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การมองภาพใหญ่โลก-ภาพใหญ่
ประเทศไทย จงึน่าจะมปีระโยชน์ ขอนาํเสนอ
ดังนี้

๑.
โลกทั้งโลกจะโกลาหล ขัดแย้งรุนแรง จะวิกฤตอาหารถึงต้อง

แย่งกันกิน 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในการที่สามารถผลิตอาหารได้เหลือกิน 
เพราะฉะนั้นถึงโลกจะวิกฤตเท่าใดๆ ถ้าเราสามารถวางตัวของเราให้
เหมาะสมและรักษาจุดแข็งของเราไว้ เราก็จะไม่เป็นไร

โลกทั้งโลกจะโกลาหล 
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๒. 

การที่เราจะสามารถวางตัวของเราให้เหมาะสม เราต้องเข้าใจ
สถานการณ์ความเป็นจรงิของโลกทีส่ลบัซบัซ้อนและเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงของประเทศไทย 

อาจเรยีกการสร้างความเข้าใจดงักล่าวว่า การวจิยัยทุธศาสตร์
ชาติ หลายฝายทั้งพลเรือนและกองทัพต้องวิจัยให้รู้ความจริงหมดทั้ง
โลกและความจริงของประเทศไทย

๓.
สภาวะวิกฤตของโลกตะวันตก ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น วิกฤต

เศรษฐกิจ ซึ่งจะไม่มีทางกลับไปดีเหมือนเดิม  เพราะเป็นฟองสบู่
ทางการเงินที่ตะวันตกเคยได้เปรียบ และพลังทางเศรษฐกิจที่เคลื่อน

การทีเ่ราจะสามารถวางตวัของเราให
เหมาะสม

สภาวะวิกฤตของโลกตะวันตก 
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ย้ายมาตะวนัออกทีเ่รยีกว่า บรูพาภวิฒัน์ ความเหลือ่มลํา้ในสงัคมอย่าง
สุดๆ ที่ทําให้เกิดปัญหาตามมาเป็นพรวน

 ความขดัแย้งกบัโลกมสุลมิ ๑,๖๐๐ ล้านคน ซึง่กาํลงักลายเป็น
สงครามครูเสดโลก การก่อการร้ายสากล สงครามในตะวันออกกลาง 
ซึ่งส่งผู้อพยพเป็นล้านๆ คนเข้าไปสู่ยุโรป

ตะวันตกเคยครอบงําโลก มหาวิกฤตของโลกตะวันตกและ
ปฏิกิริยาตอบโต้วิกฤตจะมีผลกระทบต่อโลกและต่อประเทศไทย การ
แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจวิธีหนึ่งที่เคยทําในอดีตคือ การก่อสงคราม 

ไทยต้องวิจัยติดตามสถานการณ์ของโลกตะวันตกอย่างกระ- 
ชั้นชิด เพื่อวางความสัมพันธ์ที่เป็นคุณทั้งต่อเราเองและต่อตะวันตก

๔.
จดุแขง็ของไทยอย่างหนึง่คอื ความสามารถเป็นมติรกบัทกุฝาย 

อาจจะเป็นจุดแข็งที่สุดในโลกก็ได้ท่ามกลางความขัดแย้งของคู่ขัดแย้ง
ต่างๆ คู่ขัดแย้งใหญ่คือโลกตะวันตกกับโลกอิสลาม 

ไทยควรทุ่มเทวิจัยให้เข้าใจโลกอิสลามอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทําให้
ประเทศไทยมีบทบาทสูงเด่นในเรื่องสันติภาพของโลก

วิจัยใหเขาใจโลกอิสลามอยางลึกซึ้ง  
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๕.
ตะวันออกหรือเอเชียเคยเจริญมาก่อนตะวันตก ต่อมาความ

เจรญิเคลือ่นย้ายไปสูย่โุรป และข้ามไปอเมรกิา จนเป็นอารยธรรมตะวนั
ตก 

แต่บดันีค้วามเจรญิได้ขยบักลบัมาสูต่ะวนัออก เริม่ทีญ่ีป่นุก่อน 
ต่อมาจีนและอินเดีย รวมทั้งประเทศอื่นและส่วนอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ 
ไต้หวัน เกาหลี ฯลฯ จีนสร้างเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล
ไปสู่ตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งก็จะยิ่งเคลื่อนพลังเศรษฐกิจมาสู่  
ตะวันออก และลดทอนความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของยุโรปลง

ประเทศไทยโดยที่ตั้งซึ่งเสมือนจัตุรัสที่เป็นเส้นทางเชื่อม
เศรษฐกจิทัง้เหนอื-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก และความเป็นมติรไมตรี
กับประเทศต่างๆ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์และการจัดการที่ดี ย่อมสามารถ
สร้างประโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และบทบาทของไทย
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิจัยใหเขาใจบูรพาภิวัฒนอยางเต็มที่ 
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๖.
 

ความขัดแย้งในภูมิภาค ประกอบด้วยความขัดแย้งเรื่อง      
กรรมสิทธิในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ และการพยายามล้อมกรอบจีนโดย
สหรัฐอเมริกา จึงขัดแย้งกับไต้หวัน ฟลิปปนส์ เวียดนาม มาเลเซีย ใน
การแย่งชิงกรรมสิทธิของหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

สหรัฐอเมริกาต้องการพันธมิตรและที่ตั้งฐานทัพในการล้อม
กรอบจีน ดังที่สนับสนุนญี่ปุน ไต้หวัน เวียดนาม ฟลิปปนส์ 

เมือ่เรว็ๆนี ้ประธานาธบิด ีโอบามาเยอืนเวยีดนามและประกาศ
ยกเลิกการห้ามขายอาวุธให้เวียดนาม เวียดนามกับจีนมีรากเหง้าของ
ความขัดแย้งกันมาในประวัติศาสตร์ 

จนีนัน้ยงัไม่หายแค้นญีป่นุทีบ่กุรกุประเทศจนีก่อนสงครามโลก
ครั้งที่  ๒ และญี่ปุนก็สนิทกับอเมริกา 

อเมริกาอุปถัมภ์ฟลิปปนส์และเคยใช้ฟลิปปนส์เป็นฐานทัพ 
ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟลิปปนส์ นายดูเตอร์เต ประกาศว่าจะ
ไม่ยอมเป็นเครื่องมือของมหาอํานาจ  

สหรฐัต้องการไทยเป็นพวกและต้องการใช้อูต่ะเภาเป็นฐานทพั 
ซึ่งโยงเข้ามาสู่ปัญหาการเมืองในประเทศว่าพรรคการเมืองใดจะให้ผล
ประโยชน์กับสหรัฐ  

ความขัดแยงในภูมิภาค
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เมือ่เรว็ๆ นีท้ีป่ระเทศไทยส่งผูอ้พยพชาวอยุกร์ูกลบัประเทศจนี 
ก็ถูกประณามและต่อต้านจากชาวเตอร์กและกลุ่มนิยมสหรัฐว่าเอาใจ
จีน ฯลฯ

ประเทศไทยจึงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของ ๒ มหาอํานาจ 
และคนไทยกม็ทีัง้ผูน้ยิมอเมรกิาและนยิมจนี ทาํให้ดาํเนนินโยบายความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยความยากลําบาก 

เราไม่มทีางเลอืกเลยนอกจากพฒันาความสามารถทางการทตู
ของไทย และมีบทบาทในด้านสันติภาพ  

นานมาแล้ว พระเจ้าอยูห่วัเคยรบัสัง่ว่า ประเทศไทยควรจะเป็น
ประเทศที่นานาชาติมาคุยกันเรื่องสันติภาพ   

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าจุดแข็งของไทยคือความสามารถที่จะเป็น
มิตรกับทุกฝาย ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้ง 

ไทยควรผลกัดนัตวัเองขึน้มาเป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งสนัตภิาพโลก 
น่าจัดตั้ง International Peace Foundation (Thailand) ขึ้นมาเป็น
เครื่องมือ  การมีบทบาทนําในเรื่องสันติภาพจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัว
เราเองและต่อโลก เรามีจุดแข็งที่น่าจะไปมีบทบาทเรื่องสันติภาพของ
โลก
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๗. 

การที่จะเข้าใจความเป็นไปในโลก ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 
ต้องการการวิจัยอย่างกว้างขวางและเข้มข้น ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดที่จะมี
กําลังทําได้พอเพียง ฉะนั้นควรจะทํางานเป็นเครือข่ายที่มีภาคีหลาก
หลาย เช่น หน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ การวิจัยโดยกระทรวงต่าง
ประเทศ การวิจัยโดยกองทัพ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ้ามีสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ชาติ 
ตั้งโดยภาคเอกชนได้ก็จะดีมาก 

การวิจัยยุทธศาสตร์ชาติต้องทําทั้งเรื่องนอกประเทศและใน
ประเทศ และสร้างสมรรถนะของคนไทยและประเทศไทยให้มีบทบาท
นําในเรื่องสันติภาพโลก ซึ่งจะทั้งทําให้ประเทศไทยปลอดภัย มี
เกียรติภูมิสูง และได้ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

เครือขายการวิจัยยุทธศาสตรชาติ  
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๘.
ถ้าเรามองภาพใหญ่ของโลก จุดแข็ง และบทบาทของ

ประเทศไทย จะช่วยให้เราออกจากความคับแคบทางทรรศนะที่ติดอยู่
ในอดีต จนเคลื่อนไปสู่อนาคตไม่ได้ 

คนไทยควรถกัทอสร้างประเทศไทยในฝัน เรามทีรพัยากรต่างๆ 
มากมาย มากกว่าสงิคโปร์ มากกว่าสวติเซอร์แลนด์ คนไทยสามารถถกั
ทอกันสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 

เราสามารถฝันถึงประเทศไทยที่ดีที่สุด ที่อาจเรียกว่า  Big 
Dream Thailand ความฝันใหญ่ทําให้เกิดพลังมหาศาลที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปข้างหน้า

ตองใชพลังแหงอนาคตมาดึงเราออก
จากหลุมวิกฤตแหงอดีต
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๙.
 

ถ้าตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นโลกของความขัดแย้ง
ทางการเมือง ความเลวร้ายต่างๆ บทความวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ 

แต่ถ้าไปรบัรูก้ารพฒันาต่างๆ โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่ะเป็นอกีโลก
หนึ่งที่มีเรื่องดีๆ มากมาย 

ชุมชนท้องถิ่นกําลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ และกําลังทําเรื่องดีๆ มี  
นวตักรรมมากมาย จาํนวนตาํบลเป็นร้อยๆ แห่งทีว่่าอะไรทีว่่าด ีเขาทาํ
หมดทกุอย่าง รวมทัง้ดแูลผูส้งูอายหุมดทกุคน การทาํความดเีป็นเครดติ
ใช้กู้เงินจากสถาบันการเงินของชุมชนได้ มีธนาคารความดี ฯลฯ 

มีผู้นําดีๆ เก่งๆ หลายแสนคนแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ลงไปดูเรื่องข้างล่างแล้วกลับมาพูดว่า ประเทศไทยเปลี่ยนแน่ 
เพราะข้างล่างมีคนทําเรื่องดีๆ มากมาย

ประเทศไทยเหมือนมี ๒ โลก
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๑๐.
แม้การเมืองระดับชาติยังไม่ลงตัว คนไทยก็ไม่ควรวิตกกังวล

มากเกิน เพราะชุมชนท้องถิ่นอันเป็นฐานของประเทศกําลังแข็งแรงขึ้น
เรื่อยๆ ฐานของประเทศที่เข้มแข็งจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง 
รวมทั้งทําให้การเมืองระดับชาติดีขึ้นด้วย 

ปัญหาใหญ่คอื ชมุชนนาํข้างบนคอืนกัการเมอืง ข้าราชการ นกั
วิชาการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชน ไม่เข้าใจความเป็นจริงของข้างล่าง 
เพราะฉะนั้น ถ้าชนชั้นนําได้เรียนรู ้และเข้าใจเรื่องของข้างล่าง 
ประเทศไทยจะก้าวข้ามจุดติดขัด 

พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน ทุกฝายควรร่วมสร้างฐานของ
ประเทศให้เข้มแข็ง 

การสือ่สารทกุชนดิ ควรไปสือ่สารเรือ่งดีๆ  จากข้างล่าง ซึง่รวม
ถึงการสื่อสารผ่านศิลปะ เช่น วรรณกรรม เพลง ละคร ภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์ดีๆ  จะสร้างความเข้าใจของคนในชาตไิด้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว

แมการเมืองระดับชาติยังไมลงตัว  
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๑๑.
การเมอืงระดบัชาตน่ิาจะดขีึน้เรือ่ยๆ เพราะผ่านการเรยีนรูจ้าก

การต่อสู้กันมากมาย 

ความตื่นตัวของประชาชน การกระจายอํานาจ ประชาสังคม 
เทคโนโลยีการสื่อสาร ความเป็นอนิจจังของนักการเมืองแบบเก่าๆ 

สังคมควรส่งเสริมกํากับดูแลให้ประชาธิปไตย ๓ ระดับ คือ 
ประชาธปิไตยชมุชน ประชาธปิไตยท้องถิน่ และประชาธปิไตยระดบัชาติ 
งอกงามและสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์

การเมืองระดับชาตินาจะดีขึ้นเรื่อยๆ 
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๑๒.
ระบบเศรษฐกิจโลกกําลังวิกฤต และจะไม่กลับไปเหมือนเดิม 

เพราะเป็นฟองสบูท่ีเ่งนิเคลือ่นไหวในโลก ๙๙ เปอร์เซน็ต์ ไม่มเีศรษฐกจิ
รองรับ ง่ายต่อการถูกทําให้ผกผันและวิกฤตโดยคนจํานวนน้อยที่มี
อํานาจ ก่อความเหลื่อมลํ้าและโกลาหลไปทั่ว 

คนไทยควรตั้งตัว มีสติ ทําความเข้าใจถึงฐานของวิกฤต
เศรษฐกิจโลก และหันมาสร้างระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของความ  
เข้มแข็งของเราเอง ทางทรัพยากร ทางภูมิประเทศ ทางวัฒนธรรม โดย
เชือ่มโยงเศรษฐกจิชมุชนกบัเศรษฐกจิมหภาคอย่างเชือ่มโยงกนั เพือ่การ
พัฒนาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

ควรทาํความเข้าใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างลกึซึง้ เพราะ
หลักการของความไม่โลภ ความมีเหตุผล ความพอดี ความมีภูมิคุ้มกัน 
อยูบ่นฐานของความสงูสดุแห่งความเป็นมนษุย์ ทีโ่ลกในอนาคตจะต้อง
หันมาเข้าใจ จึงจะเกิดการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจโลกกําลังวิกฤต 
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๑๓.
สังคมปัจจุบันต่างจากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิง ที่เป็นระบบ    

ซับซ้อนเชื่อมโยงยาวไกลหลายมิติ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและเกิด
ความโกลาหลได้ง่าย 

มีปัญหาใหม่ๆ ที่สลับซับซ้อนยากต่อการเข้าใจและแก้ไข แก้
ไม่ได้ด้วยความเห็น วาทกรรม การวิพากษ์วิจารณ์ ความรู้สําเร็จรูป 
ความรนุแรง หรอืโดยการใช้อาํนาจหรอืเงนิ แต่ต้องอาศยัการเรยีนรูร่้วม
กนัในการปฏบิตั ิ(Interactive learning through action) ในสถานการณ์
จริงของทุกฝายที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐาน (Transformation) เช่น การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของทุกคนที่ร ่วมเรียนรู ้ ทําให้เกิดความเสมอภาค ภราดรภาพ 
สามัคคีธรรม ปัญญาร่วมและนวัตกรรม ทําให้ฝาความยากไปสู่ความ
สําเร็จ และเกิดความปติสุขประดุจบรรลุนิพพาน

 สังคมควรใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในภารกิจต่างๆ 
ในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง จะทําให้ฝาความยากไปสู่
ความสาํเรจ็ และเกดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานทางจติสาํนกึและสร้าง
สัมพันธภาพใหม่ในสังคม

สังคมปจจุบันตางจากสังคมโบราณ
โดยสิ้นเชิง 
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๑๔.
ถ้าเปลีย่นแปลงการศกึษาจากระบบเรยีนรูจ้ากการท่องตาํราที่

ทําอะไรไม่เป็น มาเป็นระบบเรียนรู้จากการปฏิบัติ ประเทศจะเปลี่ยน
ไปโดยสิ้นเชิง 

ในสมยัพทุธกาล มคีณาจารย์ใหญ่อยู ่๗ สาํนกั สาํนกัพระพทุธ-
องค์เป็น ๑ ในนั้น  ในขณะที่อีก ๖ สํานัก เน้นที่การคิดเอาเองและ    
วาทกรรม สาํนกัของพระพทุธองค์เน้นทีก่ารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิและ
การได้ผลจากการปฏิบัติ การปฏิบัติและการได้ผลจากการปฏิบัติเป็น
ของจริง ทําได้จริงได้ผลจริง จึงยั่งยืนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ในขณะที่การคิดและวาทกรรมที่ไม่มีฐานอยู ่ในการปฏิบัติ
เลื่อนลอยระเหิดหาย  

น่าเสียดาย ที่การศึกษาไทยในรอบ ๑๐๐ ปเศษที่ผ่านมา มุ่ง
แต่การท่องตาํราทีเ่ป็นฐานคดิและวาทกรรม ไม่ใช่เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
และประสบการณ์ตามแนวทางพุทธ เป็นเหตุปัจจัยให้ชาติอ่อนแอ 

เมื่อโรงเรียนเล็กๆ โรงหนึ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากเดิมเงียบๆ เหงาๆ อยู่กับตัวเองในห้องเรียน 
เปลี่ยนเป็นเรียนรู้โดยเอาความจริงของชีวิตเป็นตัวตั้ง ชีวิตต้องมีการ
ทํางาน ต้องมีความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
สุนทรียกรรม 

การศึกษาเปนระบบที่ใหญมาก
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การเรียนรู้ใหม่จึงสนุก สร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจ สร้างสังคม 
สร้างศิลปวัฒนธรรม นั่นคือ การเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาทุกมิติของ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ถ้ามีการปฏิรูปการเรียนรู้ในการศึกษาทุกชนิด การศึกษาก็จะ
เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
สขุภาพ และประชาธปิไตย หรอืการพฒันาอย่างบรูณาการเตม็ประเทศ

๑๕.
 

เทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม่ จะทาํให้เกดิสงัคมแบบใหม่ทีม่ี
ช่องทางสื่อสารให้รู้ถึงกันหมดอย่างทันที ซึ่งต่างจากโลกโบราณที่กว่า
ข้อมูลจากมุมหนึ่งของโลกจะรู้ไปถึงอีกมุมหนึ่งอาจกินเวลาตั้ง ๑,๐๐๐ 
ป 

การสื่อสารรู้ถึงกันหมดมีผลทั้งทางบวกและทางลบสุดแต่การ
ใช้ เช่น ถ้าใช้สื่อสารความเท็จ ความหยาบคาย ความเกลียดชัง ปลุก
ระดมให้ใช้ความรุนแรง สังคมย่อมเสื่อม 

แต่หากใช้เป็นเครื่องสื่อความรู้ ความจริงที่มีประโยชน์ ความ
เป็นเหตุเป็นผล เทคโนโลยีการสื่อสารย่อมสามารถสร้างสังคมที่ดีงาม
ได้โดยรวดเร็ว 

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 
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ฉะนั้นบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ที่มีฉันทะในการสร้าง
ประเทศไทยในฝัน ควรทํางานเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องสื่อสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะสร้าง  “ศูนย์ความรู้” (Knowledge 
Center) ที่ติดตามดูว่าสังคมเขาสื่อสารเรื่องอะไรกันบ้าง แล้วขยายสิ่ง
ดี ลดทอนสิ่งเสีย โดยที่อะไรดีมีประโยชน์ก็นําไปขยายต่อ อะไรที่เห็น
ว่าไม่จริงหรือขาดความมีเหตุมีผล ก็ควรเอาความรู้ที่มีประโยชน์และ
ความมีเหตุมีผลเข้าไปสู่การสื่อสารทางสังคม

ถ้าทําความรู้ให้มีเสน่ห์ โดนใจผู้คน ความรู้เหล่านั้นก็จะแพร่
กระจายอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา 

ถ้าคนไทยเอาจริงเอาจังกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สร้าง
สังคมอุดมปัญญา การสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมสันติสุขก็เกิดขึ้น
ได้ในเวลาไม่ช้านัก
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๑๖.
ประเทศไทยมีจุดแข็งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่ง

สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างบูรณาการ โดยที่เรามี
การแพทย์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูง 

ในขณะเดียวกับที่มีโครงสร้างบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้าง
ครอบคลุม กล่าวคือ มีโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัด  โรงพยาบาล
อําเภอ (ชุมชน) ทุกอําเภอ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล         
(รพ.สต.) ครบทกุตาํบล มอีาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ้่าน (อสม.)
ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน รวมทั่วประเทศไทยเกือบ ๑ ล้านคน มี
โรงพยาบาลชุมชนกับ รพ.สต. ที่ทํางานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
จาํนวนมากทีร่่วมกบัชมุชน และ อบต. หรอืเทศบาลสร้างชมุชนสขุภาวะ
หรือสังคมสันติสุข นอกจากนั้นยังมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ทํางาน
ปฏิรูประบบสุขภาพในมิติต่างๆ เช่น สวรส. สสส. สปสช. สช. สรพ. มี
องค์กรวิชาการเชิงระบบที่มีคุณภาพสูง เช่น IHPP (International 
Health Policy Program) และ HITP (Health Intervention Techno-
logy Assessment Program) 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและกระบวนการ
ทํางานประจําให้เป็นงานวิจัย (R2R) ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม
กนัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หญ่มากขึน้ในประเทศไทย ซึง่เป็นกระบวนการ

จุดแข็งทางการแพทยและสาธารณสุข
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ประชาธปิไตยทีม่คีณุภาพทีช่่วยให้เกดิพลงัสร้างสรรค์มหาศาล ทีจ่ะฝา
ความยากไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งต่อไปนี้จะต้องใช้ในการพัฒนาทุกเรื่อง

เรามีกําลังพยาบาลถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน และต่อไปจะเพิ่มเป็น 
๓๐๐,๐๐๐ คน พยาบาลไทยเป็นพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก เพราะ
นอกจากมีความรู ้ทางการพยาบาลแล้วยังมีความอ่อนโยนของ
วัฒนธรรมไทย 

ถ้าเราเข้าใจจุดแข็งของการพยาบาลไทยจะทําอะไรได้มากทั้ง
ในประเทศและในระดับนานาชาติ

เรามีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหิดล ซึ่งให้รางวัลระดับโลก
แก่คนที่ทําประโยชน์ทางสุขภาพแก่คนจํานวนมาก ผู้อํานวยการใหญ่
องค์การอนามัยโลกก็เคยได้รับรางวัลนี้ก่อนไปดํารงตําแหน่ง  ผู้ได้รับ
รางวลัสมเดจ็เจ้าฟามหดิลแล้วต่อมาไปได้รบัรางวลัโนเบลกม็หีลายคน

กิจกรรมของมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ ้าฟ ามหิดลทําให ้
ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับผู้นําและองค์กรสุขภาพระดับโลก
จํานวนมากอย่างไม่มีประเทศใดเทียม

จุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องสุขภาพสามารถนํามาใช้เพื่อ
บทบาทไทยในเวทีโลกได้
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๑๗.
สํานึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองจะทําให้เกิด

ความสขุอย่างลกึลํา้ และลงมอืทาํอะไรดีๆ  ตามทีต่นชอบหรอืถนดั โดย
มีภาพใหญ่ของโลกและภาพใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในความคิด แบบ
ที่พูดกันว่า Think globally, act locally 

การทําเรื่องดีๆ แม้น้อยนิดเพียงใด สามารถโยงไปสู่เรื่องใหญ่
ได้เสมอ ทกุคนจงึสามารถมคีวามสขุอย่างลํา้ลกึด้วยจติสาํนกึใหม่ และ
ทําอะไรๆ ที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง

นอกจากสํานึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองแล้ว 
หากเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
กจ็ะเกดิความเสมอภาคและภราดรภาพ สามารถรวมตวัร่วมคดิร่วมทาํ 
เกิดเป็นกลุ่มสร้างสรรค์ และโดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ
จะทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จสูง รักกันมากขึ้น และมีความสุขมาก
ขึ้น  ดังที่มีผู้กล่าวว่าเป็นความสุขประดุจบรรลุนิพพาน 

ชีวิตของทุกคนมีคุณคาและศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษย และศักยภาพ
แหงความสรางสรรค  
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ถ้ามีกลุ่มภราดรภาพ ความสุขความสร้างสรรค์ อย่างหลาก
หลาย เต็มประเทศ ประเทศก็จะมีความสุขและความสําเร็จสูง

บคุคลสร้างสรรค์กต็าม กลุม่สร้างสรรค์กต็าม อาจเชือ่มโยงกนั
เป็นเครือข่ายโดยคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง อาจเป็นสมาชิกของหลาย    
เครือข่าย 

โครงสร้างของสงัคมจะเปลีย่นไปจากโครงสร้างแท่งอาํนาจ เป็น
สังคมเครือข่ายแห่งความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเรียนรู้ สังคม
เครือข่ายจะมีโครงสร้างคล้ายสมอง

สังคมแท่งอํานาจที่มีการเรียนรู้ และความรักกันน้อย

สังคมเครือข่ายมีความรัก และเรียนรู้ร่วมกันมาก
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การมองภาพใหญ่โลก - ภาพใหญ่ประเทศไทย

สมองมนุษย์เป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้สูงสุด สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้

๑๘.
 

ด้วยจินตนาการใหม่ มองเห็นภาพใหญ่ และสํานึกในศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ 

ชีวิตของคนไทยทุกคนมีความหมาย และสามารถร่วมสร้าง
ประเทศไทยที่เข้มแข็ง มีศักดิ์ศรี และน่าอยู่ที่สุด ด้วยโครงสร้าง ปกค
หรือ INN คือ 

ปจเจกบคุคล (Individual) มีสํานึกในศักดิ์ศรีและศักยภาพใน
ความเป็นมนษุย์ของตวัเอง มคีวามสขุอนัลํา้ลกึในตวั ลงมอืทาํอะไรดีๆ  
ทีต่วัชอบหรอืถนดั โดยมภีาพใหญ่ของโลกและของประเทศไทยอยูใ่นใจ

กลุ่ม (Node) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น เกิด
ความเสมอภาค และภราดรภาพ รวมตัวร่วมคิดร่วมทําในเรื่องที่กลุ่ม
สนใจร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็น  
กลุ่มที่รักกันมาก มีความสําเร็จสูง มีความสุขประดุจบรรลุนิพพาน มี
กลุ่มอย่างนี้อย่างหลากหลาย ทําในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องจุลภาคไป
จนถึงเรื่องมหภาคระดับโลก

สรุป
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เครอืข่าย (Networks) ปัจเจกบคุคลกด็ ีกลุม่กด็ ีสามารถเชือ่ม
โยงกันเป็นเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายตามความต้องการและสมัครใจ

โครงสร้าง ปกค หรือ INN ดังกล่าว เป็นโครงสร้างใหม่ที่อยู่
บนศกัยภาพสงูสดุของความเป็นมนษุย์ คอื ความด ีความงาม ความรกั 
และการเรยีนรู ้เป็นโครงสร้างทีม่สีมรรถนะสงูยิง่ สามารถสร้างโลกใหม่
แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์


