ประเทศไทย 5.0
อนุทนิ แหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน
บันทึกความทรงจําโดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิ ทธิ์ สกุล
เผยแพร่ ครั้งที่สองเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2561
ต้ องการแสดงความคิดเห็นหรื ออ่านบทความตอนอื่นๆ โปรดคลิ๊ก
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ภาคหนึ่ง การศึกษา 5.0
บทคัดยอ
พัฒนาการที่มีคณ
ุ ภาพของเด็กต้ องเริ่ มต้ นตั ้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่ต้องได้ รับการอุปถัมภ์
จากรัฐ
ให้ มีปัจจัยในการดูแลครรภ์อย่างมี
คุณภาพ โดยเสมอภาคกันไม่ว่าจะอยูห่ ่างไกล
เพียงไรที่มมุ ไหนของประเทศ การศึกษาปฐมวัย
ต้ องเป็ นระบบที่ตอบสนองความถนัดทางปั ญญา
และ ความชื่นชอบที่แตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์แต่ละคน นักเรี ยนทุกคนสามารถเข้ าถึง
ฐานความรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ-แบบรายวัตถุ ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ทฟรี ทวั่ ประเทศ
เรี ยนรู้ได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที่ ไม่ถกู จํากัดอยู่ภายในกรอบความรู้ -เวลา-ความสะดวกของผู้สอน
คะแนนสอบใช้ วดั คุณภาพและนําไปปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนของครู
มิใช่ใช้ ตดั สินให้
นักเรี ยนเลื่อนชั ้น ใช้ ระบบจับคูต่ ามความถนัดแทนการสอบแข่งขันกันเพื่อเข้ ามหาวิทยาลัย
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บทที่ 1 [จากครรภมารดาสูการศึกษาปฐมวัย]
เมื อ่ ผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รบั ประทานอาหารทีเ่ ป็ นคุณประโยชน์ และ
ได้รบั ความเอาใจใส่ และบริ การอันดี ในเรื ่องสวัสดิ การของแม่และเด็ก ผมไม่ตอ้ งการมี พีน่ อ้ งมาก
อย่างทีพ่ อ่ แม่ผมมี อยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถีน่ กั พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรื อธรรม
เนียมประเพณี หรื อไม่ ไม่สําคัญ แต่สําคัญทีพ่ อ่ กับแม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุข ทําความอบอุ่น
ให้ผมและพีน่ อ้ ง ในระหว่าง 2 – 3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่ างกายและสมองผมกํ าลังเติ บโตในระยะที ่
สําคัญ ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผมได้รบั ประทานอาหารที เ่ ป็ นคุณประโยชน์ (ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ )
[ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๙๙] แม่ของผมเป็ นชาวดอย บ้ านของแม่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ
ของบ้ านเมืองมากที่สดุ คืออยู่ถึงบนเทือกเขาสูงดอย
ผาจิ-ผาช้ าง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ซึง่ เคยเป็ น
ฐานที่มนั่ เขต๗ ของกองทัพปลดแอกประชาชนแห่ง
ประเทศไทย แหล่งพักพิงหนีตายจากเหตุการณ์ ๖
ตุลาคม ๒๕๑๙ ของยายทวดเมื่อ ๘๐ ปี ที่แล้ ว ซึ่งใน
ขณะนั ้น ยังเป็ นนักศึกษาชั ้นปี ที่ ๒ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง
ยายทวดชอบเล่าเรื่ อง “วิวัฒนาการของสังคมอุดมธรรม” ในประเทศไทยในอดีต ก่อนจะ
มาเป็ น [ประเทศไทย 5.0] ในปั จจุบนั นี ้ ให้ ยายและแม่ของผมฟั งอยู่บอ่ ยๆ แม้ ผมเองจะไม่ค่อย
เข้ าใจนักเพราะยังเด็กมาก แต่เมื่อได้ ฟังบ่อยๆ ก็จําได้ จนขึ ้นใจ
ตอนที่แม่ท้องผมอยูน่ ั ้นเป็ นปี พ.ศ.๒๕๗๕ (ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการเปลีย่ นแปลงระบอบการ
ปกครองของประเทศสยามโดยคณะราษฎร จากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ มาเป็ น ระบอบ
ประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา ทําให้ประเทศสยามมี รฐั ธรรมนูญฉบับแรก) แม่ใช้ โทรศัพท์มอื ถือ ถ่ายรูป
ผมที่อยูใ่ นครรภ์ด้วยคลื่นอัลตร้ าโซนิก ส่งผ่าน [Wi-Fi หมูบาน] ที่ต่อกับใยแก้ วนําแสงซึ่งทุกคน
ใช้ ได้ ฟรี ผ่านแอพ [ระบบแพทยผูเชี่ยวชาญ] ของกระทรวงสาธารณะสุข ส่งไปยัง [หมอ
ประจําตัว] ซึง่ อยูใ่ นหมูบ่ ้ านที่ไม่ไกลออกไปนัก เพื่อรายงานพัฒนาการของผมในระหว่างอยู่ใน
ครรภ์แม่ทกุ ๆสัปดาห์ เมื่อหมอตรวจดูแล้ วว่ามีพฒ
ั นาการตามอายุเป็ นปกติ ก็ลงนามแบบดิจิตอลใน
ระบบ แล้ วข้ อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมดูแลสวัสดิภาพของแม่และเด็ก เพื่อจัดส่งอาหารหลักและ
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ธาตุอาหารเสริ มชนิดที่เหมาะสมกับรหัสพันธุกรรมของผม ที่ได้ รับการตรวจระบุมาก่อนหน้ านี ้และ
เก็บอยูใ่ น [ระบบระบุตวั ตนแบบดิจิตอลแหงชาติ] ในปริ มาณที่พอเหมาะกับอายุครรภ์ของผม
ด้ วย
ผมโชคดีที่ได้ เกิดมาเป็ นลูกคนที่๒ เพราะพ่อกับแม่ตั ้งใจจะมีลกู เพียงแค่สองคนเท่านั ้น แม้ ว่า
รัฐบาลจะมิได้ จํากัดจํานวนบุตร แต่ก็มนี โยบายให้ ผ้ หู ญิง๑คนมีบตุ รได้ เฉลี่ย๒.๑คน เพื่อวางแผนให้
มีจํานวนประชากรคงที่ โดยให้ สวัสดิการดังกล่าวแก่บตุ รเพียง๒คนเท่านั ้น ครอบครัวใดมีบตุ รคนที่๓
จะต้ องจ่ายเงินซื ้อบริ การและสวัสดิการตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นเอง ซึง่ มีราคาค่อนข้ างแพง เกิน
ฐานะของเกษตกรอย่างพ่อกับแม่ของผม
ตั ้งแต่แรกเกิดจนผมมีอายุย่างถึง๗๒เดือน ผมได้ รับสวัสดิการอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม
ตลอดจนอุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะการเรี ยนรู้ (ของเล่นเด็ก) ส่งมาถึงบ้ านเป็ นระยะๆ ซึง่ แม่ของผมได้ ใช้
ในการเลี ้ยงดูผมที่บ้าน ตาม
[คูมือมาตรฐานสําหรับพัฒนาทักษะการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย] ซึง่ ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซท์ของกรมพัฒนาสุขภาพจิตของเด็ก

บทที่ 2 [ประถมศึกษา]
ผมต้องการไปโรงเรี ยน พีส่ าวหรื อน้องสาวผมก็ตอ้ งการไปโรงเรี ยน จะได้มีความรู้หากิ นได้
และจะได้รู้คณ
ุ ธรรมแห่งชี วิต ถ้าผมมี สติ ปัญญาเรี ยนชัน้ สูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรี ยนได้ ไม่ว่าพ่อ
แม่ผมจะรวยหรื อจน จะอยู่ในเมื องหรื อชนบทแร้นแค้น (ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ )
พี่สาวของผมเกิดก่อนผม ๒ ปี เราสองคนใช้ เวลาสัปดาห์ละ ๒ วัน ช่วยพ่อ-แม่ดแู ลแปลงผัก
และสวนผลไม้ ๓ วัน สําหรับการเรี ยนที่โรงเรี ยน และ ๒ วัน สําหรับการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
ที่บ้าน
แม่เล่าให้ ฟังว่า หลักสูตรการศึกษาสมัยก่อนตอนที่แม่เรี ยนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ นั ้น ยังเป็ น
ระบบแบบ [รายวิชา (Subject Oriented)] เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องเรี ยนตามความสะดวกของผู้สอนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญจํากัดเฉพาะวิชา แต่ผ้ เู รี ยนจะเรี ยนรู้เข้ าใจได้ ยากมาก เพราะต้ องเรี ยนจนครบทุกวิชา
เสียก่อน แล้ วค่อยนําความรู้มาประกอบเข้ าด้ วยกันในการเข้ าใจวัตถุและปรากฎการณ์ต่างๆรอบตัว
แต่หลักสูตรที่ผมกับพี่สาวเรี ยนอยู่ในปั จจุบนั
ได้ รับการออกแบบสร้ างขึ ้นใหม่ด้วยความ
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ก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั ้งแต่ พ.ศ.๒๕๘๐ โดย [ศูนยบริหารหลักสูตรแหงชาติ]
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็ นแบบ [รายวัตถุ (Object Oriented)] กล่าวคือเรี ยนรู้สรรพสิ่งและ
เรื่ องราวต่างๆตามที่มนั ดํารงอยูจ่ ริ งตามธรรมชาติ แทนการเรี ยนรู้ตาม “อัตตา (subjective)” ที่
มนุษย์ปรุงแต่งขึ ้น โดยนักเรี ยนจะถูกกําหนด “วัตถุ (object)” ที่ต้องเรี ยนรู้ตามลําดับ จากวัตถุท่ีไม่
ซับซ้ อนไปหาวัตถุท่ีมคี วามซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น เช่น นักเรี ยนชั ้นประถม๔อย่างผม จะต้ องเรี ยนรู้เรื่ อง
ต้ นไม้ , นํ ้า, อากาศ, ฝนตก, ฟ้าร้ อง, ฟ้าผ่า, นํ ้าท่วม, เซลล์เชื ้อเพลิง, การเลิกทาส, เหตุการณ์๑๔
ตุลา๑๖ เป็ นต้ น
สําหรับหัวข้ อการเรี ยนรู้ของสัปดาห์นี ้ ผมได้ เลือก
เซลล์เชื ้อเพลิง (Fuel Cell) ซึง่ ใช้ อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้า จึง
ใช้ เวลา ๒ วันที่บ้าน ค้ นหาความรู้ในเรื่ องนี ้ จากสาระ
การเรี ยนรู้ที่อยู่ในเว็บไซท์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
จากเว็บไซท์ต่างๆทัว่ โลก จึงพบว่า เซลล์เชื ้อเพลิง
ทํางานโดยการนํา ก๊ าซไฮโดรเจนและออกซิเจน มาทํา
ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ากันบนแผ่นเซรามิกส์พรุน
เพื่อ
ปลดปล่อยประจุบวกและประจุลบ ออกมาที่ขั ้วบวกและ
ขั ้วลบทั ้งสองด้ านของเซลล์ เนื่องจากไม่มีปฏิกิริยาเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะทางอากาศ จึง
เป็ นพลังงานสะอาด และยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่ องยนต์ที่ใช้ พลังงานจากการเผาไหม้ ถึง 3 เท่า
ผมได้ ตามไปค้ นหาความรู้เกี่ยวกับธาตุไฮโดรเจน พบว่าเป็ นธาตุอนั ดับแรกในตารางธาตุ มี
โปรตรอน๑ตัวและอิเล็กตรอน๑ตัว และ ...... จากนั ้นจึงค้ นหาความรู้เกี่ยวกับธาตุออกซิเจนใน
ทํานองเดียวกัน ผมเพลิดเพลินกับการหาความรู้ไปเรื่ อยๆ จนกระทั ้งรู้ว่า ใครเป็ นผู้ค้นพบธาตุทั ้งสอง
เมื่อไรและอย่างไร การนําไปใช้ ประโยชน์ธาตุทั ้งสอง ตลอดจน ความรู้อื่นๆอีกมากมาย ผ่าน
ความสัมพันธ์อนั ไม่สิ ้นสุด ซึ่งเกาะเกี่ยวร้ อยรัดวัตถุและเหตุการณ์ตา่ งๆเข้ าด้ วยกัน ตามธรรมชาติที่
มันดํารงอยูน่ ั ้น
ต้ องขอบคุณบรรดาบรรพบุรุษผู้ชาญฉลาดทั ้งหลาย ที่ได้ ค้นพบธรรมชาติและความสัมพันธ์
ระหว่างกันของ วัตถุ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ดวงดาว จักรวาล วิวฒ
ั นาการของโลก และ อารย
ธรรมของสังคมมนุษย์ นํามาอธิบายด้ วยสื่อภาพเคลื่อนไหวให้ เข้ าใจง่าย แล้ วร้ อยเรี ยงตาม
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ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เก็บไว้ ในระบบฐานความรู้ที่สามารถสืบ ค้ นมาเรี ยนรู้ได้ อย่างสนุกสนาน มิ
รู้จบสิ ้น เปิ ดโอกาสให้ คนไทยทั ้งประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ห่างไกลถึงแห่งหนตําบลไหน ก็สามารถ
เข้ าถึงองค์ความรู้ทั ้งมวลได้ อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ทฟรี ทวั่ ประเทศ และ เรี ยนรู้
ได้ ตลอดเวลาโดยมิต้องถูกจํากัดอยู่แค่รอฟั งคําบอกเล่าจากครูในห้ องเรี ยน เหมือนเช่นในอดีตยุค
ของยายทวดของผม
ผมสรุปความรู้เรื่ อง เซลล์เชื ้อเพลิง ที่ได้ ค้นคว้ ามา จัดทําเป็ นรายงานเก็บใส่โทรศัพท์มอื ถือ
เพื่อเตรี ยมนําไปเสนอให้ เพื่อนๆและคุณครูที่โรงเรี ยนฟั ง แลกเปลี่ยนกับความรู้เรื่ องอื่นๆที่เพื่อนๆ
รับผิดชอบไปค้ นคว้ ามา
๓วันต่อสัปดาห์ที่โรงเรี ยน เป็ นเวลาของการนําเสนอแลกเปลีย่ นความรู้ที่แต่ละคนได้ ไปค้ นคว้ า
มา ถาม-ตอบ อภิปรายเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งมากยิ่งขึ ้น เวลาที่เหลือ นักเรี ยนทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ เช่น ออกกําลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี วาดภาพ ฯลฯ เราได้ เรี ยนรู้ถึงศักยภาพที่แตกต่าง
กันระหว่างบุคคล และ ประโยชน์ที่จะได้ จากการเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน และ การร่ วมมือกันในการทํา
กิจกรรมที่สลับซับซ้ อนได้ สาํ เร็ จ
ในหมวด คุณธรรมแห่งชี วิต ผมได้ เรี ยนรู้วา่ มนุษย์แต่ละคนมีความถนัดในการเรี ยนรู้แต่ละ
ด้ านไม่เหมือนกัน ทั ้งนี ้เป็ นไป
ตามลักษณะทางพันธุกรรม ที่
แตกต่างกันของแต่ละคน ซึง่
ส่งผลต่อความไม่เหมือนกัน ใน
การเจริญเติบโตของ อวัยวะ
ต่างๆของร่ างกาย โดยเฉพาะ
สมองซึง่ แบ่งหยาบๆได้ เป็ น ๑๐
ส่วน ซีกซ้ าย ๕ ส่วน ซีกขวา ๕
ส่วน แต่ละส่วนทําหน้ าที่แตกต่างกัน นับจากด้ านหน้ ามาด้ านหลัง ดังนี ้ ควบคุมการมีสติ(รวมทั ้งจิต
ใต้ สํานึก) การคิด การเคลื่อนไหว การได้ ยนิ และ การมองเห็น
มีการค้ นพบความสัมพันธ์ระหว่าง รอยหยักในสมองทั ้ง ๑๐ ส่วน กับ รูปแบบลายนิ ้วมือทั ้งสิบ
นิ ้ว เพราะอวัยวะทั ้งสองอย่างนี ้(ความจริ งคืออวัยวะทุกอย่าง)เจริ ญเติบโตคูข่ นานกันมา โดยถูกจาก
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รหัสพันธุกรรมเดียวกัน ตั ้งแต่เมื่อทารกอายุ ๔ เดือนในครรภ์มารดาจนโตถึง ๘๐% เมื่อเด็กมีอายุได้
๔๘ เดือน
เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆของมนุษย์ ที่บางคนแขนขายาว บางคนสั ้น บางคนตาโต บางคนตา
เล็ก มนุษย์แต่ละคนก็จะมีสว่ นของสมองที่แข็งแรงหรื ออ่อนแอแตกต่างกัน (ซึง่ สามารถวัดได้
ค่อนข้ างแม่นยําด้ วยการสแกนลายนิ ้วมือทั ้ง ๑๐) ทําให้ บางคนเล่นกีฬาได้ เก่งเร็ วกว่าคนอื่น บางคน
เล่นดนตรี ได้ เก่งเร็วกว่าคนอื่น บางคนพัฒนาการคิดด้ วยสมองได้ รวดเร็ วกว่าคนอื่น ฯลฯ
ด้ วยความเข้ าใจว่า มนุษย์มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมาแต่กําเนิด ส่งผลให้ มีความ
ถนัดทางปั ญญาและศักยภาพในการเรี ยนรู้แต่ละด้ าน ได้ รวดเร็ วไม่เท่ากัน นักการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ของ “พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย” จึงได้ เข้ ามาปฏิวตั ริ ะบบการศึกษาของคนไทยทั ้งระบบ
ให้ สอดคล้ องกับธรรมชาตินี ้ของมนุษย์
ทีส่ ําคัญคือ คะแนนสอบของนักเรี ยนมิ ได้ใช้ตดั สิ นว่าเด็กเก่งหรื อไม่เก่ง แต่ใช้วดั ความสามารถ
ของครูว่า สามารถสร้างบทเรี ยนและชีแ้ นะ ให้เด็กทีม่ ี ความถนัดในการเรี ยนรู้ทีแ่ ตกต่างกันไปคนละ
ด้าน สามารถเรี ยนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหน ไม่มีการนําคะแนนสอบมาจัด
อันดับในชัน้ เรี ยน ไม่มีการตัดเกรดบังคับให้แข่งขันกันเหมื อนในอดีต นักการศึกษาที่ฉลาดเข้ าใจดี
ว่า การแข่งขันระหว่างนักเรี ยนด้วยกันเอง เป็ นอุปสรรคสําคัญ ในการสร้างความร่ วมมื อช่วยเหลื อ
ซึ่ งกันและกัน บ่มเพาะนิ สยั มุ่งเอาชนะ-อิ จฉาริ ษยา-และมุ่งร้ายทําลายกัน
ภายใต้ ระบบนี ้ นักเรียนที่มพี รสวรรค์เก่งทางด้ านภาษา ช่วยสอนนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ภาษาได้ ช้า
กว่า นักเรี ยนที่เก่งในการใช้ กล้ ามเนื ้อเล่นกีฬาได้ ดี ช่วยฝึ กฝนเพื่อนร่ วมชั ้นที่ต้องฝึ กซํ ้าๆหลายครัง้
จนกว่าจะทําได้ นักเรี ยนที่เก่งในทางดนตรี ช่วยฝึ กฝนเพื่อนจนกว่าจะจับจังหวะและเสียงดนตรี ได้
ถูกต้ อง
สาระการเรี ยนรู้ในหมวด คุณธรรมแห่งชี วิต สําหรับระดับชั ้นประถมอย่างผม ยังประกอบด้ วย
อริยะสัจจ์๔ สติปัฏฏฐาน๔ อกุศลมูล๓ อิทธิบาท๔ สังคหวัตถุ๔ และ พรหมวิหาร๔ ซึง่ เป็ นคุณธรรม
ที่ช่วยพัฒนากําลังสติ-ปั ญญา-จิตใจของผู้ฝึกตนเอง ให้ มีความแข็งแรงยิ่งขึ ้น
นักเรี ยนทัว่ ประเทศต้ องทําข้ อสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ (ประสิทธิผลการสอนของครู) โดยใช้
แบบทดสอบกลางเพื่อความมีมาตรฐานเดียวกัน ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ท แม้ ว่าจะมีกล้ อง
ตรวจจับใบหน้ าและสแกนม่านตาของผู้ทําข้ อสอบ
แต่ก็ไม่มีใครตั ้งใจที่จะทําทุจริ ตในการสอบ
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เพราะนัน่ เท่ากับโกงตัวเอง เนื่องจากคะแนนสอบไม่ได้ ถกู ใช้ ในการตัดสินผู้เรี ยนว่าสอบได้ หรื อสอบ
ตก ใครเก่งกว่าใคร แต่ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบคําแนะนําเพื่อปรับปรุงวิธีการการสอนให้ แก่ครูและ
วิธีการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนผู้นั ้นเอง
คะแนนสอบวัดความรู้ด้านต่างๆของนักเรี ยนจากทัว่ ประเทศ
ถูกนํามาวิเคราะห์หาโอกาส
ปรับปรุ ง แผนการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ วิธีจดั กิจกรรมและสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ แนวทางการสร้ าง
บทเรี ยนและการให้ คําชี ้แนะสําหรับครู แบบทดสอบวัดความรู้ ฯลฯ ที่เก็บอยูใ่ นเว็บไซท์ [หลักสูตร
และสาระการเรียนรูแบบรายวัตถุแหงชาติ] ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับให้ นกั เรี ยนและครูท่วั
ประเทศใช้ ร่วมกันในปี ต่อๆไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเรี ยนรู้ให้ สงู ยิง่ ๆขึ ้น ตลอดจนหาโอกาส
ปรับปรุ งความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ขจัดอุปสรรคในการเข้ าถึงความรู้ของ
นักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนไทยทัว่ ประเทศ เรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น
และดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
โรงเรี ยนทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยูใ่ นชนบทห่างไกล
อย่างเช่นยอดดอยผาจิของหมูบ่ ้ านที่ผมอยู่ หรื ออยู่ใน
เมืองหลวง ล้ วนมีมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอน
ในระดับดีทดั เทียมกัน
ไม่มคี วามจําเป็ นต้ อง
สอบแข่งขันแย่งกันเข้ าโรงเรี ยนดีๆในเมืองหลวง เด็กๆ
ทุกคนได้ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนที่อยู่ใกล้ บ้าน เลือกสาระการเรี ยนรู้ที่ตนเองถนัดและชื่นชอบได้ อย่าง
เสรี และสามารถเรี ยนต่อจนถึงระดับสูงสุดได้ โดยไม่มีข้อจํากัด
ภายใต้ระบบการศึกษาของไทยทีถ่ ูกปฏิ วตั ิ ใหม่นี้ นักเรี ยนทุกคนได้ รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ อย่างไร้ ขีดจํากัด ผ่านการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่งึ กันและกันอย่าง
สนุกสนาน พร้ อมกับได้ รับการปลูกฝั ง คุณธรรมของการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ นี ้ให้ งอกงามขึ ้นใน
จิตใจของนักเรียนทุกคนโดยถ้ วนหน้ า เติบโตออกไปช่วยสร้ าง [สังคมอุดมธรรม] ตามปณิธานของ
พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ให้ เป็ นจริ งขึ ้นในสังคมไทย
ความร่ วมมือกันอย่างลึกลํ ้าของคนทั ้งสังคม ซึง่ ถูกหล่อหลอมผ่านระบบการศึกษาแบบใหม่นี ้
ส่งผลให้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย ก้ าวรุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ วจนถึงระดับต้ นๆของโลก
พร้ อมกับผลผลิตมวลรวมของประชาชาติเพิ่มสูงขึ ้น เศรษฐกิจในประเทศเฟื่ องฟู อัตราคนว่างงาน
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ลดตํา่ ลงจนเป็ นศูนย์ คุณภาพชีวติ ของคนไทยดีขึ ้นโดยถ้ วนหน้ า
ผมโชคดีกว่าคนรุ่นแม่ รุ่นยาย มากมายนัก ที่เกิดมาในยุคสมัยที่ประเทศไทยถูกปกครองโดย
นักการเมืองที่ดีและเก่งเช่นนี ้ ซึง่ พวกเขาเป็ นผู้สร้ างสรรค์ [ระบอบการปกครองแบบสังคม
ประชาธิปไตย] ขึ ้นมา ตามแนวทางของ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality
Management)” ซึ่งผมจะเล่าให้ ฟังต่อไป ใน [ภาคสอง] ของบันทึกความทรงจํานี ้

บทที่ 3 [มัธยมและอุดมศึกษา]
ผมต้องการงานอาชี พทีม่ ี ความหมาย ทําให้ได้รบั ความพอใจว่า ตนได้ทํางานทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่สงั คม ตายแล้วยังมีสมบัติเหลื ออยู่เก็บไว้ให้เมียเลีย้ งลูกให้โต ลูกที โ่ ตแล้วไม่ให้ รัฐบาลเก็บหมด
จะได้ใช้เป็ นประโยชน์ในการบํารุงชี วิตของคนอืน่ ๆบ้าง (ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ )
จากข้ อมูล “ความถนัดทางปั ญญาตามลักษณะทางพันธุกรรม” และ “ประสิทธิผลการเรี ยนรู้”
ในระดับประถมศึกษาของผม ชี ้ชัด
ว่าผมสามารถประกอบอาชีพด้ าน
เกษตรกรรมได้ ดี ขณะที่พ่ีสาวของ
ผม, เจ สุวิมล, มีสมองส่วนที่
แข็งแรงคือ
ส่วนที่ควบคุมการ
เคลือ่ นไหว การมองเห็นเชิงมิติ การ
คิดเชิงตรรกะ จึงเลือกเล่นกีฬาบาส
เก็ตบอล
ซึง่ สามารถเรี ยนรู้และ
พัฒนาฝี มือให้ ก้าวหน้ าได้ อย่าง
รวดเร็ ว จนได้ เป็ นนักบาสเก็ตบอลทีมชาติไทย และ ได้ เป็ นนักบาสเก็ตบอลอาชีพในลีกดิวชิ นั่ 2 ใน
ประเทศอเมริ กาด้ วย
ส่วนเพื่อนร่ วมชั ้นเรี ยนของผม บางคนก็ถนัดไปในทางเป็ นวิศวกร บางคนถนัดเป็ นแพทย์ บาง
คนถนัดเป็ นนักจิตวิทยา
แต่ละคนจึงกําหนดแผนการเรี ยนรู้ในระดับมัธยมและอุดมศึกษาของ
ตนเอง หมวด “วิชาเลือก” ให้ ตอบสนองความสนใจเฉพาะตน ปูรากฐานไปสูก่ ารประกอบอาชีพการ
งานที่ตนถนัด ส่วน “วิชาบังคับร่ วม” ซึ่งใช้ เวลา 80% เรี ยนร่ วมกันทุกคนนั ้น ก็เป็ นไปตามแผนการ
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เรี ยนรู้มาตรฐานของกระทรวง
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษา ผมได้ เรี ยนรู้ “กลุม่ สาระอารยธรรมของมนุษย์” และ “กลุม่ สาระ
ประเทศไทย” เหตุผลที่ผมต้ องอ้ างถึงองค์ความรู้ทั ้งสองกลุม่ นี ้เป็ นพิเศษ เนื่องด้ วยมันเกี่ยวข้ องกับ
การอภิวฒ
ั น์บริ บทด้ านเศรษฐศาสตร์ -การเมืองของสังคมไทย ซึง่ แวดล้ อมวิธีการประกอบอาชีพของ
ผมและคนทั ้งสังคมอยู่
การเรี ยนรู้ “กลุม่ สาระอารยธรรมของมนุษย์” ทําให้ ผมได้ ความรู้ว่า มนุษย์พวกแรกที่สดุ ได้ ถือ
กําเนิดขึ ้นมา เมื่อประมาณ 2.3 ล้ านปี ก่อน
ในทวีปอัฟริ กา การรู้จกั ใช้ เครื่ องมือหินของ
พวกเขาช่วยกระตุ้นให้ สมอง มีขนาดโตขึ ้น
จนถึง 610 ซม3 ใหญ่กว่าของลิงชิมแปนซี
ที่มีขนาดระหว่าง 300-500 ซม3 พร้ อมกับ
การพัฒนาของสมองกลีบหน้ า (ทําหน้ าที่
จดจําและคิดวิเคราะห์) ได้ รวดเร็ วกว่าของสัตว์อื่น ช่วงประมาณ 1.9 ล้ านปี ก่อน ปริ มาตรกะโหลก
ศีรษะของมนุษย์ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นสองเท่าของลิงชิมแปนซีคือ 850 ซม3 การขยายขนาดของสมองเช่นนี ้
เทียบเท่ากับมีเซลล์ประสาทเพิ่มขึ ้น 125,000 เซลล์ทกุ ชัว่ อายุคน มนุษย์ยคุ นี ้เป็ นพวกแรกๆ ที่
สามารถควบคุมไฟและประดิษฐ์ เครื่ องมือหินที่มีเทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อนยิ่งขึ ้น
มนุษย์ รู้จกั ใช้ ไฟเมื่อมีการระเบิดของภูเขาไฟในอัฟริ กาเมือ่ ประมาณ 4 แสนปี มาแล้ ว นับเป็ น
การค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ ครัง้ แรกของมนุษย์ หลังจากนั ้นความเป็ นอยู่ของมนุษย์ก็เริ่ มดีขึ ้น ไฟ
ช่วยทําให้ มนุษย์โบราณสามารถท่องผจญภัยไปในดินแดนที่อยูห่ ่างไกลออกไปได้ จนเมือ่ ประมาณ
50,000-100,000 ปี ก่อน มนุษย์ได้ แพร่ กระจายออกจากแอฟริ กามุง่ หน้ าสูย่ โุ รป
การใช้ เครื่ องมือ ได้ ชว่ ยกระตุ้นวิวฒ
ั นาการของมนุษย์ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากเรื่ อง
การขยายขนาดของสมองแล้ ว ยังมี รูปร่ างของมือที่ใช้ จบั ของได้ ขาที่ต้องช่วยเหยียดตัวให้ ตรงและ
วิ่งสองเท้ าได้ รวดเร็วขึ ้น ขณะเดียวกัน การใช้ เครื่ องมือก็ช่วยทําให้ สามารถล่าเนื ้อสัตว์ซง่ึ มีพลังงาน
สูงมาทานเป็ นอาหารได้ มากขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ อวัยวะต่างๆมีวิวฒ
ั นาการที่รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
เดิมมนุษย์มีเพียงอาหารเท่านั ้น เป็ นแหล่งพลังงาน ต่อมาเริ่ มรู้จกั ใช้ ไฟ ใช้ แรงงานสัตว์
เพาะปลูก จึงเริ่ มมีการใช้ พลังงานเพิ่มมากขึ ้น แต่ยงั ไม่มากนัก มนุษย์เริ่ มใช้ พลังงานอย่างรวดเร็ วใน
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ยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม มีการประดิษฐ์ เครื่ องจักรกล เริ่มใช้ ถ่านหิน พลังนํ ้า
เมื่อช่วงประมาณ 9,500 ปี ก่อนคริ สตกาล วิวฒ
ั นาการของมนุษย์ได้ เร่ งเร็ วขึ ้น เมื่อเกิดการ
พัฒนาทางเกษตรกรรมและอารยธรรมเป็ นครัง้ แรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในดินแดน
แถบ พระจันทร์ เสี ้ยว (Fertile Crescent)
ซึง่ ก็คือบริ เวณที่เป็ นประเทศซีเรี ยและตอน
ใต้ ของอิรักในปั จจุบนั คนในสมัยนั ้นเริ่มมี
การคัดเลือกพืชอาหารจากป่ าที่มีลกั ษณะ
ตามความต้ องการ นํามาเพาะปลูก
ประมาณ 7,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
ระบบเกษตรกรรมขนาดเล็ก ได้ แพร่ เข้ าไปสู่
อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่ มมีการเพาะปลูกข้ าวสาลีและข้ าวบาร์ เลย์ ในอนุทวีปอินเดีย ซึง่
ปรากฏหลักฐานในการขุดค้ นแหล่งโบราณคดี Mehrgarh ในภูมภิ าค Balochistan จนถึงเมื่อ 6,000
ปี ก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เริ่ มมีการทําเกษตรกรรมขนาดกลาง บนริ มฝั่ งแม่นํ ้าไนล์ และในช่วงเวลา
นี ้ ในภูมภิ าคตะวันออกไกลก็มกี ารพัฒนาทางเกษตรกรรม ในรูปแบบเฉพาะตน โดยเน้ นการ
เพาะปลูกข้ าวเจ้ าเป็ นพืชผลหลัก
คูข่ นานไปกับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางเกษตรกรรม ซึง่ เรี ยกร้ องให้ มคี วามจําเป็ นต้ องใช้
ผืนดินขนาดใหญ่ และ การรวมศูนย์ของแรงงานที่มที กั ษะในการเพาะปลูก จึงเกิดการแย่งชิง
ครอบครองผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่าชนเผ่าที่รวมตัวกันได้ มากและเข้ มแข็งกว่า
ได้ รับชัยชนะและยึดครองผืนแผ่นดินไว้ เป็ นเจ้ าของ จับชนเผ่าที่อ่อนแอกว่ามาบังคับเป็ นทาสใช้
แรงงาน หัวหน้ าเผ่าก็ตั ้งตนเองเป็ นกษัตริ ย์ ขีดวงอาณาเขตที่อํานาจปกครองของตนเอื ้อมไปถึง
จัดระบบการปกครองเป็ นลําดับชั ้น เพื่อควบคุมการเพาะปลูกของทาส และ เก็บแบ่งผลผลิตเข้ าคลัง
หลวง เพื่อบํารุงกองทัพสําหรับปกป้องหรื อขยายอาณาจักรของตน (แท้ จริ งคือของใคร?)
รูปแบบการเพาะปลูกโดยอิสระเสรี แต่ดั ้งเดิมของมนุษย์บพุ กาล
ก็ได้ เปลี่ยนไปเป็ นการ
เพาะปลูกตามการถูกบังคับของกษัตริย์ผ้ ตู ั ้งตนเป็ นเจ้ าของแผ่นดิน การสร้ างภาพว่ากษัตริย์เป็ น
สมมติเทพ ถูกนํามาใช้ กนั ในทุกภูมภิ าคผ่านหลายชัว่ อายุคน เพื่อมอมเมาให้ ทาสยอมรับการถูกกด
ขี่ขดู รี ดโดยดุษฎี
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กษัตริย์ได้ ประดิษฐ์ สื่อกลางที่เรี ยกว่า “เงินตรา” ขึ ้นมาใช้ ภายในอาณาจักรของตนเอง เพื่อ
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรและของใช้ ต่างๆ และ เพื่อความสะดวกใน
การนํามาใช้ จ่ายเป็ นเบี ้ยหวัด ให้ แก่ข้าราชบริ พารและค่าจ้ างทหารแทนการจ่ายเป็ นสิง่ ของ
การซื ้อ-ขายสินค้ ากับอาณาจักรอื่นที่ไม่อยู่ในอํานาจปกครอง ก็ใช้ วสั ดุหายากเช่น “ทองคํา”
เป็ นสื่อกลางในการเทียบมูลค่าของ “เงินตรา” ของแต่ละอาณาจักร
เพิ่งประมาณ 400 ปี ที่ผ่านมานี ้เอง ได้ มีการประดิษฐ์ คิดค้ น “ธนบัตร” ซึง่ ก็คือกระดาษที่พิมพ์
ตัวเลขแสดงมูลค่าในการใช้ แลกเปลี่ยนของมันขึ ้นมา เพื่อลดข้ อจํากัดในการหาสินแร่ มาผลิตเป็ น
“เงินตรา” พร้ อมกับการตั ้งธนาคารกลางขึ ้นมา เพื่อทําหน้ าที่พิมพ์และเก็บรักษา “ธนบัตร” แทน
กษัตริ ย์
เกร็ ดความรู้#1 เงิ นตราสกุลแรกในอารยธรรมของมนุษย์ มี ชื่ อเรี ยกว่า shat เกิ ดขึ้นประมาณ 2750-2150
ปี ก่อน คริ สตศักราช ในประเทศอียิปต์ โบราณ
เกร็ ดความรู้#2 The Bank of Amsterdam เป็ น ธนาคารกลางแห่งแรก ตัง้ ขึ้นในปี ค.ศ.1609 ใน
สาธารณรัฐดัตช์
เกร็ ดความรู้#3 ในปี ค.ศ.1971 ประธานาธิ บดี นิกสัน ได้ประกาศยกเลิ กการใช้ทองคําคํ้าประกันค่าเงิ น
ดอลล่าร์ สหรัฐ หมายความว่าพิมพ์เงิ นออกมาได้โดยไม่ตอ้ งอิ งกับปริ มาณทองคําทีถ่ ื ออยู่

ด้ วยเหตุท่ีทาสถูกบังคับใช้ แรงงาน โดยได้ รับส่วนแบ่งผลผลิตเพียงแค่พอยังชีพ รวมทั ้ง ไม่มี

สิทธิในทรัพย์สนิ และขาดความมัน่ คงในชีวิต ไม่ร้ ูว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ นานอีกเท่าใด ขึ ้นอยู่กบั อารมณ์
ของนายทาส แรงงานทาสจึงขาดความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาเทคโนโลยี (ความรู้และเครื่ องมือ) ที่จะ
ช่วยเพิ่มผลผลิต
กษัตริ ย์บางคนที่เฉลียวฉลาด ได้ ค้นพบระบบแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต ด้ วยการปลดปล่อย
ทาสให้ เป็ นชาวนาอิสระ พร้ อมกับสร้ างระบบการเก็บส่วยหรื อภาษีในอัตราที่แน่นอน จากส่วนแบ่ง
ของผลผลิต ขึ ้นมาแทนที่ รวมทั ้งพัฒนาระบบการเลือ่ นยศและจ่ายเบี ้ยหวัดในอัตราสูงกว่า ให้ แก่ขนุ
นางที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองอาณาเขตที่รับผิดชอบได้ ดีกว่าคนอื่นๆ (คล้ายกับวิธีการ
ตลาดแบบหลายระดับ หรื อ Muti-Level Marketing ในปั จจุบนั )

ทาสติดที่ดนิ ที่เปลี่ยนมาเป็ นชาวนา มีอิสระเสรี ภาพมากขึ ้น มีเวลาว่างที่จะคิดค้ นพัฒนาพันธ์
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และเพาะปลูกพืชที่มีความหลากหลายและให้ ผลผลิตได้ มากกว่า จึงมีสนิ ค้ าที่ดงึ ดูดใจชนชาติอื่นให้
เดินทางมาซื ้อมากขึ ้น ซึ่งก็ต้องหาทองคํามาแลกกับเงินตราของกษัตริ ย์ผ้ เู ฉลียวฉลาดนั ้น ทําให้
กษัตริ ย์ออกเงินตราใหม่ได้ มากขึ ้น เก็บทองคําเป็ นทุนสํารองคงคลังได้ มากขึ ้น มีฐานะรํ่ ารวย
มากกว่ากษัตรย์ในอาณาจักรอื่น พร้ อมกับชนเผ่านั ้น มีความก้ าวหน้ าทางด้ านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี อย่างก้ าวกระโดดรวดเร็ วกว่าชนเผ่าอื่นๆในยุคสมัยเดียวกัน

เกร็ ดความรู้#4 ประเทศไทย ได้เริ่ มมี การยกเลิ กระบบทาส ในช่วงปลายรัชกาลที ่ ๔ เปลี ย่ นมาเป็ นระบบ
เก็บภาษี รายหัวแทน พลังของไพร่ จึงได้รับการปลดปล่อย เกิ ดเป็ นชาวนาอิ สระจํ านวนมาก ส่งผลต่อการขยาย
การส่งออก และ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างก้าวกระโดด ในช่วงรัชกาลที ่ ๕
เกร็ ดความรู้#5 ปรากฎการณ์ ทีเ่ ปลี ่ยน “ทาสติ ดทีด่ ิ น” มาเป็ น “ชาวนาอิ สระ” ทีเ่ กิ ดขึ้นในทุกประเทศทัว่
โลก ในอารยธรรมยุคสมัยเดี ยวกันนัน้ เรี ยกว่า “การปลดปล่อยพลังการผลิ ต”

ขุนนางที่ได้ รับมอบอํานาจ และ ผลตอบแทนตาม
ความสามารถ
ก็มีแรงจูงใจในการคิดค้ นพัฒนา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้ านการทหารและการเดินเรื อ
เพื่อช่วยขยายอาณาจักร เพื่อจะได้ ขยายฐานจํานวน
ทาสในปกครอง ยกระดับฐานะของตนเองให้ สงู ขึ ้น จึง
เกิดเป็ นยุคล่าอาณานิคม นําไปสูส่ งครามรุกราน แผ่
ขยายไปทัว่ ทุกมุมโลก จนกลายเป็ น สงครามโลกครัง้ ที่
1 (28 กรกฎาคม ค.ศ.1914 ถึง 11 พฤศจิกายน ค.ศ.
1918) และ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (ค.ศ.1939~1945)
การเรี ยนรู้ “ประวัตอิ ารยธรรมของมนุษย์” ทําให้
ผมมองเห็น
กระบวนการวิวฒ
ั น์ของอารยธรรมของ
มนุษย์ในช่วง 10,000 ปี ที่ผ่านมาว่า เริ่ มจากมี การพัฒนาพลังการผลิต (ความรู้-เทคโนโลยีเครื่ องมือใหม่ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการผลิต) ตามมาด้ วย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน
และการค้ าเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนผลผลิต ซึง่ กดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในสังคม จากดั ้งเดิมที่ปัจจัยในการผลิต โดยเฉพาะที่ดิน มิได้ เป็ น
กรรมสิทธิ์ของใคร มนุษย์อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ เล็กๆโดยไม่มีกฎเกณฑ์บงั คับ จนเมื่อ มีเทคโนโลยีการ
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เพาะปลูก มีผ้ ปู กครอง-ผู้ถกู ปกครอง-ระบบการปกครอง มีการประดิษฐ์ เงินตราขึ ้นมาใช้ มีการ
ปลดปล่อยพลังการผลิตให้ ก้าวหน้ ากว่าเดิม มีการแบ่งหน้ าที่งาน การแบ่งชนชั ้น การเปลีย่ นรูปแบบ
วิธีการแบ่งปั นผลผลิตภายในสังคม การก่อสงครามรุกรานเพื่อแย่งชิงทรัพยากร ที่ดิน ป่ าไม้ แม่นํ ้า
ลําธาร แหล่งแร่ วัตถุดิบ นํามาซึง่ แรงจูงใจให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหาร การเปลี่ยน
ดุลอํานาจอธิปไตย การออกกฎหมายเพื่อเปิ ดทางให้ กบั ระบอบเศรษฐกิจใหม่ ความขัดแย้ งระหว่าง
พลังฝ่ ายผลักดันให้ อารยธรรมก้ าวหน้ า กับ พลังฝ่ ายอนุรักษ์ ท่ีพยายามดึงรัง้ รักษาสภาพเดิม เหล่านี ้
ล้ วน เป็ นกระบวนการวิวฒ
ั น์ ที่เกิดขึ ้นอย่างภาวะวิสยั มิได้ เกิดขึ ้นตามเจตน์จํานงแห่งอัตตาของผู้
หนึ่งผู้ใด
สงคราม เป็ นเพียงเกมส์แย่งชิงอํานาจในการควบคุมทรัพยากรและปั จจัยการผลิต ระหว่างชน
ชั ้นปกครองด้ วยกันเท่านั ้น ประชาชนหาได้ ต้องการไม่ นอกจากถูกบังคับหรื อหลอกลวง (ด้ วยลัทธิ
ชาตินิยมหรื อศาสนานิยม) ให้ เข้ าร่วมในการสงครามและเป็ นผู้รับเคราะห์กรรมจากสงครามนั ้น
การสรางอารยธรรมใหมของมนุษยท้งั โลก ทีป่ ราศจากสงครามและมีสนั ติสขุ อยางถาวร
จําเปนจะตองเดินไปบนเสนทาง สูการทําใหคนทั้งโลก ไดมีโอกาสเขาถึงปจจัยในการผลิต โดย
เทาเทียมกันและอยางเปนธรรม ซึ่งนับว่าเป็ นภารกิจสําคัญของคนรุ่นผมที่จะต้ องทําให้ สาํ เร็จ
การเรี ยนรู้ใน “กลุม่ สาระประวัติศาสตร์ ประเทศไทย” ทําให้ ผมได้ ความรู้ว่า ประวัติศาสตร์ ของ
ไทยแยกไม่ออกจาก ประวัตอิ ารยธรรมของมนุษย์ แม้ จะมีลกั ษณะจําเพาะที่แตกต่างจากภูมภิ าค
อื่นอยู่บ้าง แต่ก็มีลกั ษณะทัว่ ไปเหมือนกัน กล่าวคือ การกระจายการถือครอง [ปจจัยในการผลิต
อันไดแก ที่ดิน เงินทุน ความรู เทคโนโลยี ชองทางการเขาถึงตลาด ฯลฯ] ให้ มีความเท่า
เทียมกันและอย่างเป็ นธรรม ซึง่ ก็คือ การปลดปลอยพลังการผลิต นั่นเอง ซึ่งจะส่งผลให้ มี
นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก เทคโนโลยีของประเทศก้ าวรุดหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว ผลผลิต
มวลรวมของสังคมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศมีความเข้ มแข็ง
นอกจากนี ้ มันช่วยเปลีย่ น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในลักษณะอุปถัมภ์ระหว่างผู้อยูส่ งู กว่า
กับตํ่ากว่า มาเป็ น ความสัมพันธ์แบบพึง่ พากันในระนาบเดียวกัน ช่วยขจัด ความจําเป็ นที่จะต้ อง
พึง่ พิงผู้ท่ีถือครองอํานาจและปั จจัยการผลิตมากกว่าเพื่อให้ เข้ าถึงทรัพยากรที่จําเป็ นในการดํารงชีพ
ขจัด ความจําเป็ นที่ชนชั ้นปกครองจะต้ องสะสมอํานาจและทรัพยากรไว้ กบั ตัวให้ มาก เพื่อเลี ้ยงดู
สมัครพรรคพวกไว้ เป็ นฐานกําลัง ซึง่ ก็เท่ากับขจัด ความจําเป็ นที่จะต้ องคอร์ รัปชั่นเอาเปรี ยบ
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เบียดเบียนผู้อื่นให้ หมดไป
ระบอบการปกครองที่มลี กั ษณะรวบอํานาจและตรวจสอบไม่ได้ ยิ่งมากเท่าใด การคอร์ รัปชัน่ ก็
ยิง่ รุนแรงมากขึ ้นเท่านั ้น ดังคํากล่าวที่ว่า Absolute Power is Corrupt Absolutely
[พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย] ซึ่งเป็ นที่รวมของผู้มคี ณ
ุ ธรรมอันกล้ าหาญ ได้ สถาปนา
“สังคมอุดมธรรม” ขึ ้นในประเทศไทยได้ สําเร็ จในช่วงปี 2575~2585 ผ่านการสร้ างระบอบ
การเมืองการปกครองที่เรี ยกว่า “สังคมประชาธิปไตย” ซึ่งประชาชนสามารถควบคุมการใช้ อํานาจ
รัฐได้ อย่างโปรงใส เป็ นธรรม โดยการกระจายอํานาจและข้ อมูลข่าวสารความรู้ที่ถกู ต้ อง ไปสู่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ผ่านเครื อข่ายผู้แทนที่มคี ณ
ุ ธรรม และ ผ่านโครงข่ายอินเตอร์ เน็ทและสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
พร้ อมกับ การลดความเหลื่อมลํ ้าตํ่าสูง ช่วยให้ ประชาชนทุกคนเข้ าถึงปั จจัยในการผลิตอย่าง
เพียงพอและถ้ วนทัว่ ได้ ประกอบอาชีพที่ตนถนัดและชื่นชอบกันทุกคน ส่งผลให้ ประเทศไทยซึง่ เคยมี
ดัชนีความเหลื่อมลํ ้าตํ่าสูงมากเป็ นอันดับที่สามของโลกในปี 2560 เปลีย่ นมาเป็ นประเทศที่มีการ
กระจายความมัง่ คัง่ ได้ ดีที่สดุ ในโลก ในปั จจุบนั
ปฏิเสธไม่ได้ ว่าความสําเร็ จดังกล่าว เกิดจากประชาชนทั ้งประเทศในยุคก่อนผม ร่ วมมือร่ วมใจ
กันเลือก [พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย] เข้ ามาบริ หารประเทศ ด้ วยเห็นดอกบัวแทนกงจักร
ในการเลือกตั ้งทัว่ ไปในสมัยนั ้น
มาถึงบรรทัดนี ้ ก็ได้ เวลาแล้ วที่ผมจะบันทึก [อนุทนิ แหงความสํานึกบุญคุณ] ภาคต่อๆไป
ว่าด้ วย การเมืองการปกครองแบบสังคมประชาธิปไตย หรื อ “การเมือง 5.0” (ภาคสอง), ชีวิต
ความเป็ นอยู่ของคนไทยในยุค “สังคม 5.0” (ภาคสาม), และ ระบอบเศรษฐกิจที่เป็ นธรรม
“การเงิน 5.0” (ภาคสี่), ตลอดจน สังคมโลกที่ได้ วิวฒ
ั นาการมาถึงยุค “อารยธรรม 5.0” (ภาคห้ า
ถึง ภาคแปด)
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