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ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สรางเศรษฐกิจใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง 
 

หวงสัปดาหท่ีผานมาถาใครติดตาม พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา 

คณะรักษา ความสงบแหงขาติ (คสช.) กลาวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงานตางๆ จะมีคําพูดใหม

ออกมาวา จะนําพาประเทศกาวสูโมเดล ''ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด 4.0" 

แลว "ประเทศไทย 4.0" คืออะไร เราๆ ทานๆ ชาวบานรานตลาดคงอดสงสัยไมไดวาผูนําประเทศ

กําลังจะพาพวกเราไปทางไหน และไปไดจริงหรือเปลา 

คําอธิบายเบื้องตนท่ีขยายความใหเห็นภาพไดบางก็คือ ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจ"' 

อยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดล "ประเทศไทย 1.0" ท่ีเนนภาคการเกษตร ไปสู "ประเทศไทย 2.0" ท่ีเนน

อุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปจจุบัน "ประเทศไทย 3.0" ท่ีเนนอุตสาหกรรมหนัก 

ทวา ภายใตโมเดล "ประเทศไทย 3.0" ท่ีเปนอยูกันตอนนี้ตองเผชิญกับดักสําคัญท่ีไมอาจนําพา

ประเทศ พัฒนาไปมากกวานี้ จึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลตองสรางโมเดลใหมข้ึนมาเพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจของ

ประเทศและนําพา ประชาชนท้ังประเทศไปสูโมเดล "ประเทศไทย 4.0" ใหไดภายใต 3-5 ปนี้ 

เพ่ือสรางความเขาใจวาจะมีอะไรเกิดข้ึน บุคคลท่ีจะมาไขรหัสโมเดลใหมนี้ไดเปนอยางดี คือ  

ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ผู มีหนาท่ีดําเนินการตามนโยบายของ

นายกรัฐมนตรี ท่ีจะมาบอก พวกเราวา "ประเทศไทย 4.0" คืออะไร แลวจะมีโอกาสใดในเศรษฐกิจใหม 

เกิดข้ึนมาบาง 

กําหนดโมเดลเศรษฐกจิใหม 

ดร.สุวิทยเริ่มตนอธิบายวา ดังท่ีทราบกันดีวา ยุทธศาสตรสําคัญภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี

เนนใน เรื่องการพัฒนาสู "ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน" ดวยการสราง "ความเขมแข็งจากภายใน" 

ขับเคลื่อนตาม แนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผานกลไก "ประชารัฐ" 

นอกเหนือจากการตองเขามาแกไขปญหาตางๆ ท่ีหมักหมมไวมานาน ไมวาจะเปนเรื่องปญหา 

การทําประมงแบบผิดกฎหมายไมรายงานและไรการควบคุม (IUU) องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 

(ICAO) ท ุจริตคอรรัปชัน ความขัดแยง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีไดรับผลกระทบจาก

ความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา และวิกฤติภัยแลงแลว 

ภารกิจประการสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือใหสามารถรับมือกับ

โอกาสและ ภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษท่ี 21 นี ้

หลายประเทศไดกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความม่ังค่ังในศตวรรษท่ี 21 อาทิ 

สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อ ังกฤษกําลังผลักดัน Design of Innovation ขณะท่ีจีน 

ไดประกาศ Made in China 2025 สวนอินเดียก็กําลังขับเคลื่อน Made in India หรืออยางเกาหลีใตก็วาง

โมเดลเศรษฐกิจเปน Creative Economy เปนตน 

1 
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สําหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยูใน ''กับดักประเทศรายไดปานกลาง" จะเห็นไดจาก

ในชวง 50 ปท่ีผานมา ในชวงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องอยูท่ี  

7-8% ตอป อยางไร ก็ตาม ในชวงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับ

เพียง 3-4% ตอปเทานั้น 

ประเทศไทยจึงมีอยูแค 2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไดสําเร็จ ประเทศไทย 

จะกลายเปน '"ประเทศท่ีมีรายไดท่ีสูง" แตหากทําไมสําเร็จ กาวขามกับดักนี้ไปไมได ประเทศไทยก็จะตกอยู

ในภาวะท่ีเรียกกันวา "ทศวรรษแหงความวางเปลา" ไปอีกยาวนาน 

สรางการเปลี่ยนแปลงประเทศ 

หากยอนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูหลายครั้ง เริ่มจาก "โมเดล 

ประเทศไทย 1.0" ท่ีเนนภาคการเกษตร ไปสู "โมเดลประเทศไทย 2.0" ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสู 

"โมเดลประเทศไทย 3.0" ในปจจุบันท่ีเนนอุตสาหกรรมหนัก 

อยางไรก็ดี ภายใต "โมเดลประเทศไทย 3.0" นั้น นอกจากตองเผชิญกับกับดักประเทศรายได 

ปานกลางแลว เรายังตองเผชิญกับ "กับดักความเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง" และ "กับดักความไมสมดุล 

ในการพัฒนา" กับ ดักเหลานี้เปนประเด็นท่ีทาทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ เพ่ือกาวขาม 

"ประเทศไทย 3.0" ไปสู "ประเทศไทย 4.0" 

"ประเทศไทย 4.0" เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู “Value-Based Economy” หรือ "เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม" กลาวคือ ในปจจุบัน  

เรายังติดอยูใน โมเดลเศรษฐกิจแนบ "ทํามาก ไดนอย" เราตองการปรับเปลี่ยนเปน "ทํานอย ไดมาก"  

นั่นหมายถึงการขับเคลื่อน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลติสินคา "โภคภัณฑ" ไปสูสินคาเชิง "นวัตกรรม" 

2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ี

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  

3.เปลี่ยนจาก การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

"ประเทศไทย 4.0" จึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตร

สมัยใหม ท่ีเนน การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปน

เกษตรกรแบบเปน ผูประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลือ 

อยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 

รมช.พาณิชย กลาววา "ประเทศไทย 4.0" จึงเปนการพัฒนา "เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจชุดใหม" (New Engines of Growth) ดวยการแปลง "ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ"  

ของประเทศท่ีมีอยู 2 ด าน คือ "ความหลากหลายเชิงชีวภาพ" และ "ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม"  

ใหเปน "ความไดเปรียบใน เชิงแขงขัน" 

โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน "5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เปาหมาย" ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยี สมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการทีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 

ท้ัง 5 กล ุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย จะเปนแพลทฟอรมในการสราง "New Startups" 

ต างๆมากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) กลุมท่ี 1 เทคโนโลยี 

สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Meditech) สปา ในกลุมท่ี 2 เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) 

ในกล ุมท่ี 3 เทคโนโลยีดานการเงิน (Fintech) อ ุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยี

การศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-Marketplace) อ ี-คอมเมิรช (E-Commerce) ในกลุมท่ี 4 เทคโนโลยี

การออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุมท่ี 5 เปนตน 

ใชพลังประชารัฐเดินไปขางหนา 

"ประเทศไทย 4.0"  จึงเปนการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีตนน้ํา เพ่ือสรางความแข็งแกรง

ใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีอยูกลางน้ํา และ Startups ต างๆท่ีอยูปลายน้ํา โดยใชพลัง "ประชารัฐ"  

ในการขับเคลื่อน 

ผู มีสวนรวมหลักจะประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเ งิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย  

และสถาบันวิจัย ตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐเปนตัวสนับสนุน 

ตัวอยางเชน ในกลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุมมิตรผล  

บริษัท ไทยสู เนี่ยนโฟรเซนโปรดักส และเครือเจริญโภคภัณฑ เปนแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนทางดานการเงิน 
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มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัยในภูมิภาคตางๆ เปนแกนนําในการ 

ทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย 

Wageningen ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอรแลนด มหาวิทยาลัย Purdue, UC Davis 

และ Cornell ซ่ึงจะมี ภาครัฐคอยใหการสนับสนุน เชน กระทรวงการคลัง และสํานักงานสงเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ) ซ่ึงหนึ่งในโครงการท่ีกําลังผลักดันผานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ การจัดตั้งเมือง

นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปนตน 

โดยท้ัง 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน "ประเทศไทย 4.0" เปนสวนหนึ่งของ "10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต" (5 อุตสาหกรรมท่ีเปน Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมท่ีเปน New S-Curve  

ท่ีรัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานั้น กลาวคือใน "10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต" จะมีบางกลุมอุตสาหกรรม  

และเทคโนโลยีท่ียังตองพ่ึงพิงการลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) 

สวนใน 5 กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปาหมายใน "ประเทศใทย 4.0" จะเปนสวนท่ีประเทศไทยตองการ

พัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซ่ึงสอดรับกับ "บันได 3 ข้ัน" 

ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ "การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเปนกลุม อยางมีพลัง" นั้นเอง 

ตั้งเปาสัมฤทธิ์ใน 3-5 ป 

ดร.สุวิทยกลาววา เปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร "ประเทศไทย 4.0" คือ การ

ขับเคลื่อน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา 

เปนการเปลี่ยน "ปญหาและความทาทาย"  ใหเปน "ศักยภาพและโอกาส" ในการสรางความม่ันคง ม่ันค่ัง 

และยั่งยืนใหกับประเทศ อยางเปนรูปธรรม 

เชน เปลี่ยนจากปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเปน สังคมผูสูงอายุท่ีมีพลัง (Active Aging) การพัฒนา 

หุนยนตทางการแพทย การยกระดับเมืองใหเปน Smart City 

การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑตางๆ เชน ขาว ยางพารา น้ําตาล มันสําปะหลัง ใหกลายเปนอาหาร

สุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Nutraceutics) ท่ีมีมูลคาสูง การเปลี่ยน

การเกษตรแบบดั้งเดิมใหเปนการเกษตรแมนยําสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีน้ํา เปนตน 

กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศ ภายใต "ประเทศไทย 4.0" มี 3 ประเด็นท่ีสําคัญ 

1. เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศ 

ท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 

2. เปน “Reform in Action” ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูป

การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 

3. เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด "ประชารัฐ" โดยเปนประชารัฐท่ีผนึก

กําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของการ "รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน" 
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หากแนวคิด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กาวเขาสูโมเดล "ประเทศไทย 4.0" ไดจริงตามท่ี  

ดร.สุวิทย ไดกลาวมาท้ังหมดนี้ ก็นาจะเปนหนทางท่ีจะนําพาไหคนไทยไดหลุดพันจากความยากจน เพียงแต

สถานการณการเมืองจําเปนจะตองนิ่งตอไปอีก 1-2 ป เพ่ือท่ีประเทศไทยจะไดสามารถขับเคลื่อน ไปสูการเปน

ประเทศพัฒนาท่ีมีความร่ํารวยเสียที 

 

******************************* 

 

 

 

โดยทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐฉบับพิมพ 2 พ.ค. 59 

http://www.thairath.co.th/content/613903 
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“วิสัยทัศน และกรอบยุทธศาสตรขับเคลื่อนประเทศไทย” 

 

โพสตกอนหนา ผมพูดถึง “ประเด็นทาทายประเทศไทยในบริบทโลกปจจบุันและอนาคต” เม่ือโลก 

ไมเหมือนเดิมอีกตอไป แลวเราจะเดินหนาตออยางไร วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับ 

ผมไดกลาวไวในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญท่ัวโลกวา ถึงเวลาแลวท่ีโลก “เปลี่ยน” 

ไทยตอง “ปรับ” ใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. เราจะปรับตัวใหเขากับอารยธรรมของโลก ซ่ึงเปนเรื่องของ Globalization ไดอยางไร ? 

2. เราจะปรับตัวใหเขากับภัยคุกคามรูปแบบใหม ซ่ึงเราเรียกวาเปนภัยคุกคามไมตามแบบ 

ในหลากมิติไดอยางไร ? 

3. เราจะปรับตัวเขาสูสังคมองคความรู เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ เปนเศรษฐกิจท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมไดอยางไร ? 

4. เราจะมีระบอบการปกครองท่ีเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

องคประมุขอยางแทจริงไดอยางไร ? 

จริงๆ แลว เรามีการเปลี่ยนแปลงท่ีเราเรียกวาเปนการปฏิรูปขนานใหญอยางเปนระบบเพียงครั้งเดียว 

คือ สมัยลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 5 หลังจากนั้นมาเรากินบุญเกา แตทุกวันนี้เราเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอก

ท่ีมีอยูมากมาย พรอมๆ กันนั้น ยังมีแรงปะทุจากภายในอยางท่ีพวกเราเห็น ไมวาจะเปน ปญหาของ 

ความเหลื่อมล้ําของโอกาส ความม่ังค่ัง และอํานาจ แตความเหลื่อมล้ําเพียงอยางเดียวไมนากลัว สิ่งท่ีนากลัว

คือ ปญหาของสังคมไทยเปนกับดักเชิงซอน ท่ีมีเรื่องทุจริตคอรัปชั่น กับเรื่องอภิสิทธิ์ชนเขามาพัวพัน 

กับความเลื่อมล้ํา สิ่งท่ีตามมาคือเรากลายเปนสังคมท่ีไม Clean & Clear ไม Free & Fair และก็ไม Care & Share 

ตอกัน เพราะฉะนั้น จึงไมแปลกท่ีเราเห็นความขัดแขงท่ีรุนแรง (Hyper-conflict) ท่ีเกิดข้ึนกอน 

วันท่ี 22 พฤษภาคมปท่ีแลว 

เราเปนประเทศท่ีเคยเปนประเทศยากจน และพัฒนามาสูประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง แต ณ วันนี้ 

เราไมสามารถท่ีจะกาวข้ึนสูประเทศท่ีมีรายไดสูง เพราะเราติดอยูในกับดัก ท่ีเรียกวา กับดักประเทศรายได

ปานกลาง เพราะเปนประเทศท่ีไมสามารถขับเคลื่อนดวยองคความรู ดวยวิทยาการ ดวยนวัตกรรม 

แตการเผชิญกับกับดักเพียงอยางเดียวมันไมนากลัว เรายังเปนประเทศท่ีกําลังเผชิญกับ 

สิ่งท่ีเราเรียกวา “ศตวรรษแหงความวางเปลา” เปนศตวรรษแหงความไมมีอะไรเลย หรือ Lost Decades 

ดวยประเด็นปญหาท่ีสะสมหมักหมมมายาวนาน มิเพียงเทานั้นในระยะยาว เรายังตองเผชิญกับปญหาดาน 

“ทุนมนุษย” เพราะในอนาคตสังคมไทยจะมีโครงสรางของคนท่ีเปน Aging Society คือ เปนสังคมสูงวัย 

และคุณภาพคนก็จะต่ําลงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน มีนอยประเทศนะครับท่ีจะโดนสองเดงแบบนี้ 

ในวันนี้ โลกไดเปลี่ยนไปจากความคิดท่ีบอกวา One Country, One Market กลายเปน  

One World, One market โลกเปนหนึ่งเดียวแลว การท่ีเราจะเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน เราตอง 

“Competitive” พรอมๆกับมี "Collaborative Network" รวมกับประชาคมโลก อยางท่ี C.K. Prahalad 
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เคยกลาวไววา "The Future of Competition is Collaboration" รัฐบาลจึงมีนโยบายการสรางความ

เขมแข็งจากภายใน พรอมๆกับการเชื่อมตอกับโลกภายนอกในลักษณะเครือขาย 

ในดานโยบายการคากับตางประเทศ เราตองมองไปท่ี “The New U.S.A.หรือ The United State 

of Asia” ไดแก จีน เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย และอาเซียน ในดานนโยบายการตางประเทศ ตองเปน “Global 

Domestic Policy”  

ผมอยากใหเรามองวา “การปฏิรูป” เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งยวด เปนเรื่องของ “พวกเราทุกคน” 

ไมใชเพียงหนาท่ีของรัฐบาล คสช. สนช. หรือ สปท. เพราะสถาบันเหลานี้เปนเพียง “ตัวเรง” เทานั้นแตเรา

ตองรวมมือกันทําใหการปฏิรูปเกิดข้ึนจริง ผานพลังของ"ประชารัฐ" 

เราเคยอยากเปนนิกส เคยอยากจะเปนเหมือน เกาหลีใต หรือสิงคโปร พยายามท่ีจะเปลี่ยนจาก

ประเทศท่ีตามหลัง มาเปนประเทศท่ีล้ําหนา แต ณ วันนี้ เราพลาด เราสะดุดขาตัวเองลง กลายเปนจาก

ประเทศท่ีตามหลังมาเปนประเทศท่ีกําลังจะลมเหลว นี่ คือเหตุผลท่ีตองมีการปฏิรูปขนานใหญ 

อยางเปนระบบ ตอเนื่อง และจริงจัง และเกิดจากพลังของทุกภาคสวน เพ่ือใหถึงจุดหนึ่งเราจะไดทะยาน 

ไปขางหนาเปนรัฐชาติท่ีล้ําหนาในศตวรรษท่ี 21 ใหจงได ! 

เราตองเปลี่ยนโมเดลประเทศไทย จากประเทศไทย 1.0 ท่ีเนนดานเกษตรกรรม - ประเทศไทย 2.0 

ท่ีเนนดานอุตสาหกรรมเบา – ประเทศไทย 3.0 ท่ีเนนดานอุตสาหกรรมหนัก ไปสู “ประเทศไทย 4.0” ท่ีขับเคลื่อน 

ดวยนวัตกรรมใหได! ซ่ึงคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต นาจะประกอบไปดวย Bio – Based Industry 

Cluster, Renewable Industry Cluster, Engineering & Design Industry Cluster, Wellness & Medical Services 

Industry Cluster, Creative Economy Industry Cluster ท่ีมีการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางจุดแข็งของ  

Bio-Diversity กับ Cultural Diversity และเติมเต็มดวยองคความรู วิทยาการและการบริหารจัดการสมัยใหม 

เราจะไปสูความฝนนั้นไดอยางไร ? จะทําไดหรือไม ถายังมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีไรคุณภาพ 

ไม มีวิสัยทัศน  ไม มีกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะยาว เปนรัฐบาลแบบเดิม ๆ ท่ีมองอะไรสั้นๆ 

(Shortermism) คิดแตจะเอาใจประชาชน (Populism) และเห็นแกผลประโยชนพวกพอง (Cronyism) 

รัฐบาลท่ีไรคุณภาพจึงเหมือน "คนท่ีไตบันไดลิง" ท่ีข้ึนไปแลวตองไตลงมาอีก เพราะถูกขับไล ไมสามารถ

นําพาประเทศไปขางหนาอยางมีทิศทางและตอเนื่องได นี่คือ ตรรกะท่ีบงบอกความสําคัญท่ีประเทศตองมี

วิสัยทัศนกับกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  

โดยวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรชาตินั้น เปรียบเปรยเหมือนกับ"งูท่ีเลื้อยอยูในอุโมงค"  

(Snake in the Tunnel) กลาวคือ เราตองการพาประเทศไทยไปไหน ก็ทาบมันไวในทิศทางนั้น นั่นคือ

วิสัยทัศนสวนกรอบยุทธศาสตรชาติก็เปรียบเหมือนทอท่ีจะนําพาเราไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไว 

รัฐบาลใหมมาก็ตองดําเนินตามกรอบยุทธศาสตรชาติ โดยกรอบยุทธศาสตรชาติจะตองไมกวางหรือ

แคบจนเกินไป เพ่ือเปดโอกาสใหรัฐบาลมีอิสระและความยืดหยุนท่ีเพียงพอ กลาวคือสามารถทํางานเพ่ือไป

ตอบโจทย ในสิ ่ง ที ่ส ัญญาไว ก ับประชาชน แตพร อมๆกันนั ้นสามารถนําพาประเทศไปขางหน า 

อยางตอเนื่องไปในทิศทางท่ีทําใหประเทศไทยไปสูโลกท่ีหนึ่งใหจงได 
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ลองจินตนาการถึงประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนานะครับ เราวาดฝนวาอนาคต เราจะเปนอยางไร? 

ผมคิดวารัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้งมี 7 ภารกิจสําคัญ ในการวางฐานรากของประเทศใหม  

ภารกิจกลุมแรก คือ การซอมแซมประเทศ ผาน 1) การลดความเหลื่อมล้ํา 2) การลดการทุจริต

คอรัปชั่น 3) การลดความขัดแยง ซ่ึงตองทําควบคูไปกับกลุมภารกิจของการเสริมสรางประเทศไทยไปขางหนา 

ผาน 4) การศึกษาและทรัพยากรมนุษย 5) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 6) โครงสรางทาง

เศรษฐกิจสังคมชุดใหม แตการจะไปจุดนั้นได รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง จะตอง 7) ปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ 

ซ่ึงจะเปน “คานงัด” ท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะสรางแรงกระเพ่ือมใหเกิดการปฏิรูปขนานใหญอยางเปนระบบ

ตามมา 

กลาวโดยสรุป การสรางความม่ันคง ความม่ังค่ัง และความยั่งยืนของชาติ จะเกิดข้ึนไดอยางแทจริง

ก็ตอเม่ือ  

1) ประเทศมีวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรท่ีชัดเจน  

2) เกิดการปฏิรูปขนานใหญอยางเปนระบบ และตอเนื่อง จนเกิด "โมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลง"  

จนบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “วิสัยทัศน และกรอบยุทธศาสตรขับเคลื่อนประเทศไทย” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 19 พ.ย. 58 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1389559364684123&substory_index=0&id=138529413852

9446&ref=bookmarks 
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เมื่อโลกไมใชใบเดิม !! 
 

ในทางวิทยาศาสตร  เ ม่ือสสารเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่ ง ไปยั ง อีกสถานะหนึ่ ง  เชน  

จาก "ของแข็ง" เปน "ของเหลว" คุณสมบัติบางอยางทางกายภาพไดเปลี่ยนไป แตคุณสมบัติทางเคมีมิได

แปรเปลี่ยน 

โลกเราก็เชนกัน พลังขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตน ทําใหโลกกําลังคอยๆเปลี่ยนสถานะ  

จากเดิมท่ีเปน “โลกท่ีคงรูป” เริ่มเกิดการเยิ้มเหลวเหมือนข้ีผึ้ง กลายเปน “โลกท่ีเลื่อนไหล” การเปลี่ยน

สถานะดังกลาว นํามาสูการเพ่ิมระดับของ "ความซับซอน" "ความไมชัดเจน" และ "ความไมแนนอน"  

ท่ีครอบคลุมท้ังการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการใชประโยชน

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมของโลกในองครวม 

การเปลี่ยนจาก “โลกท่ีคงรูป” สู “โลกท่ีเลื่อนไหล” จึงเปนการเปลี่ยนแปลงเชิง"โครงสราง"  

โลกท่ีเชื่อมโยงสานตอกันอยางแนบสนิท ทําใหผูคนตองพ่ึงพิงอิงอาศัยกันมากข้ึน การกระทําของบุคคลหนึ่ง 

ยอมสงผลกระทบไดท้ังทางบวกและทางลบตอผูอ่ืนไมมากก็นอย จนอาจกลาวไดวา 

...จากนี้ไป ผูคนในโลก "สุขก็จะสุขดวยกัน ทุกขก็จะทุกขดวยกัน" 

อยางท่ีพวกเราทราบกันดี การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเปนของเหลวนั้น อนุภาคของสสาร

จะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง ดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนจึงไมใช "ดุลยภาพเชิงสถิตย" แตเปน  

"ดุลยภาพเชิงพลวัต" ดังนั้น กุญแจสําคัญของการมีชีวิตอยูอยางเปนปกติสุข คือ ความสามารถในการสราง

ใหเกิด “ความสมดุลเชิงพลวัต” (Dynamic Balance) ในโลกใบนี ้

แมพวกเราจะตองอยูในโลกท่ีตองพ่ึงพิงอิงอาศัยกันมากข้ึน แตหากเปนโลกท่ีมีความสมดุล  

ปญหาตางๆ ท่ีถาโถม จนกระท่ังกอตัวเปนวิกฤติก็จะเกิดข้ึนไดยาก วิกฤติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย  

เพราะพวกเราอยูใน "โลกท่ีไรสมดุล" (Global Imbalance) ตางหาก ท่ีนากลัวกวานั้นก็คือ เปนความไร

สมดุลในสภาวะท่ีพวกเราตองพ่ึงพิงอิงอาศัยกันมากข้ึน ตรงนี้ตางหากท่ีเปนปฐมบทของความไรเสถียรภาพ 

ความไม ม่ันคง และความขัดแยงท่ีรุนแรง ท่ีเหนี่ยวนําไปสูความเสี่ยงและภัยคุกคาม จนกระท่ัง 

แปรเปลี่ยนเปนวิกฤติในท่ีสุด 

คําถามคือ เรามีทางเลือกหรือไม หากเราตองการให "ความเปนปกติสุข" กลับคืนมา ? 

คําตอบคือ มีครับ เรายังมีอยางนอย 2 ทางเลือกครับ 

- ทางเลือกท่ีหนึ่ง คือ การดํารงชีวิตอยูกับ “โลกท่ีเลื่อนไหล” โดยคืนความสมดุลใหกับ

โลกธรรมชาติ พรอมๆ กับปรับความสมดุลในตัวเอง สมดุลในการปฏิสัมพันธระหวางพวกเรากันเอง 

ตลอดจนสมดุลระหวาง "โลกมนุษย" กับ "โลกธรรมชาติ" 

- ทางเลือกท่ีสอง คือ การปรับเปลี่ยนโลกคืนสู “โลกท่ีคงรูป” โดยการลดอัตราการมี

ปฏิสัมพันธ ลดระดับการบริโภคและการแขงขัน ลดทอนการใชทรัพยากรและการผลิต พูดงายๆก็คือ 

...ทําอะไรใหชาลง ใชอะไรใหนอยลง  
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แนนอนครับ ในแตละทางเลือกยอมมีท้ังขอดีขอเสีย แตไมวาจะเลือกแนวทางใด  

"การเตรียมความพรอม" 

"การมีภูมิคุมกัน"  

"การรูเทาทัน"  

"ความมีเหตุมีผล"  

"การรูจักความพอดี" 

"การทําใหเกิดความลงตัว" 

... คุณลักษณตางๆเหลานี้ เม่ือถักทอเขาดวยกันและนําไปปฏิบัติ จะนําพาพวกเรา องคกรของเรา 

ประเทศของเรา และประชาคมโลกของเรา ใหสามารถดํารงอยูในโลกใบนี้ไดอยางปกติสุข...ไมวาจะเปน 

"โลกใบเดิม" หรือเปน "โลกท่ีไมใชใบเดิม" ก็ตาม 

"รูจักเติม รูจักพอ รูจักปน" ตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปนเง่ือนไขท่ีเพียงพอ  

ท่ีจะนําพาสู "ความม่ันคง" "ความม่ังค่ัง และ "ความยั่งยืน" ท่ีไมใชเฉพาะกับประชาชนคนไทย แตครอบคลุม

ถึงพลเมืองโลกดวยอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “เมื่อโลกไมใชใบเดิม” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 12 ธ.ค. 58 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1390943084545751&substory_index=0&id=138529446511

0613&ref=m_notif&notif_t=page_fan 
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"โลกพลิกโฉม ความมัง่ค่ังในนิยามใหม" 
 

ดูประหนึ่งวา โลกไดปรับเปลี่ยนจาก "สังคมอุตสาหกรรม" ไปสู "สังคมฐานความรู" เม่ือไมก่ี

ทศวรรษมานี่เอง แตแทนท่ีจะพานพบกับความเปน "ปกติสุข" กลับกลายวา เรากับตองเผชิญกับ "ความไม

แนนอน" "ความซับซอน" และ "ความขัดแยงท่ีรุนแรง" มากยิ่งข้ึน นักวิชาการบางทานอธิบายไมถูก  

เลยเรียกปรากฏการณนี้วา "New Normal" 

ในหนังสือ "Post Knowledge Based Society" หรือในชื่อไทยวา "โลกพลิกโฉม ความม่ังค่ัง 

ในนิยามใหม" ท่ีผมไดเขียนข้ึนเม่ือเกือบ 10 ป ท่ีแลว ผมไดชี้ใหเห็นวา "สังคมฐานความรู" ไมสามารถตอบ

โจทยความเปน "ปกติสุข" ของผูคนในโลกได จําเปนจะตองกาวขามสังคมดังกลาว ไปสู "สังคมหลัง

ฐานความรู" ใหไดใน "โลกหลังสังคมฐานความรู" ท่ีจะมาทดแทน "โลกสังคมฐานความรู" นั้น 

- เปนโลกท่ีสัมพันธภาพของผูคนไดแผขยายออกไปจาก "Many 2 Many" สู "Mind 2 

Mind" จึงเปนโลกท่ีผูคนเนนในเรื่อง "กัลยาณมิตร" มากกวาการเปนแค "พันธมิตร" 

- เปนโลกท่ีปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพของผูคนจาก "ตางคนตางปด" (Close 2 Close) เปน  

"ตางคนตางเปด" (Open 2 Open) จึงเปนโลกท่ีกาวเลยความคิดของ "การแขงขัน" (Competition) ไปสู 

"การรวมรังสรรค" (Co-Creation)  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง "การรวมรังสรรคทางสังคม" ไมใช "การรวมรังสรรคในเชิงพาณิชย" เพียงอยาง

เดียว เปนการรวมรังสรรคทางสังคมในรูปแบบตางๆ อาทิ Peer 2 Peer Production, Distributed 

Creativity, Creative Commons และ Social Production อันเปนฐานรากของ Social Business, 

Social Enterprise ตลอดจนถึง Pollinator Business ในปจจุบัน 

- เปนโลกท่ีภูมิปญญาไดพัฒนากาวลวงปริมณฑลของ "ทรัพยสินทางปญญา" (Intellectual 

Property) สู "ภูมิปญญามหาชน" (Wisdom of the Crowd) ซ่ึงเปนปฐมบทของการอุบัติข้ึนของ Open 

Innovation Economy ท่ีสะทอนผาน Open Sources ในรูปแบบตางๆ ไลเรียงตั้งแตซอฟแวร พันธุพืช 

การศึกษา ไปจนถึงเวชภัณฑ 

- เปนโลกท่ีเปลี่ยนชีวิตผูคนจาก "สังคมการพ่ึงพิง" (Dependence) ไปสู "สังคมพ่ึงพาอาศัยกัน" 

(Interdependence) จึงเปนโลกท่ีเนนในเรื่อง "ผลประโยชนสวนรวม" นอกเหนือจากเรื่อง "ผลประโยชน

สวนตัว" 

ในโลกเกา "ย่ิงเยอะ ย่ิงดี"  

แตในโลกใหมนั้น "ย่ิงแชร ย่ิงได"  

โลกหลังสังคมฐานความรู จึงเปนโลกแหง "ความรู" คู "คุณธรรม" อยางแทจริง เพราะความรูและ

คุณธรรม จะเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนโลก เพ่ือกาวสูโลกอุดมปญญา โลกแหงความเปนธรรม  

และโลกแหงศานติสุข 

ซ่ึงเปนโลกท่ีพวกเราทุกคนใฝฝนอยากจะเห็น อยากจะเปนไมใชหรือ ?  
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ดูคลายกับการเปลี่ยนผานจาก "โลกสังคมฐานความรู" สู "โลกหลังสังคมฐานความรู" นั้น มีคําตอบอยูแลว 

คําตอบ คือ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของการ "รูจักเติม" "รูจักพอ" และ "รูจักปน" นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “โลกพลิกโฉม  ความมั่นคั่งในนิยามใหม” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 27 ธ.ค. 58 

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1391919261114800:0 
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“ประชานิยม” VS “ประชารัฐ” 
 

ดังท่ีทราบกันดีวา ยุทธศาสตรสําคัญภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

เนนในเรื่องของ 

- การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

- ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน (Strength from Within) 

- ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- ผานกลไก “ประชารัฐ” 

มีหลายทานตั้งขอสงสัยวา “ประชารัฐ” แตกตางจาก “ประชานิยม” หรือไมอยางไร? 

คําตอบคือ แนวคิด 2 ชุดนี้ มีความแตกตางกันอยางส้ินเชิงครับ 

"ประชารัฐ” เปนการผนึกกําลังกันของ 3 ภาคสวน ระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในลักษณะ “การรวมรังสรรค” (Co-Creation) ครอบคลุมท้ังการรวมรังสรรคทางเศรษฐกิจ 

(Economic Co-Creation) และการรวมรังสรรคทางสังคม (Social Co-Creation) 

ในขณะท่ี “ประชานิยม” เปลี่ยนประชาชนท่ี “เดือดรอน” (Suffer) เปน “อยูรอด” (Survive) 

แลวก็จบแคนั้น 

"ประชารัฐ” เปลี่ยนประชาชนท่ี "เดือดรอน”เปน “อยูรอด” และจาก “อยูรอด” เปน “ยั่งยืน" (Sustain) 

การดําเนินการของ “ประชานิยม” มุงการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

สวน “ประชารัฐ” ดําเนินการตามบันได 3 ข้ันของ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- ข้ันท่ีหนึ่ง คือ พ่ึงพาตนเอง 

- ข้ันท่ีสอง คือ พ่ึงพากันเอง 

- ข้ันท่ีสาม คือ รวมกันเปนกลุมอยางมีพลัง 

หากเปรียบเทียบเปนยารักษาโรค “ประชานิยม” จะเปนยารักษาโรคตามอาการ จึงเปนยาท่ี

กอใหเกิด Short Term Gain  

"ประชานิยม" นั้น นานๆใชที ก็โอเค แตถาใชนานๆ จนติด จะเกิดผลขางเคียงเปน Long Term 

Loss (คลาย "สเตียรอยด" ยาครอบจักรวาลท่ีพวกเราคุนเคย) 

ในทางกลับกัน เนื่องจากประชาชนตองมีสวนรวม เพราะไมไดใหเปลา “ประชารัฐ” จึงเปรียบ

เหมือน “ยาขม” ท่ีประชาชนตองเผชิญกับ Short Term Loss อยูบาง แตเม่ือทําอยางตอเนื่องผลท่ีตามมา

จะเปนไปในลักษณะ “ดีวันดีคืน” คือเปน Long Term Gain 

ในทางการเมือง ยิ่งใช “ประชานิยม” มากข้ึนเทาไหร ก็ยิ่งไปเสริมสง “อํานาจแนวต้ัง” (Vertical 

Power) ใหแข็งแกรงมากข้ึน เพราะ “ประชานิยม” เปนกลไกท่ีทําใหประชาชนตอง “พ่ึงพิงอิงอาศัย” 

ภาครัฐมากข้ึน สงผลใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีถูกควบคุมโดยรัฐ อาจเรียกไดวา “รัฐควบคุมสังคม” เขมขน

มากยิ่งข้ึน  
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ดวยเหตุนี้ ประชาธิปไตยท่ีแทจริงจึงเกิดข้ึนไดยาก 

สวน “ประชารัฐ” เปนกระบวนการลดทอน “อํานาจแนวตั้ง” ไปสูการเสริมสราง “อํานาจแนวนอน” 

(Horizonal Power) ใหมากข้ึน เพราะจุดเนนของ“ประชารัฐ” อยูท่ี “People Empowerment” สงผล

ใหสังคมไทยคอยๆ ปรับเปลี่ยนจาก “รัฐควบคุมสังคม” มาเปน “สังคมควบคุมสังคม” และกลายเปน 

“สังคมควบคุมรัฐ” ในท่ีสุด  

ตรงนี้ตางหากท่ีทําให “ประชารัฐ” เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดประชาธิปไตยข้ึนอยางแทจริง  

ในโลกนี้ไมมีอะไรฟรีครับ  

- อยากได Short Term Gain, Long Term Loss ก็เลือก “ประชานิยม”  

- อาจตองเผชิญกับ Short Term Loss บาง แตเปน Long Term Gain แนนอน ก็เลือก“ประชารัฐ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “ประชานิยม VS ประชารัฐ” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 30 ธ.ค. 58 

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1392102447763148:0 
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"Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก" 
 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันซ่ึงเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบเราอยางหลีกเลี่ยงไมได  

มีอยูดวยกัน 3 กระแสหลัก คือ 

1) Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ เหลานี้พรอมกัน อาทิ 

- กระแส Digitization กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรูปแบบในการทําธุรกิจ 

- กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบ

คนเมือง มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากข้ึน 

- กระแส Commonization ท่ีเปนเรื่องท่ีผูคนในโลกไดรับผลกระทบรวมกันอยางถวนท่ัว 

ไมวาจะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ท่ีสามารถแพรไปใน 

ทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 

2) Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของภูมิรัฐศาสตรและ 

ภูมิเศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรองของประเทศท่ีอยูในกลุมสมาชิกเปนอยางดี 

3) Localization กระแสของการมีความเปนทองถ่ินและชุมชนอยางเขมขน เชียงใหมเปนตัวอยาง

หนึ่งของการมี Locality ท่ีเขมแข็ง เนื่องจากมีความเปนเอกลักษณและอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดและเชื่อมโยงคนในทองถ่ินมายาวนาน 

สามกระแสหลักดังกลาว จะเหนี่ยวนําใหเชียงใหมพัฒนาไปในทิศทางใด ตองฝากเปนการบานให 

พ่ีนองชาวเชียงใหมไดขบคิดและขับเคลื่อนกันตอนะครับ 

ผมขอเลายอนใหเห็นภาพของพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย ท่ีผานมา เศรษฐกิจ

ไทยขับเคลื่อนดวยการพ่ึงพาทุนจากตางชาติเปนหลัก ผาน BOI และพ่ึงพารายไดจากการสงออกสินคา 

เปนหลัก ซ่ึงแนนอนเจาของกิจการของธุรกิจสงออกก็เปนชาวตางชาติ ไทยจะไดรับก็เพียงคาแรงและตัวเลข

การสงออกท่ีสวยหรูเทานั้น 

ผลจากการขับเคลื่อนดวยโมเดลเศรษฐกิจแบบนั้น ทําใหในท่ีสุด เรากําลังติดกับดักของการท่ีเปน

ประเทศท่ีมี "รายไดปานกลาง" ไมสามารถพัฒนาตัวเองไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง เนื่องจากตองพ่ึงพา

ตางชาติมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําของความม่ังค่ัง อํานาจ และโอกาสมากมาย 

ท้ังหมดนี้ จึงเปนท่ีมาของการเปลี่ยนผานสู "Thailand 4.0" ท่ีผมคิดวาถึงเวลาแลวท่ีประเทศไทย

ตองปรับเปลี่ยนตัวเอง และสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน

ตามแนวทางทานนายกฯ ประยุทธไดกลาวไว 

"Thailand 4.0" ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ 

1. "Strength from Within" คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน 

2. "Connect to the World" เม่ือภายในเขมแข็งแลวเราก็ตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายใน

กับเศรษฐกิจโลก 
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ผมขออนุญาตแจกแจงทีละสวนนะครับ 

Strength from Within หรือการสรางความเขมแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก

อยู 3 ตัว คือ 

• การยกระดบันวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ 

• การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 

• การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition) 

ซ่ึงท้ัง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกัน 

นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth 

Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine 

การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือ 

ใหเกิดการสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหมๆ มากมาย ทามกลาง Enabling 

Ecosystem ท่ีเอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

สวนสุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน 

ซ่ึงเม่ือผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิด

การขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society 

with Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 

และเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก 

(Connect to the World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซ่ึงในสวนนี้ ผมอยากใหมองระบบเชื่อมโยง 

กับโลกใน 3 ระดับดวยกัน คือ 

• Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 

• Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 

• Global Economy เศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ิน  

การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน 

ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกัน เราจะเห็นภาพของ 

ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT ในภาพท่ีเล็กลงมา ซ่ึงสวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our 

Home Market" ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดท้ังในระดับรัฐบาลกับ

รัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน 

สุดทายเปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย 

ASEAN เขาดวยกัน เพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร

และภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้ 
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ท้ังหมดนี้เปนจิ๊กซอรของ "Thailand 4.0" ท่ีผมเชื่อวาจะนําพาประเทศไทยของเราใหไปสูความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได ซ่ึงจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) มีความสุข (Happy)  

และความสมานฉันท (Harmony) ไดอยางแทจริง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 29 ก.พ. 59 

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1396306724009387 
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"ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ผานพลังประชารัฐ" 
 

เม่ือวานผมไดมีโอกาสเขารวมประชุม "สานพลังประชารัฐ" นัดพิเศษท่ีทานนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเรียนความกาวหนาในการดําเนินงานของ 

ประชารัฐท้ัง 12 คณะตอทานนายกฯ และทานไดมีบัญชาใหคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง 

หัวหนาสวนราชการ และอธิบดีทุกกรมเขารวมประชุม ตัวแทนสนช. และสปท. นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา ท่ีเปนคณะทํางานยอยในแตละชุดเขารับฟงนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีดวย 

รวมแลวมีผูเขารวมประชุมกวา 600 คนและไดมีการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนชอง 11  

ดังท่ีปรากฏเปนขาวแลวครับ 

ในโอกาสนี้ผมไดนําเสนอเรื่อง "Thailand 4.0: ขับเคลื่อนสู Value-Based Economy " ตอทาน

นายกรัฐมนตรีและท่ีประชุมดวย 

โดยในการนําเสนอเม่ือวานนี้นั้น เปนการเสนอในรูปแบบท่ียอกระชับเพ่ือใหเหมาะสมกับเวลา 

ในท่ีประชุม ซ่ึงผมไดนํา Slide Presentation มาแบงปนใหกับแฟนเพจตามภาพดานลางนี้ดวยนะครับ 

และหลังจากนี้จะมีการจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องของการสราง Ecosystem & Public Policies 

เพ่ือใหประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0 อยางเปนรูปธรรมใหได 

โปรดติดตาม และรวมเปนหนึ่งในการเปลี่ยนผานในครั้งนี้ดวยกันนะครับ !! 

สําหรับเนื้อหาของการนําเสนอของประชารัฐท้ัง 12 คณะ ทานสามารถเขาไป download ไดท่ี 

http://www.สานพลังประชารัฐ.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ผานพลังประชารัฐ” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 19 ก.พ. 59 

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1399617027011690 
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"ถึงเวลาปฏิรูปขนานใหญรอบท่ีสอง (The Second Great Reform)" 
 

ทุกประเทศลวนตองการเปลี่ยนผานไปสูประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 

หลายประเทศในเอเชีย อาทิ ญ่ีปุน เกาหลีใต สิงคโปร ใตหวัน ตางประสบความสําเร็จสามารถเปลี่ยนผาน

จากประเทศใน "โลกท่ีสอง" ซ่ึงจัดเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา มาสูประเทศใน "โลกท่ีหนึ่ง" ซ่ึงเปนประเทศ

พัฒนาแลว ในศตวรรษท่ีผานมา 

ความสําเร็จเปลี่ยนผานดังกลาวเกิดจาก "กระบวนการปฏิรูปขนานใหญอยางเปนระบบ"  

(Great Reform) ครอบคลุมท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารราชการแผนดิน 

ประเทศไทยก็มิไดแตกตาง การเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิลาอาณานิคมในสมัยรัชกาลท่ี 4  

และรัชกาลท่ี 5 ทําใหลนเกลาฯ รัชกาลท่ี 5 ตัดสินใจดําเนินการปฏิรูปครั้งใหญ โดยการสรางรัฐชาติไทย 

ควบคูไปกับการปฏิรูปการปกครองแผนดินดวยการจัดการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  

และสวนทองถ่ิน การปฏิรูปสังคมดวยการยกเลิกระบบทาสและระบบไพร การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป

คมนาคม ฯลฯ เพ่ือทําใหประเทศเกิดความทันสมัยเฉกเชนเดียวกับอารยประเทศอ่ืนๆ 

การปฏิรูปขนานใหญอยางเปนระบบในสมัยรัชกาลท่ี 5 สงผลใหประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามมาในอีกกวาศตวรรษตอมา 

อยางไรก็ดี ภายหลังการปฏิรูปขนานใหญในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยขาดการปฏิรูปอยางเปน

ระบบและตอเนื่องในเวลาตอมา...จวบจนปจจุบัน 

ทําใหขาด Momentum of Change ในการเปลี่ยนผานประเทศใหสอดรับกับเง่ือนไข

สภาพแวดลอม ท้ังจากภายนอกและภายในท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย 

ผลลัพธท่ีตามมาคือ เม่ือพัฒนาไปไดถึงระดับหนึ่ง ประเทศไทยตองเผชิญกับ "กับดักประเทศรายได

ขนาดปานกลาง" เปนประเทศท่ีเต็มไปดวยความเหลื่อมล้ําของอํานาจความม่ังค่ังและโอกาส ทุจริตคอรัปชั่น

เกิดข้ึนอยางดาษดื่น มิเพียงเทานั้น ยังเปนประเทศท่ีกําลังเผชิญกับความขัดแยงท่ีรุนแรงในชวงทศวรรษ 

ท่ีผานมา 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงสูโลกศตวรรษท่ี 21 กอใหเกิดโอกาส ความเสี่ยงและภัยคุกคามชุดใหม  

การสะดุดขาตัวเองทําใหประเทศไทยไมสามารถแสวงหาโอกาสและรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามชุด

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น หากปราศจากการปฏิรูปใหญครั้งท่ี 2 (Second Great Reform) ประเทศไทยอาจกลายเปน

ประเทศท่ีถดถอย เปนรัฐท่ีลมเหลวในท่ีสุด จมดิ่งอยูในทศวรรษแหงความศูนยเปลา (Lost Decades) อีกยาวนาน 

ในทางกลับกัน ถาหากมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปครั้งใหญอยางจริงจัง อยางเปนระบบตอเนื่อง  

โดยการผนึกกําลังของทุกภาคสวนก็อาจเปนไปไดวา ประเทศไทยจะสามารถปรับเปลี่ยนกลายเปนประเทศ

ในโลกท่ีหนึ่ง เปนประเทศท่ีมีความม่ังค่ัง ม่ันคงและยั่งยืน เฉกเชนเดียวกับอารยะประเทศอ่ืนๆ  

ในประชาคมโลก 
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การขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0" ผานพลัง"ประชารัฐ" จึงเปนหนึ่งในวาระการปฏิรูปท่ีสําคัญ ท่ีจะ

ทําใหเราสามารถกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ไปสูประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน ไดในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “ถึงเวลาปฏิรูปขนานใหญรองท่ีสอง (The Second Great Reform)” 

ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  รมช.พณ.  โพสตเมื่อ 20 เม.ย. 59 

https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1399691550337571:0 
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“ทุนมนุษย: หัวใจของการขับเคลื่อนสู ประเทศไทย 4.0” 
 

เม่ือทําการวิเคราะหสาเหตุท่ีมาของสภาพปญหา ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองประสบสภาวะวิกฤต

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา จะพบวา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจาก "คุณภาพคน" กลาวคือ โครงสราง

กําลังคน และคุณภาพของทุนมนุษยของสังคมไทยกําลังมีปญหา ซ่ึงเปนปจจัยสํา คัญท่ีจะบงชี ้

ขีดความสามารถในการแขงขันระยะยาวของประเทศ  

หลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแลว กําลังเผชิญกับปญหาเชิงโครงสราง คือ 

ภาวะประชากรสูงวัย แตประเทศเหลานี้ ก็มีคุณภาพของทุนมนุษยและโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมท่ีด ี

พอรองรับ ในทางตรงขามประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ียากจน กลับมีประเด็นปญหาท่ีกลับกัน กลาวคือ  

มีโครงสรางท่ีมีประชากรวัยหนุมสาวจํานวนมหาศาล แตยังไมสามารถสรางใหทุนมนุษยเหลานี้ใหมีคุณภาพ

ท่ีดีพอได 

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะท่ีหนักหนวง อันเนื่องมาจากจะตองเผชิญกับท้ังปญหาภาวะ

ประชากรสูงวัยและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีออนดอยในเวลาเดียวกัน หากพิจารณาโครงสรางประชากรของ

ประเทศไทย โดยดูการเปลี่ยนแปลงจากป 2513 มาสูปจจุบัน และมองทอดออกไปถึงป 2483 จะพบขอมูล

ท่ีนาตกใจ ดังตอไปนี้ 

• จํานวนประชากรมีการเพ่ิมข้ึนจาก 34.39 ลานคน ในป 2513 เปน 64.36 ลานคน  

ในป 2555 และมีแนวโนมท่ีลดลงเหลือ 63.87 ลานคนในป 2583 

• ท่ีนาเปนหวงคือ ประชากรสูงวัย มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด จาก 1.68 ลานคน  

ในป 2513 เปน 9.12 ลานคนในป 2555 และจะเพ่ิมข้ึนเปน 20.52 ลานคนในป 2583 

• ในขณะท่ีประชากรวัยแรงงานไดเพ่ิมข้ึนจาก 17.19 ลานคนในป 2513 เปน 42.94 ลานคน 

ในป 2555 แตจะมีแนวโนมท่ีลดลง เหลือเพียง 35.18 ลานคนในป 2583 

• พรอม ๆ กันนั้น ประชากรวัยเด็ก ซ่ึงจะเติบโตเปนอนาคตของชาติ กลับมีแนวโนมท่ี

ลดลงมาโดยตลอด จาก 15.52 ลานคนในป 2513 เปน 12.3 ลานคนในป 2555 และเหลือเพียง 8.17 ลาน

คนในป 2583 (ท่ีมา: โฆสิต ปนเปยมรัษฏ (2555), สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 

หากพิจารณาอัตราสวนการคํ้าจุนผูสูงอายุ (Potential Supportive Ratio) จะพบวา มีอัตราสวนท่ี

ลดลงอยางนาใจหาย คือ จาก 10.23 ตอ 1 ในป 2513 เปน 4.7 ตอ 1 ในป 2555 และเหลือเพียง 1.71 ตอ 

1 ในป 2583 นั่นหมายถึงภาระของสังคมจะเกิดข้ึนอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากขาดสวัสดิการ

สังคมท่ีดีรองรับภาระของสังคมจะเลวรายยิ่งข้ึน 

หากพิจารณาขอมูลเปรียบเทียบระหวางประเทศ พบวา ประเทศจีนและสิงคโปร ซ่ึงอยูในกลุม

ประเทศท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนเดียวกับไทยและมีสัดสวนผูสูงอายุใกลเคียงกัน ตางมีอัตราการเติบโต

ของผลิตภาพแรงงานสูงกวาประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 
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สวนประเทศท่ีมีสัดสวนประชากรสูงอายุมากกวาไทย ไดแก ญ่ีปุน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ลวนแตเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงและพัฒนาแลว 

สวนประเทศท่ีมีสัดสวนประชากรวัยทํางานมากกวาไทย เชน มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 

อินเดีย เมียนมาร ก็เปนประเทศคูแขงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย โดยเฉพาะมาเลเซียท่ีมีอัตราการเติบโต

ของผลิตภาพแรงงานใกลเคียงกับไทย (ท่ีมา: UN, International Productivity Organization) 

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุนี้เปนความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ีหลีกเลี่ยงไดยากแตสามารถเตรียม

ความพรอมได โดยเฉพาะการเตรียมพรอมดานสวัสดิการ เชน การสงเสริมการออม บํานาญ การดูแล

สุขภาพ การมีงานทําและการปรับ/เสริมทักษะของผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมทางดานกําลังคน เชน 

การเพ่ิมกําลังแรงงาน การยกระดับผลิตภาพแรงงาน การบริหารจัดการปริมาณและการเคลื่อนไหล 

ของแรงงาน (Stock & Flow of Talents) ท้ังในประเทศและแรงงานจากตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดมีการเตรียมรองรับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในระดับหนึ่ง เชน 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กองทุนการออมแหงชาติ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ เปนตน แตยังไมมีทิศทางการเตรียมความพรอมดานระบบสวัสดิการและการวางแผนกําลังคน

เชิงรุกหรือการฉกฉวยโอกาสจากสังคมผูสู งอายุ ท่ีชัดเจนนัก เชน ด านการแพทยสาธารณสุข  

ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ระบบบํานาญ และสวัสดิการท้ังระบบแรงงาน 

หากทุนสังคมยังมีความออนแอ เต็มไปดวยความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ความม่ังค่ังและโอกาส  

และหากทุนมนุษยยังออนดอย มีปญหาท้ังในเชิงโครงสรางและคุณภาพ ซํ้ารายกวานั้น แทนท่ีรัฐจะ

ดําเนินการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสังคมอยางจริงจัง กลับดําเนินนโยบายประชานิยมท่ีสุดข้ัวอยางเขมขน 

ในสภาวะเชนนี้ สังคมไทยกําลังจะ “สงตอความยากจนจากรุนสูรุน” (Intergeneration Transfer of 

Poverty) แทนท่ีจะ “สงตอความม่ังค่ังจากรุนสูรุน” (Intergeneration Transfer of Wealth) 

ดังท่ีทราบกันดี ความเหลื่อมล้ําจะเปนตัวสงตอความยากจนจากรุนสูรุน ซ่ึงปลอยไวเชนนี้ตอไป  

อีกไมนาน จะเกิดการลมครืนของท้ังระบบ (System Collaspe) หากไมตองการใหภาวะนี้เกิดข้ึนเราจะตอง

มียุทธศาสตรการตระเตรียมคนไทยสูอนาคตท้ังในเชิงโครงสรางและเชิงคุณภาพท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

และตองรีบดําเนินการกอนท่ีจะสายเกินแกครับ 

นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลสําคัญท่ีประเทศไทยจําเปนตองมี "ยุทธศาสตรชาติ 20 ป" เพ่ือสราง Productive 

Workforces โดยการปรับเปลีย่น 

1) Unskilled Labor เปน Skilled Labor และ Knowledge Worker 

2) Passive Agings เปน Active Agings  

เพ่ือตอบโจทยการเปน "ประเทศไทย 4.0" ท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนอยางแทจริง 
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“รัฐท่ีนาเช่ือถือ: ขอตอท่ีขาดหาย ในระบอบประชาธิปไตยไทย” 
 

ใน Facebook นี้ ปกติเราจะคุยกันในประเด็นปญหาบานเมือง เรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องเศรษฐกิจ 

การคาการลงทุน พลวัตโลก ฯลฯ วันนี้ ผมขอชวนทุกทานพูดคุยเรื่องการเมืองกันสักนิดครับ เพราะ

การเมืองเปนเรื่องใกลตัว และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง มีผลตอความเปนอยู 

ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ในความคิดของผม "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" จะกอใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนชาวไทยอยางแทจริงได จะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. พระมหากษัตริยท่ีทรงธรรม (Meritocratic Monarchy) 

2. รัฐท่ีนาเชื่อถือ (Credible Government) 

3. พลเมืองท่ีมีความตื่นรู (Active Citizens) 

ประเด็นปญหาของประเทศไทย คือ เรามีพระมหากษัตริยท่ีทรงธรรม แตยังขาดรัฐท่ีนาเชื่อถือ  

และพลเมืองท่ีตื่นรู  ทําใหการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมอาจประสบผลสัมฤทธิ์ได 

หัวใจสําคัญของการบริหารราชการแผนดินคือ การมี “รัฐท่ีนาเชื่อถือ” 

คุณลักษณะของ "รัฐท่ีนาเชื่อถือ" ประกอบไปดวย 

(1) การมีนักการเมืองท่ีมีคุณภาพ ภายใตระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ 

(2) การมีผูนําทางการเมืองท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกลและ

มีความมุงม่ันอยางแรงกลาในการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง 

(3) การมียุทธศาสตรชาติท่ีชัดเจน สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังจากภายนอกและ

ภายในประเทศอยางเปนรูปธรรม 

(4) การมีระบบราชการ สถาบัน และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนรวมท้ังกรอบ

ยุทธศาสตรชาติในระยะยาวใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหประเทศไทยไมสามารถกาวสูประเทศในโลกท่ีหนึ่ง คือ "การไมมีรัฐ 

ท่ีนาเชื่อถือ" 

การไมมีรัฐท่ีนาเชื่อถือ สงผลให 

(1) เกิดวงจรอุบาทวระหวางการปฏิวัติรัฐประหารกับการเลือกตั้ง 

(2) ขาดความตอเนื่องในการผลักดันนโยบายท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศในระยะยาวใหเกิดผล 

(3) โอกาสท่ีจะผลักดันยุทธศาสตรระยะยาวท่ีเปนการปรับเปลี่ยนในระดับฐานรากเกิดข้ึนไดนอย 

นโยบายประชานิยมจึงเขามาแทนท่ี 

(4) ความมุงม่ันอยางแรงกลาเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูโลกท่ีหนึ่งอยางตอเนื่อง แทบจะไมมีเลย 

(5) ขาดโมเมนตัมของพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ ประชาชน และเอกชน 
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รัฐท่ีนาเชื่อถือ (Credible Government) เปนรัฐท่ี 

1) มีความชอบธรรม (Legitimacy) 

2) มีความรูความสามารถ (Capabilities) และท่ีสําคัญท่ีสุด 

3) มีคุณธรรมจริยธรรม (Integrity) 

"รัฐท่ีนาเชื่อถือ" จึงเปนขอตอสําคัญในการขับเคลื่อนไปสู "ประเทศไทย 4.0" ประเทศท่ีมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ภายใต "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" ไดอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : “รัฐท่ีนาเช่ือถือ: ขอตอท่ีขาดหาย ในระบอบประชาธิปไตยไทย” 
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"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กระบวนทัศนการพัฒนาสูประเทศไทย 4.0" 

 

ในอดีตประเทศไทยมุงเนนการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เปนสําคัญ 

โดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนใหมีความสอดคลองกัน จึงทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบในดานตาง ๆ มากมาย 

อาทิ ความเหลื่อมล้ําของรายไดและโอกาสท่ีเพ่ิมข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมถูกทําลายมากข้ึน 

พูดงายๆก็คือ การพัฒนาดังกลาว มิเพียงแตกอใหเกิดความไมสมดุลระหวาง "มนุษย" กับ "มนุษย" 

ยังกอใหเกิดความไมสมดุลระหวาง "มนุษย" กับ "ธรรมชาติ" อีกดวย 

ดังนั้น หากพวกเราตองการกาวสู "ประเทศไทย 4.0" ประเทศท่ีมีความม่ังค่ัง ความม่ันคง  

และความยั่งยืน จะตองมีการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ อันประกอบดวย 

มิติความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

มิติการรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 

มิติการมีสังคมท่ีอยูดีมีสุข (Social Well-Beings) และ 

มิติการเสริมสรางภูมิปญญามนุษย (Human Wisdom) 

หรือ "4 Ws Model" นั่นเอง 

การพัฒนาท่ีสมดุลนั้น ต้ังอยูบนฐานคิดของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หลักการสําคัญของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูวา 

เม่ือพรอง ตองรูจักเติม (Fulfilled) 

เม่ือพอ ตองรูจักหยุด (Enough) 

เม่ือเกิน ตองรูจักปน (Sharing) 

ในระดับจุลภาค... 

"การรูจักเติม รูจักพอ รูจักปน" จะทําใหประชาชนมีหลักประกันในดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

สังคม สรางสังคมท่ีเก้ือกูลและแบงปน กอใหเกิดการสรางเสริมพลังทางสังคม และการสรางความเปน

ปกแผนของคนในสังคมตามมา 

ในระดับมหภาค... 

"การรูจักเติม รูจักพอ รูจักปน" จะทําใหประเทศไทยสามารถรับมือกับประเด็นทาทายในพลวัตโลก 

เติมเต็มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการสรางพลังจากการผนึกกําลังของทุกภาคสวนผานกลไก 

"ประชารัฐ" 
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"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปน "กระบวนทัศนการพัฒนา" (Developmental Paradigm)  

ท่ีจะขับเคลื่อนสู "ประเทศไทย 4.0" ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนอยางแทจริง 

 
 

"เติม-หยุด-ปน" 
 

ในโพสตของผมเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนทัศนการพัฒนาสูประเทศไทย 4.0" 

ผมได กลาวถึงหลกัการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา 

เม่ือพรอง ตองรูจัก “เติม” 

เม่ือพอ ตองรูจัก “หยุด” 

เม่ือเกิน ตองรูจัก “ปน” 

ปรากฏวา มีแฟนเพจของผมทานหนึ่ง คือคุณ AK Thanaprasitpattana ไดแตงกลอนสงมาทาง 

Comment ผมประทับใจและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ผมอานแลวรูสึกวา กลอนนี้สื่อเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และตอยอดดวยแนวคิด "ประเทศไทย 

4.0" ไดเปนอยางดี 

ท่ีสําคัญสามารถถายทอดเปนบทกลอนไดอยางสละสลวยจึงอยากแบงปนใหทุกทานไดอานและคิดกัน 

มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาหคร ับ... 
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“ เติม หยุด ปน” 

ความพอเพียง เพียงพอ คือพอดี 

คือวิธี กลมกลอม ผสมผสาน 

ดวยหลัก สําคัญ สามประการ 

เพ่ือเบงบาน ความพอดี ในสังคม 

 

หนึ่งคือ “เติม” เม่ือขาดพรอง หรือชํารุด 

สองคือ “หยุด” เม่ือพอดี เลิกลุมหลง 

สาม “แบงปน” เม่ือมีมาก เกินจํานง 

จะม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 

เพราะเม่ือเติม ก็จะเต็ม จะไมขาด 

เพ่ิมโอกาส ความสามารถ การแขงขัน 

เม่ือพอดี จะไมแขง แกงแยงกัน 

และแบงปน เม่ือมีเกิน ความพอดี 

 

“เติม หยุด ปน” คําสําคัญ หม่ันทวนไว 

ถาเขาใจ ใหลองทํา นําวิถี 

เพ่ือสังคม ท่ีอุดม ดวยเกงดี 

เปลี่ยนวิธี จากแค Me เปน We เอย 

 

  AK Thanaprasitpattana 
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วิกฤติการศึกษาไทย 
 

รศ. ดร.วรากรณ ช้ีการศึกษาไทยมีแอบแฝงยาพิษ 8 อยาง อันตรายเทียบไดกับ “ปรอท” 

เพราะใหเด็กไทยตายลงชาๆ ซ่ึงตองแกปญหารวมกันท้ังครู พอแม สังคม และส่ือ พรอมเสนอวา

ทักษะวิชาชีพ และทักษะ 4C จะชวยใหเด็กไทยปลอดยาพิษ ในงาน 100 ป ปวย อ๊ึงภากรณ ครั้งท่ี 6  

รศ. ดร.วรากรณ สามโกเศศ 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) จัดงาน 

100 ป ชาตกาล ศ. ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ ครั้งท่ี 6 “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” ณ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

รศ. ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปาฐกถาวาดวยเรื่อง

การศึกษาวา “ถาไมรูวาการศึกษาคืออะไร ก็ใหดูวาอะไรท่ีไมใชการศึกษา” ซ่ึงการศึกษาในท่ีนี้คือ

การศึกษาท้ังในระบบซ่ึงมีอยู 9 ลานคน และการศึกษานอกระบบซ่ึงมีอยู 61 ลานคน ท้ังนี้ เม่ือ 12 ปท่ีแลว 

ประเทศไทยมีผูท่ีมีการศึกษาในระบบนอยมาก โดยเปรียบเทียบไดวา ถามีผูเขาเรียนอนุบาล 100 คน 

จะพบวามีผูเรียนจบมัธยมปลายเพียง 42 คน หายไประหวางทางถึง 58 คน นั่นคือหากดูจาก 

จํานวนคนท่ีมีการศึกษาในระบบแลวพบวาประเทศไทยขาดคนท่ีมีการศึกษาตลอดชีพจํานวนมาก 

ขณะนี้ประเทศไทยมีคนในระบบการศึกษาเพียง 9 ลานคนเทานั้น เพราะประชากรลดนอยลง  

โดยระหวางป 2506-2526 มีเด็กเกิดปละมากกวา 1 ลานคนตอเนื่องตลอด 20 ป แตตั้งแตหลังป 2526  

เปนตนมา คนไทยเกิดต่ํากวา 1 ลานคน และลดจํานวนเกิดลงเรื่อยๆ จนกระท่ังป 2527 มีจํานวน 

เด็กเกิด 7.7 แสนคนเทานั้น ในขณะท่ีมีคนตาย 4 แสนคนตอป เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมีประชากร

เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 แสนคนเทานั้นเอง นี่คือคําตอบท่ีวา “คนไทยหายไปไหน ทําไมตองนําแรงงาน

ตางชาติเขามา” สําหรับแรงงานไทยในอดีตมีแรงงานเขาสูตลาดรอยละ 1.2 ตอป ปจจุบันเหลือ 

รอยละ 0.2 ตอปเทานั้น นี่คือปญหาของอุตสาหกรรมไทยท่ีจะไมมีคนทํางาน ซ่ึงอีก 20 ปขางหนาแรงงาน

ไทยจะเหลือเพียงครึ่งเดียวของแรงงานไทยในปจจุบันเทานั้น 

การทองจําไมใชการศึกษา 

การทองจําเพียงอยางเดียว ในบางกรณีการศึกษาตองมีการทองจําประกอบ เชน การศึกษา

ของแพทย แตการศึกษาไมใช “รูหรือไมรู” การศึกษาไมใช “เครื่องมือยกฐานานุภาพ” ท่ีทําใหคนมุง

แตจํานวนปริญญา การศึกษาไมใช “เกณฑในหองเรียนเพ่ือสอบใหผาน” 

จากประสบการณการเปนอาจารย นักศึกษาจํานวนมากถามวา “อาจารยครับ ตรงนี้ออก

ขอสอบหรือเปลา” ซ่ึงผมบอกเลยวา “ฟงใหดีนะ เราไมไดเรียนเพ่ือสอบ แตสอบเพ่ือกดดันใหคุณ

ตั้งใจเรียนเทานั้นเอง” แตคนสวนใหญเขาใจวาเรียนเพ่ือสอบในหอง และเขาใจวาการศึกษาคือ 

การเรียนรูในหองเรียน จนลืมไปวาเสนอุปสงค (demand) อุปทาน (supply) ท่ีเคลื่อนไปมาใน

เศรษฐกิจนั้นคือ สิ่งท่ีอยูนอกหองเรียนแตจําลองมาไวในหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจนอกหองเรียน
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มากข้ึน แตการศึกษาไทยจํานวนมากยังขาดการเชื่อมโยงระหวางในหองเรียนกับนอกหองเรียน 

“กระบวนการคิด” ไอนสไตนกลาววา “การศึกษาไมใชการเรียนเกี่ยวกับความจริง แตเปน

การฝกฝนใจใหคิด” นี่คือคําพูดของบุรุษท่ียิ่งใหญท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 เพราะวาคนท่ีปลุกวิญญาณ

การเรียนรูวิทยาศาสตรตลอดชวง 100 ป และในป พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) ไอนสไตนไดเขียน

บทความหนึ่งท่ี ณ ตอนนั้นคนยังไมคอยเชื่อวาเปนความจริงวา “แรงโนมถวงของโลกไมไดเกิดจากแรง

ดึงดูดของโลกเหมือนท่ีนิวตันเคยบอก แตเกิดจากความโคงของจักรวาลท่ีทําใหเกิดแรงเหวี่ยงให 

ทุกอยางตกลงบนโลก ซ่ึงสังเกตไดจากแสงจากดวงอาทิตยท่ีไมเดินทางตรงแตโคง” จนมีศาสตราจารย

ทานหนึ่งพิสูจนไดวาแสงเดินทางเปนเสนโคง จากแสงของดวงจันทรเวลาเกิดสุริยุปราคา นอกจากนี้ 

ไอนสไตนยังปลุกจิตวิญญาณเรื่องของสังคม ปรัชญา การศึกษา และการดํารงชีวิตของคนดวย  

เชนเดียวกัน อาจารยปวยก็ไดปลุกความคิดเรื่อง “ความเหลื่อมล้ํา” ข้ึนในประเทศไทย  

ซ่ึงหากยอนไปเม่ือป พ.ศ. 2513-2514 คนไทยยังไมไดคิดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําและเรื่องการพัฒนา

ชนบท แตอาจารยปวยเปนผูท่ีบอกวา “ภาคชนบทสําคัญท่ีสุดและเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย  

ซ่ึงตราบใดท่ีไมเกิดการกระจายรายไดท่ีดี ประเทศลําเอียงแนนอน” 

ไอนสไตนกลาววา “การศึกษาไมใชการเรียนเก่ียวกับความจริง แตเปนการฝกฝนใจให

คิด” นี่คือคําพูดของบุรุษท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 ท่ีปลุกวิญญาณการเรียนรูวิทยาศาสตรตลอด

ชวง 100 ป 

“กระบวนการสรางความใฝรู” ไมใชการตักน้ําใสถัง 

“กระบวนการสรางความใฝรู” การศึกษาไมใชการตักน้ําใสถัง แตเปนการจุดไฟใหใฝรู 

เพราะการสอนบทเรียนสอนไดแควันละ 1 บท แตหากใหเด็กเรียนรูดวยตนเองเด็กจะเรียนรูไดวันละ

เปน 100 บท รวมถึงฝกการอานความคิดซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรม และการสรางทัศนคติของคน 

เพราะการศึกษาทําใหคนมีทัศนคติท่ีกวางและเขาใจโลกไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะทัศนคติท่ีเปนบวก  

ซ่ึงขณะนี้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตรจํานวนมากระบุวา คนท่ีมีความคิดเปนบวก ทําใหวงจรสมอง

บันดาลใหเกิดความกลาและประสบความสําเร็จ สวนคนท่ีคิดลบทําอะไรก็จะลมเหลว  

“กลไกการสรางคุณธรรมและจริยธรรม” ถาการศึกษาไมมีกลไกนี้ก็จะไมมีประโยชน  

โดยความหมายตามพจนานุกรมระบุวา  

1. คุณธรรม คือ เรื่องความดีและเปนธรรม  

2. จริยธรรม คือ ธรรมท่ีเปนขอควรปฏิบัติ  

3. ธรรม คือ คุณความดี ความจริง และความถูกตอง  

4. จรรยาบรรณเปนระเบียบท่ีตองประพฤติของผูประกอบอาชีพตางๆ  

ซ่ึงถายึดตามความหมายนี้แลวแนชัดวาการศึกษาเปนกลไกท่ีสรางคุณธรรม จริยธรรม 

นอกเหนือจากกระบวนการคิด การอาน และการใฝรู 
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นอกจากนี้ ไอนสไตลยังกลาววา “การศึกษาคือสิ่งท่ีหลงเหลืออยูหลังจากรื้อทุกอยางท่ีเรียน 

ท่ีโรงเรียนเรียบรอยอยู การศึกษาคือสิ่งท่ีหลงเหลืออยูในตัวคน หลังจากลืมทุกอยางท่ีเรียนในโรงเรียน

เรียบรอยแลว” ซ่ึงผมคิดวาเปนความจริง เพราะสวนตัวผมจําการพิสูจนทฤษฎีตางๆ ทางคณิตศาสตร

ไมไดแลว ท้ังเรขาคณิต พีทากอรัส ตรีโกณมิติฯลฯ และก็ไมรูวาจะจําไปทําไม แตอยาลืมวาการศึกษา

คือกระบวนการท่ีทําใหเกิดศรัทธาในสิ่งท่ีเปนความจริง และฝกฝนทักษะการใชตรรกะการคิด 

“เปาหมายการศึกษาประกอบดวย  

1. ตองมีความรู คือ การจดจําไอเดีย เนื้อหา ปรากฏการณ  

2. ความเขาใจ  

3. การนําไปใช การใชหลักการหรือกฎเกณฑในสถานการณใหม  

4. การวิเคราะห คือ การแยกแยะสารสนเทศ จับประเด็นความสัมพันธสวนตางๆของสารสนเทศ  

5. การสังเคราะห นําองคประกอบตางๆ มารวมกันเพ่ือสรางภาพใหม   

6. การประเมิน”  

การศึกษาอาบยาพิษ 

สําหรับ “ยาพิษ” ในการศึกษาเปรียบไดกับ “ปรอท” เพราะวาไมไดทําใหตายทันที แตตาย 

ทีละนอย ซ่ึงการศึกษาท่ีแฝงยาพิษนี้ไมใชการศึกษาจากในโรงเรียนเพียงอยางเดียว เพราะคนจะเปนอยางไร 

มีการศึกษาแคไหน มีจริยธรรม มีความคิด มีความใฝรูหรือไม ไมไดข้ึนอยู กับโรงเรียนเทานั้น  

แตมาจากครอบครัว สิ่งแวดลอมรอบขาง และสังคมดวย 

ถาเปรียบครูเปนหมอจะเห็นชัดเจนมากวา ครูไมเคยถูกฟองเรียกคาเสียหายจากการเปน 

ครูเลย ในขณะท่ีหมอรักษาคนไขแลวคนไขตายหมอจะถูกฟองรองได นั่นคือ ครูอาจจะใหยาพิษ 

ฆาคนทีละนอยๆ เชน สอนหนังสือก็ไมดี ไมตั้งใจสอน ฯลฯ แตไมเคยถูกฟองรองเลย เพราะวาใช

เวลานานมากกวายาพิษจะแสดงอาการ ทําใหครูมีลักษณะพิเศษ คือ ทํารายคนโดยท่ีตัวเองไมรู  

“การศึกษาเปนยาพิษได  ถาการศึกษา ท่ี ใหนั้น เปนการศึกษา ท่ีไมสมควรจะเปน  

และการศึกษาท่ีเปนยาพิษอยางดี คือ การศึกษาท่ีไมไดทําใหคนเห็นสิ่งท่ีถูกตองเปนสิ่งท่ีถูกตอง  

แตกลับทําใหเห็นสิ่งท่ีไมถูกตองเปนสิ่งท่ีถูกตอง เสมือนเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความเลวเปนความ

ดี คุนเคยกับความเลว ซ่ึงยิ่งเปนยาพิษมากข้ึนเพราะฝงอยูในใจเด็ก เชน เด็กเห็นทุกวันวาคร ู

คอรรัปชั่นในโรงเรียน, พอแมทําสิ่งไมเหมาะสมทางศีลธรรม ฯลฯ และสุดทายกลายเปนสิ่งเลวราย

ท่ีสุดคือ เด็กเห็นความเลวรายนั้นเปนของธรรมดา แลวคนเลวก็กลายเปนเพ่ือนกันได เห็นอกเห็นใจกัน 

และมีขอยกเวนสําหรับคนเลวได”  
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ยาพิษที่แอบแฝงในการศึกษา 

1. Parent/teacher center คือ การศึกษาท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนของผูเรียน (student 

center) แตพอแมเปนไปเพ่ือประโยชนของลูก ท้ังนี้ พอแมมีลูกเพ่ือใหความทรงจําท่ีดีกับลูก  

เพราะถาวันหนึ่งขางหนาพอแมตายไปแลวเด็กเติบโตข้ึนมาโดยท่ีพอแมทําหนาท่ีเต็มท่ีตั้งแตเด็กๆ  

ก็จะทําใหเด็กมีความทรงจําท่ีดี แตถาพอแมหรือครูไมไดทําหนาท่ีอยางเต็มท่ีปญหาก็จะเกิดข้ึน  

เปนเสมือนยาพิษในใจเด็ก เชน “ผลประโยชนผูสอนเปนสําคัญ” คือ เวลาสอนในหองเรียนครูสอน 

ไมเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะไดสอนพิเศษ ซ่ึงการกระทําอยางนี้ของครูเด็กก็รูเพียงแตจะพูดหรือไมเทานั้น  

อยางโรงเรียนมัธยมของไทยหลายแหงมีเด็กจํานวนมากท่ีเรียนพิเศษตอหลังเลิกเรียน เพ่ือเปนรายได

ใหกับครู แตการศึกษาไทยไมคอยพูดประเด็นนี้ เพราะวาแสลงใจ แต ณ สถานศึกษาแหงนี้เราพูดได

เพราะเปนความจริง และเปนอุปสรรคของการศึกษา เนื่องจากเด็กและผูปกครองหลายคนไมไดอยาก

เรียนพิเศษ แตไมอยากใหมีปญหาท่ีทําให เด็กกลายเปนคนแปลกแยก เชน ครูไมชอบหนา  

แปลกแยกจากเ พ่ือน ดังนั้นจึงตัดสินใจให เรียนพิเศษท่ีโรงเรียน ซ่ึงราคาอาจจะเดือนละ  

300-400 บาทตอคน แตความจริงมูลคาเงินไมใชแคหลักรอย เพราะโรงเรียนมีนักเรียนหลักพัน  

บางแหงมีถึง 4,500 คน ซ่ึงปญหานี้ครูใหญก็ไมรูจะแกไขอยางไรเพราะปฏิบัติกันมาแบบนี้ตลอด 

“สําหรับผมนี่คือยาพิษ เพราะเปนส่ิงไมถูกตอง แตเด็กเคยชินกับความไมถูกตองแลว  

ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือความไมถูกตองนั่นเอง แลวไมมีอะไรท่ีเปนยาพิษมากกวาเห็นผิดเปนถูก  

เด็กและประชาชนเห็นคอรรัปช่ันในโรงเรียน ในสังคม ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญไมใชแคเพียงทรัพยากร

หายไป แตคอรรัปช่ันจิตใจของคนใหเห็นส่ิงท่ีไมถูกตองกลายเปนส่ิงท่ีไมถูกตองนอยลง  

หรือเคยชินกับส่ิงท่ีไมถูกตอง” 

เรื่องครูหารายไดจากสอนพิเศษเปนปญหาท่ีตองพูดคุยกันและหาทางแกไข แมวาบางโรงเรียนอาจจะ

ไมมีการสอนพิเศษหลังเลิกเรียน แตบางโรงเรยีน โดยเฉพาะในตางจังหวัด มีจํานวนมาก และชวงปดเทอมจะ

มีเด็กจากอําเภอไกลๆ มาอยูในตัวจังหวัดโดยมีหอพักรองรับจํานวนมาก เพ่ือมาเรียนพิเศษกับครูท่ี

สอนในโรงเรียนประจําจังหวัด ซ่ึงเรื่องนี้ไมเปนไรเพราะวาเปนงานพิเศษของครู แตท่ีแปลกคือนักเรียนในโรงเรียน

ท่ีครูสอนประจําตองมาเรียนพิเศษดวย เพราะถาไมเรียนก็จะกลายเปนคนแปลกแยก ซ่ึงเปนปญหาแนนอนเพราะ

สังคมไทยเปนสังคมของคนท่ีตองนารัก ถาใครคิดนอกกรอบ ไมวานอนสอนงายจะเปนปญหา 

นอกจากนี้ ยาพิษในใจเด็กยังเกิดจากพอแมท่ีละเลยศีลธรรม เชน หลายปกอนมีกลุมพอแม

จากโรงเรียนนานาชาติแหงหนึ่งมาฟองกระทรวงศึกษาธิการใหยายเด็กคนหนึ่งออกจากโรงเรียน  

ชอบเปดกระโปรงผูหญิงเปนประจํา แตปรากฏวายายไมได เพราะกระทรวงศึกษาธิการไมมีกฎไล 

เด็กออกจากโรงเรียนนานแลว เนื่องจากเปนเรื่องสิทธิมนุษยชน โรงเรียนจึงไมสามารถยายเด็กออกได 

ดังนั้น จึงเชิญแมของเด็กมาท่ีโรงเรียน ปรากฏวา แมบอกวาลูกไมผิดเพราะการเปดกระโปรงเปนเรื่อง

ปกติของเด็ก หลังจากนั้นโรงเรียนจึงสืบพฤติกรรมของเด็กตอไปพบวาแมไม เคยอยู กับลูก  

เพราะหลังจากเลิกรากับพอของเด็กแลวไปมีแฟนใหม ทุกวันก็ปลอยลูกดูแตโทรทัศน หลังจากนั้น 

ก็เรียกผูปกครองมาพบอีกครั้ง ซ่ึงครั้งนี้ท้ังแมและยายของเด็กมาดวยกัน ปรากฏวา ยายของเด็กแรง
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ยิ่งกวาแมเสียอีก จนครูควบคุมการสนทนาไมไดเลย ณ วันนี้ผานมา 10 ปแลว เด็กคนนั้นอายุ 17-18 ป  

ซ่ึงผมจินตนาการไมไดเลยวาจะนากลัวแคไหน “กรณีนี้สิ่งท่ีประทับบนตัวเด็กคือการกระทําของแมและยาย 

เพราะฉะนั้น พอแมท่ีนึกถึงความสุขสวนตัวโดยละเลยศีลธรรมนั้นจะกลายเปนยาพิษในใจของเด็ก” 

2. ครอบงําความคิดของศิษย เปนธรรมชาติของการสอนท่ีอยากใหคนอ่ืนคิดเหมือนตัวเอง

โดยนักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งกลาววา “วัตถุประสงคของการศึกษาคือการทําใหกระจกนั้น

กลายเปนหนาตาง” คําวากระจกคือ สอนเด็กใหคิดเหมือนตัวเองแตตองการใหความหลากหลายเปน

หนาตาง ซ่ึงเปนธรรมชาติการสอนของมนุษย เชน พอแมสอนลูกถาใจกวางก็ไมเปนไร แตถาใจแคบ 

ก็จะอคติ เอาเรื่องสวนตัวไปใสลูก อาทิ การไมชอบบางอยาง ท้ังคนบางชนชั้น คนบางชาติ บางสีผิว 

คนท่ีคิดไมเหมือนกัน ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะอยูท่ีตัวเด็กท้ังหมด เพราะวาพอแมหรือครูไปครอบงําสังคม

ก็เชนเดียวกัน บางสังคมครอบงําแรงมาก เชน ญี่ปุน ตองการใหคนคิดเหมือนกัน เพราะตองการสังคม

ท่ีมีความราบรื่น สังเกตจากการท่ีเด็กนักเรียนใสเครื่องแบบเหมือนกัน เปเหมือนกัน เพราะฉะนั้น  

ใครท่ีคิดหรือทําอะไรแปลกแยกจะใชชีวิตลําบากมาก 

“ครู หรือพอแมท่ีครอบงําศิษยหรือลูกมากเกินไป ผมเชื่อวาเปนยาพิษในใจ ยกเวนอยางเดียว

ท่ีผมคิดวาเปนสิ่งท่ีสืบทอดมานานแลวคือ ศาสนาของลูกท่ีพอแมเปนคนเลือกใหลูกตั้งแตเกิด ลูกไมไดเลือก

ดวยตัวเอง” นักปราชญชาวอเมริกันกลาววา “ความลับของการศึกษาอยูท่ีการเคารพนักเรียน”

หมายถึง เคารพสิทธิ์ความเปนศิษย เคารพความคิด ไมยัดเยียด เพราะคนเราตองเปนตัวเอง 

ในขอบเขต ฉะนั้น ครูและพอแมท่ีจะตองม่ันใจวาลูกจะตองเหมือนตัวเองนั้นคิดผิดสมัยแลว  

และเปนยาพิษตอเด็กดวย 

3. จงใจลางสมอง ซ่ึงมีจํานวนมากในการศึกษาท่ัวโลก อาทิ “ชาตินิยม” ในสมัยสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ใหคําจํากัดความเชิงประวัติศาสตรและประเทศไทยเชิงชาตินิยมท่ี 

สืบทอดมาจนทุกวันนี้ เชน การบอกวาในสังคมไทยมีคนไทย 2 ประเภท คือ ไทยแทกับไทยไมแท  

ซ่ึงเปนความคิดท่ีผิด คนไทยแทไมมีจริง เพราะชาติพันธุมนุษยมาจากคนแอฟริกาเพียง 3,000 คน 

เม่ือ 150,000 ปท่ีแลว ดังนั้น ทุกชาติในโลกนี้ลวนเปนชาติอพยพท้ังนั้น และชาติไมไดประกอบดวย

คนชาติพันธุเดียวกัน แตประกอบดวยคนท่ีมีความเชื่ออยางเดียวกัน มีผลไดผลเสียเหมือนกัน  

“คนใสยาพิษเรื่องชาตินิยมเขาไป โดยท่ีไมรูวาความเปนชาตินิยมคืออะไร จริงๆ แลวเราตอง 

นิยมชาติ รักชาติแบบท่ีอาจารยปวยทํา คือรักคนในชาติดวยกันเอง รักเอกราช รักพรมแดนและ

ทรัพยากรของตนเอง รักผลประโยชนของชาติ ดังนั้น ชาตินิยมจึงเปนยาพิษสําคัญท่ีทําใหเด็กมองโลก

ผิดไปจากท่ีควรจะเปน แตถามองอยางถูกตองแลวจะพบวาทุกคนเปนคนไทยเหมือนกันหมด  

เพียงใครอพยพมากอนเทานั้นเอง” 

นอกจากนี้ ชาตินิยมยังทําใหประวัติศาสตรไทยไมเปนสากล เชน คนไทยไมเคยรูเลยวาใน

สมัยรัชกาลท่ี 3 ไทยเคยไปเผาเวียงจันทนถึง 2 ครั้ง และเอาพระบางมาไวท่ีวัดบางขุนพรมท่ีกรุงเทพฯ 

แตคืนกลับไปลาวในสมัยรัชกาลท่ี 4  
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“คนไทยไมรู เพราะวาไมไดเรียน ในประวัติศาสตรคนไทยตองเปนพระเอกเสมอ เรารู 

อยางเดียววาเจ็บใจพมา แมจะผานมา 250 ปแลว ในขณะท่ีชาวเวียดนามลืมหมดแลววารบกับ

อเมริกาเม่ือ 30 ปท่ีแลว ชาวญี่ปุนก็ลืมหมดแลววาโดนชาวอเมริกาท้ิงระเบิดเม่ือ 60 ปท่ีแลว” 

เพราะฉะนั้น ประวัติศาสตรท่ีถูกตองตองมองโลกอยางสากล อยางกรณี นครวัด นครธม 

พังพินาศไปเม่ือ 800-900 ปท่ีแลว ก็เพราะกองทัพเจาสามพระยาในสมัยอยุธยาตีแตก 2 หน  

และเอาเทวรูปท้ังหลายมาไวท่ีวัดพนัญเชิงดวย แลวพออยุธยาแตกพมาก็ขนกลับไปอีกตอหนึ่ง  

ซ่ึงตอนนี้อยูท่ีมัณฑเลย  

“สิ่งเหลานี้เปนยาพิษท่ีใสเขาไป แลวทําใหมองคนชาติอ่ืนรอบบานดวยสายตาท่ีบอกวา 

เขาดอยกวาเรา ท้ังๆ ท่ีทุกคนทุกชาติเทาเทียมกันหมด” 

นอกจากนี้ยังมี “ลัทธิการเมือง ศาสนา ความเชื่อ สังคม” ท่ีจงใจลางสมอง เชน แมวออกลูก

เปนลิง กลายเปนขาวหนาหนึ่งเพ่ือใหคนแทงหวย อยางนี้ถือเปนการมอมเมาลางสมองเชนกัน คือ 

แทนท่ีสื่อจะทําใหเกิดความคิดเชิงวิทยาศาสตรกลับสรางความงมงายมากข้ึน รวมถึง “อุดมการณ” 

ซ่ึงทุกวันนี้ถามองในเชิงนามธรรมแลวคือการตอสูของอุดมการณท้ังสิ้นเพียงแตมองไมเห็นและท้ังหมด

นี้เปนการใสยาพิษแฝงเขาไปในการศึกษา และทําใหคนตายทีละนอยหรือไมเติบโตเทาท่ีควรจะเปน 

และบางครั้งสังคมเรา โรงเรียนเรา พอแมเรา ใสยาพิษเขาไปผานการศึกษาอยางจงใจ 

4. การศึกษาท่ี half-baked/misinformation/disinformation คือ การศึกษาท่ีใหขอความ

ท่ีผิด หรือขอความท่ีจงใจใหผิด และสิ่งเหลานี้อยูภายในสังคมของเรา และเราก็เขาใจผิดกันตอๆ มา 

ตั้งแตความเชื่อผิดๆ เชน เว็บขาวระบุวามันหมูเปนสิ่งท่ีควรกินอยางยิ่ง แตความจริงคืออันตราย 

ถากินเขาไปมากๆ ซ่ึงจากการศึกษาท่ัวโลกระบุชัดวาครึ่งหนึ่งของจานอาหารควรเปนผักหรือผลไม 

และสวนหนึ่งเปนโปรตีน สวนไขมันสัตวเปนสิ่งสุดทายท่ีควรบริโภค หรือบางเรื่องก็พูดตอๆ กันมา  

ซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้ ไมใชครูอยางเดียว แตรวมถึงพอแมและสังคมดวย ท่ีใหยาพิษนี้ตอๆกันไป  

เพราะเปนท่ียอมรับท่ัวโลกวาไขมันเปนอันตรายเนื่องจากสะสมคลอเรสตอรอล หรืออยางแอลกอฮอล 

มีงานวิจัยวา  ไวนแดงกับเนื้อ ถาเ พียงเล็กนอยจะดีตอรางกาย แต ก็สําหรับเพียงบางคน  

สวนยาพิษอ่ืนๆ ท่ีไมรายแรงมากแตอยูในสังคมไทยคือ การออกเสียงอักษร H ในภาษาอังกฤษผิด  

ซ่ึงความผิดพลาดนี้นาจะเกิดจากการสอนผิดพลาดใน 20-30 ปกอน 

5. การศึกษาท่ีทําใหเกิดเด็กลักษณะพิเศษท่ี “เช่ือง” และ “หงอย” นั่นคือเปนเด็กวานอน

สอนงาย ซ่ึงถือเปนยาพิษอยางหนึ่ง เชน การประเมินเด็กในสมุดพกวา “ไมดื้อ” สะทอนคานิยม 

คนไทยวา ตองการเด็กท่ีเชื่อง ซ่ึงเด็กท่ีเชื่องมากเกินไปไมดี เพราะทําใหคิดอะไรไมเปน คงไมมีใครชอบ

ลูกท่ีเชื่องจนคิดอะไรไมเปน เกาะหรือเดินจูงพอแมตลอดเวลา แตตองการคนท่ียืนบนขาตัวเอง 

ในขอบเขตหนึ่ง  

สวนเด็ก “หงอย” เพราะวาเรียนมากเกินไป ไมรูวาเรียนอะไรกันมากมาย จะเห็นวาเด็กแบก

กระเปาหนักมาก และท่ีสําคัญคือหลักสูตรไมไดทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น และโรงเรียนท่ีดี

ตองทําใหเด็กอยากไปโรงเรียนทุกวัน ไมใชกลัวโรงเรียน 
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ยาพิษท่ีสําคัญอีกอยางคือ “ความงมงายอยางขาดความคิดเชิงวิทยาศาสตร” โดยสังคมทําให

เกิดผลประโยชนดวยการทําใหคนงมงาย เชน การดูดวง ท่ีปจจุบันทําธุรกิจกันอยางเปดเผย ซ่ึงหาก

สังคมไมคิดเชิงวิทยาศาสตรแลวก็จะทําใหคนคิดไมเปนและเกิดปญหาตามมามากมาย คนท่ีคิดไมเปน

อันตรายยิ่งกวามีปรอทในรางกายหลายๆ กรัมเสียอีก เพราะสุดทายจะตายเพราะความไมทันคน” 

นอกจากนี้ เด็กยังมีลักษณะ “เกงจดจํามากกวาคิดวิเคราะห และโงตลอดไป” เพราะมีความสามารถ 

ในการคิดท่ีออนแอ เขาพูดกันวา ทักษะการคิดสําคัญมาก เพราะทุกคนเกิดมาไมไดคิดเปนแตกําเนิด 

แตมีทักษะการคิด ซ่ึงถาคิดบอยๆ อาจดวยมีวิธีการตองคิดหรือถูกบังคับใหตองคิด จะทําใหมีทักษะ

การคิดท่ีเขมแข็ง แตถาถูกบังคับดวยการทองจําหรือความเชื่องมงาย โอกาสในการคิดจะเกิดข้ึนไมได  

6. การศึกษาขาดคุณภาพ ซ่ึงชัดเจนวาบังคับใหเด็กเขาโรงเรียนถึง 12 ป แตเด็กก็ไมได

คุณภาพตามท่ีตองการ แมประเทศไทยเสียงบประมาณสูงสุดใหกระทรวงศึกษาธิการ เงินเกือบ 5 แสน

ลานบาทตอป แตผลิตคนคุณภาพไมไดด่ังใจ เรื่องท่ีหลายคนเขาใจผิดวาทําไมเด็กไทยไมเรียนอาชีวะ 

คือ สาเหตุท่ีเด็กไมอยากเรียนเพราะไดเงินเดือนนอยแค 8,000 บาท นั่นก็เพราะผูประกอบการ 

ใหคุณคาเด็กอาชีวะเพียง 8,000 บาท เนื่องจากสอนในโรงเรียนใหคุณคากับโรงงานเพียงเทานั้น  

ซ่ึงวิธีแกปญหาคือ การทําใหเด็กอาชีวะมีคุณภาพ มีคุณคามากกวา 15,000 บาท  

คนไทยเรียนมหาวิทยาลัยจํานวนมากเพราะเรียนแบบหลบัๆ ตื่นๆ จบมาก็มีงานทํา เนื่องจาก

สังคมยังดูดซับคนทํางานไดตลอดเวลา แตชวงการดูดซับแรงงานไดอยางนี้ใกลจะจบสิ้นแลว  

เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไทยมีปญหาการลงทุนจากตางชาติลดนอยลงอยางนากลัวมาก แตตางชาติ 

ไปลงทุนมากท่ีเวียดนาม อินโดนีเชีย ฟลิปปนส ฯลฯ ซ่ึงอุตสาหกรรมหลายอยางยายจากประเทศไทย

ไปเพราะคาจางท่ีสูงข้ึน และขาดแคลนคนท่ีมีความรูในราคาท่ีจายได และท่ีสําคัญคือ ระบบราชการ 

ท่ีขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เชน กรณีน้ําทวมเม่ือป 2554 ราชการรูลวงหนาแลววาน้ําจะ

ทวมแตจัดการใหน้ําไมทวมนิคมอุตสาหกรรมไมได ทําใหวุนวายกันไปหมด แลวใครจะอยากมาลงทุน

ในประเทศท่ีวุนวายและไมรูจะจบเม่ือไร  นอกจากนี้ ยังเปนการลงทุนท่ีเสียทรัพยากรอยางไร

ประโยชน เพราะงบประมาณเกือบ 5 แสนลานบาท รอยละ 75 คือเงินเดือนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และถึงตัวเด็กเพียงรอยละ 25 เทานั้น ซ่ึงถาไมแกไขระบบราชการใหมีประสิทธิภาพอยางเปน

ระบบแลว จะทําใหประเทศไทยมีปญหามาก 

7. พอแมรังแกฉัน ซ่ึงเปนยาพิษแนนอน โดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ีเขาบอกวาเปนเจเนอเรชั่น

สตรอวเบอรรี คือ ชอกช้ํางายมาก เนื่องจากพอแมเลี้ยงดูเหมือนไขในหิน พอแมคิดวาลูกจะตายกอน

พอแม ท่ีพอแมสามารถดูแลลูกไดตลอด แตความเปนจริงคือพอแมตายกอนลูก แลวลูกจะอยูไดยังไง 

จากการสังเกตพบวา ลักษณะหนึ่งท่ีพอแมรังแกลูก คือ ขาดวินัย พอแมท่ีมีลูกแลวกลัวลูก

ลําบาก เม่ือตนชีวิตไมมีวินัย ตื่นเม่ือไรก็ได ทําอะไรก็ตามใจชอบ จะทําใหลูกสบายตอนตนของชีวิต 

แตจะลําบากไปตลอดชีวิต แตพอแมท่ีมีวินัยกับลูกจะลําบากตอนตนชีวิตแตชวงชีวิตท่ีเหลือจะสบาย 

เพราะปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จคือ วินัย เพราะคนท่ีมีวินัยจะบังคับตัวเองได ควบคุม

ตัวเองได แตคนท่ีลองลอยไปเรื่อยๆ ตามใจชอบคือคนขาดวินัย ซ่ึงไมมีทางท่ีจะประสบความสําเร็จได 
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“พอแมรังแกฉัน คือ รังแกดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมของพอหรือแมคนเดียว 

(single parent) ท่ีดาอดีตสามีหรืออดีตภรรยาใหลูกฟงทุกวัน นี่คือการเอายาพิษใสน้ําใหลูกกิน  

ท้ังๆ ท่ีการดาโทษพอโทษแมใหลูกฟงนั้นไมมีประโยชนอะไร ในท่ีสุดแลวคนท่ีกินยาพิษเขาไปก็คือลูก 

สวนท่ีถูกดาถึงนั้นไมไดรับรูอะไรดวยแลว บางทีลูกก็อาจจะไมเคยเห็นหนาดวยซํ้า” 

8. หลักสูตรท่ีแอบซอน (hidden curriculum) โดย Samuel Bowles และ Herbert Gintis  

ไดศึกษาเรื่องโรงเรียนในระบบทุนนิยมของอเมริกา (Schooling in Capitalist America) พบวา 

การศึกษาในอเมริกาสอนใหลูกจากชนชั้นกลางมี work ethics คือ ขยัน ทํางานหนัก ทุมเท  

มาตรงเวลา เพ่ือใหเปนแรงงานท่ีมีคุณคาจนมองขามความคิดริเริ่มและความคิดอิสระ เพราะตองการ

คนกลุมนี้ไปเปนแรงงานท่ีสงเสริมอุตสาหกรรม และพบอีกวา ทุนนิยมในอเมริกาท่ีดํารงอยูไดเพราะวา

การศึกษาเปนรูปแบบหนึ่งท่ีควบคุมใหสังคมอยูในระบอบท่ีเปนไปได  

“อเมริกาเปนประเทศเดียวท่ีไมวาจะแขงกีฬาอะไรก็แลวแต รองเพลงชาติ มือขวาแตะ 

อกซายน้ําตาซึม ซ่ึงมีชนชาติเดียวท่ีเปนแบบนี้ และเปนท่ีขบขันของคนแคนาดา นั่นเพราะอเมริกา

ตองการใหคนท่ีมาจากหลากหลายเชื้อชาติหลอมรวมเปนคนอเมริกันเหมือนกัน และอเมริกา 

ประสบความสําเร็จอยางมากในการหลอหลอมคนจากหลากหลายวัฒนธรรมใหหลายเปนคนอเมริกัน

ไดภายในชั่วคนเดียวเทานั้น 

สําหรับประเทศไทยก็มีหลักสูตรท่ีแอบซอนเชนกัน เพราะตองการใหคนไทยเปนคนไทย  

คิดอะไรไมมาก เปนชาตินิยม ซ่ึงหลักสูตรเหลานี้ไมไดตองการใหคนไทยมีความคิดริเริ่ม แตตองการให

เปนเครื่องมือสําคัญในการหลอหลอมชาติเอาไว ซ่ึงไมไดหมายความวาไมดี แตดีโดยมีตนทุนตองจาย  

เด็กปลอดยาพิษ 

เด็กในศตวรรษใหม ตองเปนเด็กท่ีมีทักษะวิชาชีพ แตคนมีความรูในวิชาชีพมากไมไดหมายความวา

ประสบความสําเร็จในชีวิตได ตองมีทักษะอ่ืนเพ่ิมเติม คือ ทักษะชีวิต ท่ีสื่อสารกับผูอ่ืนรูเรื่อง สามารถทํา

ใหคนอ่ืนชอบตัวเองได สามารถโนมนาวคนอ่ืนตามท่ีตัวเองตองการ นอกจากนี้ตองมี 4C ประกอบดวย  

1. การสื่อสาร (Communication) คือมีทักษะการสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจได  

2. การคิด (Critical Thinking) คือ การคิดเปนตาม 4 ข้ันตอน คือ เขาใจสถานการณ

ท่ีเปนอยู เห็นแนวโนมของสถานการณท่ีเกิดข้ึนตอไปได แกไขปญหาได และเรียนรูและจดจําไว

สําหรับในอนาคต  

3. การรวมมือ (Collaboration) คือ ทักษะการทํางานเปนกลุม  

4. การคิดอยางสรางสรรค (Creativity) ซ่ึงทักษะท้ัง 4 ขอนี้บวกกับวิชาชีพแลวจะ

สามารถตานทานการศึกษาชนิดยาพิษแอบแฝงไดระดับหนึ่ง แตถาใครคิดวาเปนการศึกษาท่ีเหมาะสม

แลวก็ไมควรมียาพิษมากขนาดนี้  

“การศึกษาไมใชของท่ีดีเพียงอยางเดียว แตยังมีแงมุมยาพิษดวย ถาการศึกษานั้นไมไดเปนไป 

เพ่ือประโยชนของสาธารณชนหรือประชาชนอยางแทจริง”  
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