บทบาทพยาบาลในการเยียวยาสังคม*
ประเวศวะสี** พบ.

หัวข้อ ‘บทบาทพยาบาลกับการเยียวยาสังคม’
นี้ ไม่ทราบว่าใครตั้ง แต่ก็ชอบ โดยเฉพาะชอบคำว่า
เยียวยา( h eal)โ ลกของเราปว่ ยจนตอ้ งการการเยียวยา
โลกห รือเ รียกวา่ h ealthew orldใ นทกุ ม ติ ิ ท งั้ เ ศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเมือง โดย
ทุกค นตอ้ งเป็นผ เู้ ยียวยาท งั้ เ ยียวยาตวั เ องแ ละเยียวยา
ซึง่ ก นั แ ละกนั เ พราะถอื ว่าท กุ ค นตา่ งกเ็ ป็น‘ เ หยือ่ ’ ห รือ
victimของการพัฒนาหมดทุกคน
ถ า้ ม าดใู นกระบวนผเู้ ยียวยาพ ยาบาลน า่ จ ะเป็น
อันดับหนึ่งของโลกในการเยียวยา เพราะพยาบาล
สามารถทำได้ทุกด้านของการเยียวยา ไม่ว่าทางกาย
ใจ สังคม ปัญญา จะให้ดูและรักษาก็ได้ ป้องกันก็ได้
ฟื้นฟูก็ได้เป็นบุคลากรที่เรียกว่าพหุศักยภาพ(multi
potential) มากที่สุดในกระบวนการ และถ้าพูดถึงมิติ
ความเป็นม นุษย์พ ยาบาลยอ่ มมมี ากกว่าเ พราะแพทย์
มักถูกดึงไปในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเสียมาก
พยาบาลคือ ผู้บริบาล คำว่า ‘บริบาล’ มาจาก
‘ปริ’  แปลว่ารอบๆ ส่วน ‘บาละ’ แปลว่า รักษา รวม
กันก็คือผู้ดูแลรักษาโดยรอบดังนั้นพยาบาลคือสตรี
ผูบ้ ริบาลโลก( ข อโทษพยาบาลทเี่ ป็นผ ชู้ ายดว้ ยเ พราะ
ส่วนใหญ่แล้วพยาบาลเป็นผู้หญิง) เมื่อคิดย้อนไป ผู้
ที่ดูแลปกป้องคุ้มครองก็คือ แม่ แล้วผู้ชาย ผู้หญิงก็มี
ความต่างกันทางฮอร์โมน ผู้ชายมีฮอร์โมนเทสโทส-
เตอโรนจ ะผลักด นั ใ ห้ม คี วามรนุ แรงม กี ารศกึ ษาในทกุ 
วัฒนธรรมพบว่า ผู้ก่อความรุนแรงมักเป็นผู้ชายอายุ
15-25ปีเพราะฮอร์โมนเป็นตัวผลักดันแต่ผู้หญิงมี

ฮอร์โมนที่มีความเป็นแม่มีความละเอียดอ่อน
ถ า้ ม องไปไกลอกี ส กั ห น่อยจ ะเห็นป รากฏการณ์
บางอย่าง ไม่ทราบใครดูเอเอสทีวีหรือเปล่า ถ้าดูจะ
เห็นว่าผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย หรือเมื่อเร็วๆ
นี้มีโอกาสเจอผู้หญิงเนปาลในการประชุมที่มะนิลา
ประเทศฟลิ ปิ ปินส์เ ขาบอกวา่ พ วกเหมาอสิ ต ์ ( M
 aoist)
ที่ต่อสู้จนกระทั่งตอนนี้ได้เป็นรัฐบาลนั้น มีผู้หญิง
มากกว่ า ผู้ ช าย บ ทบาทผู้ ห ญิ ง มี สู ง ขึ้ น ม ากใ นโ ลก
ปัจจุบันเรากำลังจะมีการปฏิวัติโดยสตรีหรือwomen
revolution หรือเปล่า ถ้าใช่ นั่นแสดงว่ามนุษย์เผชิญ
อันตรายต่างๆ และต้องอาศัยเพศแม่ที่เข้ามาปกป้อง
จากอันตรายเหล่านั้น โลกไม่ปลอดภัยแล้วมันเลยดึง
ความเป็นแม่ออกมาปกป้องคุ้มครองมนุษย์ ฉะนั้น
สตรีผู้บริบาลโลก ก็จะเชื่อมโยงกับกระแสของสตรี
ผู้ปฏิวัติที่กำลังเกิดขึ้น
ต รงนเี้ ราตอ้ งให้ค วามสนใจกบั พ ยาบาลในฐานะ
ผู้เยียวยาโลก ซึ่งนับเป็นรูปธรรมของความดี ความดี
เป็นเรื่องสำคัญที่สุด มนุษย์ต้องอยู่กับความดี โลกที่
ยุ่งทุกวันนี้เพราะพัฒนาด้วยอำนาจ เงิน ไม่ว่าจะเก่ง
อย่างไรกต็ ามโลกทงั้ โ ลกจงึ ว นุ่ วายและวกิ ฤตอ นั ท จี่ ริง
พระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้แล้วเรื่องอกุศลมูลคือโลภะ
โทสะ โมหะ การพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง เป็นตัว
ขั บ เ คลื่ อ นก็ คื อ  โ ลภะ  แ ล้ ว จึ ง น ำไ ปสู่  โ ทสะ คื อ
ความรุนแรงต่างๆ ตั้งแต่โลกเอาโลภะเป็นตัวตั้ง
ความรุนแรงก็เกิดตามมามากมาย โลกคงจะไปไม่ได้
ในการพัฒนาแบบปัจจุบันที่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง

*ปาฐกถาพิเศษ จากการประชุมวิชาการ “การทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน”
  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
**ศาสตราจารย์เกียรติคุณประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
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ธรรมชาติของเงินมันแปลก ใส่เลข 1 แล้ว
สามารถเติม0ได้ไม่มีที่สิ้นสุด(infinite)มันไม่ใช่ของ
จริงเ ป็นเ พียงมายาคติใ นขณะทโี่ ลกทงั้ โ ลกทรัพยากร
มีจำกัด(finite)
ท า่ นหม่อมเจ้าส ทิ ธิพ รก ฤดากรเ คยกล่าวไว้น าน
แล้วว่า“เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริง”
ลองดูวิกฤตเศรษฐกิจคนมีเงินทำอะไรไม่ได้แต่คนมี
อาหารกินยังอยู่ได้ แล้วเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหาร
ได้เ หลือกิน ให้โลกวิกฤตอย่างไร เราก็ไม่เป็นไร นี่คือ
เศรษฐกิจของจริง แต่ตัวเงินนั้นเป็นของปลอม ถ้าเรา
ไปอยู่ในของปลอมมาก เวลาของปลอมมันล้มเราก็
เจ๊งไปด้วยเราจึงทำความเข้าใจแล้วออกจากมายาคติ
เรื่องเงินแล้วกลับมาสู่เศรษฐกิจที่เป็นของจริง (real
economy)ควรมกี ารจดั ใ ห้ค นจำนวนมากทสี่ ดุ ส ามารถ
มีช วี ติ อ ยูโ่ ดยการผลิตอ าหารได้ก ระบวนการผลิตต าม
ธรรมชาตินั้นมันไม่เหนื่อยด้วย
คุณโจนจันไดเคยพูดว่า“ชีวิตเรียบง่ายทำให้
ยากทำไม” ถ้าเราทำเกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
มันไ ม่ย ากเลยต น้ ไม้ก โ็ ตขนึ้ เ รือ่ ยๆอ ะไรๆก เ็ ชือ่ มโยง
กันตามธรรมชาติเขามีเวลาเหลือเฟือทำสำหรับไปทำ
อย่างอื่นเช่นงานศิลปะหรือในเรื่องเกษตรธรรมชาติ
ธรรมชาติจะเลี้ยงดูเอง ป่าไม้หนาทึบก็ไม่มีใครต้อง
ดูแลไ ม่มใี ครตอ้ งใส่ป ยุ๋ ฆ า่ แ มลงท กุ ส งิ่ จ ะคำ้ ย นั ก นั เอง
และเนื่องจากพยาบาลเป็นผู้บริบาลโลก เราจึงต้อง
เข้าใจเรื่องที่มันทำให้เกิดวิกฤตขึ้นด้วย รวมทั้งเข้าใจ
ว่าชีวิตอย่างไรจึงจะร่มเย็น ลองหันไปดูผู้ใหญ่ วิบูลย์
เข็มเฉลิม เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียว แล้ว
ขาดทุน เป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนมีชีวิตแบบไม่มี
เวลาพกั ผ อ่ นม กี ารฆา่ ก นั ต ายเกือบทกุ ค นื ใ นชมุ ชนต อ่ 
มาพอปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรธรรมชาติก็มีกิน เหลือ
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กินก็ขายหนี้ก็หลุดเงินออมก็เพิ่มขึ้นต้นไม้ก็เยอะขึ้น
เวลาก็มากขึ้น มีเวลาทำประโยชน์อื่นๆ พยาบาลต้อง
เข้าใจเรือ่ งทงั้ หมดไ ม่ใช่เ ข้าใจแต่เ ทคนิคก ารพยาบาล
อย่างเดียว
ในความเห็นส่วนตัว ถ้าดูธรรมชาติของคนไทย
วัฒนธรรมไทย จะพบความอ่อนโยน ความมีน้ำใจ
เหมาะกับอาชีพพยาบาลที่สุด เพราะพยาบาลคือผู้ให้
ผู้อื่น เราอาจไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีหนักๆ แต่เรื่อง
การบริการ ไทยเป็นอันดับหนึ่งเพราะเรามีน้ำใจ เคย
มีน ายท่าข องการบินไทยทเี่ คยอยูใ่ นตา่ งประเทศหลาย
แห่งบ อกวา่ เครือ่ งบนิ ต า่ งชาตินยิ มมาซอ่ มทดี่ อนเมือง
มาก ฟังแล้วรู้สึกแปลก คนไทยจะซ่อมเครื่องบินเก่ง
กว่าฝรั่งได้อย่างไร พอเจอช่างเทคนิคคนไทยก็ถาม
เขา เขาอธิบายว่า เวลามีการซ่อมเครื่องบินจะมีการ
ทำสัญญากันว่าซ่อมอะไรบ้างมูลค่าเท่าไรแต่ช่างไทย
เวลาซ่อมแล้วเจอจุดที่เสียและไม่ได้อยู่ในสัญญาก็จะ
ทำแถมให้ด้วย นี่เป็นตัวอย่างของการเอาน้ำใจแบบ
ไทยเข้าไปบวกเทคโนโลยี แล้วจะเจอจุดแข็งของเรา
การพยาบาลก็เช่นเดียวกัน
ค นไทยมจี ติ ใจออ่ นโยนม นี ำ้ ใจส มัยส งครามโลก
ญี่ปุ่นจับฝรั่งมาเป็นเชลยสร้างทางรถไฟ ชาวบ้านไทย
ก็สงสารฝรั่ง เอากล้วย เอาอ้อย เอาน้ำให้ ตอนจบ
สงครามเหตุการณ์กลับกันญี่ปุ่นตกเป็นเฉลยคนไทย
ก็สงสารญี่ปุ่นอีก คือ ไม่มีอุดมการณ์ว่าต้องเป็นข้าง
นั้นข้างนี้แต่สงสารทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องดีฉะนั้นเรื่อง
การพยาบาลก ารเยียวยาเป็นเ รือ่ งใหญ่ม ากค นไทยจะ
ทำได้ด กี ว่าช าตอิ นื่ ๆจ ดุ น เี้ ป็นจ ดุ แ ข็งข องเราอ กี ท งั้ ก าร
เยียวยายงั เ ป็นท ตี่ อ้ งการทกุ บ า้ นท กุ ช มุ ชนท บี่ า้ นมเี ด็ก
อยู่คนหนึ่งชื่อ‘เจ้าหนู’เขาดูแลคนแก่เด็กบริเวณนั้น
ทั้งหมดเลย แม้แต่หมาป่วยก็ดูแล โดยที่ไม่ได้รับการ
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อบรมอะไรเลย ถ้าได้รับการอบรมจะดีแค่ไหน หรือ
เมื่อสมัยยังเด็ก ได้เห็นน้องสาวของปู่เป็นอัมพาตอยู่
ในบ้าน ลูกหลานก็ช่วยดูแลกัน แต่สภาพการณ์ตอน
นี้คนคงทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องออกไปประกอบอาชีพ
จึงต้องมีผู้บริบาล ซึ่งไม่ถึงกับต้องจบปริญญา แต่มี
ความรบั ผ ดิ ช อบม นี ำ้ ใจม คี วามรตู้ า่ งๆบ า้ งกเ็ พียงพอ
ทั้งโลกต้องการคนเหล่านี้ แล้วทำให้ประเทศไทย
เป็นมหาอำนาจทางการพยาบาลเอาไหม เราคงไม่
สามารถเป็นมหาอำนาจทางอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ เรา
คงไม่สามารถเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ แล้วก็
ไม่น่าจะพยายามเป็น แต่เราต้องเป็นมหาอำนาจทาง
ความดี ม นี ำ้ ใจคอยชว่ ยเหลือเ ยียวยาคนโ ดยมคี วามรู้
ประกอบดว้ ยร ปู ธ รรมของมหาอำนาจทางความดกี ค็ อื 
พยาบาลเพราะพยาบาลคือผู้บริบาลสังคม
อ ยากฝากให้ป ระชาคมพยาบาลลองคดิ ต รงนี้ ซงึ่ 
เหล่านี้ต้องอาศัยจินตนาการเป็นที่ตั้ง อย่าเอาความรู้
หรือความจริงเป็นตัวตั้ง เพราะความรู้และความจริง
มีข้อจำกัด แต่จินตนาการนั้นไม่จำกัดและจะทำให้
เราเกิดพลังที่มหาศาล จึงขอฝากจิตนาการใหม่ไว้ว่า
ประเทศไทยจะเป็นม หาอำนาจทางการพยาบาลเ รา
สามารถพฒ
ั นาศกั ยภาพและบคุ ลากรได้ต รงนจี้ ะเป็น
ขุมพลังของความดีที่เยียวยาโลก
ถ้ามีแนวคิดอย่างนั้นแล้วจะมีวิธีทำอย่างไร ขอ
เสนอ2เรื่องด้วยกันคือ
1 .เ ปิดศ กั ยภาพของพยาบาลให้เ ต็มท ี่ ถ า้ จ ะเปิด
ศักยภาพตอ้ งดวู า่ ม มี ายาคติอ ะไรทจี่ ำกัดเ สรีภาพเ กิด
ข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่มีพลัง เราต้องก้าวล่วงข้อจำกัด
หรือ transcending มีอยู่ 5-6 เรื่องด้วยกันที่คนคิดว่า
มันดีแต่มันเป็นข้อจำกัด
2.เราต้องเปิดศักยภาพของความเป็นมนุษย์

ทุกคนมีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนเท่ากันหมด และ
มีศักยภาพในตัวที่จะทำเรื่องดีๆ พร้อมกับถอนมายา
คติอื่นๆที่จะมาลดทอนความเป็นมนุษย์ลง
มายาคติที่สำคัญมีดังนี้
1 . เ ราถกู ส อนให้เ อาความรนู้ ำในการทำการงาน
ต่างๆ นี่เป็นมายาคติที่ทำให้คนไม่กล้า คนแตกแยก
เป็นส่วนๆ เพราะความรู้ก็แยกส่วน เกิดการแข่งและ
ข่มกัน กลายเป็นมายาคติตามมาอีกเยอะ เราต้องเอา
‘ใจ’ นำ เพราะทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ความดีอยู่ในหัวใจ
เราต้องทำจากฐานที่เรามี ไม่ใช่ทำจากฐานที่เราไม่มี
ความรเู้ ราอาจจะไม่มกี ไ็ ด้ห าเอาทหี ลังก ไ็ ด้ส งั เกตเวลา
เกิดห ายนภัยน ำ้ ใจจะหลัง่ ไ หลออกมามากมายแ ปลวา่ 
มันม อี ยู่ ถ า้ เ ราเอาใจนำทกุ ค นทำได้แ ต่ถ า้ เ ราเอาความ
รูน้ ำอาจทำไม่ไ ด้ท กุ ค นแ ละผมเคยพดู ไ ว้ว า่ “ พ ยาบาล
ไทยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์”หรือ“พยาบาลไทยหัวใจ
พระโพธิสัตว์”อันนี้จะเกิดพลังมากมาย
พยาบาล 150,000 คน ถ้าเอาความรู้นำก็แบ่ง
เป็นพยาบาลสาขาต่างๆ แต่ถ้าเอาใจนำพยาบาลรวม
เป็นหนึ่ง เราจึงต้องเอาใจนำแล้วความรู้ตาม อย่า
ไปห่วงว่าถ้าเอาใจนำแล้วความรู้จะน้อย เพราะมัน
กลับตรงข้าม ความรู้จะมากขึ้น การวิจัยจะมากขึ้น
นวัตกรรมจะมากขนึ้ เพราะเรามหี วั ใจเพือ่ เ พือ่ นมนุษย์
มันก็สามารถดึงนวัตกรรม สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ได้
มากมาย
ผมเคยดูงานที่โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งถูกชูว่า
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมมีพยาบาลอยู่400กว่าคน
เกิดนวัตกรรมเยอะมาก ถ้าตรงข้าม หมอพยาบาล
ไม่แคร์คนไข้ ก็ไม่เกิดการวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ทำ
กันไปตามเดิม และการมีใจนำจะทำให้เกิดความ
กล้าห าญถ า้ ค วามรนู้ ำจะเกิดค วามกลัวกลัวเ ราไม่รู้ กลัว
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ค นอนื่ ม คี วามรมู้ ากกว่าเ ราแ ต่ถ า้ ใ จนำไปไหนกไ็ ม่ก ลัว
เพราะหวั ใจเราทำเพือ่ เ พือ่ นมนุษย์ค วามรหู้ าเพิม่ เ ติม
ทีหลังไ ด้จ งึ เ ป็นอ ย่างทผี่ มบอกวา่ “ พ ยาบาลไทยหวั ใจ
เพื่อเพื่อนมนุษย์” พวกเราอาจจะคิดคำอื่น หรือการ
สื่อสารแบบอื่นๆ ก็ได้ ต้องทำงานกับศิลปิน หรืออาจ
มีศิลปินอยู่ในหมู่พยาบาล เพราะศิลปินจะช่วยให้เรา
เข้าไปสู่จินตนาการได้ และสื่อสารกับคนได้จับใจ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การสื่อสารโดยนวนิยายซึ่ง
เ ข้าถ งึ จ ติ ใจผคู้ นได้ม ากกว่าต ำราวชิ าการแ ละพยาบาล
นั้นมีประสบการณ์มีเรื่องเล่ามากมายที่น่าสนใจ
2. เรื่องความรู้ในตัวคนกับความรู้ในตำรา
ความรู้มีสองประเภทใหญ่ๆ มีความสำคัญทั้งคู่ แต่มี
ที่มาและความหมายต่างๆ กัน ความรู้ในตำรามาจาก
ฐานทางวิทยาศาสตร์ จากการวิจัย ความรู้ในตัวคน
มาจากประสบการณ์ชีวิต มาจากการทำงาน ทุกคนมี
ความรู้ในตัว พ่อค้า คนขายก๋วยเตี๋ยว ช่างผสมปูน
และเป็นความรู้ที่แน่นมากมีประโยชน์มากแม่ทุกคน
มีความรู้สอนลูกได้หมด เป็นครูที่ดีที่สุดเพราะมี
ความรู้ในตัว
ความรู้ในตำรา น้อยคนที่รู้ ความรู้ในตัวคนทุก
คนมี ถ้าเราเคารพเฉพาะความรู้ในตำรา คนน้อยคน
เป็นค นมเี กียรติถา้ เ ราเคารพความรใู้ นตวั ค นค นทกุ ค น
มีเกียรติเพราะมีความรู้ในตัวต่างๆ กันไป และการที่
ทุกคนเป็นคนมีเกียรติจะให้พลัง เป็นพลังแห่งชาติ
หรือเรียกได้ว่าเป็น ‘พลังความมั่นใจแห่งชาติ’ แต่ถ้า
เคารพแต่ความรู้ในตำรา จะทำให้คนขาดความมั่นใจ
รวมกนั เ ป็น‘ ก ารขาดความมนั่ ใจแห่งช าติ’ ก ารเคารพ
ความรแู้ ต่ใ นตำราสงั คมจะแตกแยกแ ม้แต่เ ด็กน กั เรียน
ก็ยังไม่อยากคุยกับพ่อ แม่ปู่ ย่าตายายเพราะคุยแล้ว
ไม่ได้คะแนน แม้ว่าในตัวพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จะมี
18

ความรมู้ ากมายพร้อมดว้ ยความรกั แ ต่เ รากลับว างการ
ศ กึ ษาของเราไว้แ ยกออกจากชวี ติ ช วี ติ ก อ็ ย่างหนึง่ ก าร
ศึกษาก็อย่างหนึ่ง ทั้งที่จริงแล้วการศึกษาต้องเอาชีวิต
เป็นตัวตั้ง มันต้องอยู่ที่เดียวกัน ถ้ากำจัดมายาคติ
นี้ได้ก็จะเปิดมุมมองใหม่ รักเพื่อนมนุษย์ เห็นคุณค่า
เพือ่ นมนุษย์แ ละเห็นท กุ ค นเป็นค นมเี กียรติมศี กั ยภาพ
แล้วโลกจะเปลี่ยน ความโกรธความเกลียดจะลดลง
มีความสุขมากขึ้น
3. เรามักจะเคารพความเป็นทางการมากกว่า
ความไม่เ ป็นท างการถ อื ว่าค วามเป็นท างการคอื ค วาม
ถูกต อ้ งท จี่ ริงแ ล้วค วามไม่เ ป็นท างการมมี ากอ่ นความ
เป็นทางการ และใหญ่กว่าความเป็นทางการ ใกล้ชิด
กับธ รรมชาติข องจริงม ากกว่าแ ม้แต่เ รือ่ งเศรษฐกิจไ ม่
เป็นท างการร วมกนั แ ล้วย งั ใ หญ่ก ว่าเ ศรษฐกิจใ นระบบ
หรือที่เป็นทางการ ถ้าเราติดแต่ความเป็นทางการจะ
หมดพลังเห็นรูปแบบสำคัญมากกว่าสาระสังคมไทย
เป็นสังคมที่ติดรูปแบบมากกว่าสาระ เช่น คนไทย
สร้างหอพระไตรปิฎกสวยงามมาก แต่มักจะไม่ศึกษา
พระไตรปิฎกอย่างถ่องแท้ ดังนั้น เราต้องเห็นคุณค่า
ความไม่เป็นทางการ บางทีเราจะทำอะไรดีๆ แต่ไม่
กล้าเพราะยังไม่ได้ขออนุมัติ ทั้งที่การทำความดีไม่
ต้องขออนุมัติ
ยังมีมายาคติอื่นๆ อีกที่มาบดบังความเป็น
มนุษย์ของเราและของคนอื่น ถ้าเราเข้าใจมันและ
พยายามแ หวกม ายาค ติ อ อกไ ปถึ ง ศั ก ยภาพข อง
ความเป็นคนก็จะเกิดพลังมหาศาล
ป ระเด็ น สุ ด ท้ า ย คื อ  เ รื่ อ งก ารท ำงานเ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ การที่เราล้มเหลวเรื่อยมา เพราะสังคม
นี้ มี เ ครื่ อ งมื อ ม ากมายแ ต่ ข าดก ารอ อกแบบ คิ ด
เปรียบเทียบกับการสร้างพระเจดีย์ ต้องสร้างจากฐาน
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ใ ห้แข็งแรงเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์ ไม่สามารถสร้าง
จากยอดได้แ ต่เ รามกั พ ฒ
ั นาจากยอดพระเจดียท์ กุ อ ย่าง
แล้วสุดท้ายก็พังลงหมด ไม่ว่าการศึกษา เศรษฐกิจ
การเมื อ ง แ ล้ ว ฐ านพ ระเ จดี ย์ ก็ คื อ  ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ดังน นั้ ช มุ ชนทอ้ งถนิ่ ค อื จ ดุ ย ทุ ธศาสตร์ข องการพฒ
ั นา
ถ้าเ ราทำชมุ ชนทอ้ งถนิ่ ใ ห้แ ข็งแ รงทกุ ด า้ นท งั้ เ ศรษฐกิจ
จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ แล้ว
องค์พ ระเจดีย์ ไม่ว า่ จ ะเป็นเ ศรษฐกิจการศกึ ษาก ารเมือง
ต้องเชื่อมกับฐานแล้วยอดพระเจดีย์ซึ่งชี้ขึ้นก็คือการ
เข้าถึงสิ่งสูงสุดเป็นมนุษย์ต้องสามารถเข้าถึงสิ่งสูงสุด
ได้ ซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างจากสัตว์ ถ้าเข้าถึงสิ่งสูงสุด
ไม่ได้มนุษย์จะขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อขาด
ความสมบูรณ์ในตัวเองก็ต้องหาอะไรมาเติม ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น3ประการคือ1)ยาเสพติด2)ความฟุ่มเฟือย
และ 3)ความรุนแรง
ดังนั้น มนุษย์จึงต้องเข้าถึงความดี ความงาม
ความจริงให้ได้ และเมื่อทุกอย่างผนวกกันได้ก็จะ
เป็นพ ระเจดียท์ สี่ วยและมปี ระกายออกไปก ารทสี่ งั คม
วิกฤตเพราะละทิ้งฐานไป จึงต้องกลับมาหาฐานทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง แล้วจะดำเนิน
ไปง่ายกว่ามาก เพราะมีทุกสิ่งอยู่ที่ฐานอยู่แล้ว ทั้งทุน

ทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ทุนทางศาสนธรรม ทุน
ทางวัฒนธรรม ขาดเพียงแต่ขาดทิฏฐิ ขาดการรับรู้
ว่าจุดนี้เองคือจุดยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความมั่นคง
ยั่งยืน
เรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกัน ต้องมองทั้งระบบ
และไ ม่ แ ยกส่ ว น ทั้ ง เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม ก ารศึ ก ษา
วั ฒ นธรรม สิ่ ง แ วดล้ อ มมั น จ ะท ำงานง่ า ยขึ้ น ม าก
เหมือนรถยนต์ที่ทุกส่วนต้องมาประกอบกันทั้งหมด
หากพัฒนาล้ออย่างเดียวก็วิ่งไม่ได้พัฒนาเครื่องยนต์
อย่างเดียวก็วิ่งไม่ได้ ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของ
ระบบทงั้ หมดพ ยาบาลควรเข้าไปโดยไม่ต อ้ งตงั้ น ยิ าม
ไปก่อน แต่ให้ไปดูของจริงว่าชุมชนที่ดีมีอะไร สถานี
อนามัย โรงพยาบาลที่ดีมีอะไร เมื่อศึกษาให้รู้ก็นำมา
สื่อสารให้มีการขยายตัวแล้วเพิ่มคุณค่าเข้าไป
หากเราทำจากข้างล่างขึ้นเรื่องจะง่ายกว่าการ
คิดจากส่วนบน แล้วทำเช่นนี้ก็จะมีความสนุกด้วย
เนือ่ งจากได้เ รียนรู้ ไ ด้เ ห็นค ณ
ุ ค่าข องผคู้ นเ ห็นค วามดี
ความสวยงามเต็มแผ่นดินโดยที่พยาบาลก็ไปร่วมกับ
ขบวนการทงั้ หมดนนั้ เ พือ่ ร ว่ มกนั เ ยียวยาผอู้ นื่ เ ยียวยา
ตัวเราเองและรวมถึงเยียวยาโลกด้วย
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