานั้น เกิดจากอะไร เรียกวา่ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อท่ีจะตอ้งการการลด ละ เลิก ต่อส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
ปัญหาความทุกข์ยากต่าง ๆ โดยท่ีต้องมีเป้าหมายท่ีตอ้งการ คือ นิโรธ หน้าท่ีของเราต้องท า คือ             
ท าให้แจง้ท าให้ไดผ้ลส าเร็จ และสุดทา้ย คือ มรรค หนทางท่ีตอ้งด าเนินการ วิธีการท างาน วธีิปฏิบติั 
เพื่อให้กิจกรรมทุกอยา่งไดเ้ป็นเป็นจริง ต่อการด าเนินชีวิตของคนทุกคน ถือวา่เป็นหลกัการพฒันาชีวิต 
ไดร้วมทุกระบบ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุม 
 4.2.3 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 การพฒันาคุณภาพชีวิตตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนตามแนวทางกูฏทนัตสูตร ถือว่าเป็นปัจจยัหลกัท่ี
น าไปสู่การพฒันาศกัยภาพมนุษยท่ี์แตกต่างจากความเป็นคน เพราะวา่ถึงแมจ้ะเขียนยุทธศาสตร์ดีเพียงใด 
แต่เม่ือระดบัปัจเจกชน หรือระดบัครอบครัวนั้นยงัมีปัญหาเร่ืองปากทอ้งอนัเป็นปัญหาเศรษฐกิจ              
ท่ี ส่งผลต่อปัญหาสังคมในด้านความไม่ปลอดภัย ชีวิตครอบครัวขาดความอบอุ่น ท่ี ถือว่า
ปัจจยัพื้นฐานของประชากรท่ีช้ีวดัถึงความเจริญความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแท้จริง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัพัทลุง เม่ือน ามาบูรณาการกับการท่ีต้องพัฒนาคน ในแนวทาง               
กูฏทนัตสูตร ตอ้งมีการน ามาปรับประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบับริบทของสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะจงัหวดั
พัทลุงซ่ึงมีจุดแข็งในด้านวฒันธรรมประเพณีทางด้านพุทธศาสนา ซ่ึง ได้รับอิทธิพลอินเดีย 
ประกอบดว้ย 
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 1) ทาน คือ การให้ การแบ่งปัน เป็นกรอบของการพฒันา เพียงแต่รณรงคใ์หเ้พิ่มมากข้ึนใน
หมู่เยาวชน และคนหนุ่มสาว เพราะเม่ือเกิดระบบทาน กระบวนการต่อเน่ืองอยา่งอ่ืนจะติดตามมา
เช่น การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ เงินทุนหมุนเวียนระดบัชุมชน ส่งผลเศรษฐกิจเจริญ และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมเกิดความร่มเยน็เป็นสุข เป็นสังคมท่ีเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น การพฒันาตน
ในการให้ผูอ่ื้น จึงเป็นการพฒันาเบ้ืองต้นท่ีส าคญั นอกจากนั้นยงัต้องรู้เข้าใจในการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติด้วยการไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง ผูอ่ื้นและธรรมชาติด้วยเคร่ืองมือส ารวมทางกาย คือ             
การรักษาศีล 
 พระพุทธเจา้ทรงเนน้เร่ืองของบุญ ทาน ศีล ในการพฒันาคนเป็นเบ้ืองตน้ เราตอ้งขบคิดให้
ออกวา่ ส่ิงท่ีจะท าใชว้า่บุญ ทาน ศีล ท่ีเป็นค าสอนในพุทธศาสนาจะน าไปใชก้นัอยา่งไร ซ่ึงปัจจุบนั
วดัวาอารามท่ีมีพระสงฆ์ท่ีท่านถนัดการเผยแผ่และพระนักพฒันาก็มี แต่ไม่มีการสนับสนุนและ            
ส่ิงเสริมแบบบูรณาการกันหรือเข้ากันได้กับกลุ่มนักปกครองบ้านเมือง กลุ่มนักการเมือง                  
และภาครัฐท่ีจะอาศยัอิงกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนัเทศกาลการท่องเท่ียวคนไทย                        
ก็นิยมท าบุญ แต่ถา้ท ากนัแบบมีการโยงวา่ คนชอบท าบุญ คนชอบท าทานนั้นท าให้เกิดการพฒันา
เชิงเศรษฐกิจได้ ช่วยเหลือกลุ่มประชาชนในส่วนท่ียากจนได้ และตอ้งมีการให้การศึกษา ท าบุญ 
ด้านการศึกษาคนได้ ให้คนมีจิตส านึกรู้เข้าใจว่า ชีวิตคนท ามาหากินกนัอย่างไร ไม่ติดอบายมุข           
ไม่เล่นการพนนั ไม่เล่นหวยใตดิ้น แต่จะจดัการชีวิตแบบชาวบา้น หรือแบบปราชญช์าวบา้น ท่ีมีอยู่
คนเก่ง คนดี ในถ่ินท่ีอยูใ่นหมู่บา้นต่าง ๆ มีอยู ่รอท่ีเกิดแรงจูงใจ ร่วมมือกนั และยอมรับกนั สังคม 
คือ ศีล สังคมประชาชนปกติดี คือมีศีล คนมีศีลเป็นคนมีเมตตา คนมีเมตตาก็ท าบุญ ท าทาน เอ้ือเฟ้ือกนั            
ไม่แยง่ ไม่แบ่งพรรคพวก เพราะกลายเป็นพวกเดียวกนั  
 เร่ืองการด ารงชีวิต พระพุทธเจา้สอนเร่ืองสัมมาชีพ ตอ้งประกอบสัมมาชีพอาชีพท่ีสุจริต 
และคนท่ีท างาน ท าอาชีพได้ ก็ต้องอาศัยความขยนัหมั่นเพียร คนท างานในครอบครัวก็มีเงิน
เศรษฐกิจดี ชีวิตดีมีความสุข สังคมครอบครัวก็มีความสุขไปดว้ย ตรงน้ีตอ้งมีการให้ประชาชนได้
ฟังธรรม ไดศึ้กษาธรรมะก่อน จึงจะรู้เขา้ใจวา่หลกัธรรมพระพุทธเจา้เป็นแบบน้ี  
 ส่วนเร่ืองว่า จะมีการน าไปใช้เป็นวิธีการ มีการท ายุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั อ าเภอ 
ต าบล หมู่บา้น วดั โรงเรียน ในจงัหวดัพทัลุง ตอ้งมีการประชุม ปรึกษากบัพระสงฆท่ี์ท่านมีแนวคิด
แบบนกัพฒันา ไม่ใช่พฒันาดา้นวตัถุอยา่งเดียว ตอ้งพฒันาจิตใจคนดว้ย16  
 การสนับสนุนของจังหวดัในด้านนักปราชญ์ของจังหวดัซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนน้ีท่ีเช่ือวา่คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดด้ว้ยการฝึกฝนอบรม หรือการไดย้ินไดฟั้งส่ิงท่ี 

                                      

 16สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.), เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย,์ 8 ธนัวาคม 2552. 
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ดีงาม มีเหตุผลก่อน จึงจะเป็นตน้แบบต่อคนอ่ืน ๆไดศึ้กษาพฒันา ปัจจุบนัเนน้การศึกษาดา้นวชิาชีพ 
ส่วนหน่ึงท่ีเป็นปัญหาคือ คนขาดความสุขในการท างาน ไม่มีการเสียสละ แบ่งปันกนั ซ่ึงเป็นภาวะ
กดดัน และชิงชันเองในสถานท่ีท างาน และบางทีแข่งขนัชิงดี ชิงเด่นเพื่อให้ได้มาซ่ึงเกียรติยศ 
ช่ือเสียง ไม่ไดค้  านึงวิธีการไดม้าวา่ถูกตอ้งบริสุทธ์ิยุติธรรมหรือไม่ ถือวา่เป็นปัญหาส าคญัอนัดบัตน้ ๆ 
เช่นเดียวกนั ดงันั้นหลกัการในกูฏทนัตสูตร เนน้การเสียสละ อนัดบัแรกของผูน้ าระดบัประเทศก่อน 
ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสอน หรือท าให้ดูแทนการสอนกนั หรือกล่าวเตือนกนั ซ่ึงมีล าดบั
ของการพฒันาโดยวิธีการท่ีง่าย ได้ประโยชน์ และท าไดทุ้กคน คือ เร่ืองนิตยทาน ท่ีช่วยปรับปรุง
และพฒันาคนในระบบนิตยทานพร้อมทั้ งเหตุผลท่ีมีอยู่รอบด้าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกนั อนัเป็นเป็นกลยุทธ์พฒันาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการแบ่งปันปัจจยั ๔ 
เท่าท่ีพอจะสามารถแบ่งปันกนัไดต้ามความเหมาะสม เช่น อาหาร เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ท่ีพกัอาศยั และอ่ืน ๆ โดยพฤติกรรมท่ีท ากนัตามปกติ เช่น  
  1) ตกับาตรทุกวนัตอนเชา้ 
  2) ใหข้องกบัผูท่ี้ดอ้ยกวา่ 
  3) แบ่งปันอาหาร 
  4) มีของฝากใหเ้พื่อนบา้นญาติมิตร เป็นตน้ 
 กิจกรรมประจ าวนัเหล่าน้ี ถือว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงพฒันาตน บุคคลทัว่ไปท่ีแสดง
ไวใ้นหลกักูฏทนัตสูตร ซ่ึงจะไดคุ้ณค่าเชิงจริยธรรมมากมาย เช่น 
  1) มีความเบิกบานใจ 
  2) รู้สึกอ่ิมใจไดบุ้ญ 
  3) สุขภาพจิตดี 
  4) มีความสุขในตนเอง 
 ส่ิงเหล่าน้ี มีคุณค่าต่อตนเอง ชุมชน สังคม คนท่ีพบเห็นแลว้เกิดมีความรู้สึกต่อบุคคลนั้น เช่น 
  1) มีความช่ืนชมยนิดีต่อเขาคนนั้น 
  2) อยากท าส่ิงดีงามแบบนั้นบา้ง 
  3) มีใจอนุโมทนา มุทิตาจิตเกิด 
  4) มีการกล่าวชม สรรเสริญ 
  กระบวนการปรับปรุงน้ี ส่งผลให้เกิดมิตรภาพ ความสามคัคี การเก้ือกูลกนัในครอบครัว 
หมู่ญาติ และคนในชุมชน และอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็น ลดความบาดหมาง ทะเลาะกนั เพราะการแบ่งปัน  
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมแห่งการท าความดี ในระดบัง่ายสุด วิธีการน้ี เป็นกลยุทธ์ ซ่ึงอาจจะง่าย แต่ถ้าหาก
แผนพฒันาไม่มีกระบวนการศึกษาวิจยัและท าโครงการเป็นกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ ถือว่า
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แผนพฒันาท่ีจะสร้างคนให้เกิดความสามคัคีกนั ปรองดอง มีการร่วมมือกนัอย่างจริงใจรับรองไม่
ไดผ้ลแน่นอน  
 เม่ือรู้เหตุผลวา่ การแบ่งปันดว้ยการฝึกการให้ ง่าย ๆ  เป็นกิจกรรมประจ าชีวิตน้ี คือ การพฒันาคน 
ท่ีประหยดัพลังงาน และวตัถุข้าวของเงินทอง เพราะให้กันตามเท่าท่ีมี ซ่ึงกระบวนการให้ใน               
วิถีชีวิตประจ าวนันั้น ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตเชิงสังคมได ้โดยมีส่วนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไปในตวั
เช่น การเกิดการซ้ือขายสินคา้เพื่อบริโภค เกิดการแลกเปล่ียนส่ิงของ มีการใชเ้งินหมุนเวียน เป็นตน้ 
เช่ือมไปถึงการเกษตร เพราะมีการเอาผลผลิตมาแลกเปล่ียนกัน การมีขนส่งของ การใช้น ้ ามัน              
การใช้วตัถุอ่ืนท่ีต้องเช่ือมโยงกัน ส่ิงเล็กน้อยแค่แบ่งปันกันประจ าวนั ถือว่าเป็นระบบรากหญ้า              
ในวิถีชีวิตมนุษย ์คือ องคค์วามรู้ภูมิปัญญาท่ีขดัปัญหาความขดัแยง้กนัดว้ย และท าให้สังคมท่ีจะขดัสน 
ไม่เกิดข้ึน เพราะทุกคนจะช่วยกนัยามท่ีมีปัญหา ก่อนท่ีบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆจะยนืมือมาช่วย น่ีถือวา่เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาดา้นทาน  
 2) การรักษาศีล เป็นกระบวนการพฒันาตนเองใหมี้ชีวติท่ีดีงาม เป็นการพฒันาตนจากความ
เป็นคนสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ดว้ยการมีศีลเป็นตวัก ากบัการกระท าทั้งทางกาย วาจา และใจ             
มิให้ความชั่วเกิดข้ึนในตน โดยการสร้างความดีสามารถท าไดท้ั้ง 3 ทาง หรือในทางพุทธศาสนา
เรียกว่า กุศลกรรมบถ 10 ไดแ้ก่ การกระท าทางวาจา ทางใจ หรือทางกาย แต่ไม่ว่าจะสร้างความดี
ทางไหนทุกทางย่อมเก้ือหนุนให้เกิดความดีทางอ่ืนเสมอ17 เช่น เม่ือใจดีแลว้ ก็มกัหนุนให้ท าดีทาง
กายและวาจาดว้ย ซ่ึงโดยสรุปแลว้การรักษาศีลเป็นทางทางน าสู่การฝึกกายท่ีดีในเบ้ืองตน้ ส่วนการ
เสริมสร้างความสวา่งทางจิตตอ้งอาศยัการฝึกฝนสมาธิ 
 3) ภาวนา คือ การฝึกฝนสมาธิในขั้นน้ีถือไดว้า่เป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาชีวิต เน่ืองจาก
เป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตตนเอง ด้วยสาระของจิตในมุมมองของพุทธศาสนาถือได้ว่า 
ความทุกข์ หรือความสุขข้ึนอยู่กับการตั้ งจิตไวอ้ย่างไร กล่าวคือ ถ้าจิตใจโน้มเอียงไปอย่างไร 
มุมมองท่ีมีต่อความทุกข ์หรือความสุขก็จะเป็นเช่นนั้นดว้ย ดงันั้น การท าจิตใจให้รู้จกัพอในก าลงั
แห่งกิเลส ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะเป็นการสร้างจิตให้มีความมัน่คง แข็งแรง  
และรับอารมณ์ไดแ้มจ้ะประสบกบัความไม่สมบูรณ์ของตนเองในทุกด้าน รวมถึงเขา้ใจต่อสภาพ
ความจริงของโลกและชีวติ  
 ดงันั้น การปรับปรุงเพื่อการพฒันาตน หรือ Self - improvement ตามนัยค าสอนของหลกั 
กูฏทนัตสูตรในเร่ืองของทาน คือ การให้ การรักษาศีล และการภาวนา เป็นชีวิตท่ีพร้อมจะปรับปรุง 

                                      

 17พระธรรมวสุิทธิกว ี(พิจิตร ตวณฺโณ), พระพุทธศานากบัชีวติพอเพยีง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ชวนพิมพ ์50 จ ากดั, 2543), หนา้ 13. 
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และฝึกฝนตลอดเวลา เป็นชีวิตท่ีไม่จมปลกักบัอดีต และไม่ค  านึงในส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง อนัเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัพทัลุง เป็นชีวิตท่ีอยูก่บัปัจจุบนั 
ในสังคมท่ีมีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั ด าเนินตนดว้ยการรู้จกัให้ผูอ่ื้นซ่ึงอาจจะไม่ปรากฏใน
รูปส่ิงของ แต่อาจให้ก าลงักาย ก าลงัใจ หรือการให้อภยั รวมถึงการฝึกฝนและพฒันาดว้ยการรักษา
ศีล สมาธิใหมี้ปัญญาเห็นและเขา้ในในสรรพส่ิงตามความจริงของธรรมชาติ 
 4.2.4. ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 การท่ีจะให้สังคมของคนเกิดการสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ถือวา่มิใช่เร่ือง
ง่าย ๆ ท่ีจะสร้างเกิดข้ึนได ้จึงตอ้งอาศยัเหตุปัจจยัหลาย ๆ เช่นกนั เช่น กลุ่มคนเมืองนั้น มีพื้นฐาน
การศึกษา ยอมรับภาวะความเป็นผูน้ าของผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานผูน้ า หรือหัวหน้า ตามวาระ
ระเบียบท่ีได้ก าหนดไว ้แต่ในภาคส่วนท้องถ่ินเช่นชุมชน อาจจะยอมรับการคดัเลือกต าแหน่ง
ผูใ้หญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงยุคปัจจุบนัก็มีเหตุปัจจยัหลายอย่างท าให้
สังคมระดบัชุมบาดหมางกนัในเร่ืองการเลือกตั้งผูน้  าระดบัทอ้งถ่ิน ผลพวงของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม จึงเป็นพอใจของอีกกลุ่ม และไม่พอใจของอีกกลุ่ม เม่ือพิจารณาดูก็ต้องยอมรับความ
คิดเห็นท่ีต่างกันก่อนในสภาวการณ์ท่ีมีอยู่ แต่เม่ือจะมีการพฒันาแบบมีส่วนร่วมซ่ึงถือว่าเป็น
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดัตอ้งหาแนวคิด หรือทฤษฎีท่ีจะบริหารจดัการ
ให้ได ้ซ่ึงในทฤษฎีของพุทธศาสนาให้หลกัการท่ีมุ่งไปท่ีตวับุญ ตวัศรัทธา โดยไม่เอาตวับุคคลเป็น
ท่ีตั้ง ให้ทุกคนสละทรัพยโ์ดยมุ่งบุญ มุ่งความดีเป็นอนัดบัแรกเสียก่อน เพราะมิฉะนั้นทุกคนจะชิงดี
ชิงเด่น เพื่อเอาตัวเองเป็นท่ีตั้ ง ดังท่ี เห็นได้ว่า พระพุทธองค์ตรัสบอกกูฏทันตพราหมณ์เร่ือง              
วิหารทาน ว่ามีการตระเตรียมน้อย มีอานิสงส์มากกว่านิตยทาน ซ่ึงเหตุผลตรงน้ี ตอ้งแสดงให้เห็น
ชดัเจนก่อนวา่ วหิารทานมุ่งความพฒันาท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนยาวนาน เป็นท่ีอยู ่ท่ีตั้ง ฐานท่ีมัน่เพื่อเป็น
ศูนยร์วมใจศรัทธาของประชาชน ของท่ีทุก ๆ มีสิทธ์ิใช้สอยร่วมกัน ร่วมกนัดูแล ร่วมกนัรักษา 
ดงันั้น หลกัของวิหารทาน จึงเป็นชนวนน าสร้างความดี ก่อนอ่ืน เพื่อให้เกิดเป็นระบบการบริหาร
จดัการท่ีจะมีผลสะทอ้นต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมายมหาศาลเลยท่ีเดียว ประเด็นท่ี
สอดคลอ้งกนัตรงน้ี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.) ท่านไดก้ล่าวไวว้า่ 
 การสร้างวดั ๆ หน่ึงต้องมีการปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จงัหวดั ระดับจงัหวดั อ าเภอ          
ต าบล วดั เพื่อการเทศน์ สอน บรรยายเก่ียวกบัหลกัธรรมะ เช่น หลกัหัวใจเศรษฐี คือ ทิฎฐธมัมิกตัถะ
ประโยชน ์
 1) การวางแผน ร่วมกันของผูป้กครองระดับท้องถ่ิน ผูใ้หญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องมีวิธีคิด และตอ้งมีการปลุกจิตให้ประชาชนมองเห็นร่วมกันว่าวดัมีไวเ้พื่อสร้างศีล  
ไม่ใช่แค่ศีล 5 แต่เป็นศีลท่ีก ากบัความประพฤติของประชาชนทัว่ไป หรือแมแ้ต่ท างาน สัมมาชีพ ก็
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ถือว่ามีศีล และยงัมีดีอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีต้องการความร่วมมือในการอธิบาย ช้ีแจง หรือจดัเป็น
โครงการค่ายธรรมะ เพื่อการพฒันาชุมชนก็ได ้
 2) เร่ืองทุนท่ีจะตอ้งใช ้ทุนอนัแรก คือ คนในหมู่บา้น พระสงฆ์ท่ีวดัพื้นท่ี ตอ้งไปเชิญท่าน 
อาราธนาให้ท่านช่วย ร่วมมือกบัภาครัฐ และรวมถึงชาวบา้นคนเก่ง คนดี ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็น         
นกัเสียสละ มาร่วมมือกนัท างานสังคม ไดทุ้นเร่ืองคน 
 3) ทุนงบประมาณ ก็ตอ้งมาจากองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีให้ เห็น
ความส าคญัในการพฒันาอาชีพ และตอ้งมีการติดตามประเมินผลดว้ย  
 4) เชิญชวน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนมัธยม หรือระดับมหาวิทยาลัย  ให้มี
การศึกษารายงานผล และประชาสัมพนัธ์ โดยส่งรายงานข่าว สถานีวทิยชุุมชน ถ่ายทอดสดเป็นข่าว 
ท าใหป้ระชาชนต่ืนตวั หากสังคมใหค้วามส าคญัเร่ือง ศีลสังคมก็จะเร่ิมมีความสุข 
 5) ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เป็นหนงัสือ บทความ รายงานวิจยั ให้สังคมไดรั้บรู้รับทราบวา่ 
น่ีคือพระพุทธเจา้สอนไว ้เร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแนวพุทธ18 
 องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ สะทอ้นให้เห็นว่า เม่ือมีการรวมพลงัรวมจิตศรัทธามุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ท าให้เกิดกิจการบริหารงานร่วมกนัในหลายภาคส่วน โดยแนวทางท่ีไดจ้าก
การบูรณาการหลกัการพฒันาสังคมแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 แสดงการบูรณาการหลกักูฎทนัตสูตรในการพฒันาสังคม 
 

การบูรณาการการพฒันาสังคม 
แนวทางทีไ่ด้จากการบูรณาการ 

กฏูทนัตสูตร แผนพฒันาจงัหวดั การสมัภาษณ์เชิงลึก การสมัมนา 
การบริจาคทานการ
ตักบาตรสังฆทาน
สร้างวิหาร การให้
ความรู้ การใหอ้ภยั 

มีจิตส านึก รู้คุณค่า 
แ ล ะ ด า เนิ น ชี วิ ต 
ต า ม เอ ก ลั ก ษ ณ์
ทอ้งถ่ินไทย 

เน้ น เฉ พ า ะ ก า ร
ทอดกฐิน ผา้ป่า  

การสวดมนต์เฉลิม
พระเกียรติ  

การพัฒนาสังคมในจังหวัด
พทัลุง ประสบความส าเร็จเป็น
รูปธรรม ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ อปท. ผูป้กครองท้องท่ี 
ผู ้น าศ าสน า และ เอกชน  มี
ค ว าม ส า คั ญ เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง 
โดยเฉพาะ ผวจ. ท่ี มีหน้ าท่ี
ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการ
ภายในจงัหวดัท่ีสามารถน าโดย

การรักษาศีลศีล 5/
กศุลกรรมบถ 10 

การพัฒนาคนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
เอ้ืออาทร 

ให้พระสงฆ์มีส่วน
ร่วมในการรณรงค ์

เนน้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีดั้งเดิม 

การปฏิบั ติภาวนา
การป ฏิบั ติสมาธิ / 
ฝึกจิต 

มีเฉพาะเทศกาล พระสงฆ์ รณ รงค์
ขยายเครือข่าย และ
ใหมี้ส่วนร่วมมากๆ 

อยากใหเ้ร่ิม 

                                      

 18สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.), เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย,์ 8 ธนัวาคม 2552. 
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การปราบโจรผูร้้าย  การ ป้ องกัน  และ
ปราบปรามยา เสพ
ติด 

พัฒ น าตน เอ งไ ม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น 

การแกไ้ขปัญหา ไม่
ตรงจุด 

แผนพฒันาจังหวดัให้หัวหน้า
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องสู่การ
ปฏิบั ติ  พ ร้อมบูรณาการกับ 
อปท. ซ่ึงมีงบประมาณ อ านาจ
หน้าท่ีโดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความร่วมมือในการพฒันาคน 
ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัดว้ยหลกัทาน 
ท่ีจะช่วยให้ เกิดการเสียสละ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั มี
ศีลเป็นตัวก ากับทางกาย และ
วาจาให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีใน
การสานสัมพัน ธ์ในการอยู่
ร่วมกนั ทั้งในระดบัครอบครัว 
ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ เกิด
ความสงบสุขในการอยูร่่วมกนั 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
กษัต ริย์/อ ามาตย์/
พราหมณ์/เศรษฐี 

สร้างความเข้มแข็ง
ใหชุ้มชน 

ส่วนใหญ่จะต่างคน
ต่างท า 

อ ย าก ให้ มี ค ว าม
ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง
ภาครัฐและองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ินใหม้ากกวา่น้ี 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ขา้ราชการท่ีดี ขยนั 
ซ่ือสัตย ์อดทน ดว้ย
การเล่ือนขั้น 

พฒันาขา้ราชการให้
เป็นบุคคลน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้

เป็ น ไป ต าม ต าม
ระเบียบของภาครัฐ 

รณรงค์ให้ ใช้ชีวิต
แ บ บ เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

 

4.3 แนวทางการพฒันาทีไ่ด้  
 จาก การบูรณาการหลกัเศรษฐกิจตามแนวกูฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุง ตารางท่ี 4.1 และ
การบูรณาการหลกัการพฒันาสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุงตารางท่ี 4.2 น าสู่แนวทาง
การพฒันาท่ีได ้อนัประกอบดว้ยกระบวนการด าเนินงานใน 4 ขั้นตอน แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 แสดงกระบวนการด าเนินการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
 

กระบวนการส่งเสริม กระบวนการสร้าง 
- อาชีพเกษตรกร พ่อคา้ ผูป้ระกอบการ 
- ขา้ราชการ 
- การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การตลาด 
- ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

- เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม 
- ลกัษณะนิสยัท่ีดีดว้ยศีล  
- การบริหารแบบองคร์วมมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐโดย
ผูว้่าราชการจงัหวดั เอกชน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง
ทอ้งท่ี ประชาชน และผูน้ าศาสนา 
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กระบวนการลด กระบวนการขจัด 
- ความตระหน่ีเห็นแก่ตวัดว้ยทาน 
- ความโกรธดว้ยการภาวนา 
- ความอยากดว้ยภาวนา 
- การเบียดเบียนดว้ยศีล 

- ขจดัความโลภดว้ยศีล 
- ความโกรธดว้ยการภาวนา 
- ความหลงดว้ยการภาวนา 
- ความอยากดว้ยการภาวนา 

 

 จากตารางท่ี 4.3 กระบวนการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร
ในจงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. กระบวนการส่งเสริม 
  1.1 อาชีพเกษตรกร พอ่คา้ ผูป้ระกอบการ และขา้ราชการแก่ผูมี้ความประพฤติดี 
  1.2 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.3 การตลาด  
  1.4 ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
 2. กระบวนการสร้าง 
  2.1 เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  2.2 ลกัษณะนิสัยท่ีดีดว้ยศีล  
  2.3 การบริหารแบบองคร์วมมีส่วนร่วม ระหวา่งภาครัฐโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั เอกชน 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูป้กครองทอ้งท่ี ประชาชน และผูน้ าศาสนา 
 3. กระบวนการลด 
  3.1 ความตระหน่ีเห็นแก่ตวัดว้ย ทาน 
  3.2 ความอยากดว้ยภาวนา 
  3.3 การเบียดเบียนดว้ยศีล 
 4. กระบวนการขจดั 
  4.1 ขจดัความโลภ  
  4.2 ความโกรธ  
  4.3 ความหลง 
  4.4 ความอยาก 



 
 

บทที ่5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพัทลุงตามแนวกูฏทันตสูตร                
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวดัพัทลุง พร้อมกับวิเคราะห์
หลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร น ามาบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ในจงัหวดัพทัลุง เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงท่ีเหมาะสม  
 จากการศึกษาวิจยั การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงตามแนวกูฏทนัตสูตร 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคมใน จังหวดัพทัลุง 
 ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจในจงัหวดัพทัลุง สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลุง การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ไดแ้ก่ 
ยางพารา ข้าว พืชผกั พืชไร่ ผลไม้ ปศุสัตว ์และประมง เน่ืองจากปัจจยัทางธรรมชาติของพื้นท่ี
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิม ในขณะท่ี
อาชีพดา้นอ่ืน ๆ มีสัดส่วนนอ้ยเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะกบัภาคอุตสาหกรรมแต่รัฐบาลให้การ
สนบัสนุนให้มีการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์  1 แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้ชุมชน        
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพฒันาสินค้าให้เป็นผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ            
วิถีชีวิตวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบบทุนนิยมเข้ามามีบทบาทมีการแข่งขันกันมากข้ึน                 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในจงัหวดัมากนกั ความสนใจการลงทุนจากภาคเอกชนมีนอ้ย 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในจงัหวดัเติบโตชา้  
 สภาพสังคมของจงัหวดัพทัลุง เป็นลกัษณะชุมชนชนบทมากกวา่ชุมชนเมือง แมว้า่จะไดรั้บ
ผลกระทบจากอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ แต่ศาสนายงัคงมีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เช่ือในวิถีการด ารงชีวิต วดั มสัยิด โบสถ์ยงัคงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการพบปะ สร้างสรรค์
สานความสัมพนัธ์ผูกพนัธ์ฉันท์พี่น้อง มีความหลากหลายวฒันธรรมท่ีผสมผสานมีเอกลกัษณ์เด่น 
เช่น หนงัตะลุง โนรา มีความเป็นอิสรเสรี และยงัคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ เช่น 
วนัสารท แข่งโพน ชักพระ แข่งหนังตะลุง ส่วนประเพณีทางศาสนาอิสลามท่ีส าคญัและเน้นการ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปันอนัช่วยให้การอยู่ร่วมกนัในสังคมน่าอยู่ ไดแ้ก่ การถือศีลอด       



 75 

ในเดือนรอมฎอน ประเพณีพิธีเข้าสุหนัต วนัอารีรายอ และศาสนาคริสต์ ได้แก่ วนัคริสต์มาส           
แต่ค่านิยมเล่ือนไหลทางวฒันธรรมต่างชาติเข้าสู่จังหวดัพัทลุงทั้ งทางด้านส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อครอบครัว เยาวชนท าให้ความสัมพนัธ์ คุณธรรม จริยธรรมลดลง 
น าสู่การมีเพศสัมพนัธ์การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร รวมถึงยาเสพติดดว้ย 
 5.1.2 หลกัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจังหวดัพทัลุง 
หลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุงหลกักูฏทนัตสูตรเป็น
หลักพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 9 เป็นพระสูตรเล่มท่ี 1 ปรากฏในทีฆนิกาย            
สีลขนัธวรรค ท่ีมีทั้ งหมด 13 พระสูตร แต่กูฏทนัตสูตรเป็นพระสูตรท่ี 51 ท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้า        
ตรัสแก่กูฏทนัตพราหมณ์ขณะประทบัอยู่ในสวนอมัพลฏัฐิกา เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในการปกครองหมู่บ้านขานุมตัต์ ผลจากการศึกษาสรุปหลกัการพฒันาเศรษฐกิจ        
และสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร ดงัน้ี 
 หลกัการพฒันาเศรษฐกจิ  
 1. ส่งเสริมอาชีพบุคคลท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร ทกัษะ และความถนดัท่ีมีความประพฤติดี
ทางกาย 3 วาจา 4 ความคิด 3 หรือสมาทานศีล ใน 3 อาชีพดงัน้ี 
  1.1 ใหพ้นัธ์ุพืชแก่เกษตรกร 
  1.2 สนบัสนุนหาแหล่งเงินทุนกบัผูป้ระกอบการ มีการร่วมตวัในรูปแบบสหกรณ์ การ
ลดหยอ่นภาษี 
  1.3 การส่งเสริมขา้ราชการท่ีขยนั ซ่ือสัตยด์ว้ยการใหข้ั้นเงินเดือน ปูนบ าเหน็จ 
 2. ส่งเสริมการตลาด ดว้ยการรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชานในพื้นท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตใน
พื้นท่ีของตนเอง 
 3. การพฒันาเครือข่าย ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ต่างพื้นท่ี
ใหข้ยายครอบคลุมทั้งในระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดั 
 หลกัการพฒันาสังคม  
 1. ระบบทาน หรือการให้ อนัเป็นหลกัเบ้ืองตน้ในการปฏิบติัตนสร้างความดีเพื่อช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผูอ่ื้นดว้ยจิตใจท่ีเมตตาบริสุทธ์ิ ลดความเห็นแก่ตวัส่งผลให้การอยู่ร่วมกนัในสังคม
เกิดความสงบสุข  
 2. ศีล คือ การรณรงค์ให้สมาทานศีล 5 และการประพฤติทางกาย 3ได้แก่ การมีเมตตา         
ไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลกัทรัพย์ การไม่ผิดลูกเมียผูอ่ื้น วาจา 4ได้แก่ การพูดจริง การไม่พูดค าหยาบ         

                                                           

 
1ว.ิมหา. 4/156/150. 
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การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดเพอ้เจอ้ และการคิดดีใน 3ประการ ไดแ้ก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่อยาก
ไดข้องผูอ่ื้น รู้จกัอภยัทานไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น และมีค่านิยมท่ีถูกตอ้ง อนัเป็นแนวทางปฏิบติั
เพื่อความเป็นปรกติสุขของตนเองและสังคม ลดการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 
 3. การปฏิบติัภาวนา หมายถึง การปฏิบติัตนท่ีท าให้เจริญยิ่งข้ึน พฒันาตนให้ดีข้ึน ในดา้น
สมาธิ หรือพลงัจิตท่ีอยู่ภายในมนุษยทุ์กคนให้มีพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจให้มีความตั้งมัน่
ขยนัหมัน่เพียรไปในทิศทางท่ีดี มีประโยชน์ พิจารณาใคร่ครวญในส่ิงนั้นจนเกิดความเขา้ใจแจ่มแจง้ 
 4. การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อลดอาชญากรรม และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต           
และทรัพยสิ์น 
 5. การมีส่วนร่วม โดยการเชิญชวนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมในการบริหารจดัการ         
และด าเนินกิจกรรม 
 6. การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและสังคมในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นแบบคนดีและ
จิตส านึกต่อสาธารณะและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.1.3 การบูรณาการการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจังหวดัพทัลุง 
 การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทันตสูตรในจังหวดัพัทลุง
ด าเนินการพฒันาภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดัพทัลุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรและความเหมาะสม
ในพื้นท่ีภายใตว้ิสัยทศัน์ของเมืองพทัลุงวา่ เมืองเกษตรย ัง่ยืน ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
ท่ีสามารถน ามาบูรณาการกบัหลกักูฎทนัตสูตรโดยพฒันากระบวนการผลิต ประสิทธิภาพของ
การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงการส่งเสริม           
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พฒันาแหล่งท่องเท่ียว OTOP สร้างศูนยร์วบรวมสินคา้ เช่ือมเครือข่าย
ความร่วมมือ กระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการเปิดเมืองพทัลุงสู่การลงทุนรวมถึงการพฒันาสังคมตามแนว 
กูฏทันตสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด้วยการเร่ิมต้น             
ในการพฒันาตนเองด้วยการให้ทาน รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น รักษาศีล และการปฏิบติัสมาธิ
เพื่อให้เกิดปัญญาในการด าเนินชีวิตในทางท่ีถูกต้องดีงาม รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมใน               
การส่งเสริมสถาบันศาสนา ในเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณธรรม น าสังคม สร้างวดัเป็น             
ศูนย์กลาง ส่งเสริมลูกหลานเข้าวดั พัฒนาศักยภาพชุมชนผู ้ด้อยโอกาส การขยายเครือข่าย                   
ความร่วมมือปัญหาด้านยาเสพติด ยกย่องผูท้  าคุณประโยชน์ ส่งเสริมวฒันธรรมไทย การแสดง
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างชุมชนต้นแบบครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการสวดมนต์และ               
ปฏิบติัธรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในการพึ่งตนเอง 
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 5.1.4 แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมใน จังหวดัพทัลุง 
 แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง เพื่อให้เกิดการปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม และมีประโยชน์ต่อภาพรวมของจงัหวดัพทัลุง จึงควรน าหลกักูฏทนัตสูตรมาบูรณาการ
เพื่อใหเ้ศรษฐกิจดี การอยูร่่วมกนัในสังคมน่าอยู ่มีแนวทาง 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. กระบวนการส่งเสริม 
  1.1 อาชีพเกษตรกร พอ่คา้ ผูป้ระกอบการ และขา้ราชการแก่ผูมี้ความประพฤติดี 
  1.2 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.3 การตลาด  
  1.4 ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
 2. กระบวนการสร้าง 
  2.1 เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  2.2 ลกัษณะนิสัยท่ีดีดว้ยศีล  
  2.3 การบริหารแบบองคร์วมมีส่วนร่วม ระหวา่งภาครัฐโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั เอกชน 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูป้กครองทอ้งท่ี ประชาชน และผูน้ าศาสนา 
 3. กระบวนการลด 
  3.1 ความตระหน่ีเห็นแก่ตวัดว้ย ทาน 
  3.2 ความอยากดว้ยภาวนา 
  3.3 การเบียดเบียนดว้ยศีล 
 4. กระบวนการขจดั 
  4.1 ขจดัความโลภ  
  4.2 ความโกรธ  
  4.3 ความหลง 
 4.4 ความอยาก 
 

5.2 ข้อค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 
 จากแนวทางของกระบวนการ 4 ขั้นตอนไดอ้งค์ความรู้ใหม่จาการวิจยัในคร้ังน้ี คือ HAS-
im MODEL รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้จากการบูรณาการหลักกูฏทันตสูตร  
ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจในจงัหวดัพทัลุงท่ีเน้นการส่งเสริมสินคา้ภาคการเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีประชุมร่วมเสวนา  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมดว้ย
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กระบวนการด าเนินงานใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ กระบวนการส่งเสริม กระบวนการสร้าง กระบวนการลด 
และกระบวนการขจดั น าเสนอวงจรคุณภาพ HAS-im MODEL รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในจงัหวดัพทัลุง ไดด้งัภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 วงจรคุณภาพ HAS-im MODEL 
  
 5.2.1 องค์ประกอบของ HAS-im MODEL การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุง
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อการพฒันาท่ีจะให้ประสบผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม มี 3 องคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 
 1) การปรับปรุงเพื่อพฒันาตนเอง (Self- improvement) 
 2) การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ (Alliance) หมู่บา้น ชุมชน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั  
 3) ระบบบริหารแบบองคร์วม (Holistic management) 
 1. การปรับปรุงเพ่ือพฒันาตนเอง (Self- improvement) 
 การปรับปรุงตนเองเป็นหลกัเบ้ืองตน้ก่อนการพฒันาอย่างอ่ืน เน่ืองจากมนุษยเ์ม่ือประสบ
ปัญหามกัโทษปัจจยัภายนอก ไม่เคยมองท่ีตน้เหตุ จึงมีความพยายามท่ีจะจดัการเปล่ียนแปลงแกไ้ข
ภายนอก ซ่ึงจะช่วยได้เพียงคร้ังคราวเท่านั้น เพราะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้          
เม่ือเหตุการณ์เปล่ียน ปัญหาใหม่ก็ตอ้งเกิดข้ึนอีกอย่างต่อเน่ือง แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากทศันคติ 
ท่ีผิดต่อความสุขและเป้าหมายของตนเองในการด ารงชีวิต คือ การมองตนเป็นใหญ่ ยึดตวักู ของกู 
อนัก่อให้เกิดการกระท าท่ีเห็นแก่ตวั ทัศนคติท่ีผิดต่อธรรมชาติ และผิดต่อสัจธรรมท่ีมีอยู่ล้วน

ใจพอ

การพ  ัฒนา
ตน

ม
 ัศ
 ัล

การปร  ับปร  ังตน

S
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ก่อให้เกิดความคิดท่ีผิดต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการท าลายความสมดุล 
เบียดเบียนธรรมชาติ ดงันั้น การปรับปรุงและการพฒันาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้จึงเป็นส่ิง
ส าคญั สมดังค าพุทธภาษิตท่ีว่า อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เพราะการแกปั้ญหา
เศรษฐกิจและสังคมนั้น จะรอพึ่ งแต่ผูอ่ื้น องค์กรอ่ืนมาช่วยนั้นไม่ทันกาล ตนเองต้องช่วยเหลือ         
ตนก่อน กระบวนการในการพฒันานั้นเกิดจากการปฏิบติัจริง มิใช่เพียงแต่ศึกษา แต่ต้องน ามา
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้น
กระบวนการ (Process) ท่ีเป็นขั้นตอน (Step) และเป้าหมายในการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมตนให้มี
คุณภาพทั้งทางดา้นมิติของการกระท า ค  าพูด และสภาพจิตท่ีฝึกให้มีความเจริญงอกงามทางอารมณ์ 
(Emotion growth) ดงัน้ี  
 ประการแรก ทาน หลักการปฏิบัติ ได้แก่ การให้ มีทั้ งนิตยทานท่ีสามารถท าได้บ่อย ๆ           
และต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์ให้กบัสงฆ์หรือส่วนรวม ท่ีเรียกว่า วิหารทาน 
หรือการบริจาค (Charity) ส่ิงของให้กบัผูอ่ื้นเพื่อช่วยเหลือดว้ยจิตใจท่ีเมตตา อนัเป็นการขจดัความ
โลภ ลดความเห็นแก่ตวั ลดความตระหน่ีเหน่ียวแน่นความหวงแหนหลงใหล ในทรัพยส์มบติัของ
ตน อนัเป็นกิเลสหยาบ คือ โลภกิเลส หวงัให้ผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์และเกิดความสุข ผลของการให้
เป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม พระพุทธองค ์            
ไดท้รงกล่าวถึงผลของการให้วา่หากผูใ้ห้และผูรั้บมีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิก็จะมีผลมาก การให้ทุกอยา่งไม่
วา่จะให้อาหาร ให้ผา้ ให้น ้ า ให้อภยั ให้ชีวิตสัตว ์หรือการให้ธรรมทานจะส่งความสุขผลต่อจิตใจ
และสุขภาพท่ีดี การท าทานท าไดใ้นหลายลกัษณะตั้งแต่นิตยทาน ท่ีสร้างและส่งเสริมคนให้เป็นคนดี         
ท่ีจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจตนเอง สามารถท าได้ทุกวนั ทุกเวลา และการสร้างวิหารทานท่ีเป็น
ถาวรวตัถุท่ีเกิดจากก าลังศรัทธา ความสามัคคี การเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ในการสร้าง
สาธารณะประโยชน์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงกระบวนการความร่วมมือในทุกระดบั ซ่ึงแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.1 และ แผนภูมิท่ี 5.2  
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แผนภูมิที ่5.2 แสดงหลกัวหิารทานกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.2 หลกัวิหารทานเพื่อการพฒันาท่ีมีการเช่ือมโยงในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีตามมา เม่ือมีการก่อสร้างถาวรวตัถุ ส่งให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม ซ่ึงแสดง
การเช่ือมโยงการพฒันาตนเองในดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.3 
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แผนภูมทิี ่5.3 แสดงวหิารทานกบัการพฤติกรรมในสังคมทีพ่งึประสงค์ 
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ระบบศีล 

กุศลกรรมบถ 10 

พูดด ี ท าด ีคดิด ี

ไม่ ๓ 

๑.ไม่โลภอยากไดข้องผูอ่ื้น 

 (เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ)่ 
๒.ไม่พยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น 

 (รู้จกัอภยัทาน) 
๓.ไม่ขดัแยง้กบัหลกัธรรม 

 (ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง)  

 

เว้น ๓ 

๑.เวน้จากการฆ่าสตัว ์
 (มีเมตตาแกปั้ญหาดว้ยสนัติ) 
๒.เวน้จากการหาทรัพยโ์ดย 
 ทางทุจริต 
 (ไม่ขโมยทรัพยผ์ูอ่ื้น) 
๓.เวน้จากการประพฤติผิดในกาม 

 (เคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั)  
 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันาตนเอง 

  

แผนภูมิที ่5.4 แสดงแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมตนเองด้วยการท าดี 10 ประการ 
 

เว้น ๔ 

๑.เวน้จากการพดูเท็จ 
 (มีความสตัยจ์ริง) 
๒.เวน้จากการพดูส่อเสียด 
 (พดูใหเ้กิดความสามคัคี) 
๓.เวน้จากการพดูหยาบ 

 (ส ารวมการพดู)  
๔.เวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 
 (ไม่มีประโยชน์) 

 

 ประการที่สอง ศีล (Silla) เป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อความเป็นปรกติสุขของตนเอง ครอบครัว
และสังคม ลดการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ศีล คือ ขอ้ก าหนดรู้ส่ิงดีและชัว่ เพื่อให้กาย วาจา และใจ 
พน้จากการกระท าท่ีเป็นการเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น แนวทางการรักษาศีล ท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี
องค์ประกอบคือ การติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางด้านกายมิให้เกิดโทษ บ าเพ็ญตนมี
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม วาจา ใจในการพิจารณาถึงส่ิงท่ีจะเขา้มากระทบ หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ดว้ยการมีศีล ยดึศีลมาเป็นกรอบในการด าเนินชีวติ การมีศีลเป็นเคร่ืองประดบั ดีกวา่มีเพชรนิลจินดา 
เพราะศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองให้ชีวิตปลอดภัย และประสบผล คือ ความสุขในปัจจุบันชาติ             
พุทธศาสนาถือวา่มนุษยทุ์กคน เป็นส่ิงท่ีฝึกได ้สร้างสรรคแ์ละพฒันาได ้ดว้ยการ มีศีลเป็นตวัก ากบั
ใหก้ารคิด การพูด และการกระท า เป็นไปในทางท่ีดี ซ่ึงแสดงได ้ดงัแผนภูมิท่ี 5.4 
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 แผนภูมิท่ี 5.4 แสดงแนวการปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง10 ประการ ดว้ยการเวน้ กระท าทาง
กาย 3ประการ เวน้ทางการพูด 4 ประการ และไม่ทางความคิด 3 ประการ 
 นอกจากนั้น ศีลยงัครอบคลุมเร่ืองในการจดัการทางดา้นสังคมในการจดัเตรียมชีวิตมนุษย์
ให้อยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือต่อความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของสังคม มีสภาวะท่ีเก้ือกูลแก่
ความเจริญงอกงามของชีวิต เพื่อให้ประสบกับชีวิตท่ีมีความสุขแทจ้ริง ร่มเยน็เป็นสุขใน 6 ด้าน 
แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.4 
 
 

               

          

             
              

       

             

             

      

           
             

                 

                   

 
 

แผนภูมิที ่5.4 ประโยชน์ของศีลในการพฒันาสังคม 
 

 ประการที่สาม ภาวนา (Meditation) หลกัปฏิบติัสมาธิการพฒันาจิต เพื่อเสริมสร้างพลัง
ภายในทางดา้นจิตใจใหส้มดุลระหวา่งวตัถุนิยมและจิตนิยมในดา้นความอยากใหส้ามารถควบคุมได ้
อนัส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมภายนอกให้รู้จกัความพอดี รู้ตนเองว่าอยู่ตรงไหน ในส่ิงท่ีตนมี            
ตนได ้ตามก าลงัความสามารถในการด ารงชีพ การรู้จกัพอประมาณ รู้จกัมีรู้จกัจ่าย โลกปัจจุบนัเป็น
ยคุวตัถุนิยม และ สังคมบริโภค ความอยาก หรือราคะตณัหาเป็นเหตุปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหา
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ในหมู่มนุษย ์เพราะเม่ือตนเองอยากและหวงัส่ิงใด แต่เหตุปัจจยัไม่พร้อม ท าให้เสียใจผิดหวงั              
ยิ่งความอยากโดยขาดเหตุผล ขาดความพอเหมาะสมพอดี โอกาสผิดหวงัยิ่งมาก ความอยาก                 
จึงเป็นเหตุหลกัใหญ่ท่ีผลกัใสให้มนุษยเ์ดินสู่ปัญหา ความอยาก คือ กิเลสชนิดหน่ึง มีทั้งอยากมี 
อยากไม่มี ส่ิงต่างเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ผลกัใสให้ด้ินรนสู่ปัญหา มนุษยพ์ากนัแสวงหาปัจจยัส่ีอยา่ง
ไม่อั้น ไม่รู้จกั ค  าว่า “พอเพียง” ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลก คือ หมู่มนุษย์พร่องอยู่เป็นนิตย ์            
ไม่รู้จกัอ่ิม เป็นทาสของตณัหา” ถา้คนเราปฏิรูปตนเองโดยรู้จกัพอ ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ            
หรือรังเกียจเดียดฉันท์ มีการเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของกันและกัน การด ารงชีวิตตนเองก็จะมี
ความสุข 
 2. การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์ (Alliance) 
 การสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์เป็นกระบวนการท่ีส าคญัและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการ
แกปั้ญหาร่วมกนั ทั้งในภาคส่วนราชการ องคก์รเอกชน สมาคม และชมรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีเพื่อเป็น
เพื่อนร่วมกิจกรรม เน่ืองจากเป้าหมายส าคญั คือ ความร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกนัผา่นกระบวนการ
ถ่ายทอดทางดา้นการตลาดทั้งบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพใน
ระบบการจดัหา และตอบสนองความตอ้งการปัจจยัการผลิต การซ้ือ การขาย หรือแมแ้ต่การต่อยอด
อยา่งอ่ืน คือ การประยุกต์แลว้น าไปคิดต่อ ส่งผลให้สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ชุมชน
เข้มแข็ง เพิ่มรายได้ทั้ งระดับปัจเจก สมาชิกโดยเครือข่ายศูนย์สาธิตการผลิตสามารถกระจาย
ผลิตภณัฑ์ในพื้นท่ี และตน้แบบคนดี ได้ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชนต าบล อ าเภอและจงัหวดัใกล้เคียง
ตามล าดบั เครือข่ายกลุ่มสัมพนัธ์สามารถแนะน าใหส้มาชิกไดรั้บรู้รับทราบ แหล่งของปัจจยัท่ีใชใ้น
การผลิตของแต่ละชุมชนทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง และในกลุ่มเครือข่ายสัมพนัธ์เอง อีกทั้งยงัมี
ส่วนสร้างโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการระดมทุน เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขีด
ความสามารถในการลงทุน สนับสนุนให้เครือข่ายมีแหล่งเงินทุน สนับสนุนทั้งอาชีพหลกัและ
อาชีพรองตามความจ าเป็นเพื่อแกปั้ญหา การตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบครัว 
ในการพฒันาอาชีพ ส าหรับผูท่ี้วา่งงาน ประสบปัญหาเร่ืองรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ให้บรรเทา
ความเดือดร้อนผ่านกิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม ยงัส่งผลให้เกิดความรู้รักสามคัคี ในรูปแบบพหุภาคี  
หรือรูปแบบประชาคม โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร่วมมือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติให้สามารถด าเนินการในจงัหวดัได้รวดเร็วทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้ งจงัหวดั อนัเป็นการการยกฐานะในคุณภาพของชีวิตในด้านเศรษฐกิจและสังคม           
ซ่ึงแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.5 
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การสร้างเครือข่าย  

OTOP 

OVC 

OTOP Village Champion 

ต้นแบบคนดี 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัอ าเภอ 

ระดบัต าบล 

ระดบัหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.5 แสดงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายในทุกระดับ 
 

 3. ระบบบริหารแบบองค์รวม (Holistic management) 
 การพฒันาองคร์วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงจะสามารถด าเนินการ
เป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ตอ้งบูรณาการหลกักูฏทนัตสูตรท่ีตอ้งน ามาประยุกต์ใชก้บัองค์ประกอบ
ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคุณค่าในกระบวนการท างานของ           
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ช่วยสนับสนุนและเอ้ือต่อการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เป็นระบบท่ีมีทุกภาคส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ภาคส่วนราชการ 
อนัได้แก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั เช่ือมโยงท่ีเป็นทั้งผูต้รวจสอบงบประมาณแผ่นดินและการบริหาร
จดัการ เป็นผูน้ ายุทธศาสตร์จงัหวดัสู่ภาคปฏิบติั และ นายอ าเภอ ท่ีมีผูป้กครองทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ก านนั 
ผูใ้หญ่บ้าน เป็นผูป้ฏิบัติกลยุทธ์ให้เป็นรูปธรรม และหัวหน้าส่วนราชการท่ีต้องประสานงาน               
กบัภาคส่วนการเมือง อนัได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งเทศบาลระดบัต่าง ๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงกับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นท่ีนั้ น ๆ                  
มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีอาชีพ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนชุมชน ซ่ึงจะช่วยกนัให้ภาพรวมของ          
การพฒันาจงัหวดัมีการเติบโต เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื และสังคมท่ีสงบสุข ซ่ึงแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.6 
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แผนภูมิที ่5.6 แสดงการบริหารแบบองค์รวมทีม่ีการร่วมมือของภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 สรุป  
 HAS-im MODEL เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัสูตร
ท่ีไดจ้ากการบูรณาการในจงัหวดัพทัลุง เพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการน าสู่การปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรม 
สามารถประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไดใ้นแต่ละวงจรท่ีเกิดปัญหา โดยเฉพาะวงใน
ท่ีส าคญัท่ีท่ีสุด คือ การเร่ิมตน้จากตนเองในการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มีความสุข
ในการด ารงชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสามารถท าคนเดียวได ้หากเป็นปัญหาของตนเอง 
แต่หากเป็นปัญหาส่วนรวมตอ้งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกหรือประชาชนในจงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้ น โครงสร้างน้ี
สะทอ้นภาพให้เห็นภาพถึงกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการท่ีสามารถรณรงค์
วางรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization LO) ได้ ทั้ งยงัให้คุณค่าแก่ตน 
และคนในจงัหวดัได ้“เห็น” (visualize) ความร่วมมือ ร่วมใจในการน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงจาก
การโฆษณาผ่านแผ่นผา้หรือป้ายโฆษณาถอ้ยค าท่ีสะทอ้นแนวการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน
ภาพรวม ส่วนภารกิจของแต่ละ “หมู่บ้าน” ก็ เช่นเดียวกันสามารถสรุปและเขียนรายงานได ้                 
ว่าหมู่บา้นตนเองได้ช่วยเหลือ แก้ไข ปรับปรุง และพฒันาเศรษฐกิจในลกัษณะใดบ้าง ผูน้ าหรือ
ผูป้กครองต้องให้ความส าคญั ใส่ใจ โดยการน าเสนอ ถ่ายทอดให้คนอ่ืน หมู่บ้านอ่ืน ได้เรียนรู้           
และหา “ตน้แบบท่ีดีเลิศ” น ามายกยอ่งและท าให้เป็นมาตรฐานการพฒันาทั้งทางดา้นบุคคล (คนดี) 
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และสุดทา้ยระดบัจงัหวดั ท าให้ไดเ้ห็นกระบวนการ
แกปั้ญหาปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองท่ีชดัเจน วงจรคุณภาพ HAS-im MODEL เป็นแนวทาง

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูป้กครองทอ้งท่ี 

(ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) 

องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

 

นกัธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการ 

ผูน้ าศาสนา 

กลุ่มเกษตรกร 

 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

ขา้ราชการผูป้ฏิบติั 

 

กลุ่มพอ่คา้ยอ่ย 

อาชีพอิสระ 
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การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัพทัลุงท่ีตอ้งเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองในทุกปัจจยั 
ของวงกลมจะหยุดวงใดวงหน่ึงไม่ได้ เพราะหากวงกลมใดวงกลมหน่ึงขาดหายไป อาจส่งผล
กระทบถึงการพฒันาทั้งตนและจงัหวดัในดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยตกเป็นทาสของส่ิงภายนอก
ท่ีตอ้งพึ่งพิง ตกเป็นทาสของความอยาก อนัเป็นเหตุปัจจยัให้เกิดทุกขต์ามมา เพราะความขาดพร่อง
อยู่เป็นนิจของจิตใจมนุษยไ์ม่อาจถูกท าให้เต็มได้ด้วยการแสวงหาส่ิงต่างๆมาเติมความต้องการ          
ของตนจากภายนอก แต่ตรงกนัขา้มมนัจะค่อย ๆ ถูกเติมให้เต็มไดจ้ากภายในคือจิตใจท่ีเร่ิมยอมรับ
ความจริง และเร่ิมพฒันาให้สูงข้ึนดว้ยการรู้จกัให้ และการเสียสละใหผู้อ่ื้นดว้ยความเต็มใจ บริสุทธ์ิ
ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทนใด มีความรักความเมตตาต่อผูอ่ื้นเหมือนแม่ท่ีรักและเมตตาต่อลูก             
หวงัดีต่อผูอ่ื้นไดเ้หมือนหวงัดีต่อตนเอง อนัจะส่งผลใหห้ลกัแห่งสังคมในการอยูร่่วมกนัเกิดสันติสุข         
และสันติภาพ 
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพนั้น กระบวนการจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีรากฐาน คือ คน 
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เพราะคนเป็นปัจจยัหลกัในการบริหารจดัการทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
ส่วนการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมของกาลตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป 
โดยตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีคุณธรรม คือ ทาน ศีล และภาวนาเพื่อการพฒันาความเป็นมนุษย์
ใหส้มบูรณ์ เป็นผูมี้ส่วนช่วยกนัสร้างสรรคส์ังคมใหเ้จริญงอกงาม ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือโอกาสให้
ทุกคนเจริญยิ่งข้ึนไปด้วยการมีชีวิตท่ี ดี และมีความสุขตามกระแสของสังคมโลกท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงไป ดว้ยกระบวนการการด าเนินทั้ง 4 ขั้นตอนของ HAS-im MODEL เพื่อให้มีวิถีชีวิต
ท่ีเท่าทนัและไม่ตกต่อกระแสของโลกาภิวตัน์ แต่ด าเนินชีวิตในสังคมดว้ยปัญญา ลดการเบียดเบียน 
ขจดัความโลภ โกรธ หลงด าเนินตามธรรม การอยู่ร่วมกนัในสังคมของประชาชนทุกหมู่เหล่าก็จะ
อยูเ่ยน็เป็นสุข แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.7 
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แผนภูมิที ่5.7 แสดงรูปแบบวงจรคุณภาพและกระบวนการด าเนินงาน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการน านโยบายแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุงสู่การปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์กบัจงัหวดั 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1) การสืบคน้ขอ้มูลของจงัหวดัพทัลุงในดา้นเศรษฐกิจและสังคมควรจดัหมวดหมู่ในแต่ละ
ดา้นให้ครอบคลุมในทุกองค์กรเน่ืองจากปัจจุบนัขอ้มูลยงัแยกกนัอยู่ เช่น ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ภาคการเกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP ของกรมพฒันาชุมชม รวมถึงข้อมูลการพฒันาสังคมของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับข้อมูลยาเสพติด ปัญหาครอบครัวของ               
กรมต ารวจและกระทรวงสาธารณสุข 
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 2) ควรน ายุทธศาสตร์จงัหวดัในดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมา
ประยกุตใ์ชก้บัหลกักูฏทนัตสูตร 
 3) ความร่วมมือในการบูรณาการระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจ         
และสังคมในจงัหวดัโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีมากกวา่น้ี 
 4) น าเสนอ HAS-im MODEL กบัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างหวัหน้า
ส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้กครองทอ้งท่ี ภาคเอกชน และประชาชน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 เพื่อใหง้านวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรมีความสมบูรณ์
และมีประโยชนม์ากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1) ควรศึกษาวิจยัต่อยอด ขยายผลการพฒันาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ขยายผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่องคก์รภาคอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 
 3) ขยายผลการพฒันาตนเองด้วย ทาน ศีล และภาวนาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นจริงโดยเลือก         
แนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) เป็นตน้แบบคนดีขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมจงัหวดัพทัลุง 
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วรคุณ (สมาน สุ เมโธ )”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬา          ลงกรณราชวทิยาลยั, 2548.  

พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู (แสนแป้). “การศึกษาเร่ืองทานในพระไตรปิฎกท่ีมีต่อสังคมไทย”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2548.  

รังสรรค์ ศิริพนัธ์. “การจดัท าแผนกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของต าบลในเขต 2 อ าเภอ
ไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏั ก าแพงเพชร, 2548.  

สุจิตรา อ่อนค้อม, รศ.,ดร. “นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม”. รายงานการวิจัย. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2550.  
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 4) เอกสารอ่ืน ๆ ทีย่งัไม่ได้ตีพมิพ์ 
คณะกรรมการอ านวยการงานพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พพช.) “หมู่บา้นชนบทไทย จาก

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กกช.2ค ปี 2552”. กรุงเทพมหานคร : กรมพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, 2552 (อดัส าเนา). 

ประเวศ วะสี. “ทุนทางสังคมกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน”. เอกสารการสัมมนาการจดัท าแผนท่ีขอ้มูล
ทางสังคม จงัหวดักาญจนบุรี, 2547 (อดัส าเนา). 

ส านักงานจงัหวดัพทัลุง. “แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี พ.ศ. 2553-2556”. พทัลุง : ส านักงานจงัหวดัพทัลุง 
กลุ่มงาน ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2553 (อดัส าเนา). 

_______.“รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจงัหวดัพทัลุง ปี 2553”. พทัลุง : ส านักงานจงัหวดั
พทัลุง, 2553 (อดัส าเนา). 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง. “รายงานผลการด าเนินงาน โครงการปลูกจิตส านึกและเฝ้าระวงั
ทางวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง ประจ าปี 2552”. พทัลุง : งานเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์และแผนงาน : ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง, 2552 (อดัส าเนา). 

_______. “รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ในจงัหวดัพทัลุงจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. 
ประจ าปี 2553”. พทัลุง : ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง, 2553 (อดัส าเนา). 

 

 5) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว.ี อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. 30 กนัยายน พ.ศ. 

2552. 
สัมภาษณ์ พระครูกิตติวราภรณ์ (ดร.) เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย.์ 18, 20 สิงหาคม. 8 ธนัวาคม 2552. 
สัมภาษณ์ ดร. สมชาย ปัญญเจริญ. ผูอ้  านวยการสถาบนัด ารงราชานุภาพ. 26 มีนาคม, 18 สิงหาคม 

2553. 
สัมภาษณ์ ดร. ฐิตินนัดร์ กาญจนวโิรจน์. นกัวชิาการอิสระ. 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ์. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สงขลา.                  

26 มีนาคม, 16, 18, 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
1. พระครูกติติวราภรณ์ (ทว ี กตฺิติ าโณ)   

วฒิุการศึกษา   Ph.D. in Religion and Philosophy (B.H.U.) 
ต าแหน่ง   เจา้อาวาสวดัป่าลิไลย ์เจา้คณะต าบลล าป า 

     อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
 
2. นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์   

วฒิุการศึกษา   นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
     รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.ม.)  
 ต าแหน่ง   รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
3. ดร. ฐิตินันดร์  กาญจนวโิรจน์    

วฒิุการศึกษา   ศาสนาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศน.ด.)  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

    
 ต าแหน่ง   นกัวชิาการอิสระ 
 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 

วฒิุการศึกษา   ปริญญาเอก (นิเวศวทิยาการเกษตร)  
     มหาวทิยาลยั Rutgers สหรัฐอเมริกา 
 ต าแหน่ง   อดีตอธิการบดี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สงขลา 
 
5. ดร. สมชาย  ปัญญเจริญ   

วฒิุการศึกษา   ปริญญาเอก (การบริหารการพฒันา)  
 ต าแหน่ง   ท่ีปรึกษากรรมาธิการวฒิุสภา  
     ผูอ้  านวยการสถาบนัด ารงราชานุภาพ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เข้าร่วมเสวนากลุ่ม 
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รายนามผู้เข้าร่วมเสวนากลุ่ม 
 
วนัองัคารที ่18  สิงหาคม พ.ศ. 2552 
1) ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. นายกเทศมนตรี ท่ามะเด่ือ อ.บางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 
2. นายกเทศมนตรีต าบลหารเทา อ.ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง 
3. นายกเทศมนตรีต าบลเขาหวัชา้ง อ.ตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
4. นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย อ.ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
5. นายกเทศมนตรีต าบลอ่าวพะยนู อ.ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง 
6. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลผาละมี อ.ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง 
7. ปลดัององคก์ารบริหารส่วนต าบล คลองเฉลิม อ.กงหรา จงัหวดัพทัลุง 
8. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 
7. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 
8. สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาปะขอ จงัหวดัพทัลุง 
9. สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน 

 

วนัพุธที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
2) ภาครัฐ 
 1. ปลดัจงัหวดัพทัลุง 
 2. หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัพทัลุง 
 3. นายอ าเภอป่าพะยอม 
 4. นายอ าเภอป่าบอน 
 5. นายอ าเภอศรีบรรพต 
 6. นายอ าเภอบางแกว้  
 7. ปลดัอ าเภอศรีนครินทร์ 
 8. เจา้หนา้ท่ีปกครองช านาญงาน องกงหรา 
 9. นกัวชิาการงานทัว่ไปช านาญการ (เกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพทัลุง) 
 10. รองผูอ้  านวยการพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 
 11. พฒันาการจงัหวดั 
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วนัพฤหัสบดีที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
3. ภาคผู้ปกครองท้องที่ 

1. ก านนัต าบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พทัลุง 
2. ก านนัต าบลปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 
3. ก านนัต าบลฝาละมี อ.ปากพะยนู จ.พทัลุง 
4. ก านนัต าบลโคกสัก อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 
5. ก านนัต าบลจองถนน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 
6. ก านนัต าบลดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
7. ก านนัต าบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง 
8. ก านนัต าบลท่ามะเด่ือ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 
9. ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 บา้นวงัปาก อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง 
10. ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 4 บา้นล ารุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
11. ผูใ้หญ่บา้นป่าพงศ ์ต.เขาหวัชา้ง อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 

 
4. ภาคส่วนสาขาอาชีพ/ประชาชน 
 ผูว้จิยัใชก้ารประชุมกลุ่มประชาชนครอบคลุมทั้ง 11 อ าเภอของจงัหวดัพทัลุงโดยขอความ
ร่วมมือไปกบัผูน้ าชุมชน ปราชญท์อ้งถ่ิน ในการจดัการประชุม ดูภาพประกอบในภาคผนวก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือสัมภาษณ์ 
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ท่ี  ศธ  6002(2) / ว….                                      บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยา 
 วชิรญาณวโรรส   (B 7.1) หมู่ 1 ต าบลศาลายา   
 อ าเภอพุทธมลฑล  จงัหวดันครปฐม 73170  

 

20  กุมภาพนัธ์  2553 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือสัมภาษณ์ 

เจริญพร   
ส่ิงทีส่่งมาด้วย     1 แบบของการสัมภาษณ์ จ านวน  1 ฉบบั 

   

  ด้วย นางนาที  รัชกิจประการ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรใน
จงัหวดัพทัลุง และพิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
  ดงันั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการให้
สัมภาษณ์ เพื่อความแม่นย  าและเท่ียงตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป   
  จึงขอเจริญพรมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตามท่ีเห็นสมควร  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คง
ไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ขออนุโมทนาขอบคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 

 ขอเจริญพร 
 

 

 (พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย)์ 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 

บณัฑิตวทิยาลยั โทร.02-4244658 
นกัศึกษาผูท้  าวจิยั โทร08-15416322 
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ท่ี  ศธ  6002(2) / ว….                                      บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยา 
 วชิรญาณวโรรส   (B 7.1) หมู่ 1 ต าบลศาลายา   
 อ าเภอพุทธมลฑล  จงัหวดันครปฐม 73170  

 

21  กุมภาพนัธ์  2553 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือสัมภาษณ์ 

เรียน / กราบเรียน   
ส่ิงทีส่่งมาด้วย     1 แบบของการสัมภาษณ์ จ านวน  1 ฉบบั 

   

  ด้วย นางนาที  รัชกิจประการ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกุฏทนัตสูตรใน
จงัหวดัพทัลุง และพิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
  ดงันั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการให้
สัมภาษณ์ เพื่อความแม่นย  าและเท่ียงตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป   
  จึงเรียน / กราบเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตามท่ีเห็นสมควร  และหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ขอขอบคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 

เรียน/กราบเรียนมาดว้ยความเคารพนบัถือ 

 

 

(พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย)์ 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

 

บณัฑิตวทิยาลยั โทร.02-4244658 
นกัศึกษาผูท้  าวจิยั โทร08-15416322 
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ท่ี  ศธ  6002(2) / ว….                                      บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยา 
 วชิรญาณวโรรส   (B 7.1) หมู่ 1 ต าบลศาลายา   
 อ าเภอพุทธมลฑล  จงัหวดันครปฐม 73170  

 

21  กุมภาพนัธ์  2553 
 

เร่ือง  ขออนุญาตใหน้กัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 

เจริญพร  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย     1 ประเด็นค าถามของการสัมภาษณ์ จ านวน  1 ฉบบั 

  2 แบบตอบรับอนุญาตการให้สัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบบั 

  ด้วย นางนาที  รัชกิจประการ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกุฏทนัตสูตรใน
จงัหวดัพทัลุง และพิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน
จงัหวดัพทัลุง รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
  ดงันั้น จึงใคร่ขออนุญาตสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการท าวิทยานพนธ์  
และหากท่านอนุญาตไดโ้ปรดนัดวนัเวลาท่ีสะดวกในการให้สัมภาษณ์  ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมา
พร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ีแลว้  อน่ึง  การให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเพียงแต่จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์มาประกอบเน้ือหาของการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งส้ิน 

  จึงขอเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร  และหวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่คงไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ขออนุโมทนาขอบคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
 

 

ขอเจริญพร 
 

 (พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย)์ 
รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั โทร.02-4244658 
ผูว้จิยั โทร08-15416322 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบตอบรับการให้สัมภาษณ์ 
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แบบตอบรับการให้สัมภาษณ์ 

 
ตามท่ีทางคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้มีหนังสือท่ี                

ศธ 6002 / ว.......... ลว. 20 กุมภาพนัธ์ 2553 เร่ืองขออนุญาตให้นกัศึกษาสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท า
วิทยานิพนธ์  เร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกุฏทนัตสูตรในจงัหวดัพทัลุง ตามความ
ทราบแลว้นั้น  จึงขอแจง้ใหท้ราบวา่  

 
 ช่ือ..................................................................................................................... 
 ต าแหน่ง........................................................................................................... 
 
              ยนิดีให้นักศึกษาสัมภาษณ์  และสะดวกในการให้สัมภาษณ์ 

     ในวนัที ่..........เดือน......................พ.ศ.2553   เวลา.......................น. 
     ณ สถานที.่.............................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
 
 

             ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
     ลงนาม.......................................................... 

                               (......................................................) 
    ............../................./...................... 
 
 

กรุณาส่งกลบัทางไปรษณย์ี ตามทีอ่ยู่หน้าซอง 
หรือ โทรศัพท์แจ้งนักศึกษาผู้วจัิย (นางนาท ี รัชกจิประการ) โทร.08-15416322 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจิัย 
 

เร่ือง การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตรในจังหวดัพทัลงุ 
 

ค าช้ีแจง  ค ำถำมต่อไปน้ีโปรดทรำบวำ่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่ำนผูต้อบ และขอควำมกรุณำตอบ
ตำมควำมเป็นจริงในแต่ละขอ้ค ำถำม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ   
       ชำย                           หญิง 
2. กำรศึกษำ 
                    ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี            ปริญญำตรี หรือ สูงกวำ่ 
3. ต ำแหน่ง (โปรดระบุ) 
                    .................................................................... 
 
หัวข้อการสัมภาษณ์ (โปรดทรำบว่ำขอ้ควำมค ำถำมต่อไปน้ีเป็นขอ้ควำมค ำถำมท่ีประยุกต์มำจำก          
กูฏทนัตสูตร ในพระไตรปิฎก) 

๑. ในจังหวดัพัทลุงทางราชการได้แจกจ่ายพันธ์ุพืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันในการท า
เกษตรเพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมอย่างไรบ้าง ตามทีท่่านทราบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันา....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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๒. ในจังหวัดพัทลุงทางราชการได้ให้ต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขายเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมอย่างไรบ้าง ตามทีท่่านทราบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันา......................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

๓. ในจังหวัดพัทลุงทางราชการได้ให้อาหาร สวัสดิการ และเงินเดือนที่พอเพียงแก่
ข้าราชการผู้ขยนัในหน้าทีก่ารงานเพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมย่างไรบ้าง ตามทีท่่านทราบ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันา....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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๔.ท่านคิดว่ายงัมีข้อเสนอแนะอ่ืนใดทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมในจังหวดั
พทัลุงให้ดีขึน้ได้อกีบ้าง........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 ยุทธศาสตร์ในการพฒันา.......................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
ขอขอบคุณ ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อไป 

นางนาท ี รัชกจิประการ 
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

 จ ำนวนผูบ้ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ งส้ินจ ำแนกเป็น นำยกเทศมนตรีต ำบล 
จ ำนวน 10 ท่ำน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อดีตนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 ท่ำน 
หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดัองคก์รบริหำรส่วนต ำบล 2 ท่ำน สรุปประเด็นสัมภำษณ์ ไดด้งัน้ี 
 

1. ประเด็นการส่งเสริมการเกษตร 
 มีกำรกำรแจกจ่ำยพนัธ์ุพืชสวน พืชไร่ สัตวเ์ล้ียง สัตวน์ ้ ำ แต่ไม่ต่อเน่ืองและไม่เพียงพอกบั
เกษตรกรท่ีมีปัญหำ เน่ืองจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองมีจ ำนวนจ ำกดั ได้รับควำมร่วมมือ
สนับสนุนจำกภำครัฐเป็นคร้ังครำวในกรณีท่ีมีกำรประกวดเกษตรกรดีเด่น ภยัพิบติั และกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ส ำหรับแจกจ่ำยนั้นจะแจกจ่ำยเฉพำะผูท่ี้ยำกจน ไม่ไดเ้นน้ผูข้ยนั 
 

2. ประเด็นการส่งเสริมทุนประกอบการ 
 กำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบกำรรำยย่อย เป็นไปด้วยควำมล ำบำก กำรกูย้ืมจำก
ธนำคำรออมสิน หรือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรต้องมีหลักทรัพย์ส ำหรับ             
ค  ้ ำประกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองสำมำรถให้กำรช่วยเหลือและอุดหนุนบ้ำงแต่ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่มกูย้ืมกนัเอง เช่นกองทุนหมู่บำ้ง สมำคมฌำปนกิจ 
เป็นตน้ ภำครัฐให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนบำ้งแต่ไม่ต่อเน่ืองและกำรบริหำรจดักำรไม่เป็นไป
ตำมวตัถุท่ีภำครัฐไดว้ำงไว ้เช่น กองทุนเงินลำ้น กองทุน เอส เอม็ แอล  
 

3. ประเด็นอาหารและสวสัดิการและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยนั 
 กำรส่งเสริมสนบัสนุนเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งเป็นไปตำมระเบียบ ส ำหรับพนกังำน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเงินเดือนประจ ำ ส ำหรับอำหำรและโบนสัเป็นคร้ังครำวส่วนใหญ่ไม่
เพียงพอต่อค่ำครองชีพ  
 

4. ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม  
 4.1 จดักองทุนหมุนเวยีนใหกู้ย้มืเพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
 4.2 สนบัสนุนอำชีพท่ีชุมชนสนใจอยำ่งต่อเน่ือง  
 4.3 จดัระเบียบโดยกำรเนน้กำรพฒันำคุณธรรม ส่งเสริมใหค้นท ำควำมดี 
 4.4 ควรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นรูปธรรมมำกข้ึน 
 4.5 รัฐควรมีเงินโบนัสตอบแทนให้ตำมท่ีประเมินโดยลดลัน่ไม่เท่ำกนัตำมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของแต่ละคน 
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 4.6 จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีเล็ก แต่มีศกัยภำพในเร่ืองของธรรมชำติส่ิงแวดล้อม กำร
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์รัฐควรส่งเสริมใหง้บประมำณเพื่อกำรพฒันำใหม้ำกกวำ่น้ี 
 จ ำนวนผูป้กครองทอ้งท่ีเขำ้ร่วมตอบสัมภำษณ์ 17 ท่ำน จ ำแนกเป็น ก ำนนั จ ำนวน 8 ท่ำน 
ผูใ้หญ่บำ้น จ ำนวน 9 ท่ำนสรุปประเด็นสัมภำษณ์ ไดด้งัน้ี 
 

1. ประเด็นการส่งเสริมการเกษตร  
 มีกำรกำรแจกจ่ำยพนัธ์ุพืชสวน พืชไร่ สัตวเ์ล้ียง สัตวน์ ้ ำ ผำ่นเกษตรอ ำเภอ ปศุสัตวจ์งัหวดั 
ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน แต่ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของประชำชน ได้รับควำมร่วมมือ
สนบัสนุนจำกภำครัฐเป็นคร้ังครำว ในกรณีท่ีมีวำระส ำคญั เช่น วนัแม่ วนัพอ่ กำรประกวดเกษตรกรดีเด่น 
งำนเกษตรแฟร์ ภยัพิบติั และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้ำรช่วยเหลือ
และสนับสนุนกลุ่มอำชีพ แต่ไม่ครอบคลุม มีศูนย์บริกำรส่งเสริมทำงด้ำนควำมรู้และถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบล ส ำหรับแจกจ่ำยนั้นจะแจกจ่ำยเฉพำะผูท่ี้เดือดร้อน และยำกจนไม่ได้
เนน้ผูข้ยนั  
 

2. ประเด็นการส่งเสริมทุนประกอบการ 
 กำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบกำรรำยย่อย เป็นไปด้วยควำมล ำบำก กำรกูย้ืมจำก
ธนำคำรออมสิน หรือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรต้องมีหลักทรัพย์ส ำหรับ              
ค  ้ ำประกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองสำมำรถให้กำรช่วยเหลือและอุดหนุนบ้ำงแต่ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพ ส่วนใหญ่มีกำรรวมกลุ่มสนบัสนุนเงินทุนในนำมกลุ่มเพื่อกำรกูย้ืม เช่น
กองทุนหมู่บำ้ง สมำคมฌำปนกิจ กองทุนสัจจะ เป็นตน้  
 

3. ประเด็นอาหารและสวสัดิการและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยนั 
 กำรส่งเสริมสนบัสนุนเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งของภำครัฐเป็นไปตำมระเบียบ ส ำหรับ
ผูป้กครองทอ้งท่ีมีเงินเดือนประจ ำ ส่วนอำหำรโบนสั และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ ไม่มี ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ 
ต่อกำรด ำรงชีพ 
 

4. ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม  
 4.1 อยำกใหส่้งเสริมท่ีมัน่คงกบัประชำชนในพื้นท่ีเพื่อป้องกนักำรยำ้ยถ่ินฐำน 
 4.2 เน้นพฒันำเศรษฐกิจด้วยกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วฒันธรรมประเพณี        
กำรกีฬำ และกำรศึกษำ เนน้เกษตรอินทรียชี์วภำพ 
 4.3 เน้นพัฒนำสังคมให้รับผิดชอบตนเอง รู้จักตนเอง มีวิถีชีวิตพอเพียงตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดอยำ่งจริงจงั 



 112 

 4.4 สร้ำงจิตส ำนึกในธรรมำภิบำลส ำหรับผูน้ ำ 
 4.5 ผลกัดนัแผนประชำคมหมู่บำ้น แผนต ำบลใหเ้ป็นรูปธรรม 
 4.5 ส่งเสริมควำมรู้ในแผนยุทธศำสตร์เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องขับเคล่ือนและด ำเนินไปใน
ทิศทำงเดียวกนั ต่อยอดโครงกำรต่ำงๆท่ีด ำเนินกำร และประเมินแลว้ประสบควำมส ำเร็จ 
 4.6 อยำกให้รัฐจดัสรรงบประมำณผ่ำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เพียงพอท่ีจะดูแล
อยำ่งทัว่ถึงและถูกตอ้งตรงตำมควำมถนดั และสำขำอำชีพท่ีตอ้งกำรของประชำชนในชุมชน 
 จ ำนวนผูร่้วมตอบสัมภำษณ์ภำครัฐ จ ำนวนทั้ งส้ิน ท่ำน จ ำแนกเป็น หัวหน้ำส ำนักงำน
จงัหวดัพัทลุง นำยอ ำเภอศรีบรรพต ปลัดอ ำเภอศรีนครินทร์ นักจดักำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นกัวชิำกำรส่งเสริมงำนเกษตร หวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมกลุ่มพฒันำชุมชน 
ผูอ้  ำนวยกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจงัหวดัพทัลุง พฒันำกำรจงัหวดัพทัลุง สรุปประเด็นสัมภำษณ์             
ไดด้งัน้ี 
 

1. ประเด็นการส่งเสริมการเกษตร  
 มีโครงกำรส่งเสริมเกษตรกร ภำยใตง้บยุทธศำสตร์จงัหวดัผำ่นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำร
จดัสรรงบประมำณในโครงกำรอยูดี่มีสุขกำรพฒันำชุมชนพอเพียง มีกำรใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มอำชีพ 
เน้นเกษตรกรผูย้ำกจน ตำมเกณฑ์ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน และประชำคมหมู่บำ้น มีกำรแจกจ่ำยเมล็ด
พนัธ์ุขำ้ว และพนัธ์ุกลำ้ปำลม์ แต่ก็ยงัไม่พอกบัควำมตอ้งกำรของประชำชน 
 

2. ประเด็นการส่งเสริมทุนประกอบการ 
 ให้ทุนผำ่นกำรกูย้ืมจำกกองทุนหมู่บำ้น กองทุนเศรษฐกิจชุมชน พำณิชยจ์งัหวดั ดูแลให้ใน
กำรสนับสนุนช่วยเหลือกำรเพิ่มคุณภำพสินค้ำและกำรตลำด กำรหำแหล่งเงินกู้ เช่น ธกส.                  
เป็นรำยบุคคล หรือในกลุ่มอำชีพ ในรูปวิสำหกิจชุมชนเพิ่มช่องทำงดว้ยกำรให้องค์ควำมรู้ในกำร
ประกอบอำชีพตำมควำมถนดั 
  

3. ประเด็นอาหารและสวสัดิการและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยนั 
 ดูแลสวสัดิกำรภำยใตร้ะบบของขำ้รำชกำร และเป็นไปตำมกรอบระเบียบของทำงรำชกำร
ก ำหนดโครงกำรพิเศษเสริม เช่น กำรให้ทุนแก่บุตรธิดำข้ำรำชกำรมีเบ้ียเล้ียงและเงินล่วงเวลำ
เพิ่มเติมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน ควรรณรงค์ให้ข้ำรำชกำรอยู่อย่ำงเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีคุณธรรม 
 

4. ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม  
 4.1 ปลูกฝังวนิยัทำงดำ้นเศรษฐกิจ 
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 4.2 ใหค้วำมรู้ในสำขำวชิำชีพ 
 4.3 ปลูกฝังควำมขยนัอดทนและอดออม 
 4.4 พฒันำอำชีพหลกัและอำชีพรอง 
 4.5 สร้ำงศูนยเ์รียนรู้ เร่ืองกำรเกษตร และยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยูห่วั โดยเนน้กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรควบคู่กบักำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
 4.6 จดัหำแหล่งน ้ำใหเ้พียงพอแก่กำรเกษตร 
 4.7 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของจงัหวดั ควรมีกระบวนกำรขบัเคล่ือนให้เป็นรูปธรรมและ
ทิศทำงท่ีถูกตอ้ง ตอ้งมีกำรบูรณำกำร และไดรั้บควำมร่วมจำกทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะสำมำรถ
พฒันำจงัหวดัไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 4.8 ใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของรำษฎร 
 4.9 กระตุน้ให้ชำวนำหันมำปลูกขำ้วมำกข้ึน เพื่อปกป้องผืนนำให้คงอยู่มิให้พืชเศรษฐกิจ
อ่ืนมำแยง่ผนืนำ 
 4.10 น ำวธีิพุทธมำใชใ้นกำรพฒันำชุมชนไทยพุทธ 
 4.11 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวทำงของศำสนำเพื่อลดควำมเห็นแก่ได ้และเอำ
เปรียบซ่ึงกนัและกนั 
 

ค าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
 1. นำยบุญจง วงศไ์ตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย 
 อำชีพท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุน คือ นักกฎหมำย และแพทย ์เหตุผล กฎหมำยและ             
กำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์มีควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมรู้ เพรำะปัญหำท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองของควำมขดัแยง้ 
ควำมสำมคัคี โรคภยัไขเ้จบ็ เกิดจำกควำมไม่รู้ของคน ส ำหรับอำชีพเกษตรก็ควรท่ีจะส่งเสริมเช่นกนั
เพรำะว่ำ ประเทศไทยมีภูมิประเทศเหมะสมในกำรท ำกำรเกษตร แต่ต้องมีมำตรกำรในกำรลด
ตน้ทุนดำ้นกำรผลิต ส่วนรำชกำรก็มีควำมส ำคญัเช่นกนัในกำรส่งเสริมสนบัสนุนเล่ือนขั้นเงินเดือน
เพรำะคนท ำงำนตอ้งมีรำงวลัเพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน  
 ขอ้เสนอแนะ ในเร่ืองกำรพฒันำเศรษฐกิจ และสังคม ผลิตสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรของ
ตลำดท ำเศรษฐกิจให้เสมอภำคและมีกำรรวมกลุ่มเพื่อท ำให้ชุมชนนั้นเขม้แข็งมีอ ำนำจกำรต่อรอง 
จะได้ไม่กระจุกตวั ส่วนทำงด้ำนสังคมต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ ป้องกันกำร
แตกแยกและควำมขดัแยง้ของคนในสังคม หำกไม่มีกำรร่วมกลุ่มในประเด็นปัญหำสังคมของตนเอง
อำจเกิดกำรต่อสู้คดัคำ้น แบ่งกลุ่มและร้องเรียน 
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 ตอนที ่๒ ผลของน ำกูฏทนัตสูตรไปพฒันำเศรษฐกิจแบบบูรณำกำร 
 ผลของกำรน ำกูฏทนัตสูตรไปพฒันำแบบบูรณำกำรเพื่อแกปั้ญหำควำมยำกจนในจงัหวดั 
โดยจ ำแนกในแต่ละยุทธศำสตร์ พบว่ำ ในแต่ละยุทธศำสตร์ของกูฏทนัตสูตรเม่ือน ำสู่กำรปฏิบติัท่ี
เป็นจริง พบวำ่ ควำมเป็นจริงของแต่ละยทุธศำสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ กำรส่งเสริมอำชีพ 
 กำรส่งเสริมอำชีพ พบวำ่ ยุทธศำสตร์น้ีตอ้งไดรั้บกำรส่งเสริมสนบัสนุนจำกทั้งภำครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงในขณะนั้น ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหวำ่งกำรเลือกตั้ง มีเพียงปลดัซ่ึงมีอ ำนำจรักษำกำร กำรช่วยเหลือจึงยงัไม่เป็นรูปธรรม ในขณะท่ี
ภำคส่วนรำชกำรไดแ้ก่ นำยอ ำเภอ เกษตรอ ำเภอ พฒันำกำรอ ำเภอ ก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น ทรำบปัญหำ
เช่นกนั แต่ไม่มีงบประมำณท่ีจะมำส่งเสริมและสนบัสนุน 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
 กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดักำรแก้ปัญหำควำมยำกจนของจงัหวดั
พทัลุงนั้น พบวำ่ ควำมร่วมมือของสำมภำคส่วน ไดแ้ก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร คือ นำยอ ำเภอ เกษตร
อ ำเภอ พฒันำกำรอ ำเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ สมำชิกสภำจงัหวดั นำยกองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องท่ี ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกำร
แกปั้ญหำควำมยำกจน ในขณะท่ีส่วนนอ้ยไม่ไดใ้หค้วำมสนใจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ คุณลกัษณะผูน้ ำ คุณลกัษณะของขำ้รำชกำรระดบัปฏิบติักำร 
 คุณลกัษณะผูน้ ำเม่ือเทียบเคียงกับผูน้ ำท่ีมีอยู่จริงใน ๑๑ ต ำบลของ ๑๑ อ ำเภอในจงัหวดั
พทัลุง พบว่ำ คุณลกัษณะทั้ง ๘ ขอ้ท่ี ๖ มีควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุด คือรู้เร่ืองรำวประวติัศำสตร์พื้นท่ีดี 
รองลงมำ คือ ชำติตระกูล รูปร่ำงหน้ำตำ มีวิสัยทศัน์ ใจบุญ ส่วนควำมฉลำด อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
และน้อยท่ีสุด คือ มีทรัพยม์ำก ส่วนคุณลกัษณะของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบติั ๔ ขอ้ พบว่ำ ทุกข้อ            
อยูใ่นระดบัปำนกลำง  
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ กำรพฒันำจิตใจของผูน้ ำในกำรใหท้ำน 
 เจตนำของผูน้ ำในกำรท ำทำน ๓ ขณะ คือ ก่อนให้ ขณะให้ ให้แลว้นั้น พบว่ำ ผูน้  ำทั้งสำม
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ นำยอ ำเภอ นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำนนั มีเจตนำในกำรให้ทำน
ทุกคร้ัง และทำนท่ีใหม้ำกท่ีสุดคือ วตัถุทำน รองลงมำคือ ธรรมทำน และอภยัทำนนอ้ยท่ีสุด 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ มำตรฐำนของคนดีในกำรปฏิบติักุศลกรรมบถ ๑๐ 
 มำตรฐำนของคนดีในกำรปฏิบติักุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทำงกำย ๓ วจี ๔ มโน ๓ พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ใน ๑๑ หมู่บำ้นของ ๑๑ อ ำเภอในจงัหวดัพทัลุง รู้จกั คิดดี พูดดี ท ำดี แต่กำร
น ำมำประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมนั้นอยูใ่นระดบันอ้ยมำก  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำรพฒันำเครือข่ำยเศรษฐกิจสินคำ้ชุมชน และมำตรฐำนคนดีกำรพฒันำ
เครือข่ำยเศรษฐกิจสินคำ้ชุมชน และมำตรฐำนคนดี ใน ๑๑ หมู่บำ้น ๑๑ อ ำเภอของจงัหวดัพทัลุง 
พบวำ่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง ๓ ภำคส่วน มีแนวคิดท่ีจะขยำยเครือข่ำย เพรำะผูน้ ำทั้ง ๓ ภำคส่วนมี
ศกัยภำพในกำรประสำน และเป็นท่ียอมรับกบัชุมชนอ่ืน รวมทั้งมีควำมเช่ือวำ่ กำรสร้ำงเครือข่ำยท ำ
ใหห้มู่บำ้นเขม็แขง็ มีแนวร่วมในกำรแกปั้ญหำ ส่วนแนวทำงในกำรสร้ำงเครือข่ำยยงัไม่มี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ และการเสวนากลุ่มประชาชนเพ่ือระดมความคดิ 
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การประชุมเสวนากลุ่มประชาชน นายอ าเภอ สมาชิกสภาจังหวดัพฒันากร ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอศรี
บรรพตหลงัการประชุมมีการบันทกึภาพร่วมกนั 

 

การปฏิบัติภาคสนามการประชุมร่วมระดมสมองกบันายอ าเภอ พฒันากร ก านัน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในอ าเภอควนขนุน เพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมในจังหวดัพทัลุง 
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การลงภาคสนามของผู้วจัิยกับนายอ าเภอ พฒันากร ก านันในอ าเภอป่าบอน เพ่ือหาแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสังคมในจังหวดัพทัลุง 

 

 

การเสวนากลุ่มภาคประชาชน นายอ าเภอ ก านัน ในอ าเภอกงหรา เพ่ือหาแนวทางความต้องการและ
การส่งเสริมอาชีพในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแนวกูฏทนัตสูตร 
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การเสวนากลุ่มกบัปลดัอาวุโสและก านันในอ าเภอเขาชัยสนเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมตามแนวกูฏทันตสูตร 

 

 

กลุ่มประชาชนในอ าเภอเมืองพทัลุงผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่ม 
 
 



 

 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการจัดเวทปีระชุมร่วมแสดงความคิดเห็นของนายอ าเภอ ผู้ก ากบัการต ารวจ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอป่าพะยอม จังหวดัพทัลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การถ่ายรูปร่วมกันกบัประชาชน นายอ าเภอปากพะยูนจากหลงัการร่วมประชุมเสวนาเสร็จส้ิน 
การจัดเวทแีสดงความคิดเห็นโดยนายอ าเภอศรีนครินทร์ผู้เข้าร่วมประชุม 
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การจัดเวทแีสดงความคิดเห็นโดยนายอ าเภอศรีนครินทร์ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 



 133 

ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ - สกุล :  นางนาที  รัชกิจประการ 
วนัเดือนปีเกดิ :  20 สิงหาคม 2502 
 

การศึกษา 
 พ.ศ. 2529 :  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สาขาภาษาองักฤษ วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา 
 พ.ศ. 2533 :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) จาก Sommerset University  
     ประเทศองักฤษ 
 พ.ศ. 2547 :  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาการจดัการคุณภาพ 
     สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา 
 
ต าแหน่ง :  เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชยั ชิดชอบ) 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2531 - 2537 :  เจา้ของร้านอาหารไทยช่ือ บูรพาในเมืองคริสตนัพาเลช  
     ประเทศองักฤษ 
 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั :  ประธานบริหารบา้นสวนสายป่านรีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก  
     จงัหวดัสระบุรี 
 พ.ศ. 2549 :  อดีต สมาชิกวฒิุสภา จงัหวดัพทัลุง 
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั :  เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชยั ชิดชอบ ) 
  :  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 1 จงัหวดัพทัลุง 
  :  ประธานคณะกรรมการสภาพฒันาสตรีจงัหวดัพทัลุง 
  :  ประธานสมชัชาสตรี จงัหวดัพทัลุง 
  :  ประธานสโมสรฟุตบอล พทัลุง เอฟซี จงัหวดัพทัลุง 
  :  ประธานอนุกรรมการจดัสร้างศูนยป์ฎิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
     จงัหวดัพทัลุงประธานนกัศึกษารุ่นท่ี 4 หลกัสูตรผูน้ าการเมือง  
     สถาบนัพระปกเกลา้ 
 
ประสบการณ์ศึกษาดูงาน 
 พ.ศ. 2551  :  AIPA เขา้ร่วมประชุมสมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี 29  
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     ประเทศสิงคโปร์ 
พ.ศ. 2552  - ศึกษาดูงานวฒันธรรมคนสิบสองปันนา สปป.ลาว - จีน 

 - AIPA เขา้ร่วมประชุมสมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี 30 พทัยา 
 - ศึกษาดูงานสภานิติบญัญติั ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 - ดูการต่อเรือ ประเทศนิวซีแลนด ์
 - ศึกษาดูงานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประเทศออสเตรเลีย 
 - อบรมกรรมฐาน จนัทบุรี 
 - ศึกษาดูงานสภานิติบญัญติั ราชอาณาจกัรบาห์เรน 
 - ศึกษาดูงานทางดา้นเทคโนโลยี ดูไบ 
 - ดูงานพุทธสถานและเขา้ร่วมสัมมนามหาวทิยาลยัหนานฮวา สาธารณรัฐจีน 
 - APPF ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก คร้ังท่ี 17 สปป.ลาว 
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