
Reform

ร ุนแรง High Tech
High Touch

รวดเร ็ว

Transformต อเน  ือง

เพ ิ มระด บั Connectivity

เก ดิ Interactivity

ม  ีMobility

คล ื นล ูกท ี  5

สภาพการเปล  ียนแปลง
(Mode of Change)

เง  ือนไขใหม  (New Condition)

ข อจำก ดัใหม  (New Limitation) Goods & 
Service

Information &
 Knowledge

ร ปูแบบการแลกเปล  ียนแบบใหม  
(New Trade)

การเร ียนร  ูแบบใหม  
(New Learning)

เราจะอย  ูรอดในสภาพการเปล  ียนแปลง
อย างม ีความส ุขได อย างไร ? (HOW?)

เราร  ูจ กัส ื อสารก บัคนมากข  ึน
แต กล บัไม ค อยร  ูจ กัเพ  ือนบ าน

เราร  ูจ กัโลกภายนอก (Outer space)
แต ก บัไม ร  ูจ กัโลกภายในต วัเรา (Inner)

Paradox of TIME

Leverage คนอ  ืน

ทำต วัเป ็น "HUB"

ต อง Balance

ต องม ี "Focus"

บ รูณาการ 
"Integration"

ฝ นัใหญ ได 
แต ต องร  ูจ ักต ัวเอง

พล ังของท องถ  ิน

Place
Product base

Knowledge base Product

พ ฒันา Skill Labor
Learn How
to Learn

"What W e  Believe

What W e  Think

สร าง Knowledge 
Worker

People

ส ิ งท ี ต องปร ับใหม 
(Paradigm Sift)

Resource Base
More for Less

Competency Base

Less for More New Work
Work New

เปล ี ยนจากส ังคมลดทอนกำล ัง
(Pullback Society)
ส ู ส ังคมเต ิมเต ็มพล งั
(Cooperative Society)

Partnership
ห ุ นส วนร วม

เน นบ รูณาการ 
(Integration)

Collaborative
Network

หากม โีอกาสมาแล วเราจะฉวยโอกาสได อย างไร?

หากไม ม โีอกาสเราจะสร างโอกาสได อย างไร?
โอกาส - Opportunity

Con D o  Approach
เราทำได  เราทำได  !!!!

กระบวนท ศัน ใหม 
(Paradigm Shift)

SKILL - ท ักษะใหม 

Technology - เทคโนโลย ี

Innovation - นว ตักรรม

STI - สต ิ

Citizen Centered

Public Mind
ข าราชการอาช พี
ไม เพ ยีงอาช พีข าราชการ

Make it Big

Make it Lean

Make it Better

Make it Different

พ ฒันาการ

Clear and Clean
Care and Share

Shape and Sharp

SMART ราชการ

ระบบราชการใหม 

R e -Thinking Vision
Re-Imagine Action
Re-Managing

Re-Education

Re -TIME เพ ื ออย  ูรอด

ความต องการการเปล  ียนแปลง

ความต องการการม สี วนร วม

ความต องการความม อี สิระ

ความต องการท ี จะม ีความม ั นคง

Need ของคนย ุคใหม 
ประชาชนพ นัธ ุ ใหม  

ย างก าวแห งการเปล
 ี ยนแปลง

The Dance of Change

Inactive
  Reactive
  Proactive

   Interactive

Head - สมอง
Hand - ท กัษะ
Heart - จ ิตใจ

Health - ส ุขภาพ
Hom e - อบอ  ุน

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com

อ างอ งิกรอบแนวค ดิจาก : THAILAND STAND-UP  ดร.ส วุ ิทย  เมษ นิทร ยี 

http://www.prachasan.com
prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight

prachasan
Highlight



Digital Economy ติดตามอานฉบับเด็มไดจาก 
THAKSINOMICS 

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee

Digital Economy คืออะไร

ดูโลกแลวดูไทย

วิธีสรางความมั่นคงที่เปลี่ยนไป

Internet จะกลายเปน
เขตการคาเสรี

ไทยอยูอันดับไหน
ในสังคมขาวสาร

องคกรมีชีวิตเหมือนมนุษย

ความคิดของ
Bill Gates

Digital Nervous
System

เทคโนโลยีขางหนา

ความทาทายตอเด็กไทย

พัฒนาการดาน
เทคโนโลยีดิจิตอล

Intelligence Interface

Virtual Reality

On-Demand

ทุกอยาง Smart หมด

Pulse Energy

ทุกอยางเล็กลง แตจะ
เปลี่ยนโลกอยางรวดเร็ว

ยุค 2000 เปนยุค
ของอัตราเรง

การแขงขันจะอยูที่
ความเร็ว

องคกรตองมีความ
โปรงใสสูง

การเปน Learning
Organization

อยางตอตาน
การเปลี่ยนแปลง

การติดตอสื่อสาร
คือปจจัยสําคัญ

รัฐตองเปนผูนํา
ในการปรับตัว

รัฐบาลตองสามารถ
สรางและใชเครือขาย

ตองติดตั้งอินเตอรเน็ต
ในระดับตําบลตองทําประเทศไทย

ใหทันสมัย

เราตองเปน
Knowledge Economy

นายหนาจะหมดอาชีพ

คิดจะกาวกระโดด
ตองคิดแบบดิจิตอล

วงจรีวิตของผลิตภัณฑ
จะสั้นลง

ไมมีชองวางระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค

เราจะไดระบบ
การศึกษาใหม

การทํางานกับการเรียน
จะเปนสิ่งเดียวกัน

Download จะเร็วขึ้น
และถูกลง

การจางงานจะเปลี่ยนไป

ชองวางคนจนคนรวย
จะมากขึ้น

ตองตั้งหลักตัวเอง
ใหดี

ความสําคัญของ
Analytical Power

อเมริกันอยากเปน
เถาแก

คนไทยอยากเปน
มนุษยเงินเดือน

ประเทศไทยตอง
ยกเครื่องใหมหมด

ตองรูเรา และรูเขา

เราตองเปน
Winner

ตองเอา Solution
เปนตัวตั้ง

การเปลี่ยนแปลง
จะมีมากข้ึน

เด็ก ป.4 จะเลน
อินเตอรเน็ตได

เด็กอายุ 10-15 ขวบ
ทํา webpage ได

คนมีอํานาจตัดสินใจ
ตองมีความคิดแบบดิจิตอล

Spirit of Time

สังคมไทย กับ
Digital Economy



ยุคของการลาสัตว
และเก็บหาอาหาร

ยุคเกษตรกรรม

ยุคคนทํางานโดยอาศัย
ขอมูลและความรู

ยุคแหงปญญา

ยุคอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย "สื่อเสียงส่ือสารสุขภาพ" ภาคเหนือตอนลาง 26-27 สิงหาคม 2549 เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

เสียงของอารยธรรมแตละยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา

วันน้ีจะเลือก
และทําอะไร

ผูนําตองทันการเปล่ียนแปลง
เขาใจยุคสมัยเพื่อทําตัวใหถูก



4

1

2

3

Best - ด เีย  ียม
สำเร จ็ ส ดุยอด

Bad/Worst - แย 
ป ญัหา ค กุคาม

Normal - ธรรมดา
ท ุกอย างคงท  ีเด มิๆหล กัการ

/ทางเล อืก
ความหมาย

สร างภาพอนาคต
เพ  ือกำหนดทางเล อืก

ร ปูธรรม

กำหนดเป าหมาย
ท  ีจะก าวเด นิบน
ทางท จีะเป น็ไปได  หลายทาง

ต วัอย าง

ฉากท ศัน 
(Scenario)

ความค ดิ ความเข าใจ ท ัศนะ
ของบ คุคลท  ีม ตี อเร  ืองราวท ี เก ดิข  ึน
โดยใช ฐานประสบการณ ท  ีตกผล กึ
ความค ดิในจ ติใจของบ คุคล

ความหมาย
ถามต วัเองมองการเปล  ียน
แปลงต างๆ รอบต วัอย างไร?

ร ปูธรรม
การปร บักระบวนท ศัน การบร หิาร

การปร บัประบวนท ศัน ในการ
พ ฒันาตนเอง การเร ยีนร  ูใหม 

ต วัอย าง

กระบวนท ศัน 
(Paradigm)

การตกผล กึของความค ดิ (Crystalization)
ในแบบองค รวมและถ กูแยกแยะแล ว
ย อยลงไปในรายละเอ ยีด ท ายส ดุม กีาร
เช  ือมโยงความ สู มัพ นัธ  เพ  ือส  ือความเป น็
องค รวม และบ รูณาการ

ความหมาย

ท ุกคร ั งท ี จะเร ิ มงานใหม 
กำหนดกรอบมโนท ศัน 
ให ช ดัเจนก อนเสมอ

ร ปูธรรม

การสร ปุกรอบแนวค ดิการว จิ ยั

การสร ปุแนวค ดิโครงการ

การสร ปุภาพในใจ
(Mental Model)

ต วัอย าง

มโนท ศัน 
(Conceptual)

การมองไปข างหน าอย าง
แยบคาย โดยใช ฐานของ
ความเป น็จร งิใป จัจ บุ นัเป น็
จ ดุเร  ิมต นของความค ดิ

ความหมาย

มองไกล 10 ป  ี15 ป ี ร ปูธรรม
งาน (work)

ช ีว ิต (life)

ครอบคร วั (family)

การกำหนดว สิ ยัท ศัน 
ส วนตน (Personal)

องค กรจะพ ฒันาไปส  ูจ ดุใด การกำหนดว สิ ยัท ศัน 
องค กร (Organization)

ต วัอย าง

ว ิส ัยท ัศน 
(Vision)

PreView

OverView

ReView
3 View

inside out

outside in

การมองโลกด วยท ศัน 
ท ี เข าใจ เข าถ งึ และเข าท า
มองแบบรอบด าน ท ุกท ิศ

ความหมาย

ถามตนเองตลอดเวลา
เราย งัมองส ิ งท ี อย ู รอบต วั
เหม อืนเด มิหร อืไม ?

ร ปูธรรม

การเป ดิโลกท ศัน ส วนต วั

การเร ยีนร  ูเร  ืองราวใหม ๆ

การต อยอดความค ดิ
จากส  ิงเด มิๆ ของตน

ต วัอย าง

โลกท ศัน 
(Worldview)

เบญจท ัศน 
การพ ัฒนา

เบญจท ศัน  การพ ฒันา นำเสนอแนวค ดิโดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล (Glocalization Training Center)

เอกสารประกอบการบรรยาย ช มุชนย  ังย นื โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com

พ ฒันาภาวะผ  ูนำแบบองค รวม
ก บั ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

http://www.prachasan.com
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ชวงช้ันของความคิด
Basic Ordering Idea
สําหรับนักพัฒนา

กอน

เกี่ยว

กิ่ง

กรอบ

กระจาย

แกน
กลุม

กระชับ

แกน กึ๋น

ไกล

กลับ

กาว

อะไรมากอนมาหลัง
ลําดับเหตุการณใหชัด

ปจจัยอะไรบาง
ใครเกี่ยวของบาง

ประเด็นยอยที่ตองดู
องคประกอบยอย

มองผลในอนาคต
คาดการณ/ทํานาย

มองการพัฒนา
มองผลที่จะตามมา

คิดใหครอบคลุม
มองหลายๆ มุม

ยอนไปดูบทเรียน
คิดจากเปาหมาย
กลับมายังจุดเริ่มตน

คิดนอกกรอบ

มีกรอบในการคิด

จัดหมวดหมูความคิด
เรียบเรียงประเด็น

คิดแบบเฉียบคม
ประเด็นชัดเจนคิดเชิงลึกใหถึงกึ๋น

โยนิโสมนสิการ
คิดแบบแยบคาย

ประเด็นหลัก
ใครที่เปนแกนหลัก

สาระที่แทจริงคืออะไร
หลักการใหญคืออะไร

กรรม
(Action)

รูปธรรมเปนอยางไร
เกิดประโยชนอะไร

ชว
งช
ั้นข
อง
คว
าม
คิด

สํา
หร
ับผ

ูนํา
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"



เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท  ังหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ดิเช งิว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ดิในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ดร  .ประชาสรรค )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวค ิดช ุมชนย ั งย ืน กายภาพบำบ ัด คณะเทคน ิคการแพทย  ม.ขอนแก น โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

ค ิดนอกกรอบแต ม ีกรอบในการค ิด



การม อีย  ูของท กุข น  ัน
ขอบเขตของป ญัหา
(Boundary)

องค ประกอบป ญัหา
(Components)

การช  ีป ญัหาให ช ดัเจน
ท กุข 

เหต แุห งท ุกข 

ค นหาป จัจ ยัเหต ุ

จ ดัลำด บัความสำค ญ
การตรวจสอบเหต ุ

สม ุท ัย

การด บัท กุข 

กำหนดเป าหมาย

ทางส  ูเป าหมาย
(Road Map)

ว ธิ กีาร/ทางเล อืก
ในการแก ป ญัหา

น โิรธ

หนทางไปส  ูความด บัท กุข 

ส  ูความย  ังย นื

ม สี วนร วม

การปฏ บิ ตั เิพ  ือแก ไขป ญัหา
(Problem Solving)

มรรค

ป ญัหาของช มุชน

เหต แุห งป ญัหาช มุชน

ทางออกการแก ป ญัหา

การลงม อืแก ป ญัหา

ประย กุต ส  ูการ
พ ฒันาช มุชน

อร ิยะส ัจ 4
ของการพ ัฒนา

What - อะไร

Where - ท  ีไหน

Who - ใคร

When - เม  ือใด
4W

ท กุอย างม เีหต ุ

ป จัจ ยัเช  ือมโยงอ ทิ ปัป จัจยตาSolution

อร ยิะส จั 4 ก ับแนวค ิดการพ ัฒนา เอกสารประกอบการบรรยาย แนวค ิดช ุมชนย ั งย ืน ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี



เปนผูนําตองคลําชางใหครบทั้งตัว

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

1. กําแพง

2. ทวน

3. งู

4. ตนไม

5. พัด

6. เชือก

คลําดานขาง
เขาใจวาเปนกําแพง

คลําที่งางอน
เขาใจวาทวน

คลําท่ีงวงมวน
เปรียบไดดั่งงู

คลําท่ีเขา
นึกไปคลายตนไม

คลําที่หู
ดูคลายพัด

คลําไดหาง
ชางก็คลายเชือก

แนวคิดสําหรับผูนํา : การจะเปนผูนําตองฝกมองภาพรวม (the whole) มองรอบดาน ไมดวนสรางภาพในใจแลวสรุปเพียงเพราะไดยิน ไดเห็น
ควรจะฟงดวยใจ เห็นดวยปญญา การดวนสรุปอะไรที่ยังไมไดศึกษาอยางเขาใจ มันจะนําพาผูนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซ่ึงสงผลตอคนรอบขาง
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การนําหลักการไปใชในชีวิตจริง
1. คิดเชิงระบบ (System thinking) เพื่อเชื่อมโยง
   ระบบยอยเขาดวยกัน
2. เปนบุคคลองครวม (Holistic person) สุขภาพ
   การทํางาน ครอบครัว ตองไมแยกสวน
3. เปรียบชางคือทีมงาน  (TEAM) มันจะตองอาศัย
   หลายสวนประกอบก็คือ หลายคน หลากความสามารถ
4. ตาบอดได แตใจอยางบอด ส่ิงท่ีจะทําใหผูนําไมเปน
   เหมือนตาบอดคลําชางก็คือ การเรียนรูตลอดเวลา
   (Learning) จะทําใหผูนําพรอมที่จะปรับกรอบคิดของตัวเอง
   ไมติดกรอบเดิมๆ ของตนเอง

Leaders see ways
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เน นมน ษุย เป น็ศ นูย กลาง
ของการพ ฒันา

ม  ุงให การศ กึษาและป จัจ ยัเก  ือหน นุ
เพ  ือช วยให ท กุช วี ติเข าถ งึความงอกงาม

เป น็จ ดุเร  ิมต นของระบบความส มัพ นัธ 
ระบบใหญ ซ  ึงเป น็จ ดุหมายส งูส ุด

ส ขุภาพด ี

ขย นัอดทน

ร บัผ ดิชอบ

ม ฝี มี อื ความร  ู
ความสามารถ

เช  ียวชาญ

ทร พัยากรมน ษุย  เป น็ท นุป จัจ ยั
ท  ีพ งึได ร บัการพ ฒันา

มน ษุย 

ไม แยกส วน

บ รูณาการ
ร วมส วน

ระบบย อยต องประสาน
กลมกล นื สอดคล อง

ม สี วนร วม
ระบบการเม อืง

รากหญ า

ระบบเศรษฐก จิ

ระบบบร หิาร

เอ  ือให เก ดิบรรยากาศการพ ฒันา

เอ  ือให คนท  ีแตกต าง
ไม ถ กูละเม ดิส ทิธ ิ

ส ังคม

เราเป น็ส วนหน  ึง
ของธรรมชาต ิ

ใช ช วี ิตให สอดคล อง
ก บัธรรมชาต ิ

ต องมองใหม  มน ษุย ไม แยกส วน
จากธรรมชาต ิ

เล กิเอาชนะธรรมชาต ิ

ไม ทำลาย

มน ษุย ต องเสร มิสร างธรรมชาต ิ

ความส มัพ นัธ 
เข าใจกฎธรรมชาต ิ

ธรรมชาต ิ

ไม ทำลายธรรมชาต ิ

แก ป ญัหาพล งังาน

ไม สร างของเส ยี
ขยะ

น ำเส ยี
เพ  ือกำจ ดัของเส ยี

พ ฒันาเทคโนโลย ี
เพ  ือแก ป ญัหา

ส งเสร มิการว จิ ยั
และพ ฒันา

ลดการพ  ึงกระแสหล กั

พ ฒันาและพ  ึงตนเอง
ทางด านเทคโนโลย ี

ม สีต ิ
โยน โิสมนส กิาร

ไม ทำลายภ มู ปิ ญัญา

คนต องใช เทคโนโลย ี
บนฐาานค ดิใหม 

เทคโนโลย ี

การพ ัฒนา
อย างย ั งย ืน

Sustainable
Development

การพ ัฒนาท ี ย ั งย ืน พระธรรมป ิฏก (ป.อ. ปย ุต ฺโต)
Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

www.prachasan.com

"Sustainable development is development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future

generations to meet their own needs"
by UN Commission on Environment and Development

Economy ต องค  ูก บั Ecology
Development ต องค  ูก บั 

Environment

http://www.prachasan.com


พฤต กิรรมท  ีด ี
ช วยให จ ติใจงอกงาม
และป ญัญางอกงาม

ม ีว ิน ัย

ว ฒันธรรม
พฤต กิรรมท  ัวไป

ส มัมาอาช วีะ

สร างสรรค เก  ือก ลู
ธรรมชาต ิ

พฤต กิรรมในการทำมา
หาเล  ียงช พี

การก นิ

การใช 

การกำจ ดัของเส ยี

พฤต กิรรมเศรษฐก จิ

ไม เบ ยีดเบ ยีน

พฤต กิรรมในการ
หาความส ขุ

พ ฒันาช วี ติ
พฤต กิรรมพ ฒันาคน

1 พฤต กิรรม

พ อแม 

ผ ู ใหญ 

คนเล  ียงด ู

คร อูาจารย 

ผ  ูใหญ เป น็แบบอย างให เด ก็

เก ดิการแข งข นั

ช ิงด ีช ิงเด น
จ ติท ี ค ดิจะได จะเอา

ไม ทำลายล าง

เคารพธรรมชาต ิ
ใกล ช ดิหร อืห างจากธรรมชาต ิ

ร  ูจ กัพอ

สมด ุลช วี ิต
ร  ูจ กัส นัโดษอย างถ กูต อง

ม คีวามส ขุได 
โดยไม ต องพ  ึงว ตัถ ุ

ร กัษาศ กัภาพ/อ สิระภาพไว 

ทำส ิ งท ี ด ีงาม

ใจอย  ูก บัก จิ
จ ติอย  ูก บังาน

อ ดุมคต ิ

2 จ ติใจ

ค ดิให เป น็

ผ ู ใหญ ต องช ี 
ประเด น็ให เห น็แจ ง

ค ิด เพ  ือปฏ บิ ตั ไิด ถ กู

ฝ กึเด ก็ค ดิไปในทาง
โยน โิสมนส กิาร

ป ญัหาบนฐานของเหต ผุล

เสพบร โิภคด วยต ณัหา

เสพบร โิภคด วยป ญัญา

บร โิภค/เสพ 
แบบใช ป ญัญา

เวลาช วี ติ

ไม ประมาท
เวลาม คี ากว าเง นิทอง

พ ฒันาป ญัญาเพ  ือเข าใจโลก

3 ป ญัญา

พ ฒันาคนท  ีความค ดิ

พ ฒันาว ธิ กีารเร ยีนร  ู

พ ฒันาว ถิ กีารบร โิภค

พ ฒันาท กัษะช วี ติ

คนค อืห วัใจของการพ ฒันา

ระบบการพ  ัฒนาคน
เพ  ื อรองร  ับการพ  ัฒนา

อย างย ั งย ืน

การพ ัฒนาท ี ย ั งย ืน พระธรรมป ิฏก (ป. อ. ปย ุต ฺโต)
Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

www.prachasan.com

ว ิธ ีใช ช ีว ิต - Life Style
มาตรฐานการครองช ีพ - Standard of Living
ค ุณภาพช ีว ิต - Quality of Life

"Sustainable development is development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future

generations to meet their own needs"
by UN Commission on Environment and Development

http://www.prachasan.com


ว ดัจาดประส ทิธ ภิาพ
การปฏ บิ ตั หิน าท  ี

ว ดัจากส ขุภาพอนาม ยั

ว ดัจากการม สี วนร วม
ทางการเม อืง

คนท  ีม คี ณุภาพ

พ ดูด ี

ทำด ี
ความด ี

ค  ูก บัจร ยิธรรม

คนท  ีม คี ณุธรรม

คนท ี ม คีวามสงบส ขุ

คนพ ฒันา

เป น็ช มุชนเร ยีนร  ู
(Learning organization)

การวางแผน
(Planning)

การจ ัดกระบวน
(Organizing)

การลงม ือหร ือดำเน ินการ
ตามแผน(Implementing)

การประเม ิน
(Evaluation)

เป ็นช ุมชนท ี ร ู จ ัก
จ ัดการตนเอง
(Community Management)

เป ็นช ุมชนท ี ม ีจ ิตว ิญญาณ
(Spirituality)

เป น็ช มุชนท  ีม สี นัต ภิาพ
(Peaceful)

ช มุชนเข มแข ง็

ความส ุขของท  ัง
คนและช มุชน

เป าหมาย

ค น

การศ ึกษา

ครอบคร ัว

ความเช ื อ

ร ูปธรรม

ค าน ยิม

บรรท ดัฐาน
ทางส ังคม

นามธรรม

ด านส งัคม
(Social)

ด านเศรษฐก จิ
(Economic)
ด านการเม อืง
(Politic)

ส ิ งแวดล อม
(Environment)

ส ิ งท ี จะต องพ ัฒนา

หล กัการช วยก นัค ดิ
(Non-Directive method)

หล ักการ PAR

Technology
Economic
Resource

Mental

Socio-culture
หล กัการพ  ึงตนเอง
(Self - reliance)

ร ักษาสมด ุล

Balance
การพ ึ งตนเอง

Ability
สร างพ ันธม ิตร

ทำงานเป ็นท ีม
Networking

หล ักการ BAN

การร ู จ ักตนเอง

การส งเสร ิมการศ ึกษาอบรม

การสร างกล ุ มช วยตนเอง
หล ักการจ ัดการ

หล กัการพ ฒันาช มุชน
แบบจ ดัการ

การสร างว ิส ัยท ัศน ของช ุมชน

นโยบายการพ ฒันาแบบจ ดัการ

ทำความเข าใจนโยบายร วมก นั

จ ดัต  ังคณะกรรมการของช มุชน

การจ ดัต  ังกองท นุเพ  ือการพ ฒันา

ว ธิ กีารพ ฒันาแบบจ ดัการ

การพ ัฒนาท  ีม  ุงผลความย  ังย นื

ม  ุงการให ช มุชนจ ดัการตนเอง

พ ฒันาแบบพห ภุาค ี
มาจากหลายหน วยงาน

ช มุชนดำเน นิการพ ฒันาเอง

การพ ฒันาท  ีให ความสำค ญัก บั
การบร หิารจ ดัการ

ล กัษณะเด นของ
การพ ฒันาแบบจ ดัการ

ชาวบ าน/ช มุชน เป น็ต วัของต วัเอง

ชาวบ านช มุชนร  ูป ญัหา
และแก ป ญัหาของตน

ชาวบ าน/ช มุชนเล อืก
พ นัธม ติรการพ ฒันาของตน

ช มุชนใช ภ มู ปิ ญัญาของตน

ข อด ี

ชาวบ านขาดผ  ุนำ
ท  ีม บีารม ี

รวมต วัก นัยาวนานยาก

การจ ดัการตนเอง
ต องการความร  ู ความอดทน

ทำงานพห ุภาค ี
ประสานงานยาก

ข อด อย

ข อด /ีข อด อย

บทสร ุป

     การพ  ัฒนา
       ช  ุมชน
     แบบจ  ัดการ

คนพ ัฒนา

ช ุมชน
เข มแข ็ง

ความส ุข

การพ ัฒนาช ุมชนแบบจ ัดการ ดร.ส ัญญา ส ัญญาว ิว ัฒน 
Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
www.prachasan.com
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พอเหมาะ

ไม ใหญ เก นิไป

พ นัธย ดึโยง

ช มุชนท  ีม ขีนาดเหมาะสมท  ีท กุคนร  ูจ กัก นั
ทำให เก ดิความย ดึโยงร บัผ ดิชอบต อก นั

ด านจ ติใจ

ด านกายภาพ

สนองตอบ
สมาช กิช มุชนท  ีตอบสนองความต องการ

ของสมาช กิท กุด าน

ประเด น็ร วม

ไม ข  ึนก บัขอบเขตภ มู ปิระเทศ
ช มุชนท  ีรวมต วัตามความสนใจร วม

ม เีป าหมายตอบสนองท กุคน

เป าหมายช มุชน

เป าหมายสมาช กิ

เป าหมายประเทศ

เป าหมายต องสอดคล อง

ช มุชนท  ีม เีป าหมายร วมก นั
และทำก จิกรรมอย างต อเน  ือง

ผ กูพ นัแบบต วัต อต วั

ย ึดโยงทางจ ติใจ
ช มุชนท  ีสมาช กิผ กูพ นัต วั

ท กุคนม คีวามสำค ญั

ไม เน นเฉพาะผ  ุนำ

เป น็เจ าของร วมก นั

ช มุชนท  ีสมาช กิท กุคนม สี วนร วม

แก ป ญัหาด วยตนเอง

ลดการพ  ึงพ งิและพ ึ งพา
ไปเป น็การพ ฒันาส  ูพ  ึงก นั

ช มุชนท  ีร บัผ ดิชอบแก ป ญัหา
ตนเองก อนพ  ึงพาร ฐั

เป น็ส วนหน  ึงของส งัคมใหญ 

แต ละช มุชนเช  ือมโยงก นั

ไม เป น็ช มุชนป ดิต วัเอง

ช มุชนท  ีเช  ือมโยงก บัส งัคม

พร อมร บัการเปล  ียนแปลง
เสมอ ตลอดเวลา

ตามท นัการเปล  ียนแปลง

เป น็ช มุชนแห งการเร ยีนร  ู
ตลอดช วี ติ

ช มุชนท  ีพลว ตั

คงหล กัการแต ปร บัเปล  ียน
ในรายละเอ ยีด

เคารพภ มู ปิ ญัญา
ช มุชนท  ีเหมาะสมก บับร บิทท องถ ิ น

เพ  ือส  ูการเป น็ช มุชนท  ีย  ังย นื
(Sustainable Community)

ว ธิ กีารดำเน นิช วี ติ

ค าน ยิม

ความค ดิ

ถ ายทอดแบบแผน

Socialization

ช มุชนท  ีม กีารถ ายทอดแบบแผน
การดำเน นิช วี ติจากร  ุนส  ูร  ุน

หลากหลาย

แตกต าง

แสวงจ ดุร วม

ช มุชนท  ีม เีอกภาพท ามกลางความแตกต าง

ช มุชนย อย

กล  ุมย อย
ช มุชนท  ีม ลี กัษณะเช งิซ อน

ล ักษณะช ุมชน
ตามแนวค  ิด
ช  ุมชนน ิยม

ช ุมชนน ิยม :  ฝ าว ิกฤตช ุมชนล มสลาย ศ.ดร.เกร ียงศ ักด  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ 
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วางมน ษุย ไว ใจกลาง
แนวความค ดิ

มน ษุย เป น็จ ดุม  ุงหมาย
ของการพ ฒันา

คนพ ฒันาอย างต อเน  ือง
รองร บัการเป น็ช มุชน

1 หล กัการให คน
เป น็ศ นูย กลาง

ร เิร ิ มส  ิงใหม ๆ ด วยวตนเอง

ช วยตนเองให มากท  ีส ุด

พ  ึงพาก นัเองให มากท  ีส ดุ
(Interdependence)

2 หล กัการด แูลต วัเอง
มากท ี ส ดุ

ไม เอ ยีงไปข างใดข างหน  ึง

สมด ลุว ตัถ  ุและจ ติใจ

สมด ลุระหว างเสร ภีาพ
และระเบ ยีบว นิ ยั

3 หล กัความสมด ลุ

การค ดิ

การพ ดู

การแสดงความค ดิเห น็

ให เสร ภีาพเต ม็ท  ี

เป ดิโอกาสให สร างสรรค 
บนพ  ืนฐานของปท สัถาน
ไม ม ใีครเด อืดร อน

4 หล กัเสร ภีาพในช มุชน

ไม ปล อยให ใครต องโดดเด  ียว

สร างจ ุดเช  ือมโยง

แลกเปล  ียนเร ยีนร  ู

5 หล กัการให สมาช กิม สี วนร วม
ในท กุก จิกรรม

ว ดัจากการส งต อ

การถ ายทอดค าน ยิม

สร างว ฒันธรรม
จากร  ุนส  ูร  ุน

6 หล กัความย  ังย นืของช มุชน

ส  ิงด สีามารถนำมาใช 

พ  ึงตนเองทางป ัญญา

ผสมผสานทางความค ิด

7 หล กัการพ  ึงพ งิภ มู ปิ ญัญาของตน
และผสมเกสรทางความค ดิ

หลากหลายศาสตร 

ไม มองแยกส วน

8 หล กัการมองแบบองค รวม

     หล ักการสร าง
       ช ุมชนน ิยม

ช ุมชนน ิยม : ฝ าว ิกฤตช ุมชนล มสลาย ศ.ดร.เกร ียงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ  
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สร าง"กระแสช มุชนน ยิม"
ให เก ิดข ึ นท ั วท ั งส ังคม

กำหนดย ทุธศาาสตร การสร าง
ช มุชนน ยิมท  ีช ดัเจน

สน บัสน นุให เก ดิการรวมกล  ุมในส งัคม

สร างให เก ดิความร  ูส กึร วม
ในการเป น็เจ าของช มุชนน ยิม

วางหล กัเกณฑ และข อตกลง
ในการอย  ูร วมก นัเป น็ช มุชน

สร างระบบ "คำม  ันส ญัญา" ในช มุชน

ม อีงค กรการจ ดัการ
ในท กุช มุชนน ยิม

แก ไขกฎหมาย กฎระเบ ยีบ
ให รองร บั และเอ  ืออำนวย
ต อส ทิธ ชิ มุชนและการจ ดัต  ังกล  ุม
ในส งัคม

สน บัสน นุช มุชนจ ดัสรร
ภาษ ขีองช มุชน

ส งเสร มิการจ ดัสว สัด กิาร
ภายในช มุชน

สร างผ  ูนำช มุชนท  ีม ปีระส ิทธ ภิาพ

ม ผี  ูเช  ียวชาญช มุชนคอย
ให ความช วยเหล อื แก สมาช กิ
ในช มุชนต างๆ

การจ ดัต  ังภาค รี วมก นั
เพ  ือสร างช มุชนน ยิม

        แนวทาง
        การสร าง
       ช ุมชนน ิยม



คนไทยมีความฉลาด

คนไทยออกกําลังกาย

คนไทยไดรับการศึกษา

คนไทยมีครอบครัวอบอุน

คนไทยอายุยืน

คนไทยเขาถึงบริการสุขภาพ
คนไทยบริโภคอาหารปลอดภัย

คนไทยลดสุรา บุหรี่

คนไทยมีอุบัติเหตุนอยลง

คนไทยฆาตัวตายนอยลง

สังคมปลอดอาชญากรรม

คนไทยมีสัมมาอาชีพ

คนไทยมีที่อยูดี

คนไทย ลดอบายมุข
สิ่งเสพติด

คนไทยเอื้ออาทร
มีความรัก

คนไทยมีสติ
ใชปญญา

คนไทยยึดมั่น
ในหลักธรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวสูเมืองไทยแข็งแรง ดวยการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ขอนแกน, ประเทศไทย

ทางสติปญญา

อารมณ

เมืองไทยแข็งแรง

สม่ําเสมอ

เหมาะกับเพศวัย

ทุกสวนของสังคม

การศึกษาในระบบ

การเรียนรูตลอดชีวิต

เปนพื้นฐานของชีวิต

ผูสูงอายุไดรับการดูแล

เด็กไดรับการสั่งสอน

มีเวลาใหกันและกัน

ปวยดวยโรคที่ปองกันไดนอยลง

อายุยืนแบบมีความสุข

ลดปจจัยเสี่ยงของชีวิตลง

บริการมาตรฐาน เขาถึงอยางเทาเทียม
ไมมีสารปนเปอน
ฉลากอาหารสมบูรณ
อาหารไดมาตรฐาน

ขายใหนอยลง

ดื่มใหนอยลง

สูบใหนอยลง

ลดภาวะเสี่ยงภัย

สํานึกปลอดภัยไวกอน
ลดการสรางความเสี่ยง

โรคจิตนอยลง

เครียดนอยลง

มีที่ปรึกษา

ไมทํารายกันและกัน

พี่นองปองปลาย

ชวยกันดูแลชุมชน

ไดทํางานที่รัก

มีรายไดพึ่งตนเอง

อยูอยางพอเพียง

เฮาสิเฮ็ดอีหยัง

ไผเฮ็ดนําเฮาแหน

อุปสรรคมีอีหยังแหน

มันสิแหลวยามใด
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