
ทศิทางการศึกษาไทย

ดร.ตวง  อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา
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ทศิทางการศกึษาไทยหลังปฏรูิปประเทศ

•คสช.
•ครม.
•นายกรัฐมนตรี

•Thailand 4.0

นโยบาย
และ

แนวทาง

•ม.54 การจัดการศึกษา

•ม.258 จ. การปฏรูิปประเทศฯ

•ม.259 กฎหมายว่าด้วยการแผนฯ

•ม.261 การจัดท าข้อเสนอแนะฯ

ร่าง
รัฐธรรมนูญ

• ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
• ยุทธศาสตร์ปฏรูิปการศึกษา

•การปฏรูิปฯสู่ Thailand 4.0ยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายของการศึกษาและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

วิธีการจัดท าแผน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขัน้ตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ

การวัดผลการด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวงั

กลไกในการขับเคลื่อนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา:2559)



•พ.ร.บ.กองทนุ
ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนฯ
•พ.ร.บ.กองทนุ
เสริมสร้างคุณภาพ
ครูฯ

• เดก็เล็ก
• กองทนุ
• ครูและอาจารย์
• การเรียนรู้(หลักสูตร, 
โครงสร้าง)
• แหล่งเรียนรู้
• อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

• เดก็เล็ก
• กองทนุ
• ครูและอาจารย์
• การเรียนการสอน

Timeline การด าเนินการปฏิรูปฯ (นบัแตว่นัประกาศใช้รัฐธรรมนญู)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

ปีที่ 2 ปีที่ 3-4 ปีที่ 5

ครม.แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ที่มีความเป็น
อิสระ(ด้าน
การศึกษา) 

ภายใน 60 วัน

ประกาศใช้กฎหมาย
ว่าด้วยแผนและ
ขัน้ตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปฯ 
ใน 120 วัน

เร่ิมด าเนินการ
ปฏิรูปในแต่ละ
ด้าน ภายใน 1 ปี

ตรากฎหมาย
เพื่อจัดตัง้
กองทนุฯ 
ภายใน 1 ปี

(คณะกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระ)

จัดท าข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายเสนอต่อ 
ครม.ภายใน 2 ปีนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตัง้

ผลสัมฤทธ์ิที่
คาดหวังว่าจะ
บรรลุใน

ระยะเวลา 5 ปี

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา:2559)



แผนปฏิรูปด้านการศึกษา และกฎหมายที่เกีย่วข้อง

เดก็เลก็:
•การดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

กองทุน:
• การตรากฎหมาย
เพื่อจัดตัง้กองทุน
ช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนและกองทุน
เสริมสร้างคุณภาพ
ครู 

ครูและ
อาจารย์:
•การพัฒนากลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบ
วชิาชีพครูและอาจารย์
รวมทัง้ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมและกลไก
สร้างระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวชิาชีพ
ครู

การจัดการ
เรียนรู้:
•การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
(รวมทัง้การปรับปรุง
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมนิผล
(การเทียบโอน) และ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระบบทุก
ระดับ)

โครงสร้าง
• การปรับปรุง
โครงสร้างของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนทัง้ใน
ระดับชาติและระดับ
พืน้ที่

แหล่งเรียนรู้:
• การปรับปรุงระบบ
การวิจัย นิเทศ 
ติดตาม ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
เทคโนโลยี ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน

อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา
• การจัดอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาก าลังคนและ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ

ร่าง พ.ร.บ.แผนและขัน้ตอน
การด าเนินการปฏิรูปฯ

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลอื
ผู้ขาดแคลนฯ

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเสริมสร้าง
คุณภาพครูฯ

(คณะกรรมาธิการการศกึษาและกีฬา:2559)



โลกปรับตัวอย่างไร ?

• สหรัฐอเมริกาพดูถงึ A Nation of Makers 

• อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation

• ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in China 2025 

• ส่วนอินเดียกก็ าลังขับเคล่ือน Made in India 

• หรืออย่างเกาหลีใต้กว็างโมเดลเศรษฐกิจเป็น

Creative Economy



ประเทศไทยในช่วงเปล่ียนผ่าน

Thailand 4.0
จะปรับตัวและรับมือ
กับโอกาสและความ
ท้าทายอย่างไร

5 Clusters

Innovation

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
จะเข้ามามีบทบาท

หุ่นยนต์จะแทนที่
มนุษย์

IT จะมีอิทธิพลต่อ
โลกมนุษย์

ต้องปฏรูิป
การศึกษาเพื่อ
พฒันามนุษย์

Industry 4.0

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



Thailand 4.0

Value-based 
Economy

5 Clusters

Science & 
Technology

Culture & Creativity

Innovation

Middle 
Income

(ตวง อนัทะไชย :2559)



คุณลกัษณะของคนไทยใน Thailand 4.0

Thailand 
4.0

เกษตรยุคใหม่
(Smart 

Farming)

แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูง

เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อน               
ด้วยนวัตกรรม(Value-
Based Economy)

High Value 
Services

Smart 
Enterprises

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



5 
Clusters

Food, 
Agriculture & 

Bio-Tech 

Health, 
Wellness & 
Bio-Med)

Smart Devices, 
Robotics & 

Mechatronics

Digital, IoT, Artificial 
Intelligence & 

Embedded 
Technology

Creative, 
Culture & High 
Value Services

(ตวง อนัทะไชย(ประยกุต์จากนโยบายรัฐบาล) :2559)



ประเทศไทยจะก้าวพ้นกบัดกันีอ้ย่างไร ?

Middle 
Income 

สังคม
ผู้สูงอายุ

จะเพิ่มทกัษะ
และคุณภาพ
ของแรงงาน
อย่างไร

(ตวง อนัทะไชย:2559)



จาก Industry 4.0 สู่ Thailand 4.0 

ด้วยการปฏิวตัิการศึกษาคร้ังที่ ¼.0

Internet of Things

Industry 
4.0

Educational

Revolution

Thailand

4.0



ค าถามส าคัญส าหรับประเทศไทย

• โลกก าลังจะเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ประเทศไทยใน
ฐานะเป็นประเทศที่ก าลังพฒันา เป็นฐานการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมที่หลากหลายแห่งหน่ึงของโลก 
1.จะปรับตัวและพัฒนาประเทศไปในทศิทางใด

2.จะท าอย่างไรกับโอกาสและความท้าทายที่รอเราอยู่

3.ทุกฝ่ายจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึน้นีอ้ย่างไร

4.จะปรับตัวเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันที่จะ
เกิดขึน้อย่างไร ?



การศึกษาไทย
----------
1.อดีต

2.ปัจจุบัน
3.อนาคต



เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมในอาเซียน               
(World Economic Forum : WEF 2015-2015)

ประเทศ อันดับที่โลก อันดับที่ 
อาเซียน

สิงคโปร์ 2 1

มาเลเซีย 18 2

ไทย 32 3

อนิโดนีเซีย 37 4

ฟิลิปปินส์ 47 5

เวียดนาม 56 6

ลาว 83 7

กัมพูชา 90 8

เมียนมา 131 9 (สภาการศกึษา,2559:41)



คุณภาพการศกึษาในอันดับโลกประเทศไทย
(World Economic Forum : WEF 2014-2015)

ประเดน็ อันดับที่
ระดับโลก

อันดับที่ ระดับอาเซียน

*คุณภาพ
ระดับประถมศึกษา

89 6

**คุณภาพระบบ
การศึกษา

74 5

การเข้าถงึระบบ
อนิเตอร์เน็ตใน
สถานศกึษา

54 4

*Quality of Primary
Education

Singapore-3/Malaysia-
15/Indonesia-57/Philippes-

61/Vietnam-83

**Quality of the 
Education System

Singapore-3/Malaysia-6/Philippes-
31/Indonesia-41 (สภาการศกึษา:2559)



(พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี:2557)

“อนาคตของชาตอิยู่ที่การศึกษา                                      
ท าอย่างไรจะดทูัง้ระบบตัง้แต่เล็กจนโต
ต่อเน่ือง ตัง้แต่การศึกษาขัน้พืน้ฐาน                            

ไปจนถงึอุดมศึกษา การศึกษาสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ มีงานท า                                     

จบมาแล้วจะรับเข้าไปท างานอย่างไร                                                 
ต้องร่วมมือกันทัง้ระบบ”



(พลเอกประยทุธ์ จนัทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี:1 ก.ค.2559)

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 1)จะต้องเกิดความสมดุลกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 3)ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
ภายใต้วิสัยทศัน์เดียวกันคือ “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4)
สร้างแรงจูงใจและดงึนักลงทุน นักการตลาด นักวิจัย
ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาลงทุน และท างาน
ในเมืองไทย น าองค์ความรู้และเทคโนโลยี สมัยใหม่
มาเพิ่มศักยภาพให้นักลงทุนหน้าใหม่



(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559)

“การศึกษาไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่ทนัยุคสมัย
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสารสนเทศ
ศตวรรษที่21ที่เน้นทกัษะและที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตแต่การศึกษายังอยู่ในกรอบกับดัก
ตัวเองให้กับการสอนให้เล่าเรียนสาระวิชาด้วย
หนังสือเรียนเนือ้หาสรุปแบบฝึกหดัการสอบ
วัดผลความรู้ตามสาระวชิาภายใต้ปรัชญา
สารัตถะนิยม”



(เฉลิมพล ปุณโณทก  ประธานบริหารผูก่้อตั้งซีที เอเชีย โรบอติกส์ ,ผูพ้ฒันาหุ่นยนต ์ดินสอ ออกสู่ตลาดโลก:2559)

“หวัใจส าคัญของอุตสาหกรรม 4.0 คือการท า
ให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่สามารถ          
1)สร้างนวัตกรรมได้ และ2)สร้างสินค้าที่เป็น 
แบรนดิง้ของคนไทย เพื่อส่งไปขายทั่วโลก
ส่วนอุตสาหกรรม 3.0 คือการดงึนักลงทุน
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทย”



(สุวิทย์ เมษินทรีย,์สปช. :2559)

โมเดลประเทศไทย4.0จงึเน้นการ“พัฒนาที่สมดุล”
ใน 4 มิตกิล่าวคือ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ 

การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดมีีสุข และการเสริมสร้าง
ภมูิปัญญามนุษย์โดยการพฒันาที่สมดุลตัง้อยู่บนฐานคิดของ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”หลักการส าคัญมีอยู่ ว่า “เม่ือ
พร่อง ต้องรู้จักเตมิ เม่ือพอ ต้องรู้จักหยุด เม่ือเกินต้อง
รู้จักปัน”ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเตมิ รู้จักพอ รู้จักปัน” 



รูปธรรมที่จะเกดิขึน้ของนโยบายนี ้

1.เปล่ียนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง 
(Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้  
เป็น Smart City
2.เปล่ียนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น า้ตาล มันส าปะหลัง 
ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (Nutraceutics) ทีที่มีมูลค่าสูง การเปล่ียนการเกษตรแบบดัง้เดมิ 
ให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีน า้ เป็นต้น

3. Innovation เช่น  เทคโนโลยีการแพทย์  สปา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีการออกแบบ  การท่องเที่ยว  ธุรกจิไลฟ์สไตล์  
บริการ การเงนิ เป็นต้น

(ตวง อนัทะไชย(ประยกุต์แนวคิด สวุิทย์ เมษินทรีย์) :2559)



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี(2560-2579) :2559

• ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• หรือคตพิจน์ประจ าชาต:ิ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

• มี 6 ยุทธศาสตร์คือ ด้านความม่ันคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน
ทางสังคม ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ



(กษิตธิร ภูภราดัย:2559)
แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจและสังคมดจิทิลั (Digital Economy หรือ 
DE) หมายถงึ เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดจิทิลัเพื่อให้ทนัยุค
สมัย) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการปฏรูิป
กระบวนการผลิตการด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ 
การศกึษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดนิรวมทัง้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคม และ
การจ้างงานที่เพิ่มขึน้





Education 4.0 :Thailand  4.0
ได้อย่างไร ?



(อนนัต ์ลว้นแกว้:2559)

" การศึกษาไทยในโลกยุคใหม่ต้องก้าวสู่การคดิวิเคราะห์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ 
แตไ่ทยยงัท่องจ าเพื่อไปสอบ ถ้าเรายังไม่ปรับตัวตอนนี ้เราอาจจะไม่ใช่สิน้
ชาต ิแต่จะหมดโอกาสในการสร้างชาต ิดงันัน้การศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการยกระดบัคณุภาพแรงงานให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงสู่ยคุ 
Thailand Economy 4.0 แตร่ะบบการศกึษาท่ีจะตอบโจทย์นีต้้อง
เปล่ียนวิธีการสอน ลดการเรียนรู้เชิงเทคนิค และการท่องจ า แตใ่ห้น า้หนกั
กบัการสร้างทกัษะการเรียนรู้และปรับตวัของผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต และจัดการเรียนรู้โดยค านึงถงึความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพืน้ท่ีและกลุม่จงัหวดัใกล้เคียง รวมทัง้มีวิธีการประเมินผล
การเรียนแตกต่างจากปัจจุบันท่ีเน้นการสอบเพียงอยา่งเดียว"



10 ทักษะในปี 2020 ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการ
2020

1. ทกัษะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
2. การคดิวิเคราะห์
3. การคดิสร้างสรรค์
4. การจัดการบุคคล
5. การท างานร่วมกัน
6. ความฉลาดทางอารมณ์
7. รู้จักประเมนิและตัดสินใจ
8. มีใจรักบริการ
9. การเจรจาต่อรอง
10. การยืดหยุ่นทางความคดิ

2015
1. ทกัษะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
2. การท างานร่วมกัน
3. การจัดการบุคคล
4. การคดิวิเคราะห์
5. การเจรจาต่อรอง
6. การควบคุมคุณภาพ
7. มีใจรักบริการ
8. รู้จักประเมนิและตัดสินใจ
9. กระตือรือร้นในการฟัง
10. ความคดิสร้างสรรค์

(WEF:2016)



แบ่งตามปรัชญาการศึกษาไทย

• เกษตรกรรม
• เป็นเจ้าคนนายคนยุคที่ 1.0

• ตอบสนองอุตสาหกรรม
• เป็นเจ้าคนนายคนยุคที่ 2.0

• โลกาภวัิตน์
• เทคโนโลยี
• เป็นเจ้าคน นายคน

ยุคที่ 3.0

• ผลิตภาพหรือผลิตผล(Products)
• เศรษฐกิจฐานความรู้ สู้ด้วยทักษะยุคที่ 4.0

(ไพฑรูย์  สินลารัตน์,2559:1)



แบ่งตามรูปแบบการบริหารการศกึษา

Ed 1.0

2475-2522

รวมศูนย์

ภายใต้รัฐ จงัหวัด
ปกครอง

Ed 2.0

2523-2542

รวมศูนย์

-จงัหวัดการศึกษา

คณะกรรมการทุก
ระดบั

Ed 3.0

2543-2559

รวมศูนย์

-พืน้ที่การศึกษา

-คณะกรรมการ
การศึกษา

Ed 4.0

2559-

กระจาย
อ านาจ

อิสระ รับผิดชอบ

(ตวง อนัทะไชย:2559)



“แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ(1-10)ไม่ได้ 
มเีป้าหมายเพือ่พฒันาประเทศไทยและคนไทยไปสู่ 

Industry 4.0”
• ฉบับที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน

• ฉบับที่ 2  ยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายเศรษฐกิจ

• ฉบับที่ 3 กระจายความเจริญ ลดช่องว่างการพัฒนา

• ฉบับที่ 4 สร้างงานในชนบท  เงนิผัน

• ฉบับที่ 5 แก้ปัญหาความยากจน

• ฉบับที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญ

• ฉบับที่ 7 สร้างความสมดุล กระจายรายได้

• ฉบับที่ 8-10 คนเป็นศูนย์การพัฒนา  ยดึปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



(ตวง อนัทะไชย : 2559)

รวม
ศูนย์

วัดผล
ประเมนิผลแบบ

เสือ้โหล

ความรู้คือ
ความจ า

รัฐผู้ให้ 
ประชาชนผู้รับ

ผูกกับปริญญา
มากกว่าชีวติจริง

แพ้คัดออก
ลู่เดียว

จ าได้ ดีกว่า
ทกัษะ

เน้นส าเร็จรูป
มากกว่าคดิ
วเิคราะห์





การศกึษาเพื่อไปสู่:Thailand 4.0

โลกแห่งความรู้
เปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ต้องรู้สังคม
อนาคตให้เร็ว ?

ออกแบบสังคมอนาคต
ด้วยนวัตกรรม

เดนิหน้า
ด้วย R&D

รู้เท่าทันและ
มากกว่าจงึจะชนะ

คิดดักล่วงหน้า
น าพาสังคมโลก:
ได้เร็วกว่าและ

มากกว่า

การศึกษาเปิดกว้างและ
หลากหลาย 

ต้องกระจายอ านาจ

ความส าเร็จในชีวิตมิใช่
ปริญญาหรือ มิใช่

เพียงอยู่ในห้องเรียน
ในระบบเพียงอย่างเดียว (ตวง  อนัทะไชย:2559)





“คุณลักษณะผู้เรียนไปสู่Thailand 4.0 ได้
ต้องมี 1) Critical Mind หรือ Smart  
Consumer 2) Creative Thinking 

3) Productive  Mind หรือ 
Product-Oriented                                

4) Responsible Mind”

(ไพฑูรย์  สินลารัตน์.2559:12)



พลเมืองในศตวรรษที่ 21
คุณภาพของพลเมืองโลกใหม่ที่มีทกัษะและ

ความสามารถดังนี ้

1.Technical  Skill 30%

• (คิดค านวณ,ภาษาที่ 2,ภาษาแม่,ICT)

2.Soft  Skill 70%
1)Deep  Listening     2)Self  Disciplines            
3)Body  Language                                   
4)Verbal  Communication

5)Multi Cultural Approach



การศกึษาไทยกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
(สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 2557)

1. ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์(Identity) พลเมืองไทย  สู่พลเมืองโลก
2. ปรับเปล่ียนจุดเน้น(Reorientation) สร้างคนเพื่อป้อน

อุตสาหกรรม     ไปตอบโจทย์ชีวิตและสังคม
3. ปรับกระบวนทรรศน์(Paradigm)  จากชนะธรรมชาต ิต้องอยู่

ร่วมกับธรรมชาติ
4. ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม จากสังคมแข่งขันฟาดฟันไปสู่ ช่วยเหลือ

เกือ้กูล มีเมตตามิตรไมตรีต่อกัน
5. เปล่ียนประเทศไทยไปสู่โลกที่หน่ึง(First World Nation)

ทางการพัฒนา   ไปสู่ที่หน่ึงแห่งการสร้างเกียรตภิมูิในความเป็น
ชาต ิเข้าใจประวัตศิาสตร์ รักชาตรัิกแผ่นดนิ



รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21ต้องเปลีย่นไป

วจิารณ์ พาณิช(2554) ได้กล่าวถงึลักษณะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า

1.สอนให้น้อย  เรียนรู้ให้มาก(Teach Less,Learn more)

2.เรียนรู้ด้วยตวัผู้เรียนโดยตรง(Student-directed Learning)

3.ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน(Collaborative>Competitive)

4.เรียนรู้เป็นทมีมากกว่าเฉพาะคน
(Team>Individual Learning)





(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์:2559)

1.เปิดปากศิษย์  ปิดปากครู
2.ตัง้ค าถามมากกว่าบอกความรู้

3.ร่วมกันค้นหาค าตอบโดยตัวผู้เรียน
เองมากกว่าฟังค าตอบจากครู



(UNESCO:2016)

•Learning how to learn.

•Learning how to do.

•Learning how to work 
together.

•Learning how to be.



(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์,2559:132-133)

“เราต้องเปล่ียนวัฒนธรรมเราเสียใหม่                     
จากวัฒนธรรมคอยรับความคดิ ความรู้จากคนอ่ืน          

มาเป็นการสร้างความรู้ความคดิจาก
ผลงานของเราเอง”

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

• Learning how to learn critically.

• Learning how to do creatively.

• Learning how to work constructively.

• Learning how to be wisely.



หมู่บ้านโลก ในศตวรรษที่ 21
• ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
• ยุคที่โลก “หมู่บ้านโลก” 
• ยุคที่แข่งขันด้วยเศรษฐกจิฐานความรู้  

(knowledge-based Economy)
• ยุคสังคมฐานความรู้                                                      

(Knowledge-based Society)

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557:1)



โลกแห่งความรู้เปล่ียนไป
1.ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนหรือห้องสมุด                 
หรือครูอีกต่อไป –Global Classes

2.E-Learning จะเข้ามามีบทบาท ?

• การจัดการความรู้จึงเป็นหวัใจส าคัญ

• Explicit + Tacit =ความรู้ในโลกนี ้



โลกเปล่ียน  ชีวิตคนเปล่ียน



(แดน  เครก,WWW.Hotels.com:2559)

“คนไทยใช้เวลากับโซเชียลมากที่สุดใน
เอเชีย ประมาณ 3.4 ชม.และ3.55 ชม.กับ
โทรศัพท์ต่อวัน 68% โพสต์ภาพอวดเพ่ือน
ใน Facebook 66% เช็กอินเพื่อให้
เพื่อนอิจฉา และใช้ค้นหาร้านอาหารมาก
ที่สุด 80% “



Education 4.0



Passive to Active

•สอนเนือ้หา
• ท่องจ า

Passive

•กระบวนการ
• ฝึกทกัษะ

Active
•คิด วเิคราะห์
•สร้างสรรค์

Thailand 4.0

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



“การศึกษาที่มากกว่าการศึกษาธรรมดา”

1)สร้างคนทัง้ชีวิต(กาย อารมณ์  สังคม สตปัิญญา)          
อย่างสมดุลแห่งชีวิต(ตนเอง+สังคม+สิ่งแวดล้อม)
2)สร้างอาชีพ สร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่ม 3)คุณค่า
ของคนมิใช่ปริญญาแต่อยู่ที่ความสามารถความ
เชี่ยวชาญ 4)เพื่ออยู่ ร่วมกันอย่างสันตสุิขทัง้ คน+ 
หุ่นยนต์ + Automation และสิ่งแวดล้อม

(ตวง อันทะไชย:2559)



ต้องปฏรูิป 3 เร่ืองอย่างเร่งด่วน
• หลักสูตรและการเรียนการสอน
• ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอนและวิธีสอบ

• R&D
1.การเรียนรู้

• เป็นอิสระ รับผิดชอบ
• นิตบุิคคลตามศักยภาพ เหมาะสม

2.กระจาย
อ านาจ

• ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกและยกร่างใหม่
• กฎหมายแม่บทว่าด้วยการปฏรูิปการศึกษา3.กฎหมาย



1.ต้องปฏรูิปการเรียนรู้
1)หลักสูตร 2)การเรียนการสอน 3)การวัดผล                   

4)ประเมินผล และ R&D

“กระบวนการเรียนรู้คือหวัใจส าคัญ                           
ที่สร้างคนให้มีคุณภาพ 
เพื่อให้คนไปสร้างชาต”ิ



ท าไม ? ต้องปฏรูิปหลักสูตรและการเรียนการสอน

Passive 
to 

Active

คุณภาพ
การศกึษา

ปรับวิธีวัดผล
และ

ประเมนิผล

ภาษา:English

ปรับวธีิเรียน
เปลี่ยนวธีิสอน

Thailand

4.0

ศตวรรษ
ที่ 21

Industry 
4.0

คณะกรรมาธิการการศึกษา
และกีฬา สนช. : 2558



“การศึกษามิใช่การเรียน
เก่ียวกับความจริง                                

แต่เป็นการฝึกฝนใจให้คิด”

(ไอน์สไตน์)



“ปฏิรูปหลกัสูตรมใิช่หยุดที่เนือ้หา 
แต่จะต้องเดนิหน้าไปสู่กระบวนการ

ใช้หลกัสูตรที่จะท าให้เกดิ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  ทกัษะ

และพฤติกรรมแก่ผู้เรียนเป็นส าคญั”

(ตวง  อันทะไชย:2559)



(สภาปฏิรูปแห่งชาต.ิ2558:69)

“ปฏรูิปหลักสูตรในการเรียนการสอนทุกระดับ
ให้มีความเหมาะสม ทนัสมัย ปฏรูิปวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้รู้จักคดิด้วยเหตุผล

และหาความรู้เองได้ ปฏรูิปการวัดผล
การศึกษาให้สะท้อนถงึผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาและปฏรูิปการสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยใช้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย”



(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. 2559 :9)

“หลักสูตรและการเรียนการสอนยังเป็น
ระบบบริโภคความรู้ บริโภคความเข้าใจ
บริโภคค่านิยมที่ก าหนดไว้ในสังคม ไม่ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้าง คิดประดษิฐ์และ

พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ขึน้มาใหม่                    
ให้แก่ตนเองและสังคม”



ARTICLE 34
WORKING LANGUAGE OF ASEAN

The working language of ASEAN shall be English.

ข้อ 34
ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน
ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน

คือ ภาษาอังกฤษ
ตวง อันทะไชย:2558



(วกิรม  กรมดษิฐ์:2558)

1)ภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่ความส าเร็จ เป็นอาวุธทีมี่
ความส าคัญมากในสนามการแข่งขันหางานท า                  
เป็นปัจจัยส าคัญในการเล่ือนต าแหน่ง

2)จากการวจิัยของ International Herald 
Tribune 2007 พบว่ามีผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แม่มากกว่า 400 ล้านคน อีก 300-500 ล้านคนใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองน่ันเท่ากับคนใช้
ภาษาอังกฤษประมาณ 1,500 ล้านคนทั่วโลก



ต้องปฏรูิป
การวจิัยเพือ่พฒันาชาติ

(R&D)



พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. 2557:56
(รายการคืนความสขุให้คนในชาติ 19 ธ.ค.57)

“ต้องผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้ได้มาก ๆ และ
ต้องผลิตงานวจิัยและพัฒนา เพื่อมาพฒันา
ประเทศเช่นกัน  การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมมีความจ าเป็นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และหน่วยงานที่ท างานวิจัย
ต้องท างานร่วมกัน”



กานต ์ ตระกลูฮุน.2558 : SCG

“เกาหลี ญ่ีปุ่ น ให้ความส าคัญของ 
R&D 3%ของ GDP 

ไทย .2% ต่อ GDP ไม่เคยเปล่ียน                      
ต้องให้ความส าคัญต่อองค์ความรู้และ
ต่อเน่ือง อย่ารังเกียจต่างชาตเิพราะเขา

จะเอา R&D มาให้เรา”



“การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ไทย  ร้อยละ 0.4 ต่อ GDP คิดเป็นบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 11 :
10,000  คน    ขณะที่ประเทศจีน สิงคโปร์  
ไต้หวัน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ จะมีงบลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา 1.8, 2.3, 2.9 ,3.6 และ
4.6 ตามล าดับ”

(ส านักงบประมาณของรัฐสภา.2559:13)



R&D รัฐและเอกชนต้องลงทุน  เพื่อ
-Creative Design

-Cultural   Product

(สริุนทร์ พิศสวุรรณ. 2555  :  101)



R&D แบบไทย ๆ



ปลาร้าก้อน R&D ของคนร้อยเอ็ด



...นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของคนไทย รถจักรยานยนต์
ไม่ต้องง้อน า้มันอีกต่อไปวิ่งได้ 70/ชม.วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

...จักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก จ.สุโขทัย

"โลกมอบเเสงแดดให้ฟรี ไม่เอามาใช้ก็ขาดทุน"
เอกชัย รัตนะสทิธ์ิ เจ้าของรถสามล้อพลงัเเสงอาทิตย์.... 



“นโยบายทวศึิกษาแบบไทยประยุกต์คอื
รูปธรรมของการจัดการศึกษาแบบActive

ไปสู่ Thailand 4.0”



“ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษา              
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  เป็นแรงงานสายวิชาชีพ 
ที่มีฝีมือและคุณภาพ  กจ็ะท าให้ไม่มีงาน

ท าอีก ไม่มีรายได้                                     
ไม่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ”

(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.17 มิถนุายน 2557: รายการคืนความสขุให้คนในชาต)ิ



คือปฏรูิปการเรียนรู้  เพื่อสร้างคน  คนสร้างชาติ

1.เปล่ียนแนวคิดจาก “เรียนไปหางานท า” ไปสู่
แนวคิดใหม ่“วันแรกที่เรียนก็ได้งานท าแล้ว”

2.เปลี่ยนแนวคิดจาก ค่าตอบแทนตามใบปริญญาไปสู ่ตอบแทน 
ตามความสามารถและเช่ียวชาญ

3.เปลี่ยนแนวการเรียนจากห้องเรียนไปสู่ เรียนจากปฏิบัตกิารจริง การ
ท างานคือการเรียน ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ คือ
เกรดสะสมหรือโอนเพื่อระดบัสูงขึน้
4.พลเมืองสร้างมูลค่า-มีรายได้-เสียภาษี-ลดความเหล่ือมล า้=สร้างชาติ



กระบวนการ ROIET Model

เปิดตลาดอาชีพ เลือกอาชีพสมัครงาน+
สมัครเรียน

บรูณาการ
หลักสูตร

สามัญและอาชีวะ
แยกสอน

จบ:บรรจุหรือ
ธุรกจิส่วนตัว           

ได้ ปวช.และม.6

ฝึกงานที่สถาน
ประกอบการ

(ตวง  อนัทะไชย:2558)



ระบบทวศึิกษาแบบประยุกต์ไทย

สถาน
ประกอบการ

ภาครัฐ

สถานศึกษา

1.คดักรอง
2.สอน ประเมิน ทฤษฎี
3.ออกวฒุิการศกึษา

1.คดักรอง
2.ฝึกอาชีพ วนัิย
3.ร่วมพฒันาหลกัสตูร
4.ออกวฒุิบตัรรับรอง

1.สง่เสริม รัฐ+เอกชน
2.แรงจูงใจ สถานศึกษา
,สถานประกอบการและ
ผู้เรียน

(ตวง  อนัทะไชย:2558)



(นโยบายด้านอาชีวศึกษาของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา:2557)

“ต้องการให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพมากขึน้ นักเรียนอาชีวะ
เป็นแรงงานที่มีคุณค่า มีขีดความสามารถและทกัษะ
ส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ”            

(รายการคืนความสุขให้คนในชาต:ิ13 มี.ค.57)

“ต้องยกระดับการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นรากฐาน
ส าคัญของประเทศ ให้มีการสร้างภาพลักษณ์ว่านักเรียน
สายอาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและ

เศรษฐกิจไทย”
(รายการคืนความสุขให้คนในชาต:ิ26 ก.ย.57)



การศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาและรองรับสังคม

ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ                   
ในปี 2561



ต้องจัดการศึกษา
เพือ่รองรับและแก้ปัญหา 
สังคมผู้สูงอายุในปี 2561

-------------------
“ผู้สูงอายุจะมากกว่าเดก็

หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด”
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ:2559)





บทเรียน

บทเรียน : ยโุรป  ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์

ปัญหาผู้สูงอายุกคื็อ
1. อัตราการพึ่งพิงระหวา่งประชากรการท างานท่ีแบกภาระเลีย้งดจูะเพิ่มขึน้
2. มีเงนิออมน้อยไม่เพียงพอตอ่การยงัชีพ
3. มีแนวโน้มอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับคู่สมรสสูงขึน้
4. มีแนวโน้มอายมุากขึน้  คา่รักษาพยาบาลก็เพิม่สงูขึน้
5. ด้านอุปสงค์ การบริโภคลดลง เสือ้ผ้า รับประทานอาหารนอกบ้าน รองเท้า
6. การลดก าลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญส่งผลต่อเศรษฐกจิ

โดยรวม
7. รายได้ที่รัฐจะได้จากภาษีลดลง คา่ใช้จ่ายด้านสวสัดิการเพิ่มขึน้





จะจัดการศึกษาอย่างไร

1. การสร้างงานที่เหมาะสม

2. การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ

3. การชะลอการทุพพลภาพและโรคเรือ้รัง

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อสังคม
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ/หลักสูตรเตรียมผู้สูงอายุ

5. สร้างรูปแบบการออมตัง้แต่เร่ิมท างานเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ





สอดคล้องกบัผลการศึกษา

1. สภาปฏรูิปแห่งชาติ

2. สภาขับเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ

3. สภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ                   
(กรรมาธิการการศึกษา)

4. (ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(59)



2.ต้องกระจายอ านาจ
1)วิชาการ 2)บุคคล 3)งบประมาณ 4)บริหารทั่วไป

“อ านาจ ไม่สามารถสัง่ให้เกิดคณุภาพการศกึษาได้
แตอ่ านาจอ านวยการให้เกิดคณุภาพการศกึษาได้”



กระทรวงศึกษาธิการ 4.0

สพฐ.

โรงเรียนนิตบุิคคล
(วชิาการ,บุคคล,งบฯ,ทั่วไป)

สนง.นิตบิุคคล

กระทรวงฯ สพฐ. 

ปปช. ปปง.  

สตง.  เขตฯ

สมัชชา กศ.
จังหวัด

F1 เดี่ยว F1/2
เครือข่าย

F2กลุ่ม

Thai4.0

(ตวง  อนัทะไชย:2559)



ท าไม ? ต้องกระจายอ านาจไปสถานศึกษา

สถานศกึษา

คุณภาพคนไทย

Thailand 4.0

จุดเปล่ียนและคานงัด

คือปฏรูิปการ
บริหารจัดการ

ครูคือหวัใจส าคัญ

หน้างานที่ใกล้ชดิ
ผู้เรียนที่สุด

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกฬีา สนช. : 2558



กระทรวงศึกษาในอนาคต ?

1. ปรับบทบาทอ านาจหน้าที่  Regulator & Operator

2. สลายก าแพงกัน้ของอาณาจักรขององค์กรทางการศึกษาเป็นพืน้ที่
ทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนประสานทุกภาคส่วน ปรับโครงสร้างให้

เหมาะสม เช่น   “จังหวัดการศึกษา”
3. ก ากับดแูล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ตาม

มาตรฐานของชาตแิละมาตรฐานของผู้ประกอบการ
4. บทบาทหน้าที่ในการวิจัยระบบการศึกษา                                       

สร้างหลักประกันคุณภาพการศกึษา
5. กระจายอ านาจไปให้สถานศึกษามีอิสระและรับผิดชอบ                      

ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน 



(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา:2559)

“โรงเรียนคือฐานปฏิบัตกิารสุดท้ายที่ส่งผลถึง
ตัวเดก็เสมือนเป็นแหล่งปลูกสร้างผลผลิตพลเมืองที่มี
คุณภาพและคุณธรรม หากโรงเรียนมีความเข้มแข็ง
ย่อมจะส่งผลต่อตัวนักเรียนให้มีความเข้มแข็งได้
เช่นเดียวกัน

โรงเรียนหมายถงึการบริหาร ครู ผู้บริหาร อาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภณัฑ์ ส่ือการเรียนการสอน ทรัพยากร 
งบประมาณ  สิ่งแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย”



(สภาปฏิรูปแห่งชาติ.2558:53)

“ต้องกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด แยกบทบาทระหว่างฝ่าย
ควบคุมและก ากับ(Regulator)กับฝ่าย
ปฏิบัต(ิOperator) ออกจากกันให้ชัดเจน 
ระบบที่รวมศูนย์ไว้ส่วนกลางมากเกนิไปยัง
เป็นช่องทางให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ 
ขาดระบบตดิตามท าให้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศ”



(สภาปฏิรูปแห่งชาติ.2558:56)

“สถานศึกษาต้องเป็นนิตบิุคคล โดย
สมบูรณ์มีอสิระและรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการ การเงนิ บุคลากร
และหลักสูตร โรงเรียนขนาดเล็กให้
จัดเป็นกลุ่มโรงเรียนนิตบิุคคล ให้

ด าเนินการภายใน 5 ปี”



“หวัใจส าคัญของการปฏรูิปการศึกษาอยู่ที่
การสร้างความรับผิดชอบ(Accountability) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียน  
มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ

นักเรียน  แต่โรงเรียนต้องเป็นอิสระ                                   
ในการบริหารจัดการ”

(สมเกียรต ิ  ตัง้กจิวานิชย์.TDRI:2558)



สอดคล้องกบัผลการศึกษา

1. สภาปฏรูิปแห่งชาติ

2. สภาขับเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ

3. สภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิเหน็ชอบมตเิอกฉันท์                   
(คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา)

4. (ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(59)



3.ต้องปรับปรุง แก้ไข                          
ยกเลิก ยกร่างกฎหมาย

เพื่อให้กระบวนการปฏรูิปการศึกษา
ต่อเน่ือง



กระบวนการปฏรูิปการศึกษาในอนาคต

1. Master Plan การปฏิรูปการศกึษาของชาติต้องไม่
เปลี่ยนแปลงตามฝ่ายการเมือง

2. ต้องมีกลไกก ากับควบคุม มีอ านาจ ติดตาม ประเมินผลให้
ทกุฝ่ายต้องปฏิบตัิตามแผนแมบ่ท หากจะเปล่ียนแปลงต้อง
มีงานวจิัยอธิบาย ชีช้ดัเจน เป็นที่ยินยอมของสาธารณะ

3. ต้องมีองค์กรท่ีท าหน้าที่ตามข้อ 2  ? อิสระจากฝ่ายการเมือง
แตเ่ป็นกลางทางการศกึษาที่สงัคมยอมรับในทางวชิาการ



รมต.ศึกษาเฉลี่ยคนละ 10 เดือน/2 เดือนคร่ึง



“ต้องเป็นอนัดบั 1 ในอาเซียน 
ต้องเป็น 1 ใน 10 ของโลก 

ภายใน  10 ปี”

ต้องกล้าประกาศ:เป้าหมายน าทาง



“จะสร้างคนให้ทันต่อโลกดจิิตอลใน
อนาคต และการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีด้อย่างไร ?”



จะสร้างดุลอย่างไรให้เกิด ?

เศรษฐกจิ R&D การศึกษา ไทยแลนด์
4.0



ถงึเวลา มันต้องเปล่ียนแปลง ?

• ถ้าคุณไม่เปล่ียน คุณก็จะถูกเปล่ียน

• ถ้าคุณไม่ไปข้างหน้า คุณกจ็ะถูกทอดทิง้ให้อยู่ข้างหลัง

• ถ้าคุณไม่เปล่ียนวธีิคิด ชีวติคุณจะจมอยู่ กับอดตีตลอดไป



ธรรมชาตคิือการเปล่ียนแปลง

“ไก่ไม่ขัน  ตะวันก็ขึน้”



ตะวันก็ขึน้ ?

จีน Maglev/350

( Magnetic Levitation) 2547

ญ่ีปุ่น Maglev/320

( Magnetic Levitation)


