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คนสวนใหญไดยินคําวา “ไทยแลนด 4.0” บอยมาก หลายคนก็ติดตามดูวามันคืออะไร และก็มีหลาย

หนวยงานนําไปขยายความในองคกรของตัวเองแลวตอดวย 4.0 เชน เกษตร 4.0 อุตสาหกรรมอาหาร 4.0    
การทองเที่ยว 4.0 อื่น ๆ อีกหลาย 4.0 ดูเหมือนวาอะไร ๆ ก็ 4.0 มันทันสมัยดี การศึกษาก็เชนเดียวกัน                     
ไมนอยหนากวาหนวยงานอื่น ๆ ก็ประกาศการศึกษา 4.0 หลายคนก็ใหความเห็นไปตาง ๆ นานาตามความรูสึก
ของตนเอง                 

กอนที่จะพูดถึงการศึกษา 4.0 ตองทําความเขาใจกอนวาไทยแลนด 4.0 คืออะไร มีความเปนมา
อยางไร ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีมาไมนอยกวา 50 ป โดยในป พ.ศ. 
2504 เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก ยุคน้ันนาจะเปนไทยแลนด 1.0 สังคม
เกษตรกรรมที่เนนการเกษตรเปนหลัก ซึ่งในสมัยน้ันจะมีเพลงลูกทุงที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหประชาชนรูจักประกอบอาชีพดานการเกษตร ดังเน้ือเพลง “พ.ศ. สอง
พันหารอยสี่ ผูใหญลีตีกลองประชุม ชาวบานตางมาชุมนุม มาประชุมที่บานผูใหญลี ตอไปน้ีผูใหญลีจะขอ
กลาวถึงเรื่องราวที่ไดประชุมมา ทางการเขาสั่งมาวา ใหชาวนาเลี้ยงเปด และสุกร” นับวาเปนความพยายาม
ของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหประชาชนมีรายไดยุคไทยแลนด 1.0 เปนยุคที่ยาวนานพอสมควร                 

ตอมาเขาสูยุคไทยแลนด 2.0 ที่มุงเนนอุตสาหกรรมเบา ที่โดงดังมากคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ                 
ก็มีบทเพลงฉันทนาที่รัก สะทอนใหเห็นถึงในยุคน้ันดังเน้ือเพลง “ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอนคิดถึงใบหนา      
น่ังเขียนจดหมายแลวรีบทิ้งไปโรงงานทอผาถึงคนช่ือฉันทนาที่เคยสบตากันเปนประจํา”                 

ตอมาเขาสูยุคไทยแลนด 3.0 มุงสูอุตสาหกรรมที่มีความซับซอนมากข้ึน มีการเปดนิคมอุตสาหกรรม
มากมาย ตางชาติเขามาลงทุนอยางหลากหลาย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 7 - 8% ตอป มีการคนพบ
กาซธรรมชาติประกาศวา เราจะเขาสูประเทศโชติชวงชัชวาล จนถึงถึงฟองสบูแตก ถึงแมจะมีการลงทุนจาก
ตางประเทศในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย มีการจางแรงงานในประเทศมากมายก็ตาม แตรายไดของ
คนสวนใหญยังตกอยูในรายไดปานกลาง มีความเหลื่อมลํ้าทางสังคม และรายไดสูง ประเทศไทยเปนเพียงแค
รับจางในการผลิตเทาน้ัน เชน อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมพลาสติก 
อื่น ๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุด คืออุตสาหกรรมรถยนต เราเปนแหลงผลิตรถยนตสงขายทั่วโลก แตเราไมมีรถยนตที่
เปนนวัตกรรมของคนไทยเอง ในขณะที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เกาหลีใตประเทศยังไม
สามารถกําหนดอนาคตของประเทศไดเลยวาจะเดินไปทางใด เพราะอยูในภาวะสงคราม ประชาชนยากจน  

แตปจจุบันเกาหลีใตเปนประเทศช้ันนําของเอเชีย มีน วัตกรรมเปนของตนเอง ไมวารถยนต 
เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทที่สามารถแขงขันกับของอเมริกาไดอยางภาคภูมิใจ การเขาสูไทยแลนด 4.0 เปนการ
เขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ไมตองพึ่งจากตางชาติ ซึ่งเปนโจทยที่ทายทายสูงมาก ๆ 
ทําอยางไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเปนของตนเองไดทั้ง ๆ ที่เรามีทรัพยากรที่มีอยูในประเทศมากมาย เชน ขาว 
ยางพารา แร ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เราทําอยางไรที่จะมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับเรื่องขาวที่มากกวาอาหาร
ประจําวัน เราทําอยางไรที่จะมีผลิตภัณฑยางพารา นอกเหนือจากน้ํายางพารา หรืออื่น ๆ ที่เปนนวัตกรรมของ
เรา  



เราเคยมีวิทยุ โทรทัศนย่ีหอธานินท ซึ่งเปนของคนไทยผลิตโดยคนไทย แตเสียดายไมไดตอยอดและ
ตองปดตัวเองไป ถึงเวลาที่ทุกภาคสวนตองเขามาชวยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศใหเขาสูไทยแลนด 
4.0 ฉะน้ันแตละกระทรวงจึงมีสโลแกนของตัวเองตอดวย 4.0 กระทรวงศึกษาฯเองก็มีสโลแกน “การศึกษา 
4.0” สวนรายละเอียดผูเขียนเองก็ไมเห็นแผนแมบทวาจะเดินอยางไร  

การศึกษา 1.0 เปนยุค พ.ศ. 2503 หรือเราเรียกวา หลักสูตร 2503 (ซึ่งกอนหนาน้ีต้ังแต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในป พ.ศ. 2464 สวนใหญจะเปน
การเรียนตามตํารา ไมไดกําหนดเปนหลักสูตร) เปนยุคที่เนนใหนักเรียนเกิดทักษะ 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา                   
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา การวัดผลวัดเปนองครวม โดยตัดสินเปนรอยละ ใครสอบผานรอยละ 50 
ถือวาผาน ต่ํากวาเปนการสอบตกตองเรียนซ้ําช้ัน การสอนของครู เนนการบรรยาย เปนลักษณะบอกเลา จดใน
กระดานหรือตามคําบอก ครูวาอยางไรนักเรียนจะเช่ือครูทั้งหมด นักเรียนไมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู ไดฟง
ครูอยางเดียว หนังสือเรียนสําคัญที่สุด สื่อการสอนกระดาน ชอลค บัตรคํา รูปภาพ โครงสรางเวลา 4 : 3 : 3 : 
2 ประถมตนเรียน 4 ป ประถมปลายเรียน 3 ป มัธยมตนเรียน 3 ป มัธยมปลายสายสามัญเรียน 2 ป                           
สายอาชีพเรียน 3 ป หลักการ/แนวคิด สนองความตองการของสังคม เปนหลักสูตรแบบเนนวิชา                 

การศึกษา 2.0 เปนยุค พ.ศ. 2521 หลังจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ประชากรมากข้ึน จึงจําเปนตอง
เปลี่ยนหลักสูตร เปนการเปลี่ยนใหมทั้งระบบ ใหมีระดับประถมศึกษา 6 ป ยกเลิกช้ันประถมศึกษาปที่ 7 
ระดับมัธยมศึกษา 6 ป ระดับมัธยมศึกษาใชอักษรยอวา “ม.” ทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา                
ตอนปลาย การจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีวิชาเลือกมากมายนักเรียนสามารถเลือกเรียน
ตามความถนัดความสนใจ เริ่มมีสื่อการสอนที่เราใจ เชน มีภาพสไลด มี วิดีโอ มีภาพยนตร ฯลฯ เปนสื่อในการ
จัดการเรียนสอน การวัดประเมินผลเปนการประเมินแยกสวน หมายถึงประเมินเปนรายวิชา สอบตกรายวิชาใด
ก็สามารถซอมในรายวิชาน้ันๆ ไมมีการเรียนซ้ําช้ัน  

ขอจํากัดของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521 ไดแก 1. การกําหนดหลักสูตรไมสามารถสะทอน
สภาพความตองการของทองถ่ิน 2. การจัดการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ยังไมสามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 3. การนํา
หลักสูตรไปใชไมสามารถสรางพื้นฐานทางการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน 4. การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาตางประเทศยังไมสามารถสื่อสารและคนควาหาความรูได อยางมีประสิทธิภาพ  จากเหตุผลดังกลาวจึง
ปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  

การศึกษา 3.0 เปนยุค 2551 จากขอจํากัดของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2521 และหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และพบวา มีความสับสนของผูปฏิบั ติการในสถานศึกษา                          
เปนหลักสูตรเน้ือหาแนนเกินไปเรียนทั้งวัน มีปญหาในการเทียบโอน และปญหาคุณภาพผูเรียนในดานความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงเปลี่ยนมาใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยเพิ่มสมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการกําหนดตัวช้ีวัดมาให 
เปนการจัดหลักสูตรที่ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคปจจุบัน มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขัน และรวมมือ
อยางสรางสรรคในเวทีโลก  

จุดหมายของหลักสูตร มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี 1. มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู ความสามารถใน



การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุข
นิสัย และรักการออกกําลังกาย 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  5. มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงบําเพ็ญประโยชนและสรางสิง่
ที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข                 

การศึกษา 4.0 จากปญหาตาง ๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว สังคม
ลมเหลว หรือทุก ๆ ปญหาที่ลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนด 4.0 เปาหมายตองการใหประเทศ
ไทยมีนวัตกรรมเปนของตนเอง แตหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูตอบสนองเปาหมาย
ของไทยแลนด 4.0 แลวหรือยัง ทั้ง ๆ ที่มีการเปลี่ยนและปรับหลักสูตรมาตลอดกวา 50 ป ถึงเวลาแลวที่
จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการสรางนวัตกรรมของประเทศ  

โดยกระทรวงศึกษาตองเปนผูนําที่ตองเดินพรอมไปกับโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติโดยตรง ดังน้ี 
1. ตองกําหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนตอหองตองไมเกิน 36 คน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการสอนอยางจริงจัง ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนไดอยางทั่วถึง จะออก
ขอสอบอัตนัย ครูก็สามารถที่จะตรวจขอสอบไดในเวลาที่พอเหมาะ ไมใชนักเรียนหองละ 50 ครูดูแลไมทั่วถึง 
ใครไมสนใจครูจําเปนตองปลอย ปจจุบันอัตราการเกิดของประชากรนอยมาก นักเรียนก็ลดลงทุกโรงเรียน 
ฉะน้ัน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนไดอยางเพียงพอ                 

2. การจัดความพรอมของโรงเรียน หมายถึงโรงเรียนทั้งประเทศอยางนอยในทุกตําบล หรืออําเภอ 
หรือจังหวัด ตองมีความพรอมเทาเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ ครู อาคารสถานที่ ตองมีความพรอมเทากัน ไมให
เกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกตาง                 

3. หลักสูตรตองมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร วิชา
เทคโนโลยี มาเปนวิชาหลัก ไมใชเปนสวนหน่ึงของวิชาการงานอาชีพ การเรียนเปนรายวิชาจะมีขอดี คือ
สามารถจะเปลี่ยนรายวิชาไดทุกป เปนวิชาที่โรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนเรียนวิชาที่ทันยุคทันสมัยไดเลย   
ไมกําหนดตายตัว                 

4. ตองนําสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เขามาจัดการเรียนการสอนใน
โรง เรียน คําว า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร  4 สาขาวิชา 
ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร 
(Mathematics) หมายถึงองคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเปนจริงที่
ตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน การจัดการเรียนการสอน
ของไทยเรา ครูผูสอนจะสอนแยกสวน เชน สอนเคมี ก็เคมีลวน ๆ ฟสิกส ก็ฟสิกสลวน ๆ หรือคณิตศาสตรก็
คณิตศาสตรลวน ๆ ไมเคยนํามาบูรณาการในช้ินงาน  

หลักของวัตกรรมทั้งหมดเกิดจากการบูรณาการของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนสวนใหญ                  
แลวจึงเกิดนวัตกรรมจนกลายเปนเทคโนโลยี ตอมามีนําการนําเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จึงเกิดนวัตกรรมใหมตอยอดไปเรื่อยๆ ทั้งน้ี โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรมในการสราง
นวัตกรรม 

การสอนใหนักเรียนสรางนวัตกรรมน้ัน ตองสอนใหนักเรียนรูแบบโครงงาน หรือการสรางช้ินงาน               
โดยในโครงงานหรือช้ินงานน้ัน นักเรียนตองตอบไดวามีคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยีเขามา
เกี่ยวของอยางไร ในอดีตการสรางช้ินงานของนักเรียน เราไมเคยนําวิชา STEM เขามาบูรณาการ  



ตัวอยางเชน อดีตการหุงขาวเปนวิถีชีวิตประจําวัน แมบอกใหกรอกขาว 1 หรือ 2 กระปอง ใสนํ้าใหสูง
จากขาวสาร 1 ขอ หรือแลวแตบางคนใหทวมหลังมือ การหุงขาวใชไมฟนหรือถาน หุงขาวสุกไมดิบสามารถ
รับประทานไดเสร็จก็จบ แตเราไมเคยนําหลักคณิตศาสตรเรื่องการตวง เรื่องปริมาตร หลักวิทยาศาสตร เรื่อง
ความรอน เขามาคิดในเรื่องการหุงขาว ญี่ปุนนําหลักของ STEM มาใชในการหุงขาว โดยใชหลักของ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เชน เรื่องของปริมาตร การตวง เรื่องของความรอน เรื่องของเวลา จนสามารถสราง
หมอหุงขาวไฟฟาไดสําเร็จ และมีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ เชน กําหนดเวลาในการหุงขาว การอุนขาว การตม
ขาว ฯลฯ                 

หรือขอยกตัวอยางในชีวิตจริง คนไทยมีการปรุงอาหารตาง ๆ มากมาย เชน แกงบาง ทําขนมบาง      
บางคนทําอรอย บางคนไมอรอย ข้ึนอยูกับฝมือ การปรุงอาหาร หรือขนม ก็ใชความเคยชินในการปรุง เชน 
การเหยาะน้ําปลา ใสน้ําตาล ใสเกลือ เปนฝมือเฉพาะคน แตถาเรานําหลัก STEM เขามาจับ ก็จะทําเกิด             
แฟรนไชส (Franchise) เปนของตนเอง ฉะน้ันหลักสูตรตองกําหนดใหนักเรียนตองมีโครงงาน หรือช้ินงานที่
ตอบโจทย STEM ได ครูผูสอนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการงานอาชีพ ตองมี
ความรูในนํา STEM มาบูรณาการในโครงงาน หรือช้ินงานของนักเรียนได  

สวน Active Learning เปนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สรางช้ินงานเปนของ
ตนเองไดจริง โดยงานเด่ียวหรืองานกลุม ซึ่งสอดคลองกับ STEM ถาเปนวิชาที่เปนเน้ือหา นักเรียนสามารถที่จะ
สรุปนําเสนอผลงานของตนเองได                 

5. ตองสรางตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อจะทําใหทราบจุดเดนจุด
ดอย ตองพัฒนาครูเปนรายบุคคล กระทรวงตองการใหครูเปนอยางไรก็กําหนดตัวช้ีวัดมาประเมินในสิ่งที่
ตองการใหเปน ปจจุบันตอบไมไดวาครูแตละคนมีสิ่งที่จะตองพัฒนาอะไรบาง จุดเดนของครูมีอะไรบาง เชน 
ตองการใหครูนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ก็ตองสรางตัวช้ีวัดเพื่อประเมินครูวามีการใชไดหรือเปลา 
เชน กระทรวงมีนโยบายอยางไร นโยบายจะสําเร็จหรือไมตองกําหนดตัวช้ีวัดของนโยบายน้ัน ๆ ระดับโรงเรียน 
และระดับตัวบุคคลของแตละนโยบาย ถึงจะตอบโจทยแหงความสําเร็จน้ันได                 

ไทยแลนด 4.0 เปนสิ่งที่ดี ถาเปนไปตามโมเดลน้ี ประเทศจะตองมีนวัตกรรมเปนของตนเองอยาง
แนนอน ฉะน้ัน การศึกษา 4.0 เปนสวนหน่ึงของไทยแลนด 4.0 ที่จะนําพาไปสูความสําเร็จ จึงตองอาศัย                
ทุกภาคสวนใหความรวมมือ โดยเฉพาะครูตองปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ 
Active Learning นํามาใชในการเรียนการสอนอยางจริงจัง ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผู นําทางวิชาการ                
การปฏิรูปการศึกษาตองเนนที่หองเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสรางตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนทุกโรงเรียนตองมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ป ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปนของตนเองแนนอน 
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