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สรุปประเด็นการบรรยาย 
เร่ือง “ การบูรณาการความคดิอยางเปนระบบเพื่อประชาชน ” 

โดย ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี 
วันท่ี 8 กันยายน 2546   เวลา 9.00-10.30 น. 

------------------------------ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่สําคัญเพื่อความรมเย็นเปนสุขของคนทั้งประเทศ การ

ที่มีโอกาสทําความดีเพื่อบานเมืองถือเปนเกียรติสูงสุด  บานเมืองมีทรัพยากรมากพอที่จะทําอยาง
เปนระบบ คนไทยควรมีความรวมมือในการหวานเมลด็พันธแหงความดี ความตั้งใจ ความซื่อสัตย
สุจริต รวมถึงความสามารถในการจดัการในการแกไขปญหา ผูวาฯ CEO กับการบริหารจัดการจะ
ยากกวาการบริหารธุรกิจ  ธุรกิจประสบความสําเร็จมาจากการบริหารจัดการ แตการเปนผูนําที่ดีเปน
เร่ืองที่ซับซอนกวา 

วิธีที่จะพลกิสถานการณ มีดงันี้ 
1. การถือวาความรูอยูในการปฏิบัติและผูปฏบิัติ เปนการเปลี่ยนความคิดไปจากเดิม (ที่คดิ 

วาความรูอยูในตํารา ตองทองตํารา ซ่ึงเปนระบบการศึกษาที่เปนระบบพราหมณที่มีการแบงชัน้) 
สําหรับแนวคดิแบบพุทธ คือ Public Knowledge ที่ถือวาความรูเปนสาธารณะ เปนวิทยาศาสตร  
ทุกคนมีสวนรวม ความรูอยูในการปฏิบัติ และผูปฏิบัติ ซ่ึงเปนความรูสวนตัวไมใชวิทยาศาสตร เชน 
ความรูในการทํากวยเตี๋ยว  ชางผสมปูน  ชางทําผมก็มีความรูจากการปฏิบัติ ผูวาฯ ก็เชนการตองผาน
การปฏิบัติกอนที่จะมาเปนผูวาฯ ทําใหคนทุกคนมีเกียรติเทากันหมด ถือวาความรูอยูในคนทกุคน 
ในกระแสของประเทศอเมรกิา  ญ่ีปุนม ีKM หรือ Knowledge Management        สําหรับในจังหวดั
แตละจังหวดัจะมีความรูของตนเอง  การถือวาความรูอยูที่ผูปฏิบัติจะทําใหประเทศมีศักยภาพ 
ปจจุบันนกัวิชาการตองพยายามไปใหถึงการสังเคราะหและการจัดการและตองเนนการปฏิบัติ ตอง
ใหความสําคญั ถือวาทุกคนมีเกียรติในการรวมปฏิบัติ 

2. ผูปฏิบัติการพัฒนา คือ ชุมชนและทองถ่ิน (เดิม เนนกรม) แตไมใชวากรมไมสําคัญ  
แตในการปฏิบัติชุมชนและทองถ่ินควรเปนผูปฏิบัติเอง กระทรวงและกรมตางๆ จะมีบทบาทเปน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวอยางเชน หลวงพอเปนผูนําชุมชนที่ดีมาก 
เมื่อมรณะแลวชุมชนแตกสลายทันที ดังนัน้ ชุมชนควรเปนผูปฏิบัติเอง แตหนวยอ่ืน ๆ ควรเปน 
ผูสนับสนุนไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานเทคนิค หรือทรัพยากร  ผูวาฯ นั้นถาสั่งการเองทุกเรื่องอาจ
ทําใหไมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื 

3. หลักการทํางานแบบ AFP นั่นคือ Area (พืน้ที่)  Function  ( ภารกจิ) และ Participation   
(ทุกสวนเขาไปมีสวนรวมใหความรวมมอื) ในแผนฯ 8 ของสภาพัฒน เปนแผนที่ดี และเปนแผน 
เร่ิมตนเรื่องการพัฒนาคน แตแผนฯ 8 ยังขาดการปฏิบัติ ในปจจุบันแตละจังหวัดจะมีกลุมตาง ๆ ที่
ทํางานรวมกนัอยูเพื่อสนับสนุนการทํางานของผูวาฯ         ไมวาจะเปนประชารัฐ   ประชาคมจังหวดั   
สมัชชาสุขภาพจังหวัด  สมัชชาสุขภาพแหงชาติ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  ที่มี 
ทุนประเดิม 800 ลานและจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ     หรือในสมยั รมต.สุรเกียรติ มีสํานักงาน 
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กองทุนเพื่อสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสุขภาพ จะหมายถึงสุขภาพกาย จิต สังคมและทุก ๆ เร่ือง 
และพยายามแกไขความยากจนเพื่อใหเกิดสุขภาวะดวย โดยนําเงนิทีไ่ดจากภาษเีหลา บุหร่ีจํานวน
หลายลานบาทมาพัฒนา  รวมถึงมีเครือขายการพัฒนาอยางบูรณาการเพื่อทํางานในพื้นที่ โดยใหการ
สนับสนุนทุกอยางทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม ทางวชิาการ ดังนัน้ผูวาฯ จะมภีาคีมาชวยเยอะ 
ถาสามารถดําเนินการสําเร็จไดในทกุ ๆ พืน้ที่จะทําใหประเทศรมเยน็เปนสุข  

4. มัชฌิมาปฏปิทา เปนการคิดตามเหตุ ปจจัย หรือ Co arising ไมมีอะไรที่ดีหรือไมดใีน 
ตัวของตนเอง ถาคิดแบบเมอืงสําคัญ ชนบทไมสําคัญ หรือเมืองไมสําคัญ ชนบทสําคัญ เรียกวาเปน
การคิดสุดโดง  หรือคิดวาวัตถุสําคัญ ใจไมสําคัญ หรือใจสําคัญ วัตถุไมสําคัญ ถือวาไมเปนกลาง ซ่ึง
คนสวนใหญมกัคิดแบบนี้  ดังนั้นตองมกีารคิดแบบเปนกลาง  คิดอะไรทั้งหมดแบบเชื่อมโยง 
ทามกลางความหลากหลายตองมีเอกภาพดวย เพื่อใหเชือ่มโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ไมเชนนั้นจะ
มีการพัฒนาแบบแยกสวนทาํใหเสียสมดุลเกิดขึ้น  การพฒันาที่จะเกิดตองพัฒนาแบบไดดุล และ 
มีดุลยภาพ (คอืเชื่อมโยงใหเกิดความพอดี ถูกตอง ไดดุล มีการบูรณาการ) เมื่อเกิดดลุยภาพกจ็ะเกดิ
ความเปนปกต ิเชนรางกาย ถาเจ็บปวยคือเสียดุล   

5. ในการพฒันาอยางบูรณาการและยั่งยืน ตองไมเปนการพัฒนาเพียงแคเร่ืองเดยีว ตอง
พัฒนาพรอม ๆ กันทั้งเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นผูวาฯตองพัฒนาอยางบูรณาการ เพราะถาพัฒนา
เพียงเรื่องเดียวก็จะเสียดุลในทันที  การบูรณาการตองบูรณาการอะไรบาง   

1) เร่ืองเศรษฐกิจ    การทํามาหากินถือเปนสมัมาอาชีวะ  ตองพยายามสงเสริมให 
เต็มพื้นที่ ถาเรามีสัมมาอาชีวะเตม็พื้นที่จะทําใหความชัว่ตาง ๆ หายไป สัมมาอาชีวะคืออาชีพที่ 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและไมเบยีดเบยีนสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอยูในมรรค 8 (สัมมนาอาชีโว) ซ่ึงขณะนี้มกีาร
มิจฉาอาชีวะเปนสวนใหญ ดังนั้นนักเศรษฐศาตรควรมาสนใจของสัมมาอาชีวะดวยไมไดดูแต 
ตัวเงินเพียงอยางเดียว 

2) การอนุรักษและเพิ่มพนูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน จังหวดันาน  
มีเขตอภัยทานในวดั ตอมามกีารทําเขตนี้เยอะขึ้น สงผลใหประชาชนมปีลาทานกันมากขึ้น   หรือที่
อําเภอพวั ตําบลศิลาแรง มีการอนุรักษปา จากเดิมที่เปนเขาหวัโลน ขณะนีก้ลายเปนปาชุมชน กวา 
200 ไร  ปาถือเปน supermarket ของคนจน ไมมีปา  คนจนอยูไมได ดังนั้นทกุจังหวัดตองเนนให 
มีการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองมกีารดูแลสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

3) ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน โดยลดปญหาอุบัติเหตุ   ยาเสพตดิ ความ 
ยากจน ตองมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เพื่อไมใหคนจนกรอบจนทํารายแยงชิงกัน 
โดยเฉพาะควรมีการฝกวิชาชีพ (วิชาชาง) ใหชาวบานก็จะเปนการเสริมรายได ดังนั้น ถามีการ
กระจายรายไดและประชาชนไดรับสวนแบงที่เปนธรรมก็จะสามารถโยงไปเรื่องสัมมาอาชีวะ  
(ขอ 1) ไดดวย 

4) ชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง คือ การรวมตัวรวมคิดรวมทําในทุกเรื่อง มีความ 
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สัมพันธทางรากหรือ Civil Society ของไทยเรียกประชาสังคม มีการรวมคิดรวมทํา เปนการทักทอ
ทางสังคม มีเบญจภาคี ไดแกชุมชน นักวชิาการ NGO ธุรกิจ ฯลฯ มพีหุภาคี คือมีกีฝ่ายก็ได ใหมาไว
กอน โดยไมแยกสวน และตองสามารถเชื่อมโยงกันไดหมด  เชน สภาพัฒนม ีCommunity Building  

5) ใชมิติทางวฒันธรรม ซ่ึงสําคัญ แตมีคนเขาใจนอย เชนมหาวิทยาลัย วัฒนธรรม 
หมายถึงวิถีชีวติรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ๆ  ถือคุณคา วัฒนธรรมรวมกัน เชน คนเชียงใหม คนตรัง 
ชาวเอสกิโม คนมักจะดิ้นรนใหอยูใหไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ รวมกัน  ซ่ึง OTOP ก็อยูในเรื่องนี้ 
รวมถึงประวัตศิาสตรทองถ่ินเปนตวัรวมของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนตัวเชื่อมโยงเรื่องตาง ๆ  

6) ศาสนธรรม (การพัฒนาทางจิตวิญญาณ) การพัฒนาแตวัตถุอาจเกดิปญหาได  
คนควรมีการคดิถึงคนอื่น คือคิดถึงจิตวิญญาณดวย ไมใชคิดแตตวั 

7) สุขภาพด ี
8) การเรียนรูตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  การเรียนรูมี 3 เร่ืองเกี่ยวพันกนัอยู 

ไดแก 1.ความรูขอมูลขาวสาร  2.เทคโนโลยีส่ือสาร  3.การเรียนรู ทั้ง 3 สวนนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางบูรณาการ 

6. การจัดการโดยชุมชน/ทองถิ่น   ชุมชน/ทองถ่ินตองการการสนับสนุนในการจัดการโดย 
ชาวบานเปนผูวิจัยและใหเกดิเปนแผนแมบทชุมชนขึ้นมา ผูวาฯ ควรสงเสริมใหทําและใหสภาพฒัน
เขามาสนับสนุน ซ่ึงถาชาวบานทําเองไดใน 7 พันกวาตําบลจะทาํใหเกิดการพฒันาอยางยัง่ยนื 
(อาจจะทําไดใน 5 ปนี้ ) ขณะนี้หลาย ๆ แหง ยังจดัการไมเกงมากนกั ดงันั้นตองใหความสําคัญ   

7. การสรางความมุงมั่นรวมกัน  ใหผูฟงไดมีโอกาสมสีวนรวม ในการสรางวิสัยทัศนรวม
จะทําใหคนรูสึกถึงความเปนเจาของซึ่งสําคัญ ถาคนในจังหวัดไดมีสวนรวมกนัจะทําใหเกิดพลัง
มหาศาล เกิด Social  Energy ถาจังหวดัเปนจังหวดัปฏิบัติ และเกดิการ Interactive Learning   
through action จังหวัดทั้งจงัหวัดจะเปน “มหาวิทยาลัยชีวิต”  ในพระมหาชนกของในหลวงไดมีการ
กลาวถึงมหาวชิาลัย (มหาลัยที่มีปญญา รวมความดีในนีด้วย) ซ่ึงควรจะเกดิสิ่งนี้ขึ้น 

8. ความเปนเอกภาพในนโยบายแผน  การปฏิบัต ิ  การสนับสนุนการปฏิบัติ สรางความ 
เขาใจรวมกันในทุก ๆ ฝาย ซ่ึงสําคัญมาก  

9.ใชความรู แตขณะนี้ประเทศไทยใชแตความเหน็เปนสวนใหญไมใชความรู  ดังนั้นควร
ตองเดินใหไดดวยความรู ดูวาในแตละจังหวัดตองมีการวิจยัวามศีักยภาพอะไร หรือมีการทํา 
Human Mapping ว าคนในจังหวดัเกงเรื่องอะไรบาง เพื่อชวยใหทุกคนภูมใิจ และทําใหเกิด 
Knowledge Management เรียนรูจาก life Story จะงายกวาในตํารา  

ทายที่สุดของใหทุกทานรวมใจกนัสรางความรมเย็นเปนสุข เพื่อใหลูกหลานมีความ 
ภาคภูมใิจ 

 
------------------------------ 


