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“การเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างสรรค์” การเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนสิ่งต่างๆ จากสภาพเดิมที่เป็นอยู่
ให้เป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น แต่จะเกิดขึ้นได้ยาก สาเหตุจากสภาวะวิกฤตใหญ่ 6 ประการ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม และการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
“ณ ชายขอบแห่งความเป็นจริง” ปัญหาแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้ สาเหตุเกิดจากองค์กรต่างๆ ที่อยู่นอก
ชายขอบความเป็นจริง เช่น รัฐบาล มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน ธุรกิจ ศาสนา กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งในความ
เป็นจริงองค์กรจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจาก “มีการนําความรู้ไปใช้ โดยไม่ได้เรียนรู้” ดังนั้น R2R จะ
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติและความเป็นจริง แตกต่างจากการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือ
เป็นการเรียนรู้นอกขอบความเป็นจริงไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติ เมื่อมาดู R2R พบว่า เป็นพลังสร้างสรรค์การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คนที่จะรู้ดี คือคนที่อยู่ในสภาพจริง เกิดเป็น สันฑิฏฐิโก คือ พึงรู้ได้ด้วยตัวเอง ทําให้เกิด
สภาวะความรู้ทางกาย ทางจิต กาย สังคมและปัญญา ดังนั้น การเรียนรู้จากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง คือ “หัวใจ
ของการเปลี่ยนแปลง” โดยงานประจําที่เกิดจากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง จะทําให้ได้ผลจริง R2R เป็นการวิจัยทํา
ให้ชีวิตและการปฏิบัติดีขึ้น ทําให้ได้ผลมากขึ้น เพราะการศึกษาคือชีวิต สุดท้ายทําให้ฉลาดขึ้น มีความสุขมาก
ขึ้น รักกันมากขึ้น ซึ่งคนที่อยู่ชายขอบแห่งความเป็นจริงไม่รู้ ส่วนการรู้จริง ปฏิบัติจริง พึงรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิด
จากสุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม ปั ญ ญา กาย และจิ ต ใจ สิ่ ง เหล่ า นี้ ทํ า ให้ เ กิ ด กลุ่ ม คนทํ า งาน
(Community of practice) ที่มีความเสมอภาค ภารดรภาค และทําให้เกิดความสุขตามมา
R2R ทําให้เกิดอิสรภาพ เกิดไมตรีจิต เกิดความรัก เป็นการเรียนรู้ที่ดี เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของมนุษย์
ดังนั้น งานประจําคืออริยะจึงเป็นไม่ใช่งานที่มีคุณค่าต่ํา แต่เป็นงานที่เจริญ
“โครงสร้างสังคมกําหนดพฤติกรรม” เมื่อโครงสร้างอํานาจแนวดิ่ง มีการเรียนรู้น้อย มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เช่น การอู้งาน โกงของหลวง พูดโกหกมดเท็จ เป็นต้น ทําให้บ้านเมืองพัฒนาและแก้ปัญหาไม่ได้
เป็นส่วนที่กระทบสมองและพฤติกรรม โดยสมองส่วนหน้า คือ ส่วนที่ทําให้เกิดปัญญาและจริยธรรม และสมอง
ส่วนหลังเป็นส่วนที่ทําให้เกิดพฤติกรรมคดโกง มีการเรียนรู้น้อย ติฉินนินทาผู้อื่น เป็นต้น แต่เมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นโครงสร้างแนวราบ เช่น กลุ่มเครือข่าย R2R ได้สร้างพลังจิตสํานึก พลังสังคม และพลัง
ปัญญา เกิดโครงสร้างที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เปรียบเสมือนโครงสร้างของเซลล์สมองที่จัดว่าเป็นสิ่งที่วิจิตร
ที่สุดในโลก ทรงประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง R2R จึงเป็น
เครื่องมือในการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม
จากยุคสมัยแห่งพลังอํานาจที่ 3 แบ่งเป็น 1) พลังอํานาจรัฐ หรือรัฏฐานุภาพ 2) พลังอํานาจเงิน หรือธ
นานุภาพ ซึ่ง 2 พลังอํานาจนี้จะแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ เพราะเป็นพลังแห่งการใช้อํานาจดิบๆ และ 3)
พลังอํานาจทางสังคม หรือ สังคมานุภาพ เป็นพลังจิตสํานึก พลังสังคม พลังปัญญา ที่ประณีต ลึกซึ้ง เกิดจาก
สาระจริง จิตสํานึกที่ดี เป็นการดึงคนเข้ามาเรียนรู้ทําให้เกิด Social DNA ขึ้น
ดังนั้น R2R จะสามารถสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง ได้โดย
• นํา R2R มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้น
พื้นฐาน สร้างจิตสํานึก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงประเทศ
• จัดตั้งสถาบันส่งเสริม R2R เพื่อพัฒนาประเทศ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการ
ดูแลของ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ และ อาจารย์ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานาน ส่งผลให้มีคนเห็นใจและเชื่อถือ
• เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยผู้ มี ฉั น ทะ วิ ริ ย ะ และทั ก ษะ ไปยั ง ส่ ว นงานต่ า งๆ เช่ น การศึ ก ษา
ภาคธุรกิจ ฯลฯ ทําให้เกิดความสุข เกิดปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น
• การเกิดเครือข่าย R2R พัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เกิดเป็น Social Brain ที่ใช้
ปัญญา เกิดความสร้างสรรค์ ทั่วทั้งประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศว่า ในปี
2575 จะเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศแห่งศรีอารยะ
• การจัดสรร 5% ของงบงานประจํามาใช้เพื่อการวิจัย ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณกลาง
สุดท้าย R2R จะทําให้ “ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และความสร้างสรรค์
นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

