การพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน
โดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง
เพื่อความรมเย็นเปนสุขทุกหมูบานทุกตําบลและทุกจังหวัด

ประเวศ วะสี
(พฤษภาคม ๒๕๔๖)
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๑
ความมุงมั่นรวมกัน
จากประสบการณ ความรู และสถานการณในปจจุบัน มีความเปนไปไดที่คนไทยจะตั้ง
เปาหมายวาจะมีการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน เพื่อความรมเย็นเปนสุข
โดยทําเปนโครงการนํารองในบางตําบล และบางจังหวัด เรียนรูวิธีการจัดการ แลวขยาย
ตัวใหเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ เปนประเทศที่มีความรมเย็นเปนสุข
ในแตละตําบล ถาชาวบานมีสัมมาอาชีวะ มีรายไดสูงกวารายจาย มีการอนุรักษสิ่งแวด
ลอม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมมีการจี้ปลน และควบคุมอุบัติเหตุได มีวัฒนธรรม
มีศาสนธรรม มีสุขภาพดี และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถรักษาดุลยภาพ และพัฒนา
อยางยั่งยืน ยอมมีความรมเย็นเปนสุข
คนไทยควรจะสรางความมุงมั่นรวมกันวา เราจะสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการและ
ยั่งยืน เพื่อทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุข ในทุกหมูบาน ทุกตําบลและทุกจังหวัด ทั้งประเทศ

๒
พัฒนาอยางบูรณาการ ๘ ประการ
การพัฒนาไมควรจะมุงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดดๆ หรือแยกสวน เพราะจะทําใหเกิดการเสีย
ความสมดุลและความวิกฤต แตควรจะพัฒนาทุกดานอยางเชื่อมโยงเปนบูรณาการ เพื่อความ
สมดุลและความยั่งยืน
องคประกอบของมรรคผล ๘ ประการ ที่ควรพัฒนาอยางบูรณาการ มีดังนี้
๑. การมีสัมมาอาชีวะเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่
๒. การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใชอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน
๓. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔. มีสังคมเขมแข็ง
๕. มีการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม
๖. มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือศาสนธรรม
๗. มีสุขภาพดี
๘. มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ที่จะรักษาดุลยภาพทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งพอจะขยายความพอเปนสังเขปดังนี้
๑. การมีสัมมาอาชีวะเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่
ถาทุกพื้นที่มีครอบครัวที่มีสัมมาอาชีวะ มีรายไดสูงกวารายจาย จะเปนพื้นฐานแหงการ
พัฒนาดานอื่นๆ
สัมมาอาชีวะเปนองคประกอบในมรรค ๘ และมีความสําคัญขั้นพื้นฐาน
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สัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพอันไมเบียดเบียนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม นี้แปลวา
เราเอาคนเปนตัวตั้ง คือดูกันที่จํานวนคนที่มีสัมมาอาชีวะมากที่สุด ไมใชดูกันแตที่รายไดรวม
โดยไมคํานึงถึงวาคนจะไมมีงานทําหรือไมจะประกอบอาชีพอื่นอันเบียดเบียนหรือไม
ตัวอยางในสหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่มีที่ดินกวางใหญไพศาล แตมีคนทําอาชีพเกษตรกรรม
อยูรอยละ ๓ เทานั้น อีกรอยละ ๙๗ ตองมีชีวิตอยูในเมือง ประกอบอาชีพหลายอยางที่ไมใช
สัมมาอาชีวะ รวมทั้งคาอาวุธ อันนําไปสูความยุงยากทางสัมคมนานาประการ
ในแตละตําบล และแตจังหวัดควรจะชวยกันคิด มีสัมมาอาชีวะใดไดบาง และสงเสริมให
มีขึ้นเต็มพื้นที่ และวัดความสําเร็จกันที่ครอบครัวจํานวนมากที่สุดมีรายไดอันสุจริต มีรายได
มากกวารายจาย มีความพอเพียง
๒. การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม
ทุกพื้นที่ตองมีปาไมเพิ่มพูนขึ้นดวยการมีปาชุมชน ดวยการทําเกษตรผสมผสาน ทําให
มีความชุมชื้นและเก็บน้ําไดมากขึ้น ลดความแหงแลง มีการอนุรักษพันธุปลาในทุกลําน้ํา และ
อนุรักษพันธุสัตวอื่นๆ
การรักษาฐานทรัพยากรมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจรากหญา และการพัฒนา
อยางยั่งยืน คนในชุมชนทองถิ่นควรรวมตัวกันพิทักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ทุกตําบลควรจะจัดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมใหมีการจี้ การปลน
การฆา ทั้งของคนในชุมชนเองหรือของผูเดินทางผาน หรือมาทองเที่ยว รวมทั้งควบคุมอุบัติเหตุ
ทุกตําบลเปนตําบลปลอดภัย
การประกาศเปนตําบลหรือจังหวัดปลอดภัย จะเปนเกียรติและศักดิ์ศรีของตําบลหรือ
จังหวัดอยางยิ่ง
๔. มีสังคมเขมแข็ง
ในทุกชุมชนทองถิ่นมีการรวมตัวรวมคิดรวมทํา สามารถกําหนดอนาคตของตนเองได มี
ผูนําตามธรรมชาติผุดบังเกิดขึ้นจากกระบวนการรวมตัวรวมคิดรวมทํา
ผูนําเหลานี้ตองมีหลายคนทั้งหญิงและชาย เพื่อความยั่งยืนตอเนื่อง สิทธิชุมชนอยาง
นอยใน ๔ เรื่องคือ
(๑) สิทธิในการทํามาหากิน
(๒) สิทธิในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน
(๓) สิทธิในการสื่อสารชุมชน
(๔) สิทธิในการมีระบบการเงินของชุมชน
ชุมชนจะหายจนและเขมแข็งอยางยิ่ง
ชุ มชนท องถิ่นต องมี ความสามารถในการจัดการการพัฒนาการอยางบูรณาการและ
ยั่งยืน ตองมีการสงเสริมความสามารถในการจัดการของทองถิ่น การกระจายอํานาจ และ
กระจายงบประมาณเทานั้นหาเปนการเพียงพอไม
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๕. มีการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตรวมกันของกลุมชน อันสอดคลองกับสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ
เพราะสิ่งแวดลอมแตละแหงแตกตางกัน วัฒนธรรมของแตละชุมชนทองถิ่นจึงแตกตางหลาก
หลาย ที่เรียกวาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความหลากหลายทําใหเกิดความสอดคลองและยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นจึงควรเขาใจ เห็น
คุณคา ภูมิใจ ใชประโยชน วัฒนธรรมของตนเอง
วัฒนธรรมคือจุดแข็งของแตละชุมชนทองถิ่น เพราะวัฒนธรรมหมายถึงความรวมกัน จึง
ควรเปนตัวตั้งของการพัฒนามากกวาการคิดเชิงเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันทอดทิ้งฉัน
ประวัติศาสตรทองถิ่นจะชวยการรวมตัวของผูคนในชุมชนทองถิ่น เพื่อความเขมแข็ง
ทางสังคมของชุมชนทองถิ่น ฉะนั้นควรมีการศึกษาวิจัยประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น แลวนํามาสู
การเรียนรูรวมกัน
เมื่อเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง ทุกชุมชนทองถิ่นและทุกประเทศจะมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
เสมอกัน เพราะวัฒนธรรมมีความแตกตางหลากหลาย ไมมีใครเหนือใคร
ตางจากการเอาเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง ที่ทําใหเกิดความสัมพันธแบบไมเทาเทียมกัน เชน
ทุกจังหวัดเปนบริวารของกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ เปนบริวารของยุโรป อเมริกา และญี่ปุน
เปนตน
การมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทําใหมีความสุข ฉะนั้นการพัฒนาควรเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง
เพราะทําใหเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกัน
การทํามาหากินก็ดี การศึกษาก็ดี ศาสนาก็ดี สุขภาพก็ดี สุนทรียกรรมตางๆ ก็ดี ควร
เชื่อมโยงอยูในฐานวัฒนธรรม ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวัฒนธรรมอื่นๆ แตตองอยูบนฐาน
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของตนเอง
๖. มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือศาสนธรรม
การพัฒนาดวยโลภจริตจะนําไปสูการแยงชิง ทอดทิ้ง และทํารายกัน
การพัฒนาเฉพาะทางวัตถุเทานั้นจะนําไปสูความเสื่อมและความไมยั่งยืน
การพัฒนาจิตสํานึกใหมีความรักตอเพื่อนมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด มีความจําเปนตอ
ความสุขของตนเอง และตอการอยูรวมกันดวยสันติระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับสิ่ง
แวดลอม
การทํามาหากิน การศึกษา การสื่อสาร การสุขภาพ ตองเชื่อมโยงกับการเขาถึงสัจธรรม
แหงความเปนหนึ่งเดียวกันของมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด เพื่อการเกิดขึ้นแหงความรักอัน
ไพศาลในเพื่อนมนุษยและธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน
สถาบันทางศาสนา กลุมที่สนใจกระบวนการสรางจิตสํานึกใหม ควรเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาอยางบูรณาการ
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๗. มีสุขภาพดี
สุขภาพคือสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณหรือทางปญญา
ซึ่งหมายถึงบูรณาการของทุกขอขางตน ๑-๖ และขอ ๘ ที่จะกลาวถึงตอไป
การสรางเสริมสุขภาพจึงหมายถึงพัฒนาการทุกดาน ทั้งในตัวมนุษย สังคม และสิ่ง
แวดลอม
สุขภาพหรือสุขภาวะจึงควรเปนดรรชนีบงชี้การพัฒนาที่ถูกตอง ควรสรางเครื่องชี้วัด
ความสุข นํามาใชวัดการพัฒนาแทนที่การวัดเฉพาะรายได หรือ GDP เครื่องชี้วัดความสุขคือ
GDH (H = happiness)
ทุกชุมชนทองถิ่นควรมีสุขภาพพอเพียง สามารถปองกันเรื่องยาเสพติด ควบคุมโรค
เอดส และการสรางเสริมสุขภาพในทุกๆ มิติ
๘. มีการเรียนรูอยางตอเนื่องที่จะรักษาดุลยภาพทามกลางความเปลี่ยนแปลง
สิ่งตางๆ ลวนเปลี่ยนแปลง การเรียนรูของบุคคลหรือองคกรใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถรักษาดุลยภาพของตนเองทามกลางการเปลี่ยนแปลง จึงจะทําใหเกิดความยั่งยืน
ชุมชนทองถิ่นจึงตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ที่ตรงนี้มีองคประกอบ ๓ ประการคือ
(๑) ความรู ขอมูลขาวสาร
(๒) การสื่อสาร
(๓) การเรียนรูที่ดี
ตองมีการจัดระบบความรูขอมูลขาวสารของชุมชนทองถิ่น ซึ่งรวมถึงหนังสือ หองสมุด
พิพิธภัณฑ อินเตอรเนต ระบบการสื่อสาร เชน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพชุมชนทองถิ่น
อินเตอรเนต
การเรียนรูที่ดีซึ่งรวมถึงการสงเสริมการอาน การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ การเรียนรู
ในเครือขายและระหวางเครือขาย
ชุมชนตองสามารถวิจัยเรื่องของตัวเอง เชน เรื่องรายจาย เรื่องหนี้ วิเคราะหปญหา
วินิจฉัยปญหา วิเคราะหทางเลือก และตัดสินใจทางเลือกที่ถูกตอง นําผลการวิจัยไปทําแผนแม
บทชุมชน และการพัฒนาอยางบูรณาการ
กระบวนการเรียนรูที่ดีจะทําใหเกิดการพัฒนาการอยางบูรณาการและยั่งยืน
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น เชน สถาบันราชภัฎ สถาบันราชมงคล มหาวิทยาลัยที่ตั้ง
อยูในทองถิ่น ควรเขามามีบทบาทสนับสนุนการวิจัยเรื่องของทองถิ่น
ทั้ง ๘ ประการนี้ตองบูรณาการอยูในกันและกัน อาจเรียกวามรรคผล ๘ ประการแหงการ
พัฒนา หรือมรรค ๘ แหงการพัฒนา หรือพัฒนาการอยางบูรณาการ ๘ ประการ
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๓
หลักการการพัฒนา
๑. ชุมชนเปนผูกระทําเอง ทางราชการเปนผูสนับสนุน ไมใชไปสั่งการใหเกิดการพัฒนา
ซึ่งจะกอใหเกิดความผิดเพี้ยน พิการ ไมยั่งยืน
๒. เปนกระบวนการทางปญญา ใชความรู ใชการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ มีการจัด
การโดยใชความรู ทุกสวนที่เกี่ยวของสัมพันธกันดวยการเรียนรู ไมใชโดยการใชอํานาจ
๓. มีกลไกการจัดการอยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน การรวมตัวกันดวยความสมัครใจ
มิใชโดยตําแหนง หรือถาเปนองคกรของรัฐก็เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ในทํานองเดียวกับ
สกว. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), สวรส.(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข), สสส. (สํานัก
งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ), สปรส. (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ)

๔
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการขยายตัวของชุมชนเขมแข็งที่มีอยูแลวดวยหลัก วสค. (RCN)
๒. สงเสริมการเกิดใหมของชุมชนเขมแข็ง
๓. สงเสริมความสามารถในการจัดการของทองถิ่น
๔. การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ซึ่งขยายความพอเปนสังเขปดังนี้
๑. สงเสริมการขยายตัวของชุมชนเขมแข็งที่มีอยูแลวดวยหลัก วสค. (RCN)
หลักการ วสค. คือ
ว = วิจัย (Research) วามีชุมชนเขมแข็งในพื้นที่อยูแลวอยางใด ที่ไหน
ส = สื่อสาร (Communication) สิ่งที่คนพบในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร สิ่งพิมพ
สื่อมวลชน อินเตอรเน็ต
ค = เครือขาย (Networking) มีการสรางและขยายเครือขายของชุมชนเขมแข็งออกไป
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มพื้นที่
๒. สงเสริมการเกิดขึ้นใหมของชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนเขมแข็งเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูของชุมชน ที่เรียกวารวมตัวรวมคิดรวมทํา
โดยการวิจัยของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการรวมขอมูลชุมชน เชน รายจาย หนี้
ทรัพยากรชุมชน นํามาวิเคราะหสังเคราะหเปนความรู กอใหเกิดจิตสํานึกใหม นําความรูมาทํา
แผนแมบทชุมชน และปฏิบัติตามแผน กอใหเกิดความพอเพียงหรือดุลยภาพของชุมชน
ความรวมมือของโรงพยาบาลชุมชน พระสงฆ และครู ในการสงเสริมชุมชนเขมแข็งมี
ความสําคัญยิ่ง ควรจะไดรับความสนใจเปนพิเศษ
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หนวยงานที่สงเสริมอาจจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน แตตองทําดวยความเขาใจ
ถองแทวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกระบวนการเรียนรูของชุมชน ไมใชผลสําเร็จรูป เชน แผน
หรือสินคา
ตองมีผูชํานาญการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูของชุมชน จะเรียกวาพัฒนากรหรือ
วิทยากรกระบวนการหรืออะไรก็ตามที
โดยที่เรื่องนี้เปนขอที่เกิดความคลาดเคลื่อนไดงาย และหนวยงานของรัฐขาดความตอ
เนื่องของความเขาใจ เพราะเปลี่ยนผูบริหารบอย การประสานการสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนเรื่องสําคัญที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) ควร
ประสานงานสรางกลไกสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน แตโดยที่สภาพัฒนฯ เองก็
เปนราชการ ซึ่งจะขาดความตอเนื่องเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ไดเชนเดียวกัน
จึงควรมีองคกรอิสระทํางานรวมกับสภาพัฒนฯ ในเบื้องตนอาจเปนเครือขายสงเสริม
การพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งอาจพัฒนาไปเปนองคกรหรือสถาบันตามความ
เหมาะสม แตตองมีองคประสานงานที่สามารถทํางานตอเนื่องยาวนาน
๓. สงเสริมความสามารถในการจัดการเพือ่ การพัฒนาอยางบูรณาการและยัง่ ยืนของทองถิน่
การกระจายอํานาจและกระจายงบประมาณไปสูทองถิ่นเทานั้นหาเพียงพอไม ดังที่กอให
เกิดความรูสึกอึดอัดขัดของกันอยูในปจจุบัน แตตองมีการสงเสริมใหทองถิ่นมีความสามารถใน
การจัดการเพื่อการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน
ควรมีกลไกสงเสริมการจัดการของทองถิ่นโดยดวน ในเบื้องตนเครือขายสงเสริมการ
พัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนดังกลาวขางตนควรรับภาระไปผลักดันใหเกิดกลไกสงเสริมการ
จัดการของทองถิ่น
ทองถิ่นในที่นี้หมายถึง อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่งถาสามารถจัดการเรื่องการ
พัฒนาอยางบูรณาการไดก็จะเปนปจจัยแหงความยั่งยืน
๔. การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เชน
. การใหหนวยงานตางๆ ทํางานโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง และรวมมือกัน
. วิธีการทางงบประมาณที่สนับสนุนการทํางาน ตาม ก.
. การแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางบูรณาการ
. ปกปองคุม ครองธุรกิจรายยอยของทองถิน่ ปองกันการถูกเอาเปรียบจากทุนขามชาติ
. สงเสริมใหเศรษฐกิจมหภาคกับเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงกันอยางเกื้อกูล
. นโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอม และปองกันผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ
องคการทางนโยบาย เชน คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะกรรมการกระจาย
อํานาจไปสูภูมิภาค (กนภ.) คณะอนุกรรมการทุนทางสังคม ซึ่งมีสภาพัฒนฯ เปนเลขานุการ
ตองทํางานเชิงนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน โดยอาศัยฐานความรู
เพราะฉะนั้นตองมีการวิจัยนโยบายเปนเครื่องมือสนับสนุน
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แตเนื่องจากนโยบายบิดเบี้ยวไดงาย เพราะอํานาจและเงิน การทํางานนโยบายโดย
หนวยงานของรัฐไมเพียงพอ ตองมีกระบวนการนโยบาย ที่ประกอบดวยการสรางความรู และ
การเคลื่อนไหวสังคมโดยอิสระ

๕
การดําเนินการโครงการนํารอง
คณะกรรมการนโยบายซึ่งมีสภาพัฒนฯ เปนเลขานุการ สามารถดําเนินการการพัฒนา
อยางบูรณาการในขอบเขตทั่วประเทศ
ในที่นี้จะกลาวเฉพาะการที่ สสส. มีโครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัดที่
ดําเนินการอยูใน ๑๑ จังหวัดและกําลังจะขยายเพิ่มอีก ๑๔ จังหวัด ที่จะสงเสริมใหจังหวัดทั้ง
จังหวัดเปนจังหวัดสุขภาพเพื่อเรียนรูการจัดการและขยายตัวไปครบทุกจังหวัดในที่สุด
สสส. เริ่มตนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับสุขภาพของชุมชนทองถิ่นอยูแลว ๔ โครง
การ โครงการนี้จะเปนโครงการที่ ๕ คือ
(๑) ชุดโครงการชุมชนเปนสุข (Healthy Community)
(๒) โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู (Healthy City)
(๓) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา "ชีวิตสาธารณะ-ทองถิ่นนาอยู" (Healthy Public Life)
() ชุดโครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
() โครงการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนโดยเอาจังหวัดเปนตัวตั้ง หรือจังหวัด
สุขภาพ
ชื่อเหลานี้อาจไมตรงกับที่เรียกเปนทางการของ สสส. แตใชเพื่อการอธิบายในที่นี้ แม
ทุกโครงการจะมีความมุงหมายรวมในการสรางเสริมสุขภาพ แตมีขนาดและมิติของการจัดการ
ตางกันและเสริมกัน
การพัฒนาโดยเอาจังหวัดเปนพื้นที่มีขนาดของการจัดการใหญ เกี่ยวของกับองคกร
ตางๆ จํานวนมาก และมีงานที่มีมิติทางนโยบายกับความเชื่อมโยงกับสวนกลาง
ถาจังหวัดทั้งจังหวัดเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางบูรณาการทั้ง ๘ ประการ ดังกลาวใน
ตอน ๒ ขางตน ก็จะเปนจังหวัดแหงความสุข
จังหวัดทั้งจังหวัดจะเปนจังหวัดแหงการเรียนรูรวมกัน และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
โครงการนี้อาจเรียกวา “โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนใน
จังหวัด” เพื่อความรมเย็นเปนสุข
ชื่อยอ พบจ.
ชื่อเลน โครงการความรมเย็นเปนสุขในจังหวัด
ควรมีกลไกในการทํางาน ๒ ระดับ คือ
๑. ผูประสานงานเครือขายสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการในพื้นที่
๒. ผูประสานงานเครือขายสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการในสวนกลาง
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เนื่องจากบุคคลและองคกรที่จะสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการนั้นมีมาก ทั้งองคกร
ทางราชการและองคกรอิสระ จึงควรมี “เครือขาย” หรือ “ภาคี” ที่จะสงเสริมทั้งในระดับพื้นที่และ
ในสวนกลาง
ผูประสานงานเครือขายสงเสริมจะตางจากผูประสานงานการพัฒนา ที่ตองมีมิติในการ
จัดการสูงและกวาง เชน ในจังหวัดตองสามารถประสานงานกับผูวาราชการจังหวัด และองคกร
ตางๆ ในพื้นที่ ในสวนกลางควรทํางานกับสภาพัฒนฯ เพื่อประสานงานทางนโยบาย
ผูประสานงานสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ประสานงานตามขอ ๑ - ๔ ที่กลาวขางตน
และอื่นๆ ดังนี้
. ประสานงานสรางความเขาใจ หรือทบทวนวิสัยทัศนรวมกันตลอดเวลา และสราง
ความมุงมั่นรวมกัน หรือการเรียนรูรวมกัน นี้เปนประการที่สําคัญที่สุด
. ประสานใหเกิดพัฒนาการอยางบูรณาการทั้ง ๘ ประการ หรือมรรค ๘ แหงการ
พัฒนาอยางบูรณาการ
. ประสานความเขาใจในหลักการทั้ง ๓
. ประสานความเขาใจในแนวทางการพัฒนาทั้ง ๔
. ประสานใหมีการสรางและการใชดรรชนีวัดความสุขในระดับตําบลและจังหวัด โดย
เปนการทํางานโดยอิสระ
สิ่งที่โครงการจะตองเตรียมรับไวก็คือ จะมีจังหวัดอื่นๆ นอกจังหวัดโครงการนํารองที่
ตองการพัฒนาอยางบูรณาการเพิ่มขึ้นดวยรวดเร็ว จะสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นไดอยางไร

๖
จังหวัดทั้งจังหวัดจะกลายเปนมหาวิทยาลัยชีวิตหรือมหาวิชชาลัย
ระบบการศึกษาทุกวันนี้มีปญหามากเพราะเกิดจากการคิดแบบแยกสวนวา ชีวิตก็อยาง
หนึ่ง การศึกษาก็อยางหนึ่ง การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมไดเอาชีวิตเปนตัวตั้ง
ชีวิตกับการศึกษาจึงแยกกันไป ระหกระเหินทั้งคู เกิดวิกฤตการณตางๆ ตามมา
การพัฒนาอยางบูรณาการที่กลาวมาทั้งหมดขางตนอยูบนฐานของการเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติ (Interactive learning through action) ซึ่งเปนการเรียนรูที่สําคัญที่สุด เพราะ
เรียนรูในการปฏิบัติการจริงของชีวิตเพื่อการพัฒนาทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ ชุมชน สังคม
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสุขภาพ พรอมกันไปอยางบูรณาการ
เมื่อทุกฝายรวมกันเรียนรูจากการปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ กลาวคือ จังหวัดทั้งจังหวัด
เปนจังหวัดแหงความพอเพียงและรมเย็นเปนสุข
จังหวัดทั้งจังหวัดจะกลายเปนมหาวิทยาลัยชีวิตที่ทุกคนทุกฝาย ทั้งเด็กและผูใหญ รวม
กันเรียนรูและปฏิบัติจนเกิดปฏิเวช คือผลสําเร็จเปนการศึกษาสําหรับทุกคน และเปนการศึกษา
ในฐานของชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เพื่อความพอเพียง ความพอดี และความสุข
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จะไมมีการขาดแคลนโรงเรียนดีๆ มหาวิทยาลัยดีๆ ที่กอความทุกขยากใหคนทั้งแผนดิน
อีกตอไป ที่เรียกวาโรงเรียนดีๆ หรือมหาวิทยาลัยดีๆ นั้น แทที่จริงแลวไมดีจริง เพราะเปน
สถาบันการศึกษาที่อยูนอกชีวิตและนอกสังคม
จังหวัดแหงการเรียนรูเพื่อความรมเย็นเปนสุขของคนทั้งจังหวัดจะเปนมหาวิทยาลัยที่
แทจริง เปนมหาวิทยาลัยชีวิต เปนมหาวิชชาลัย เพราะชวยใหหลุดจากโมหภูมิ ไปสูการพัฒนา
อยางบูรณาการและยั่งยืน
ขอใหทุกฝายรวมกันทําความเขาใจ และรวมกันสงเสริมการพัฒนาอยางบูรณาการและ
ยั่งยืน เพื่อทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขในทุกหมูบาน ทุกตําบล ทุกจังหวัด และทําใหประเทศ
ไทยทั้งประเทศเปนประเทศที่รมเย็นเปนสุข มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่ทําใหพวกเราทุกคนภูมิใจที่
เกิดมาเปนคนไทย
--------------------------------------------

