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ประเทศไทย 5.0 
อนุทนิแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํโดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ 

เผยแพร่คร้ังท่ีสองเม่ือ วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 

ต้องการแสดงความคดิเห็นหรืออ่านบทความตอนอ่ืนๆ โปรดคลิ๊ก 
http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper 

 
 

 

ภาคหน่ึง การศึกษา 5.0 

 

บทคัดยอ 

พฒันาการท่ีมีคณุภาพของเดก็ต้องเร่ิมต้นตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา ท่ีต้องได้รับการอปุถมัภ์

จากรัฐ ให้มีปัจจยัในการดแูลครรภ์อยา่งมี

คณุภาพ โดยเสมอภาคกนัไมว่่าจะอยูห่่างไกล

เพียงไรท่ีมมุไหนของประเทศ การศกึษาปฐมวยั

ต้องเป็นระบบท่ีตอบสนองความถนดัทางปัญญา 

และ ความช่ืนชอบท่ีแตกต่างหลากหลายของ

มนษุย์แตล่ะคน นกัเรียนทกุคนสามารถเข้าถึง

ฐานความรู้ท่ีมีคณุภาพ-แบบรายวตัถ ุ ได้อย่างเท่าเทียมกนั ผา่นระบบอินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ 

เรียนรู้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี ไมถ่กูจํากดัอยู่ภายในกรอบความรู้-เวลา-ความสะดวกของผู้สอน 

คะแนนสอบใช้วดัคณุภาพและนําไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครู มใิชใ่ช้ตดัสนิให้

นกัเรียนเลื่อนชัน้ ใช้ระบบจบัคูต่ามความถนดัแทนการสอบแข่งขนักนัเพ่ือเข้ามหาวทิยาลยั 

  

http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper�
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บทท่ี 1 [จากครรภมารดาสูการศึกษาปฐมวัย] 

เมือ่ผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมตอ้งการใหแ้ม่ไดร้บัประทานอาหารทีเ่ป็นคณุประโยชน์ และ

ไดร้บัความเอาใจใส่ และบริการอนัดีในเร่ืองสวสัดิการของแม่และเด็ก ผมไม่ตอ้งการมีพีน่อ้งมาก

อย่างทีพ่อ่แม่ผมมีอยู่ และแม่จะตอ้งไม่มีลูกถีน่กั พอ่กบัแม่จะแต่งงานกนัถูกกฎหมายหรือธรรม

เนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สําคญั แต่สําคญัทีพ่อ่กบัแม่ตอ้งอยูด่ว้ยกนัอย่างสงบสขุ ทําความอบอุ่น

ใหผ้มและพีน่อ้ง ในระหว่าง 2 – 3 ขวบแรกของผม ซ่ึงร่างกายและสมองผมกําลงัเติบโตในระยะที่

สําคญั ผมตอ้งการใหแ้ม่ผมกบัตวัผมไดร้บัประทานอาหารทีเ่ป็นคณุประโยชน์ (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

[ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๙๙] แมข่องผมเป็นชาวดอย บ้านของแมอ่ยู่ห่างไกลจากความเจริญ

ของบ้านเมืองมากท่ีสดุ คืออยู่ถึงบนเทือกเขาสงูดอย

ผาจ-ิผาช้าง ต.ขนุควร อ.ปง จ.พะเยา ซึง่เคยเป็น

ฐานท่ีมัน่เขต๗ ของกองทพัปลดแอกประชาชนแห่ง

ประเทศไทย แหลง่พกัพิงหนีตายจากเหตกุารณ์ ๖ 

ตลุาคม ๒๕๑๙ ของยายทวดเม่ือ ๘๐ ปีท่ีแล้ว ซึ่งใน

ขณะนัน้ ยงัเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ ของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง  

ยายทวดชอบเลา่เร่ือง “ววิัฒนาการของสงัคมอุดมธรรม” ในประเทศไทยในอดีต ก่อนจะ

มาเป็น [ประเทศไทย 5.0] ในปัจจบุนันี ้ ให้ยายและแมข่องผมฟังอยู่บอ่ยๆ แม้ผมเองจะไมค่่อย

เข้าใจนกัเพราะยงัเด็กมาก แต่เม่ือได้ฟังบอ่ยๆ ก็จําได้จนขึน้ใจ 

ตอนท่ีแมท้่องผมอยูน่ัน้เป็นปี พ.ศ.๒๕๗๕ (ครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการเปลีย่นแปลงระบอบการ

ปกครองของประเทศสยามโดยคณะราษฎร จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา ทําใหป้ระเทศสยามมีรฐัธรรมนูญฉบบัแรก) แมใ่ช้โทรศพัท์มือถือ ถ่ายรูป

ผมท่ีอยูใ่นครรภ์ด้วยคลื่นอลัตร้าโซนิก สง่ผา่น [Wi-Fi หมูบาน] ท่ีต่อกบัใยแก้วนําแสงซึ่งทกุคน

ใช้ได้ฟรี ผ่านแอพ [ระบบแพทยผูเชี่ยวชาญ] ของกระทรวงสาธารณะสขุ สง่ไปยงั [หมอ

ประจําตัว] ซึง่อยูใ่นหมูบ้่านท่ีไมไ่กลออกไปนกั เพ่ือรายงานพฒันาการของผมในระหว่างอยู่ใน

ครรภ์แมท่กุๆสปัดาห์ เม่ือหมอตรวจดแูล้วว่ามีพฒันาการตามอายเุป็นปกติ ก็ลงนามแบบดิจิตอลใน

ระบบ แล้วข้อมลูก็จะถกูสง่ต่อไปยงักรมดแูลสวสัดิภาพของแมแ่ละเด็ก เพ่ือจดัสง่อาหารหลกัและ
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ธาตอุาหารเสริมชนิดท่ีเหมาะสมกบัรหสัพนัธกุรรมของผม ท่ีได้รับการตรวจระบมุาก่อนหน้านีแ้ละ

เก็บอยูใ่น [ระบบระบุตัวตนแบบดิจิตอลแหงชาติ] ในปริมาณท่ีพอเหมาะกบัอายคุรรภ์ของผม

ด้วย 

ผมโชคดีท่ีได้เกิดมาเป็นลกูคนท่ี๒ เพราะพ่อกบัแมต่ัง้ใจจะมีลกูเพียงแค่สองคนเท่านัน้ แม้ว่า

รัฐบาลจะมไิด้จํากดัจํานวนบตุร แตก็่มีนโยบายให้ผู้หญิง๑คนมีบตุรได้เฉลี่ย๒.๑คน เพ่ือวางแผนให้

มีจํานวนประชากรคงท่ี โดยให้สวสัดิการดงักลา่วแก่บตุรเพียง๒คนเทา่นัน้ ครอบครัวใดมีบตุรคนท่ี๓

จะต้องจา่ยเงินซือ้บริการและสวสัดิการตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นเอง ซึง่มีราคาค่อนข้างแพง เกิน

ฐานะของเกษตกรอยา่งพ่อกบัแมข่องผม 

ตัง้แต่แรกเกิดจนผมมีอายยุ่างถึง๗๒เดือน ผมได้รับสวสัดิการอาหารหลกัและธาตอุาหารเสริม 

ตลอดจนอปุกรณ์พฒันาทกัษะการเรียนรู้ (ของเลน่เด็ก) สง่มาถึงบ้านเป็นระยะๆ ซึง่แมข่องผมได้ใช้

ในการเลีย้งดผูมท่ีบ้าน ตาม [คูมอืมาตรฐานสําหรับพัฒนาทกัษะการเรยีนรูของเด็ก

ปฐมวัย] ซึง่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซท์ของกรมพฒันาสขุภาพจติของเด็ก  

 

บทท่ี 2 [ประถมศึกษา] 

ผมตอ้งการไปโรงเรียน พีส่าวหรือนอ้งสาวผมก็ตอ้งการไปโรงเรียน จะไดมี้ความรู้หากินได ้

และจะไดรู้้คณุธรรมแห่งชีวิต ถา้ผมมีสติปัญญาเรียนชัน้สูงๆ ข้ึนไป ก็ใหมี้โอกาสเรียนได ้ ไม่ว่าพอ่

แม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแคน้ (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

พ่ีสาวของผมเกิดก่อนผม ๒ ปี เราสองคนใช้เวลาสปัดาห์ละ ๒ วนั ช่วยพ่อ-แมด่แูลแปลงผกั

และสวนผลไม้ ๓ วนั สําหรับการเรียนท่ีโรงเรียน และ ๒ วนั สําหรับการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ท่ีบ้าน 

แมเ่ลา่ให้ฟังว่า หลกัสตูรการศกึษาสมยัก่อนตอนท่ีแมเ่รียนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๖๐ นัน้ ยงัเป็น

ระบบแบบ [รายวชิา (Subject Oriented)] เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภมูศิาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ซึง่ต้องเรียนตามความสะดวกของผู้สอนท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญจํากดัเฉพาะวิชา แตผู่้ เรียนจะเรียนรู้เข้าใจได้ยากมาก เพราะต้องเรียนจนครบทกุวชิา

เสียก่อน แล้วคอ่ยนําความรู้มาประกอบเข้าด้วยกนัในการเข้าใจวตัถแุละปรากฎการณ์ต่างๆรอบตวั 

แต่หลกัสตูรท่ีผมกบัพ่ีสาวเรียนอยู่ในปัจจบุนั ได้รับการออกแบบสร้างขึน้ใหมด้่วยความ 
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ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตัง้แต ่ พ.ศ.๒๕๘๐ โดย [ศูนยบรหิารหลักสูตรแหงชาติ] 

ของกระทรวงศกึษาธิการ ให้เป็นแบบ [รายวตัถุ (Object Oriented)] กลา่วคือเรียนรู้สรรพสิ่งและ

เร่ืองราวต่างๆตามท่ีมนัดํารงอยูจ่ริงตามธรรมชาติ แทนการเรียนรู้ตาม “อตัตา (subjective)” ท่ี

มนษุย์ปรุงแตง่ขึน้ โดยนกัเรียนจะถกูกําหนด “วตัถ ุ (object)” ท่ีต้องเรียนรู้ตามลําดบั จากวตัถท่ีุไม่

ซบัซ้อนไปหาวตัถท่ีุมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ เช่น นกัเรียนชัน้ประถม๔อย่างผม จะต้องเรียนรู้เร่ือง 

ต้นไม้, นํา้, อากาศ, ฝนตก, ฟ้าร้อง, ฟ้าผ่า, นํา้ท่วม, เซลล์เชือ้เพลงิ, การเลกิทาส, เหตกุารณ์๑๔

ตลุา๑๖ เป็นต้น 

 สําหรับหวัข้อการเรียนรู้ของสปัดาห์นี ้ ผมได้เลอืก 

เซลล์เชือ้เพลงิ (Fuel Cell) ซึง่ใช้อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้า จงึ

ใช้เวลา ๒ วนัท่ีบ้าน ค้นหาความรู้ในเร่ืองนี ้ จากสาระ

การเรียนรู้ท่ีอยู่ในเว็บไซท์ของกระทรวงศกึษาธิการ และ 

จากเว็บไซท์ต่างๆทัว่โลก จงึพบวา่ เซลล์เชือ้เพลงิ 

ทํางานโดยการนํา ก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน มาทํา

ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ากนับนแผน่เซรามกิส์พรุน เพ่ือ

ปลดปลอ่ยประจบุวกและประจลุบ ออกมาท่ีขัว้บวกและ

ขัว้ลบทัง้สองด้านของเซลล์ เน่ืองจากไมมี่ปฏิกิริยาเผาไหม้ จงึไมก่่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จงึ

เป็นพลงังานสะอาด และยงัมีประสทิธิภาพสงูกว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใช้พลงังานจากการเผาไหม้ถึง 3 เท่า  

ผมได้ตามไปค้นหาความรู้เก่ียวกบัธาตไุฮโดรเจน พบว่าเป็นธาตอุนัดบัแรกในตารางธาต ุ มี

โปรตรอน๑ตวัและอิเลก็ตรอน๑ตวั และ ...... จากนัน้จงึค้นหาความรู้เก่ียวกบัธาตอุอกซิเจนใน

ทํานองเดียวกนั ผมเพลดิเพลนิกบัการหาความรู้ไปเร่ือยๆ จนกระทัง้รู้ว่า ใครเป็นผู้ ค้นพบธาตทุัง้สอง

เม่ือไรและอยา่งไร การนําไปใช้ประโยชน์ธาตทุัง้สอง ตลอดจน ความรู้อ่ืนๆอีกมากมาย ผา่น

ความสมัพนัธ์อนัไมส่ิน้สดุ ซึ่งเกาะเก่ียวร้อยรัดวตัถแุละเหตกุารณ์ตา่งๆเข้าด้วยกนั ตามธรรมชาติท่ี

มนัดํารงอยูน่ัน้ 

 ต้องขอบคณุบรรดาบรรพบรุุษผู้ชาญฉลาดทัง้หลาย ท่ีได้ค้นพบธรรมชาติและความสมัพนัธ์

ระหว่างกนัของ วตัถ ุปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ดวงดาว จกัรวาล วิวฒันาการของโลก และ อารย

ธรรมของสงัคมมนษุย์ นํามาอธิบายด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวให้เข้าใจง่าย แล้วร้อยเรียงตาม
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ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั เก็บไว้ในระบบฐานความรู้ท่ีสามารถสบืค้นมาเรียนรู้ได้อย่างสนกุสนาน มิ

รู้จบสิน้ เปิดโอกาสให้คนไทยทัง้ประเทศ ไมว่่าจะอยู่ท่ีใด หา่งไกลถงึแหง่หนตําบลไหน ก็สามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้ทัง้มวลได้อย่างเท่าเทียมกนั ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ และ เรียนรู้

ได้ตลอดเวลาโดยมต้ิองถกูจํากดัอยู่แค่รอฟังคําบอกเลา่จากครูในห้องเรียน เหมือนเชน่ในอดีตยคุ

ของยายทวดของผม 

 ผมสรุปความรู้เร่ือง เซลล์เชือ้เพลงิ ท่ีได้ค้นคว้ามา จดัทําเป็นรายงานเก็บใส่โทรศพัท์มือถือ 

เพ่ือเตรียมนําไปเสนอให้เพ่ือนๆและคณุครูท่ีโรงเรียนฟัง แลกเปลี่ยนกบัความรู้เร่ืองอ่ืนๆท่ีเพ่ือนๆ

รับผดิชอบไปค้นคว้ามา 

 ๓วนัต่อสปัดาห์ท่ีโรงเรียน เป็นเวลาของการนําเสนอแลกเปลีย่นความรู้ท่ีแต่ละคนได้ไปค้นคว้า

มา ถาม-ตอบ อภิปรายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีลกึซึง้มากยิ่งขึน้ เวลาท่ีเหลือ นกัเรียนทํากิจกรรม

ร่วมกบัเพ่ือนๆ เช่น ออกกําลงักาย เลน่กีฬา ดนตรี วาดภาพ ฯลฯ เราได้เรียนรู้ถึงศกัยภาพท่ีแตกต่าง

กนัระหว่างบคุคล และ ประโยชน์ท่ีจะได้จากการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั และ การร่วมมือกนัในการทํา

กิจกรรมท่ีสลบัซบัซ้อนได้สาํเร็จ 

 ในหมวด คณุธรรมแห่งชีวิต ผมได้เรียนรู้วา่ มนษุย์แต่ละคนมีความถนดัในการเรียนรู้แต่ละ

ด้านไมเ่หมือนกนั ทัง้นีเ้ป็นไป

ตามลกัษณะทางพนัธกุรรม ท่ี

แตกต่างกนัของแต่ละคน ซึง่

สง่ผลต่อความไมเ่หมือนกนั ใน

การเจริญเติบโตของ อวยัวะ

ต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะ

สมองซึง่แบง่หยาบๆได้เป็น ๑๐

สว่น ซีกซ้าย ๕ สว่น ซีกขวา ๕ 

สว่น แตล่ะสว่นทําหน้าท่ีแตกต่างกนั นบัจากด้านหน้ามาด้านหลงั ดงันี ้ควบคมุการมีสติ(รวมทัง้จิต

ใต้สํานกึ) การคิด การเคลื่อนไหว การได้ยนิ และ การมองเหน็ 

 มีการค้นพบความสมัพนัธ์ระหวา่ง รอยหยกัในสมองทัง้ ๑๐ สว่น กบั รูปแบบลายนิว้มือทัง้สบิ

นิว้ เพราะอวยัวะทัง้สองอย่างนี(้ความจริงคืออวยัวะทกุอย่าง)เจริญเตบิโตคูข่นานกนัมา โดยถกูจาก
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รหสัพนัธกุรรมเดียวกนั ตัง้แตเ่ม่ือทารกอาย ุ๔ เดือนในครรภ์มารดาจนโตถึง ๘๐% เม่ือเดก็มีอายไุด้ 

๔๘ เดือน 

เช่นเดียวกบัอวยัวะอ่ืนๆของมนษุย์ ท่ีบางคนแขนขายาว บางคนสัน้ บางคนตาโต บางคนตา

เลก็ มนษุย์แต่ละคนก็จะมีสว่นของสมองท่ีแข็งแรงหรืออ่อนแอแตกตา่งกนั (ซึง่สามารถวดัได้

ค่อนข้างแมน่ยําด้วยการสแกนลายนิว้มือทัง้ ๑๐) ทําให้บางคนเลน่กีฬาได้เก่งเร็วกว่าคนอ่ืน บางคน

เลน่ดนตรีได้เก่งเร็วกว่าคนอ่ืน บางคนพฒันาการคิดด้วยสมองได้รวดเร็วกว่าคนอ่ืน ฯลฯ 

ด้วยความเข้าใจว่า มนษุย์มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมาแตกํ่าเนิด สง่ผลให้มีความ

ถนดัทางปัญญาและศกัยภาพในการเรียนรู้แต่ละด้าน ได้รวดเร็วไมเ่ทา่กนั นกัการศกึษาท่ีมีคณุภาพ

ของ “พรรคคุณภาพชวีติประชาชนไทย” จงึได้เข้ามาปฏิวตัริะบบการศกึษาของคนไทยทัง้ระบบ 

ให้สอดคล้องกบัธรรมชาตนีิข้องมนษุย์ 

ทีสํ่าคญัคือ คะแนนสอบของนกัเรียนมิไดใ้ชต้ดัสินว่าเด็กเก่งหรือไม่เก่ง แต่ใชว้ดัความสามารถ

ของครูว่า สามารถสร้างบทเรียนและชีแ้นะ ใหเ้ด็กทีมี่ความถนดัในการเรียนรู้ทีแ่ตกต่างกนัไปคนละ

ดา้น สามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพของแต่ละคนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ไม่มีการนําคะแนนสอบมาจดั

อนัดบัในชัน้เรียน ไม่มีการตดัเกรดบงัคบัใหแ้ข่งขนักนัเหมือนในอดีต นกัการศกึษาท่ีฉลาดเข้าใจดี

ว่า การแข่งขนัระหว่างนกัเรียนดว้ยกนัเอง เป็นอปุสรรคสําคญั ในการสร้างความร่วมมือช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั บ่มเพาะนิสยัมุ่งเอาชนะ-อิจฉาริษยา-และมุ่งร้ายทําลายกนั  

ภายใต้ระบบนี ้ นกัเรียนท่ีมีพรสวรรค์เก่งทางด้านภาษา ชว่ยสอนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ภาษาได้ช้า

กว่า นกัเรียนท่ีเก่งในการใช้กล้ามเนือ้เลน่กีฬาได้ดี ช่วยฝึกฝนเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีต้องฝึกซํา้ๆหลายครัง้

จนกวา่จะทําได้ นกัเรียนท่ีเก่งในทางดนตรีช่วยฝึกฝนเพ่ือนจนกวา่จะจบัจงัหวะและเสยีงดนตรีได้

ถกูต้อง 

 สาระการเรียนรู้ในหมวด คณุธรรมแห่งชีวิต สําหรับระดบัชัน้ประถมอย่างผม ยงัประกอบด้วย 

อริยะสจัจ์๔ สตปัิฏฏฐาน๔ อกศุลมลู๓ อิทธิบาท๔ สงัคหวตัถ๔ุ และ พรหมวิหาร๔ ซึง่เป็นคณุธรรม

ท่ีช่วยพฒันากําลงัสต-ิปัญญา-จติใจของผู้ ฝึกตนเอง ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึน้ 

นกัเรียนทัว่ประเทศต้องทําข้อสอบวดั ผลการเรียนรู้ (ประสทิธิผลการสอนของครู) โดยใช้

แบบทดสอบกลางเพ่ือความมีมาตรฐานเดียวกนั ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ท แม้ว่าจะมีกล้อง

ตรวจจบัใบหน้าและสแกนมา่นตาของผู้ ทําข้อสอบ แต่ก็ไมมี่ใครตัง้ใจท่ีจะทําทจุริตในการสอบ 
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เพราะนัน่เท่ากบัโกงตวัเอง เน่ืองจากคะแนนสอบไมไ่ด้ถกูใช้ในการตดัสนิผู้ เรียนว่าสอบได้หรือสอบ

ตก ใครเก่งกว่าใคร แต่ใช้เป็นข้อมลูประกอบคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงวธีิการการสอนให้แก่ครูและ

วิธีการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนผู้นัน้เอง 

คะแนนสอบวดัความรู้ด้านต่างๆของนกัเรียนจากทัว่ประเทศ ถกูนํามาวิเคราะห์หาโอกาส

ปรับปรุง แผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วิธีจดักิจกรรมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ แนวทางการสร้าง

บทเรียนและการให้คําชีแ้นะสําหรับครู แบบทดสอบวดัความรู้ ฯลฯ ท่ีเก็บอยูใ่นเว็บไซท์ [หลักสูตร

และสาระการเรยีนรูแบบรายวัตถุแหงชาต]ิ ของกระทรวงศกึษาธิการ สําหรับให้นกัเรียนและครูทั่ว

ประเทศใช้ร่วมกนัในปีต่อๆไป เพ่ือเพ่ิมประสทิธิผลในการเรียนรู้ให้สงูยิง่ๆขึน้ ตลอดจนหาโอกาส

ปรับปรุงความสามารถในการจดัการเรียนการสอนของครู ขจดัอปุสรรคในการเข้าถึงความรู้ของ

นกัเรียน ซึ่งนกัเรียนไทยทัว่ประเทศ เรียนรู้ได้มากขึน้

และดีขึน้อย่างต่อเน่ืองทกุปี 

โรงเรียนทกุแหง่ ไมว่่าจะอยูใ่นชนบทหา่งไกล 

อย่างเชน่ยอดดอยผาจขิองหมูบ้่านท่ีผมอยู่ หรืออยู่ใน

เมืองหลวง ล้วนมีมาตรฐานการจดัการเรียนการสอน

ในระดบัดีทดัเทียมกนั ไมมี่ความจําเป็นต้อง

สอบแข่งขนัแย่งกนัเข้าโรงเรียนดีๆในเมืองหลวง เด็กๆ

ทกุคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้บ้าน เลือกสาระการเรียนรู้ท่ีตนเองถนดัและช่ืนชอบได้อย่าง

เสรี และสามารถเรียนต่อจนถงึระดบัสงูสดุได้โดยไมมี่ข้อจํากดั 

ภายใตร้ะบบการศึกษาของไทยทีถู่กปฏิวติัใหม่นี ้ นกัเรียนทกุคนได้รับโอกาสในการพฒันา

ศกัยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจํากดั ผ่านการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัอย่าง

สนกุสนาน พร้อมกบัได้รับการปลกูฝัง คณุธรรมของการช่วยเหลือเพือ่นมนษุย์ นีใ้ห้งอกงามขึน้ใน

จิตใจของนกัเรียนทกุคนโดยถ้วนหน้า เตบิโตออกไปช่วยสร้าง [สังคมอุดมธรรม] ตามปณิธานของ

พรรคคุณภาพชวีติประชาชนไทย ให้เป็นจริงขึน้ในสงัคมไทย 

ความร่วมมือกนัอย่างลกึลํา้ของคนทัง้สงัคม ซึง่ถกูหลอ่หลอมผ่านระบบการศกึษาแบบใหมนี่ ้

สง่ผลให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนถึงระดบัต้นๆของโลก 

พร้อมกบัผลผลติมวลรวมของประชาชาตเิพ่ิมสงูขึน้ เศรษฐกิจในประเทศเฟ่ืองฟ ู อตัราคนว่างงาน
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ลดต่ําลงจนเป็นศนูย์ คณุภาพชีวิตของคนไทยดีขึน้โดยถ้วนหน้า  

ผมโชคดีกวา่คนรุ่นแม ่ รุ่นยาย มากมายนกั ท่ีเกิดมาในยคุสมยัท่ีประเทศไทยถกูปกครองโดย

นกัการเมืองท่ีดีและเก่งเช่นนี ้ ซึง่พวกเขาเป็นผู้สร้างสรรค์ [ระบอบการปกครองแบบสังคม

ประชาธปิไตย] ขึน้มา ตามแนวทางของ “การบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 

Management)” ซึ่งผมจะเลา่ให้ฟังตอ่ไป ใน [ภาคสอง] ของบนัทกึความทรงจํานี ้

 

บทท่ี 3 [มัธยมและอุดมศึกษา] 

ผมตอ้งการงานอาชีพทีมี่ความหมาย ทําใหไ้ดร้บัความพอใจว่า ตนไดทํ้างานทีเ่ป็นประโยชน์

แก่สงัคม ตายแลว้ยงัมีสมบติัเหลืออยู่เก็บไวใ้หเ้มียเลีย้งลูกใหโ้ต ลูกทีโ่ตแลว้ไม่ให ้ รฐับาลเก็บหมด 

จะไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์ในการบํารุงชีวิตของคนอืน่ๆบา้ง (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

จากข้อมลู “ความถนดัทางปัญญาตามลกัษณะทางพนัธุกรรม” และ “ประสทิธิผลการเรียนรู้” 

ในระดบัประถมศกึษาของผม ชีช้ดั

ว่าผมสามารถประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรมได้ดี ขณะท่ีพ่ีสาวของ

ผม, เจ สวุิมล, มีสมองสว่นท่ี

แข็งแรงคือ สว่นท่ีควบคมุการ

เคลือ่นไหว การมองเหน็เชิงมติิ การ

คิดเชิงตรรกะ จงึเลือกเลน่กีฬาบาส

เก็ตบอล ซึง่สามารถเรียนรู้และ

พฒันาฝีมือให้ก้าวหน้าได้อย่าง

รวดเร็ว จนได้เป็นนกับาสเก็ตบอลทีมชาติไทย และ ได้เป็นนกับาสเก็ตบอลอาชีพในลกีดิวิชัน่ 2 ใน

ประเทศอเมริกาด้วย 

สว่นเพ่ือนร่วมชัน้เรียนของผม บางคนก็ถนดัไปในทางเป็นวิศวกร บางคนถนดัเป็นแพทย์ บาง

คนถนดัเป็นนกัจิตวิทยา แต่ละคนจงึกําหนดแผนการเรียนรู้ในระดบัมธัยมและอดุมศกึษาของ

ตนเอง หมวด “วิชาเลอืก” ให้ตอบสนองความสนใจเฉพาะตน ปรูากฐานไปสูก่ารประกอบอาชีพการ

งานท่ีตนถนดั สว่น “วชิาบงัคบัร่วม” ซึ่งใช้เวลา 80% เรียนร่วมกนัทกุคนนัน้ ก็เป็นไปตามแผนการ
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เรียนรู้มาตรฐานของกระทรวง 

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ผมได้เรียนรู้ “กลุม่สาระอารยธรรมของมนษุย์” และ “กลุม่สาระ

ประเทศไทย” เหตผุลท่ีผมต้องอ้างถึงองค์ความรู้ทัง้สองกลุม่นีเ้ป็นพิเศษ เน่ืองด้วยมนัเก่ียวข้องกบั 

การอภิวฒัน์บริบทด้านเศรษฐศาสตร์-การเมืองของสงัคมไทย ซึง่แวดล้อมวิธีการประกอบอาชีพของ

ผมและคนทัง้สงัคมอยู ่

การเรียนรู้ “กลุม่สาระอารยธรรมของมนษุย์” ทําให้ผมได้ความรู้ว่า มนษุย์พวกแรกท่ีสดุได้ถือ

กําเนิดขึน้มา เม่ือประมาณ 2.3 ล้านปีก่อน

ในทวีปอฟัริกา การรู้จกัใช้เคร่ืองมือหินของ

พวกเขาช่วยกระตุ้นให้สมอง มีขนาดโตขึน้

จนถึง 610 ซม3 ใหญ่กว่าของลงิชิมแปนซี

ท่ีมีขนาดระหวา่ง 300-500 ซม3 พร้อมกบั

การพฒันาของสมองกลีบหน้า (ทําหน้าท่ี

จดจําและคิดวเิคราะห์) ได้รวดเร็วกวา่ของสตัว์อ่ืน ช่วงประมาณ 1.9 ล้านปีก่อน ปริมาตรกะโหลก

ศีรษะของมนษุย์ได้เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ของลงิชิมแปนซีคือ 850 ซม3 การขยายขนาดของสมองเช่นนี ้

เทียบเท่ากบัมีเซลล์ประสาทเพ่ิมขึน้ 125,000 เซลล์ทกุชัว่อายคุน มนษุย์ยคุนีเ้ป็นพวกแรกๆ ท่ี

สามารถควบคมุไฟและประดษิฐ์เคร่ืองมือหินท่ีมีเทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนยิ่งขึน้ 

มนษุย์ รู้จกัใช้ไฟเม่ือมีการระเบดิของภเูขาไฟในอฟัริกาเม่ือประมาณ 4 แสนปีมาแล้ว นบัเป็น

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครัง้แรกของมนษุย์ หลงัจากนัน้ความเป็นอยู่ของมนษุย์ก็เร่ิมดีขึน้ ไฟ

ช่วยทําให้มนษุย์โบราณสามารถท่องผจญภยัไปในดินแดนท่ีอยูห่่างไกลออกไปได้ จนเม่ือประมาณ 

50,000-100,000 ปีก่อน มนษุย์ได้แพร่กระจายออกจากแอฟริกามุง่หน้าสูย่โุรป 

 การใช้เคร่ืองมือ ได้ชว่ยกระตุ้นวิวฒันาการของมนษุย์ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง นอกจากเร่ือง

การขยายขนาดของสมองแล้ว ยงัมี รูปร่างของมือท่ีใช้จบัของได้ ขาท่ีต้องชว่ยเหยียดตวัให้ตรงและ

วิ่งสองเท้าได้รวดเร็วขึน้ ขณะเดียวกนั การใช้เคร่ืองมือก็ช่วยทําให้สามารถลา่เนือ้สตัว์ซึง่มีพลงังาน

สงูมาทานเป็นอาหารได้มากขึน้ ซึ่งสง่ผลให้อวยัวะตา่งๆมีวิวฒันาการท่ีรวดเร็วยิ่งขึน้ 

เดิมมนษุย์มีเพียงอาหารเท่านัน้ เป็นแหลง่พลงังาน ตอ่มาเร่ิมรู้จกัใช้ไฟ ใช้แรงงานสตัว์ 

เพาะปลกู จงึเร่ิมมีการใช้พลงังานเพ่ิมมากขึน้ แตย่งัไมม่ากนกั มนษุย์เร่ิมใช้พลงังานอยา่งรวดเร็วใน
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ยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม มีการประดิษฐ์เคร่ืองจกัรกล เร่ิมใช้ถ่านหิน พลงันํา้  

เม่ือช่วงประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล วิวฒันาการของมนษุย์ได้เร่งเร็วขึน้ เม่ือเกิดการ

พฒันาทางเกษตรกรรมและอารยธรรมเป็นครัง้แรกในภมูภิาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ ในดนิแดน

แถบ พระจนัทร์เสีย้ว (Fertile Crescent) 

ซึง่ก็คือบริเวณท่ีเป็นประเทศซีเรียและตอน

ใต้ของอิรักในปัจจบุนั คนในสมยันัน้เร่ิมมี

การคดัเลือกพืชอาหารจากป่าท่ีมีลกัษณะ

ตามความต้องการ นํามาเพาะปลกู 

ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล 

ระบบเกษตรกรรมขนาดเลก็ ได้แพร่เข้าไปสู่

อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกนั ก็เร่ิมมีการเพาะปลกูข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ในอนทุวีปอนิเดีย ซึง่

ปรากฏหลกัฐานในการขดุค้นแหลง่โบราณคดี Mehrgarh ในภมูภิาค Balochistan จนถึงเม่ือ 6,000 

ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เร่ิมมีการทําเกษตรกรรมขนาดกลาง บนริมฝ่ังแมนํ่า้ไนล์ และในช่วงเวลา

นี ้ ในภมูภิาคตะวนัออกไกลก็มีการพฒันาทางเกษตรกรรม ในรูปแบบเฉพาะตน โดยเน้นการ

เพาะปลกูข้าวเจ้าเป็นพืชผลหลกั 

คูข่นานไปกบัการพฒันาของเทคโนโลยีทางเกษตรกรรม ซึง่เรียกร้องให้มีความจําเป็นต้องใช้

ผืนดนิขนาดใหญ่ และ การรวมศนูย์ของแรงงานท่ีมีทกัษะในการเพาะปลกู จงึเกิดการแยง่ชงิ

ครอบครองผืนแผ่นดินท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ แน่นอนว่าชนเผ่าท่ีรวมตวักนัได้มากและเข้มแข็งกวา่ 

ได้รับชยัชนะและยดึครองผืนแผ่นดินไว้เป็นเจ้าของ จบัชนเผ่าท่ีอ่อนแอกว่ามาบงัคบัเป็นทาสใช้

แรงงาน หวัหน้าเผา่ก็ตัง้ตนเองเป็นกษัตริย์ ขีดวงอาณาเขตท่ีอํานาจปกครองของตนเอือ้มไปถงึ 

จดัระบบการปกครองเป็นลําดบัชัน้ เพ่ือควบคมุการเพาะปลกูของทาส และ เก็บแบง่ผลผลติเข้าคลงั

หลวง เพ่ือบํารุงกองทพัสําหรับปกป้องหรือขยายอาณาจกัรของตน (แท้จริงคือของใคร?) 

รูปแบบการเพาะปลกูโดยอสิระเสรีแตด่ัง้เดิมของมนษุย์บพุกาล ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการ

เพาะปลกูตามการถกูบงัคบัของกษัตริย์ผู้ตัง้ตนเป็นเจ้าของแผน่ดนิ การสร้างภาพว่ากษัตริย์เป็น

สมมตเิทพ ถกูนํามาใช้กนัในทกุภมูภิาคผ่านหลายชัว่อายคุน เพ่ือมอมเมาให้ทาสยอมรับการถกูกด

ข่ีขดูรีดโดยดษุฎี 
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กษัตริย์ได้ประดษิฐ์สื่อกลางท่ีเรียกวา่ “เงินตรา” ขึน้มาใช้ภายในอาณาจกัรของตนเอง เพ่ือ

ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผลติผลทางการเกษตรและของใช้ต่างๆ และ เพ่ือความสะดวกใน

การนํามาใช้จ่ายเป็นเบีย้หวดั ให้แก่ข้าราชบริพารและคา่จ้างทหารแทนการจ่ายเป็นสิง่ของ  

การซือ้-ขายสนิค้ากบัอาณาจกัรอ่ืนท่ีไมอ่ยู่ในอํานาจปกครอง ก็ใช้วสัดหุายากเชน่ “ทองคํา” 

เป็นสื่อกลางในการเทียบมลูค่าของ “เงินตรา” ของแตล่ะอาณาจกัร  

เพ่ิงประมาณ 400 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น “ธนบตัร” ซึง่ก็คือกระดาษท่ีพิมพ์

ตวัเลขแสดงมลูค่าในการใช้แลกเปลี่ยนของมนัขึน้มา เพ่ือลดข้อจํากดัในการหาสนิแร่มาผลติเป็น 

“เงินตรา” พร้อมกบัการตัง้ธนาคารกลางขึน้มา เพ่ือทําหน้าท่ีพิมพ์และเก็บรักษา “ธนบตัร” แทน

กษัตริย์ 

เกร็ดความรู้#1 เงินตราสกลุแรกในอารยธรรมของมนษุย์ มีช่ือเรียกว่า shat เกิดข้ึนประมาณ 2750-2150 

ปีก่อน คริสตศกัราช ในประเทศอียิปต์โบราณ  

เกร็ดความรู้#2 The Bank of Amsterdam เป็น ธนาคารกลางแห่งแรก ตัง้ข้ึนในปี ค.ศ.1609 ใน

สาธารณรัฐดตัช์ 

เกร็ดความรู้#3

ด้วยเหตท่ีุทาสถกูบงัคบัใช้แรงงาน โดยได้รับสว่นแบง่ผลผลติเพียงแคพ่อยงัชีพ รวมทัง้ ไมมี่

สทิธิในทรัพย์สนิ และขาดความมัน่คงในชีวิต ไมรู้่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานอีกเท่าใด ขึน้อยู่กบัอารมณ์

ของนายทาส แรงงานทาสจงึขาดความมุง่มัน่ ท่ีจะพฒันาเทคโนโลยี (ความรู้และเคร่ืองมือ) ท่ีจะ

ช่วยเพ่ิมผลผลติ 

 ในปี ค.ศ.1971 ประธานาธิบดีนิกสนั ไดป้ระกาศยกเลิกการใชท้องคําค้ําประกนัค่าเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐ หมายความว่าพิมพ์เงินออกมาไดโ้ดยไม่ตอ้งอิงกบัปริมาณทองคําทีถื่ออยู่ 

กษัตริย์บางคนท่ีเฉลยีวฉลาด ได้ค้นพบระบบแรงจงูใจในการเพ่ิมผลผลติ ด้วยการปลดปลอ่ย

ทาสให้เป็นชาวนาอสิระ พร้อมกบัสร้างระบบการเก็บสว่ยหรือภาษีในอตัราท่ีแน่นอน จากสว่นแบง่

ของผลผลติ ขึน้มาแทนท่ี รวมทัง้พฒันาระบบการเลือ่นยศและจ่ายเบีย้หวดัในอตัราสงูกว่า ให้แก่ขนุ

นางท่ีมีความรู้ความสามารถในการปกครองอาณาเขตท่ีรับผิดชอบได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ (คลา้ยกบัวิธีการ

ตลาดแบบหลายระดบั หรือ Muti-Level Marketing ในปัจจบุนั) 

ทาสติดท่ีดนิท่ีเปลี่ยนมาเป็นชาวนา มีอิสระเสรีภาพมากขึน้ มีเวลาว่างท่ีจะคิดค้นพฒันาพนัธ์
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และเพาะปลกูพืชท่ีมีความหลากหลายและให้ผลผลติได้มากกว่า จงึมีสนิค้าท่ีดงึดดูใจชนชาติอ่ืนให้

เดินทางมาซือ้มากขึน้ ซึ่งก็ต้องหาทองคํามาแลกกบัเงินตราของกษัตริย์ผู้ เฉลียวฉลาดนัน้ ทําให้

กษัตริย์ออกเงินตราใหมไ่ด้มากขึน้ เก็บทองคําเป็นทนุสํารองคงคลงัได้มากขึน้ มีฐานะร่ํารวย

มากกว่ากษัตรย์ในอาณาจกัรอ่ืน พร้อมกบัชนเผ่านัน้ มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี อย่างก้าวกระโดดรวดเร็วกว่าชนเผ่าอ่ืนๆในยคุสมยัเดียวกนั  

เกร็ดความรู้#4 ประเทศไทย ไดเ้ร่ิมมีการยกเลิกระบบทาส ในช่วงปลายรัชกาลที ่๔ เปลีย่นมาเป็นระบบ

เก็บภาษีรายหวัแทน พลงัของไพร่จึงไดรั้บการปลดปล่อย เกิดเป็นชาวนาอิสระจํานวนมาก ส่งผลต่อการขยาย

การส่งออก และ การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ในช่วงรัชกาลที ่๕ 

เกร็ดความรู้#5

ขนุนางท่ีได้รับมอบอํานาจ และ ผลตอบแทนตาม

ความสามารถ ก็มีแรงจงูใจในการคดิค้นพฒันา

เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการทหารและการเดินเรือ 

เพ่ือช่วยขยายอาณาจกัร เพ่ือจะได้ขยายฐานจํานวน

ทาสในปกครอง ยกระดบัฐานะของตนเองให้สงูขึน้ จงึ

เกิดเป็นยคุลา่อาณานิคม นําไปสูส่งครามรุกราน แผ่

ขยายไปทัว่ทกุมมุโลก จนกลายเป็น สงครามโลกครัง้ท่ี 

1 (28 กรกฎาคม ค.ศ.1914 ถงึ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.

1918) และ สงครามโลกครัง้ท่ี 2 (ค.ศ.1939~1945) 

 ปรากฎการณ์ทีเ่ปลี่ยน “ทาสติดทีดิ่น” มาเป็น “ชาวนาอิสระ” ทีเ่กิดข้ึนในทกุประเทศทัว่

โลก ในอารยธรรมยคุสมยัเดียวกนันัน้ เรียกว่า “การปลดปล่อยพลงัการผลิต” 

การเรียนรู้ “ประวตัอิารยธรรมของมนษุย์” ทําให้

ผมมองเห็น กระบวนการวิวฒัน์ของอารยธรรมของ

มนษุย์ในชว่ง 10,000 ปีท่ีผ่านมาว่า เร่ิมจากมี การพฒันาพลงัการผลติ (ความรู้-เทคโนโลยี-

เคร่ืองมือใหม ่ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลติ) ตามมาด้วย การพฒันาเทคโนโลยีด้านการเงิน

และการค้าเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนผลผลติ ซึง่กดดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบแหง่

ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของคนในสงัคม จากดัง้เดิมท่ีปัจจยัในการผลติ โดยเฉพาะท่ีดิน มไิด้เป็น

กรรมสทิธ์ิของใคร มนษุย์อยู่รวมกนัเป็นกลุม่เลก็ๆโดยไมมี่กฎเกณฑ์บงัคบั จนเม่ือ มีเทคโนโลยีการ
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เพาะปลกู มีผู้ปกครอง-ผู้ถกูปกครอง-ระบบการปกครอง มีการประดษิฐ์เงินตราขึน้มาใช้ มีการ

ปลดปลอ่ยพลงัการผลติให้ก้าวหน้ากว่าเดิม มีการแบง่หน้าท่ีงาน การแบง่ชนชัน้ การเปลีย่นรูปแบบ

วิธีการแบง่ปันผลผลติภายในสงัคม การก่อสงครามรุกรานเพ่ือแยง่ชงิทรัพยากร ท่ีดิน ป่าไม้ แมนํ่า้ 

ลําธาร แหลง่แร่ วตัถดุิบ นํามาซึง่แรงจงูใจให้มีการพฒันาเทคโนโลยีด้านการทหาร การเปลี่ยน

ดลุอํานาจอธิปไตย การออกกฎหมายเพ่ือเปิดทางให้กบัระบอบเศรษฐกิจใหม ่ ความขดัแย้งระหว่าง

พลงัฝ่ายผลกัดนัให้อารยธรรมก้าวหน้า กบั พลงัฝ่ายอนรัุกษ์ท่ีพยายามดงึรัง้รักษาสภาพเดมิ เหลา่นี ้

ล้วน เป็นกระบวนการวิวฒัน์ ท่ีเกิดขึน้อย่างภาวะวิสยั มไิด้เกิดขึน้ตามเจตน์จํานงแหง่อตัตาของผู้

หนึ่งผู้ ใด 

สงคราม เป็นเพียงเกมส์แย่งชิงอํานาจในการควบคมุทรัพยากรและปัจจยัการผลติ ระหวา่งชน

ชัน้ปกครองด้วยกนัเท่านัน้ ประชาชนหาได้ต้องการไม ่ นอกจากถกูบงัคบัหรือหลอกลวง (ด้วยลทัธิ

ชาตินิยมหรือศาสนานิยม) ให้เข้าร่วมในการสงครามและเป็นผู้ รับเคราะห์กรรมจากสงครามนัน้  

การสรางอารยธรรมใหมของมนษุยทั้งโลก ทีป่ราศจากสงครามและมสัีนตสุิขอยางถาวร 

จําเปนจะตองเดินไปบนเสนทาง สูการทาํใหคนทั้งโลก ไดมโีอกาสเขาถงึปจจยัในการผลิต โดย

เทาเทยีมกันและอยางเปนธรรม ซึ่งนบัว่าเป็นภารกิจสําคญัของคนรุ่นผมท่ีจะต้องทําให้สาํเร็จ 

การเรียนรู้ใน “กลุม่สาระประวตัิศาสตร์ประเทศไทย” ทําให้ผมได้ความรู้ว่า ประวตัิศาสตร์ของ

ไทยแยกไมอ่อกจาก ประวตัอิารยธรรมของมนษุย์ แม้จะมีลกัษณะจําเพาะท่ีแตกต่างจากภมูภิาค

อ่ืนอยู่บ้าง แต่ก็มีลกัษณะทัว่ไปเหมือนกนั กลา่วคือ การกระจายการถือครอง [ปจจัยในการผลติ 

อันไดแก ที่ดิน เงนิทุน ความรู เทคโนโลย ี ชองทางการเขาถงึตลาด ฯลฯ] ให้มีความเทา่

เทียมกนัและอยา่งเป็นธรรม ซึง่ก็คือ การปลดปลอยพลังการผลติ นั่นเอง ซึ่งจะสง่ผลให้ มี

นวตักรรมใหม่ๆ เกิดขึน้เป็นจํานวนมาก เทคโนโลยีของประเทศก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผลผลติ

มวลรวมของสงัคมเพ่ิมขึน้อยา่งต่อเน่ือง ประเทศมีความเข้มแข็ง  

นอกจากนี ้มนัช่วยเปลีย่น ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ในลกัษณะอปุถมัภ์ระหว่างผู้อยูส่งูกว่า

กบัต่ํากว่า มาเป็น ความสมัพนัธ์แบบพึง่พากนัในระนาบเดียวกนั ชว่ยขจดั ความจําเป็นท่ีจะต้อง

พึง่พิงผู้ ท่ีถือครองอํานาจและปัจจยัการผลติมากกว่าเพ่ือให้เข้าถึงทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดํารงชีพ 

ขจดั ความจําเป็นท่ีชนชัน้ปกครองจะต้องสะสมอํานาจและทรัพยากรไว้กบัตวัให้มาก เพ่ือเลีย้งดู

สมคัรพรรคพวกไว้เป็นฐานกําลงั ซึง่ก็เท่ากบัขจดั ความจําเป็นท่ีจะต้องคอร์รัปชั่นเอาเปรียบ



Thailand 5.0, Revision#2, 2018-September-6th PART I, Page 14 of 14 
 

เบียดเบียนผู้ อ่ืนให้หมดไป 

ระบอบการปกครองท่ีมีลกัษณะรวบอํานาจและตรวจสอบไมไ่ด้ ยิ่งมากเทา่ใด การคอร์รัปชัน่ก็

ยิง่รุนแรงมากขึน้เทา่นัน้ ดงัคํากลา่วท่ีว่า Absolute Power is Corrupt Absolutely  

[พรรคคุณภาพชวีติประชาชนไทย] ซึ่งเป็นท่ีรวมของผู้ มีคณุธรรมอนักล้าหาญ ได้สถาปนา 

“สังคมอุดมธรรม” ขึน้ในประเทศไทยได้สําเร็จในช่วงปี 2575~2585 ผา่นการสร้างระบอบ

การเมืองการปกครองท่ีเรียกว่า “สังคมประชาธปิไตย” ซึ่งประชาชนสามารถควบคมุการใช้อํานาจ

รัฐได้อยา่งโปรงใส เป็นธรรม โดยการกระจายอํานาจและข้อมลูข่าวสารความรู้ท่ีถกูต้อง ไปสู่

ประชาชนอย่างทัว่ถึง ผ่านเครือขา่ยผู้แทนท่ีมีคณุธรรม และ ผา่นโครงขา่ยอินเตอร์เน็ทและสื่อสงัคม

ออนไลน์ท่ีมีประสทิธิภาพ 

พร้อมกบั การลดความเหลื่อมลํา้ต่ําสงู ชว่ยให้ประชาชนทกุคนเข้าถึงปัจจยัในการผลติอย่าง

เพียงพอและถ้วนทัว่ ได้ประกอบอาชีพท่ีตนถนดัและช่ืนชอบกนัทกุคน สง่ผลให้ประเทศไทยซึง่เคยมี

ดชันีความเหลื่อมลํา้ต่ําสงูมากเป็นอนัดบัท่ีสามของโลกในปี 2560 เปลีย่นมาเป็นประเทศท่ีมีการ

กระจายความมัง่คัง่ได้ดีท่ีสดุในโลก ในปัจจบุนั 

ปฏิเสธไมไ่ด้ว่าความสาํเร็จดงักลา่ว เกิดจากประชาชนทัง้ประเทศในยคุก่อนผม ร่วมมือร่วมใจ

กนัเลือก [พรรคคุณภาพชวีติประชาชนไทย] เข้ามาบริหารประเทศ ด้วยเห็นดอกบวัแทนกงจกัร

ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปในสมยันัน้ 

มาถงึบรรทดันี ้ ก็ได้เวลาแล้วท่ีผมจะบนัทกึ [อนุทนิแหงความสํานกึบุญคุณ] ภาคต่อๆไป 

ว่าด้วย การเมืองการปกครองแบบสงัคมประชาธิปไตย หรือ “การเมอืง 5.0” (ภาคสอง), ชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนไทยในยคุ “สังคม 5.0” (ภาคสาม), และ ระบอบเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม 

“การเงนิ 5.0” (ภาคสี่), ตลอดจน สงัคมโลกท่ีได้วิวฒันาการมาถึงยคุ “อารยธรรม 5.0” (ภาคห้า 

ถงึ ภาคแปด) 
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