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อาริยพัฒนา - หมูป่าโมเดล 
พาคนไทยท้ังประเทศออกจากถํ้า 

 
 

โดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 

 

๑. 

คนไทยทั้งประเทศติดอยู่ในถํ้า 
 
 คนไทยท้ังประเทศเสมือนติดอยู่ในถํ้ามา ๑๐๐ กว่าปี พยายามด้ินรนหาทางออกให้
ประเทศลงตัว ด้วยประการต่างๆ มาต้ังแต่รัชกาลท่ี ๕ มีขุนนางและเจ้านายสมัยใหม่กลุ่มหนึ่ง
เสนอให้ปฏิรปูการปกครอง พ.ศ.๒๔๕๕ ซ่ึงเป็นปีที่ ๒ ของ ร.๖ เกิดกบฏหมอเหล็งเพ่ือ
เปล่ียนแปลงการปกครองแต่ไม่สําเร็จ ที่จริงทั้ง ร.๕ ร.๖ ร.๗ กท็รงมีความรูส้มัยใหม่และต้องการ
เปล่ียนแปลง แต่กลุ่มผู้บริหารเห็นวา่ประชาชนยังไม่พร้อม มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรยึด
อํานาจเปล่ียนแปลงการปกครอง อยู่ได้ ๑๕ ปี กห็มดอํานาจ พรรคคอมมนูิสต์แห่งประเทศไทยก็
คิดว่าต้องต่อสู้ด้วยอาวธุจะทําให้ประเทศไทยลงตัวแต่ก็ไม่สําเร็จ การปกครองโดยกองทัพ การลุก
ฮือของพลังนักศึกษา ๑๔ ตุลา สมัชชาคนจนยกมาล้อมพระนคร การปฏิรูปทางการเมือง 
ปรากฏการณ์ทักษิณ กระบวนการเส้ือเหลืองเส้ือแดง กปปส. คสช. ล้วนเป็นการด้ินรนหาทางให้
ประเทศลงตัว แต่ก็ไม่สามารถฝ่าความยากของวิกฤตการณ์ความซับซ้อนออกมาได้ 
 ความพยายามช่วยหมูป่า ๑๓ คน ออกจากถํ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่คนไทยท้ังประเทศ
และคนท่ัวโลกเอาใจช่วย โมเดลการจัดการเรื่องยาก จนประสบความสําเร็จเป็นของใหม่ ที่
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของการบริหารจัดการเดิมๆ ที่ไม่มีประสิทธิผล และทําให้ประเทศติดขัด 
ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจหมูป่าโมเดล ซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการแกปั้ญหาท่ีซับซ้อนและ
ยาก เราจะพบวิถีทางที่จะพากันออกจากถํ้าทั้งประเทศ และสําหรับโลกซ่ึงติดขัดอยู่ก็สามารถ
เรียนรู้และนําไปใช้ได้ 
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๒. 

มรรค ๘ แห่งความสําเร็จของหมูป่าโมเดล 
 

 เราสามารถเห็นองค์ประกอบของความสําเร็จของหมูป่าโมเดล ๘ ประการดังนี้ 
 
(๑) บริหารจัดการโดยคนในพืน้ท่ีซ่ึงเผชิญสถานการณจ์ริง ไม่ใช่โดยอํานาจรวมศูนย์ซ่ึงห่างไกล

ต่อการเข้าใจความจริง ประเทศไทยบริหารจัดการโดยการใช้อํานาจรวมศูนย์จึงแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ 
 

(๒) รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หรือมีความมุ่งม่ันร่วมกัน ในการช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ไม่เหมือนการ
บริหารจัดการประเทศโดยท่ัวไป ที่มีใจอยู่ที่ต่างๆ กัน เช่น ผลประโยชน์ของกลุ่ม ของพรรค 
ของพวก ขององค์กร ขัดแย้งทอนกําลังกัน ในหมูป่าโมเดลไม่ใช้การคิดเชิงปฏิปักษ์ 
 

(๓) รวมพลังโดยก้าวข้ามการแบ่งแยกทุกประเภท ไม่วา่เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ กรมกองใด
พ่อค้า ประชาชน ส่ือมวลชน ไม่มีการติดอยู่ในอุดมการณ์ใดๆ ซ้าย ขวา สีเหลือง สีแดง ชนช้ัน 
หรือการอ้างกฎระเบียบราชการให้มารวมพลังกันไม่ได้ โดยตามปรกติจะถือความเป็นทางการ
เป็นใหญ่ ซ่ึงมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังมากมาย ที่ทําให้แบ่งแยก รวมพลังไม่ได้ 
ในกรณรีวมพลังช่วยหมูป่า ใครจะมาอ้างกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นอุปสรรคต่อการรวมพลัง 
ทําไม่ได้ เพราะสถานการณ์บังคับ 

 
(๔) มีการเรียนรูร้่วมกันในการปฏบิัตใินสถานการณ์จริงท่ีซับซ้อนและพลิกผัน การใช้ความรู้

สําเร็จรูปโดยไม่เรียนรูใ้ช้ไม่ได้ผล ตามปรกติข้าราชการจะใช้อํานาจโดยไม่เรียนรู ้ การเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จรงิเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลังยิ่ง เพราะทาํให้เกิดปัญญาร่วม 
(Collective wisdom) นวัตกรรม และอัจฉริยภาพกลุ่ม (Group genius) ลองสังเกตดูให้ดีๆ
เถิดครับ 

 
(๕) มีการแสวงหาความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ให้ตรงประเด็นปัญหา มีการ

เปิดใจกว้างรบัผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ อย่างทันกาล 
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(๖) ผู้ประสานงานหรือฝ่ายอํานวยการแก้ปัญหาในพื้นท่ี สามารถยึดกุมภาพองค์รวมของ
ท้ังหมด สามารถสื่อสารสร้างความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย เช่นนี้ทําไม่ได้
โดยอํานาจรวมศูนย์ 
 

(๗) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ ถ่อมตน ยกย่องผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งทุกคนทําด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เพ่ือผลกําไรหรือชื่อเสียงใดๆ หัวใจของความเป็นมนุษย์ ซ่ึง
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มีอยู่แล้วในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ เมื่อเบ่งบานออกมาเชื่อมโยง
กันย่อมมีพลังเหนืออํานาจอ่ืนใด 
 

(๘) มีการสื่อสารให้รับรู้กันโดยท่ัวถึงท้ังประเทศและท่ัวโลก ทําให้มีความเป็นสาธารณะ ความ
เป็นสาธารณะจะกํากับทุกคนทุกฝ่ายให้อยู่ในความถูกต้อง ใครขืนทําอะไรไม่ถูกต้อง สาธารณะ
ไม่ยอมรับ มีคําพูดว่า “It is very difficult to be selfish in front of the public” (เป็น
การยากมากท่ีจะเห็นแก่ตัวต่อหน้าสาธารณะ) ความเป็นสาธารณะเปรียบเสมือนความสว่างใน
ความมืด ส่ิงไม่ดีซ่อนตัวอยู่มาก แต่ในความสว่างไม่มีที่ซ่อนตัวของความไม่ดี ฉะน้ันถ้าอยากให้
ทุกฝ่ายมีพฤติกรรมดี ทําได้ยากโดยการร้องขอหรือส่ังสอน แต่ทําได้ง่ายโดยทําให้มีความเป็น
สาธารณะ การจัดการช่วยชีวิตหมูป่ามีความเป็นสาธารณะอย่างยิ่ง ไม่มีใครกล้าทําอะไรท่ีไม่
ถูกต้อง ซ่ึงรวมถึงการอ้างถึงกฎระเบียบอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาได้รวดเร็วทัน
กาลและทันเหตุการณ์ที่พลิกผัน ลองดูกรณีอดีตผู้ว่าเชียงราย ความเป็นสาธารณะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้ท่าน มิฉะน้ันท่านอาจถูกทําร้ายโดยระบบอํานาจ 

 
นี้คือมรรค ๘ แห่งความสําเร็จของหมูป่าโมเดล 

  



๔ 

๓. 

ขยายความหมูป่าโมเดล 

หัวใจของความเป็นมนุษย์ การไม่คิดเชิงปฏิปักษ์  
การรวมพลังที่ก้าวข้าม การแบ่งแยกทุกประเภท 

 

 มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีฝังลึกอยู่ในใจ แต่ถูกกลบด้วยระบบอํานาจ ผลประโยชน์ 
และเทคโนโลยี แต่ถ้ารดน้ําพรวนดินมีเง่ือนไขที่เหมาะ หัวใจของความเป็นมนุษย์เบ่งบานออกมา 
ย่อมเป็นพลังมหาศาล ดังในกรณีหมูป่า แสดงให้เห็นหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างโจ่งแจ้ง หัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ควรจะเป็นหัวใจของการพัฒนา ไม่ใช่คิดถึงแต่อํานาจ เงิน และเทคโนโลยีเท่านั้น 

การคิดที่ใช้แพร่หลายมากคือการคิดเชิงปฏิปักษ์ (antagonistic) เป็นข้ัวตรงข้าม เช่น
ระหว่างอนุรักษ์กับก้าวหน้า ระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยม ระหว่างนิยมสถาบันกับไม่นิยมสถาบัน 
หรือระหว่างชนชั้น ท่ามกลางการแวดล้อมของภูเขาแห่งความซับซ้อนและยาก การคิดแบบ
ปฏิปักษ์แบ่งเป็นข้ัวจะถูกข้ัวตรงข้ามจับไว้ ไม่มีพลังที่จะฝ่าความยากออกไปได้ ในหมูป่าโมเดลมี
การเปล่ียนวิถีคิด ไม่คิดเชิงปฏิปักษ์แต่คิดเชิงเห็นคุณค่าของทุกฝ่าย มารวมพลังกันได้หมด จึงเป็น
พลังอันมหาศาลของการรวมตัวของทุกฝ่าย 

ประเทศไทยเป็นรัฐราชการ ท่ีเน้นการควบคุมโดยรวมศูนย์อํานาจ กฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง รวมกันประมาณ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ ทําให้คนในระบบราชการไม่มีอิสระที่จะริเริ่ม 
หรือรวมตัวร่วมคิดร่วมทํา การอ้างกฎหมายกฎระเบียบทางราชการเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมทางสังคม 
การแก้ไขกฎหมายจํานวนมหึมาเป็นไปได้ยากและเชื่องช้า ประเทศจึงไม่มีพลังออกจากวิกฤต 

แต่ในหมูป่าโมเดล พลังประชาคมได้ก้าวข้ามอุปสรรคทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 
ลองไปดูกระบวนการท่ีฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีข้าราชการทหารตํารวจรวมอยู่ด้วย ถ้าใครมาถามว่าได้รับ
อนุมัติตามลําดับข้ันหรือเปล่า มหาชนก็จะเห็นว่าเชยส้ินดี ความจําเป็นของสถานการณ์ทําให้ก้าว
ข้ามกฎระเบียบท่ีเป็นตัวถ่วง ไม่ให้รวมตัวกันทําการได้รวดเร็วทันกาล ทันสถานการณ์ ในการ
ช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ แสดงให้เห็นคติที่มีมาแต่โบราณว่าธรรมศาสตร์ย่อมอยู่เหนือนิติศาสตร์ 
หรือความถูกต้องชอบธรรมสูงกว่ากฎหมาย ดังจะเห็นว่าไม่มีใครมาเอาเรื่องว่าในกระบวนการ
ช่วยชีวิตหมูป่าใครทําผิดระเบียบบ้าง 

นี้บ่งชี้ทิศทางว่าถ้าคนไทยรวมตัวกันก้าวข้ามการแบ่งแยกทุกประเภท ทําเรื่องที่ถูกต้อง
ชอบธรรมแล้ว ย่อมฝ่าอุปสรรคของดงกฎระเบียบข้อบังคับที่หนาทึบได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอ
ปฏิรูปกฎหมายให้เสร็จเสียก่อน ซ่ึงยากลําบากและช้ามาก ประชาคมไทยสามารถลงมือขับเคล่ือน
ทําเรื่องดีๆ ได้เลย และใช้การขับเคล่ือนทําเรื่องดีๆ ไปปฏิรูปกฎหมายซ่ึงทําได้ง่ายกว่า 

หัวใจของความเป็นมนุษย์ การไม่คิดเชิงปฏิปักษ์ การรวมพลังก้าวข้ามการแบ่งแยกทุก
ประเภท เป็นหัวใจของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย และมีความเป็นอาริยะอย่างยิ่ง 
จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอาริยพัฒนา หรือ อาริยพัฒนาหมูป่าโมเดล  



๕ 

๔. 

อาริยพัฒนาพังงาโมเดล อาริยพัฒนาสมัชชาสุขภาพ 

อาริยพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง 

 

 แนวทางอารยิพัฒนาแบบเดียวกับหมูป่าโมเดลมีตัวอย่างของการปฏิบัติอยู่ เช่น “พงังา

แห่งความสขุ” ท่ีคนในจังหวัดพังงารวมพลังก้าวข้ามการแบ่งแยกทุกประเภท ช่วยกันพัฒนาจน

เขาม่ันใจว่าจะร่วมสร้างพังงาท้ังจังหวัดให้เป็นจังหวัดแห่งความสุข ไม่ยากที่จะคิดวา่ถ้าแต่ละ

จังหวัดใช้อาริยพัฒนาหมปู่าโมเดลแบบ “พังงาแห่งความสุข” แล้วเกิดจังหวัดแห่งความสุขทั้ง ๗๖ 

จังหวัด ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ทํามา ๑๐ ปี แล้วนั้น เป็นกระบวนการสังเคราะห์

และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ท่ีมกีารรวมพลังทางสังคม ก้าวข้ามการแบ่งแยกทุกประเภท นี่ก็

เป็นอาริยพัฒนา 

 กระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่ส่งเสริมโดย พอช. และ สสส. นอกเหนือไปจากกรมท่ีมีหน้าที่

โดยตรง ก็เป็นการรวมตัวร่วมคิดร่วมทําของคนในพ้ืนที่ หลายพันตําบล หลายพันหมู่บ้าน เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากของประเทศ นี่ก็เป็นอาริยพัฒนา 

 เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย ์ ถ้าอาศัยหมูป่าโมเดล กระตุ้นความเข้าใจในกระบวนการอาริย

พัฒนา อาริยพัฒนาก็สามารถเกิดได้เต็มประเทศ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงองค์กร และเชิงประเด็น อาริย

พัฒนาหมูป่าโมเดลจึงเป็นเครื่องมือพาประเทศไทยออกจากสภาวะวิกฤตเรื้อรัง ซ่ึงเสมือนติดอยู่ใน

ถํ้ามา ๑๐๐ ปี หรือท่ีว่าคนไทยเหมือนไก่อยู่ในเข่งจิกตีกันร่ําไป บัดนี้ถึงเวลาท่ีคนไทยจะรวมตัวกัน

บินออกจากเข่ง โดยอาศัยตัวอย่างยุทธการพาหมูป่าออกจากถํ้า 

  



๖ 

๕. 

สื่อสารมวลชนกับการทําให้อาริยพัฒนามีความเป็นสาธารณะ 

 

ดังที่กล่าวข้างต้น ความเป็นสาธารณะที่เกิดจากการส่ือสารอยา่งทั่วถึง เป็นเครื่องกําหนด

พฤติกรรมของทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีอํานาจ ให้อยู่ในรอ่งในรอย เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของอาริย

พัฒนา เรามีส่ือสารมวลชนทั้งทางส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย มากมายมหาศาล 

การส่ือสารท้ังหมดถ้ารวมพลังกัน จะเป็นพลังมหึมาของอาริยพัฒนา เรามีกองทุนที่จะสนับสนุนส่ือ

หลายกองทุน ฉะน้ันถึงเวลาแล้วที่ส่ือทั้งหมดจะรวมตัวทําความเข้าใจ “อาริยพัฒนาหมูป่า

โมเดล” แล้วส่งเสริมให้คนท้ังประเทศเข้าใจอาริยพัฒนา กระตุ้นเตือนให้มีการใช้กระบวนทัศน์

ใหม่ในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ และสร้างความเป็นสาธารณะให้กับการแกปั้ญหาท่ีสําคัญๆ ของ

ประเทศ ยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียว อุบัติเหตุจราจรปีหนึ่งๆ คร่าชีวิตคนไทยประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

คน เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไร อะไรๆ ที่สําคญัต่อประโยชน์สุขของมหาชนแต่ทํา

ไม่ได้ อาริยพัฒนาหมูป่าโมเดลจะทําให้ส่ิงที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ 

ไม่มีอะไรท่ีจะทานพลังของความถูกต้องที่คนไทยท้ังประเทศรวมใจ โดยก้าวข้ามความ

แบ่งแยกทุกประเภท พลังของส่ือสารมวลชนจะทําให้ประเทศไทยยุคศรีอารยิะมาถึงเร็วข้ึน 

 

----------------------------------------------------- 


