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สรุปประเด็นการบรรยาย
เรื่อง “ การบูรณาการความคิดอยางเปนระบบเพื่อประชาชน ”
โดย ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี
วันที่ 8 กันยายน 2546 เวลา 9.00-10.30 น.
-----------------------------การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่สําคัญเพื่อความรมเย็นเปนสุขของคนทั้งประเทศ การ
ที่มีโอกาสทําความดีเพื่อบานเมืองถือเปนเกียรติสูงสุด บานเมืองมีทรัพยากรมากพอที่จะทําอยาง
เปนระบบ คนไทยควรมีความรวมมือในการหวานเมล็ดพันธแหงความดี ความตั้งใจ ความซื่อสัตย
สุจริต รวมถึงความสามารถในการจัดการในการแกไขปญหา ผูวาฯ CEO กับการบริหารจัดการจะ
ยากกวาการบริหารธุรกิจ ธุรกิจประสบความสําเร็จมาจากการบริหารจัดการ แตการเปนผูนําที่ดีเปน
เรื่องที่ซับซอนกวา
วิธีที่จะพลิกสถานการณ มีดงั นี้
1. การถือวาความรูอยูในการปฏิบัติและผูป
 ฏิบัติ เปนการเปลี่ยนความคิดไปจากเดิม (ที่คดิ
วาความรูอยูใ นตํารา ตองทองตํารา ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่เปนระบบพราหมณที่มีการแบงชัน้ )
สําหรับแนวคิดแบบพุทธ คือ Public Knowledge ที่ถือวาความรูเปนสาธารณะ เปนวิทยาศาสตร
ทุกคนมีสวนรวม ความรูอยูในการปฏิบัติ และผูปฏิบัติ ซึ่งเปนความรูสวนตัวไมใชวิทยาศาสตร เชน
ความรูในการทํากวยเตี๋ยว ชางผสมปูน ชางทําผมก็มีความรูจากการปฏิบัติ ผูวาฯ ก็เชนการตองผาน
การปฏิบัติกอนที่จะมาเปนผูว าฯ ทําใหคนทุกคนมีเกียรติเทากันหมด ถือวาความรูอ ยูในคนทุกคน
ในกระแสของประเทศอเมริกา ญี่ปุนมี KM หรือ Knowledge Management
สําหรับในจังหวัด
แตละจังหวัดจะมีความรูของตนเอง
การถือวาความรูอยูที่ผูปฏิบัติจะทําใหประเทศมีศักยภาพ
ปจจุบันนักวิชาการตองพยายามไปใหถึงการสังเคราะหและการจัดการและตองเนนการปฏิบัติ ตอง
ใหความสําคัญ ถือวาทุกคนมีเกียรติในการรวมปฏิบัติ
2. ผูปฏิบัติการพัฒนา คือ ชุมชนและทองถิ่น (เดิม เนนกรม) แตไมใชวากรมไมสําคัญ
แตในการปฏิบัติชุมชนและทองถิ่นควรเปนผูปฏิบัติเอง กระทรวงและกรมตางๆ จะมีบทบาทเปน
ผูสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวอยางเชน หลวงพอเปนผูน ําชุมชนที่ดีมาก
เมื่อมรณะแลวชุมชนแตกสลายทันที ดังนัน้ ชุมชนควรเปนผูปฏิบัติเอง แตหนวยอืน่ ๆ ควรเปน
ผูสนับสนุนไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานเทคนิค หรือทรัพยากร ผูวา ฯ นั้นถาสั่งการเองทุกเรื่องอาจ
ทําใหไมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. หลักการทํางานแบบ AFP นั่นคือ Area (พืน
้ ที่) Function ( ภารกิจ) และ Participation
(ทุกสวนเขาไปมีสวนรวมใหความรวมมือ) ในแผนฯ 8 ของสภาพัฒน เปนแผนที่ดี และเปนแผน
เริ่มตนเรื่องการพัฒนาคน แตแผนฯ 8 ยังขาดการปฏิบัติ ในปจจุบันแตละจังหวัดจะมีกลุมตาง ๆ ที่
ทํางานรวมกันอยูเพื่อสนับสนุนการทํางานของผูวาฯ ไมวาจะเปนประชารัฐ ประชาคมจังหวัด
สมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ที่มี
ทุนประเดิม 800 ลานและจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
หรือในสมัย รมต.สุรเกียรติ มีสํานักงาน
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กองทุนเพื่อสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสุขภาพ จะหมายถึงสุขภาพกาย จิต สังคมและทุก ๆ เรื่อง
และพยายามแกไขความยากจนเพื่อใหเกิดสุขภาวะดวย โดยนําเงินทีไ่ ดจากภาษีเหลา บุหรี่จํานวน
หลายลานบาทมาพัฒนา รวมถึงมีเครือขายการพัฒนาอยางบูรณาการเพื่อทํางานในพื้นที่ โดยใหการ
สนับสนุนทุกอยางทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม ทางวิชาการ ดังนัน้ ผูวาฯ จะมีภาคีมาชวยเยอะ
ถาสามารถดําเนินการสําเร็จไดในทุก ๆ พืน้ ที่จะทําใหประเทศรมเย็นเปนสุข
4. มัชฌิมาปฏิปทา เปนการคิดตามเหตุ ปจจัย หรือ Co arising ไมมีอะไรที่ดีหรือไมดใี น
ตัวของตนเอง ถาคิดแบบเมืองสําคัญ ชนบทไมสําคัญ หรือเมืองไมสําคัญ ชนบทสําคัญ เรียกวาเปน
การคิดสุดโดง หรือคิดวาวัตถุสําคัญ ใจไมสําคัญ หรือใจสําคัญ วัตถุไมสําคัญ ถือวาไมเปนกลาง ซึ่ง
คนสวนใหญมกั คิดแบบนี้ ดังนั้นตองมีการคิดแบบเปนกลาง คิดอะไรทั้งหมดแบบเชื่อมโยง
ทามกลางความหลากหลายตองมีเอกภาพดวย เพื่อใหเชือ่ มโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมเชนนั้นจะ
มีการพัฒนาแบบแยกสวนทําใหเสียสมดุลเกิดขึ้น การพัฒนาที่จะเกิดตองพัฒนาแบบไดดุล และ
มีดุลยภาพ (คือเชื่อมโยงใหเกิดความพอดี ถูกตอง ไดดุล มีการบูรณาการ) เมื่อเกิดดุลยภาพก็จะเกิด
ความเปนปกติ เชนรางกาย ถาเจ็บปวยคือเสียดุล
5. ในการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน ตองไมเปนการพัฒนาเพียงแคเรื่องเดียว ตอง
พัฒนาพรอม ๆ กันทั้งเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นผูวาฯตองพัฒนาอยางบูรณาการ เพราะถาพัฒนา
เพียงเรื่องเดียวก็จะเสียดุลในทันที การบูรณาการตองบูรณาการอะไรบาง
1) เรื่องเศรษฐกิจ การทํามาหากินถือเปนสัมมาอาชีวะ ตองพยายามสงเสริมให
เต็มพื้นที่ ถาเรามีสัมมาอาชีวะเต็มพื้นที่จะทําใหความชัว่ ตาง ๆ หายไป สัมมาอาชีวะคืออาชีพที่
ไมเบียดเบียนผูอื่นและไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในมรรค 8 (สัมมนาอาชีโว) ซึ่งขณะนี้มกี าร
มิจฉาอาชีวะเปนสวนใหญ
ดังนั้นนักเศรษฐศาตรควรมาสนใจของสัมมาอาชีวะดวยไมไดดูแต
ตัวเงินเพียงอยางเดียว
2) การอนุรักษและเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน จังหวัดนาน
มีเขตอภัยทานในวัด ตอมามีการทําเขตนี้เยอะขึ้น สงผลใหประชาชนมีปลาทานกันมากขึ้น หรือที่
อําเภอพัว ตําบลศิลาแรง มีการอนุรักษปา จากเดิมที่เปนเขาหัวโลน ขณะนีก้ ลายเปนปาชุมชน กวา
200 ไร ปาถือเปน supermarket ของคนจน ไมมีปา คนจนอยูไ มได ดังนั้นทุกจังหวัดตองเนนให
มีการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองมีการดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยลดปญหาอุบัติเหตุ ยาเสพติด 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 นักวิชาการ NGO ธุรกิจ ฯลฯ มีพหุภาคี คือมีกฝี่ ายก็ได ใหมาไว
กอน โดยไมแยกสวน และตองสามารถเชื่อมโยงกันไดหมด เชน สภาพัฒนมี Community Building
5) ใชมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งสําคัญ แตมีคนเขาใจนอย เชนมหาวิทยาลัย วัฒนธรรม
หมายถึงวิถีชวี ติ รวมกันของคนกลุมหนึ่ง ๆ ถือคุณคา วัฒนธรรมรวมกัน เชน คนเชียงใหม คนตรัง
ชาวเอสกิโม คนมักจะดิ้นรนใหอยูใ หไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ รวมกัน ซึ่ง OTOP ก็อยูในเรื่องนี้
รวมถึงประวัตศิ าสตรทองถิ่นเปนตัวรวมของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนตัวเชื่อมโยงเรื่องตาง ๆ
6) ศาสนธรรม (การพัฒนาทางจิตวิญญาณ) การพัฒนาแตวัตถุอาจเกิดปญหาได
คนควรมีการคิดถึงคนอื่น คือคิดถึงจิตวิญญาณดวย ไมใชคิดแตตวั
7) สุขภาพดี
8) การเรียนรูตอ งมีการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การเรียนรูมี 3 เรื่องเกี่ยวพันกันอยู
ไดแก 1.ความรูขอมูลขาวสาร 2.เทคโนโลยีสื่อสาร 3.การเรียนรู ทั้ง 3 สวนนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางบูรณาการ
6. การจัดการโดยชุมชน/ทองถิ่น ชุมชน/ทองถิ่นตองการการสนับสนุนในการจัดการโดย
ชาวบานเปนผูวิจัยและใหเกิดเปนแผนแมบทชุมชนขึ้นมา ผูวาฯ ควรสงเสริมใหทําและใหสภาพัฒน
เขามาสนับสนุน ซึ่งถาชาวบานทําเองไดใน 7 พันกวาตําบลจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
(อาจจะทําไดใน 5 ปนี้ ) ขณะนี้หลาย ๆ แหง ยังจัดการไมเกงมากนัก ดังนั้นตองใหความสําคัญ
7. การสรางความมุงมั่นรวมกัน ใหผูฟงไดมีโอกาสมีสวนรวม ในการสรางวิสัยทัศนรวม
จะทําใหคนรูส ึกถึงความเปนเจาของซึ่งสําคัญ ถาคนในจังหวัดไดมีสวนรวมกันจะทําใหเกิดพลัง
มหาศาล เกิด Social Energy ถาจังหวัดเปนจังหวัดปฏิบัติ และเกิดการ Interactive Learning
through action จังหวัดทั้งจังหวัดจะเปน “มหาวิทยาลัยชีวิต” ในพระมหาชนกของในหลวงไดมีการ
กลาวถึงมหาวิชาลัย (มหาลัยที่มีปญญา รวมความดีในนีด้ วย) ซึ่งควรจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น
8. ความเปนเอกภาพในนโยบายแผน การปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติ สรางความ
เขาใจรวมกันในทุก ๆ ฝาย ซึ่งสําคัญมาก
9.ใชความรู แตขณะนี้ประเทศไทยใชแตความเห็นเปนสวนใหญไมใชความรู ดังนั้นควร
ตองเดินใหไดดวยความรู ดูวาในแตละจังหวัดตองมีการวิจยั วามีศักยภาพอะไร หรือมีการทํา
Human Mapping วาคนในจังหวัดเกงเรื่องอะไรบาง เพื่อชวยใหทุกคนภูมใิ จ และทําใหเกิด
Knowledge Management เรียนรูจาก life Story จะงายกวาในตํารา
ทายที่สุดของใหทุกทานรวมใจกันสรางความรมเย็นเปนสุข
เพื่อใหลูกหลานมีความ
ภาคภูมใิ จ
------------------------------

