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สารสังคมศาสตร์  โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณพร้อมเป็นคนไทย 4.0 แล้วหรือยัง? 
 

  
 

“ประเทศไทย 4.0”บางท่านอาจนึกถึง 3G หรือ 4G ด้วยซ้้าไป ผมจึงอยากชวนท่านตั้งค้าถามว่า วันนี้คุณพร้อมเป็นคนไทย 4.0 
แล้วหรือยัง? 
 

 
 

 เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ผมขอไล่เรียงเพ่ือให้เห็นภาพดังนี้ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก ผมขอเรียกว่า “Thailand 1.0” ซ่ึงเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น การผลิตข้าว 
ยางพารา หรือสินค้าการเกษตรเพื่อขายหรือส่งออก เป็นหลัก ยุคที่ 2 หรือ “Thailand 2.0” ประเทศไทยเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยอุตสาหกรรมเบา (light industry) โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าท่ีไม่ซับซ้อนนัก เช่น สิ่งทอ อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็น
ต้น และในปัจจุบัน ประเทศไทยจดัอยู่ในยุคท่ีเรียกว่า “Thailand 3.0” เน้นอุตสาหกรรมหนัก (heavy industry) ที่ท้าการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้้าหนักมาก ใช้ทุน แรงงาน และวัตถุดิบจ้านวนมาก เช่น การผลิตเหล็กกล้า รถยนต์ หรือ ปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 ไม่สามารถท้าให้ประเทศมีรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงขึ้น รัฐบาล 

Thailand 1.0 เน้นการพัฒนาประเทศด้วยการเกษตรเป็นหลัก 

Thailand 2.0  เน้นการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมเบา  
Thailand 3.0 เน้นการพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนัก 
Thailand 4.0 เน้นการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม 

สารจาก...รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

อาจารย์ ดร.กัมปนาท  วงษ์พัฒนพงษ์ 

 

 

 ก่อนอ่ืนต้องขอสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน สารสังคมศาสตร์
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะ
สังคมศาสตร์ ทางคณะผู้จัดท้ามุ่งหวังอยากให้มีสักมุมหนึ่งเพ่ือใช้
เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ วิพากษ์ วิจารณ์ และเสนอ
ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในสังคม ปัจจุบันหลายท่านคงผ่านหู
ผ่านตาค้าว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” มาบ้าง
แล้ว และเท่าท่ีผู้เขียนได้ค้นหาหัวข้อเสวนา เกือบทุกงานล้วนต้องมี
ค้าว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” อยู่ที่ใดที่หนึ่งใน
หัวข้อเสวนาเกือบทั้งนั้น  แต่ก็เชื่อว่า หลายท่านยังไม่รู้จัก  



สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

พลเอกประยุทธฯ จึงตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือนําไปสูยุคท่ี 4 โดยใหรหัสใหมวา ”ประเทศไทย 4.0” เพ่ือสราง

เศรษฐกิจใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy” หรือ 

“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยวิธีการผลิตแบบเดิมๆ 

ไปสูการใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เชน เปลี่ยนจาก Traditional Farmer เปน Smart Farmer เปลี่ยน

จาก Traditional SMEs เปน Smart Enterprises และสงเสริมธุรกิจ Startups เปนตน ในการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม 

ปจจัยสําคัญอยูท่ี คน โจทยสําคัญของรัฐบาลคือจะทําอยางไรจึงเปลี่ยนคนในประเทศใหเปนคนท่ีมีความรู มีความคิดสรางสรรค 

ตัวอยางประเทศเกาหลีไดวางโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเรียกวา “Creative Economy” ซ่ึงทําใหประเทศเกาหลีพัฒนาประเทศได

อยางรวดเร็ว และประเทศไทยนํามาเปนตนแบบ “Thailand 4.0” 

 
 

 

สิ่งท่ีทําใหเกาหลีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ คือ คน เพราะ (1) ประชาชนเกาหลีรูวา ประเทศของเขามี

การสูรบมายาวนานตั้งแตประวัติศาสตร จนเกิดการแยกเปนสองประเทศในทุกวันนี้ ความลําบากในชวงท่ีถูกจีนและญี่ปุนกดข่ี 

ทําใหคนเกาหลีมีความมุงม่ันทะเยอทะยานท่ีจะฝาฟนเพ่ืออนาคตของประเทศชาติ คนเกาหลีจึงมีความรักชาติสูงมาก 

 (2) ประชาชนเกาหลีรูวา ประเทศมีพ้ืนท่ีนอย 70 เปอรเซ็นตเปนภูเขาท่ีทําอะไรไมได การเกษตรจึงทําเพ่ือพอกินภายในประเทศ 

การจะทํารายไดเขาประเทศตองพัฒนาทางเทคโนโลยีเทานั้น เพราะใชพ้ืนท่ีนอย รัฐบาลจึงวางแผนการพัฒนาในดานนี้มาโดย

ตลอด (3) ประชาชนเกาหลีรูวา ประเทศของเขาตองเตรียมพรอมรับมือกับเกาหลีเหนืออยูตลอดเวลา คนในชาติจึงเขมแข็ง มี

วินัย อดทน ดังนั้นคนเกาหลีจึงเปนคนอดทน รักชาติ เขมแข็ง มีวินัย มากกวาชาติอ่ืนใดในโลกนี้ และหากไดผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 

ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไดงาย ดังนั้นการท่ีประเทศไทยตองการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตใหมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ คําถามท่ีสําคัญคือ คุณพรอมเปนคนไทย 4.0 แลวหรือยัง? เพราะมาตรา 44 ไมสามารถเปลี่ยนหัวใจคนใหมีความคิด

สรางสรรคหรือนวัตกรรมได 

 

 

 ในอดีตประเทศเกาหลีเปนเมืองข้ึนมาโดยตลอด ในยุคท่ี

มีกษัตริยปกครองก็ตองอยูภายใตอาณัติของจีน ตอมาก็อยูภายใต

การยึดครองของญ่ีปุน ทรัพยากรในประเทศนาจะถูกแยงชิงเอา

ไปหมด และเม่ือ 3 ทศวรรษท่ีผานมาเกาหลีเคยเปนประเทศ

กําลังพัฒนาในระดับเดียวกับไทย 

 ปจจุบันเกาหลีกลายเปนประเทศท่ีมีความล้ําหนาทาง

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนท่ียอมรับของท่ัวโลกขณะเดียวกันก็

ยังคงอนุรักษภูมิปญญา ท้ังทางดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ปิดฉากประทับใจ...การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคเหนือ คร้ังท่ี 29 ทะเลแก้วเกมส์ 

 

เจอกันปหนา...  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง "เขลางคนครเกมส 

 



สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 

พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา อ.วรวิทย ์

ชายสวัสด์ิ พรอ้มดว้ยนักศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร ์เขา้รว่มการ

อ บ ร ม สัม ม น า ค ว า ม ร ู้ด้ า น

กฎหมาย เรื่องคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั เน่ืองใน

ง า น นิ ท ร ร ศ ก า ร ร า ช ภั ฏ

กําแพงเพชรวิชาการ ครัง้ท่ี 13 

วิทยากร  โดยนายอริยวัฒน ์

เท่ียงธรรมโม สํานกังานป้องกนั

และปราบปราบการทจุริตใน

ภาครฐั เขตพ้ืนท่ี ๖ (พิษณโุลก) 

 
นิติศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย เร่ือง

คณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 ่ ใ  ้ ่  



สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

 

 



สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

 
 

 

 

 

 

   

 

              

 

 วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์... โดย อ.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล ร่วมกับ

คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร และเครือข่ายคณาจารย์นิสิตนกัศึกษา

พฒันาชุมชนท้องถ่ินและสงัคม มหาวิทยาลยัราชภฏั ทัง้ 38 

แห่งทัว่ประเทศ ในงาน CSD สมัพันธ์ ครัง้ท่ี 16  "การลด

ความเหล่ือมลํา้สร้างความเป็นธรรมในสงัคมด้วยพลงัชมุชน" 

ปาฐกถาพิเศษโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ 

จ า ก ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม ่ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนีย้ังได้ร่วมฟัง

เสวนาวิชาการในประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ สวสัดิการชุมชน 

ประชาสงัคมกบัการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน และสงัคมด้วยพลงั 

ชมุชน แรงงานข้ามชาติ คนพลดัถ่ิน ชาติพนัธุ์ ความเหล่ือม

ลํา้และความเท่าเทียม การเข้าร่วมเครือข่ายในครัง้นี ้หวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ในการส่งนักศึกษา

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มรพส.รุ่นท่ี 1 ไปนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความวิจัย,บทความวิชาการ

นิทรรศการ และแข่งขันการนําเสนอผลงานประเภทอ่ืนๆ 

ซึ่งจะเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาการทํา

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ในการสมัมนา CSD 

ครัง้ท่ี 17 ในปีต่อๆไป 

CSD สัมพันธ คร้ังที่ 16   

"การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในสังคมดวยพลังชุมชน" 



สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 
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 “ อยูใหเขาเบาใจ ยามจากไปใหเขาอาลัยถึง 

ไมใชอยูใหเขาหนักใจ จากไปใหเขาไลสง 

อยาทําเปนตากระทู หูกระทะ 

เปรียบเทียบถึงหูกระทะท่ีมีหู แตไมไดยิน 

สวนตากระทู คือ ตนไมมีตาเปนปุมๆ แตมองไมเห็น 

จงตาดู หูฟง นําแบบอยางท่ีดีงามมาปฏิบัต ิ

หรือคําสอนท่ีวา เขาสอนก็ฟง เขาทําก็ดู 

เรียนรูแลวปฏิบัติ ลงทายกลายเปนสัตบุรุษ 

แตถาเขาสอนก็ไมจํา 

เขาทําก็ไมดู 

เรียนรูก็ไมปฏิบัติ 

ลงทายกลายเปนควาย.....” 
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สารสังคมศาสตร  โครงการจัดต้ังคณะสังคมศาสตร 

 

 

ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง ช า ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

ท่ีพรอมจะตอนรับสําหรับทุกทานเขาสู

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 8 แหง ไดแก  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ครั้งน้ี ดวยการ

แสดงออกในพิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 29  “ทะเลแกวเกมส”   

โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และโครงการจัดตั้ง

คณะสังคมศาสตร  ไดรับมอบหมายในการจัดเตรียมพิธีเปดการ

แขงขันกีฬาเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ  2560 ท่ีผานมา ความยิ่งใหญ

ตระการตา ความสมบูรณและคณะกองทัพนักกีฬากวา.... คน  ท่ีเขา

รวมการแขงขันกีฬาระหวางวันท่ี 6-10 กุมภาพันธ  2560  ในพิธี

เปดท่ีผานมาบุคลากรจากโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร  นําโดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติ บดีรัฐ  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะ

สังคมศาสตร  อาจารยหน่ึงฤทัย  ศรีสุกใส  อาจารยประจําสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร ไดรับหนาท่ีเปนพิธีกรในการบรรยายในพิธีเปด

ในครั้งน้ีดวยความสดช่ืนแจมใส ดังท่ีปรากฏในภาพขาววันน้ีครับ   

ในขณะเดียวกันคณาจารยจากโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร  

จํานวนมากไดเขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดการแขงขันกีฬาอยาง 

คับคั่งทีเดียว และท่ีขาดไปเสียไมไดเลยสําหรับคณะนักแสดงในชุด

การแสดงตางๆ เชน การแสดงชุดท่ี 1 “รวมใจราชภัฏทะเลแก้ว

เกมส์นําชยั ถวายสดดุี”   และชุดการแสดงชุดท่ี 2 คือ“Fighto! 

ลง’เล ทะเลแก้ว Love you”  

พลังขับเคลื่อนในพิธีเปดท้ังหมดเปนนักศึกษาจากคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนกวา 2,175 คน  ไดรวมกัน

ฝกซอมเตรียมการแสดงในพิธีเปดรวมเดือนกวา จนถึงวันท่ี 6 

กุมภาพันธท่ีผานมาน้ี  ไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการ ดวยชุดการ

แสดงแตละชุดท่ีถือเปนการแสดงถึงความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9  ท่ีทรง

พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  และแสดงความ

จงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 10 องคประธานใน

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตราชภัฏตลอดมา      

ซึ่งท้ังสองพระองคทรงมีพระอัจริยภาพดานการกีฬา ทรงเปน

แบบอยางของนักกีฬาท่ีดี  ซึ่งการแขงขันกีฬาทะเลแกวเกมส  

ในครั้งน้ี  จะดําเนินรอยตามความเขมแข็ง ศักดิ์ศรี  วินัยของนักกีฬา

ท่ีดี เพ่ือนําชัยชนะถวายเปนการสดุดีแดท้ังสองพระองค ซึ่งจะ

ปรากฏในชุดการแสดงชุดท่ี 1 และ 2 ดวยความสมัครสมานสามัคค ี         

ของเหลานักศึกษากอเกิดความสําเร็จในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พิบูลสงครามอยางยิ่งใหญครับ 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลแก้วเกมส์ความภาคภมูใิจในพบิลู
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โครงการศึกษาดูงานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอน 

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 

เมื่อวันท่ี 23 - 25 มกราคม 2560 ท่ีผานมา  คณาจารย

และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานใน

โครงการศึกษาดูงานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน

เพ่ือการพัฒนาชุมชน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดานงานพัฒนา

ชุมชน ซึ่ งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเ น่ืองมาจาก

พระราชดําริ  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงพัฒนา และสงเสริมการเลี้ยง

สัตว ไดแก สุกร เปด ไก โค กระบือ และศึกษาทดสอบพันธุพืช  

พันธุขาว การปลูกผักอนามัย การเพาะเห็ด เทคโนโลยีการเพาะปลูก

พืชตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  และท่ีสําคัญเรื่องทฤษฎีใหม

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาล 9) ทรงพระราชทาน 

แนวทางการจัดการท่ีดินและนํ้า สําหรับทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ถือ

ครองขนาดเล็กเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดแบงท่ีดินเปน

สัดสวน วางแผนการเพาะปลูกพืช และคํานวณนํ้ากักเก็บใหเพียงพอ

ใ ช  เ ก ษ ต ร ก ร ไ ท ย มี พ้ื น ท่ี ถื อ ค ร อ ง เ ฉ ลี่ ย ค ร อ บ ค รั ว ล ะ   

10-15 ไร ใหแบงพ้ืนท่ี ออกเปน 4 สวน แหลงนํ้า : นาขาว : พืช

ผสมผสาน : โครงสรางพ้ืนฐาน อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 
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 “ อยูใหเขาเบาใจ ยามจากไปใหเขาอาลัยถึง 

ไมใชอยูใหเขาหนักใจ จากไปใหเขาไลสง 

อยาทําเปนตากระทู หูกระทะ 

เปรียบเทียบถึงหูกระทะท่ีมีหู แตไมไดยิน 

สวนตากระทู คือ ตนไมมีตาเปนปุมๆ แตมองไมเห็น 

จงตาดู หูฟง นําแบบอยางท่ีดีงามมาปฏิบัต ิ

หรือคําสอนท่ีวา เขาสอนก็ฟง เขาทําก็ดู 

เรียนรูแลวปฏิบัติ ลงทายกลายเปนสัตบุรุษ 

แตถาเขาสอนก็ไมจํา 

เขาทําก็ไมดู 

เรียนรูก็ไมปฏิบัติ 

ลงทายกลายเปนควาย.....” 
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