
การพัฒนาปร ทศไทย พื่อรองรับ

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7

การพฒนาประเทศไทยเพอรองรบ
การกาวสูประชาคมอาเซียน(AEC) 

 

องคปาฐก : กานต ตระกูลฮุน
กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)



หนังสือ 
ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช คร้ังที่ 7 
“การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC)” 
 
พิมพครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556 
ISBN : 978-616-279-372-1 
  
 
คณะผูจัดทําหนังสือ 
ที่ปรึกษา 
คุณกานต ตระกูลฮุน     กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปูนซเิมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 
 
บรรณาธิการ 
ศาสตราจารยประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ   รองอธิการบดีฝายวิจัย 
นางรัตนา เพ็ชรอุไร     ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย 
นางสาวตรีระกา กิจเนตร    กองบริหารงานวิจัย 
นางสาวมณีรัตน จอมพุก    กองบริหารงานวิจัย 
 
ปก/รูปเลม นางสาวตรีระกา กิจเนตร  กองบริหารงานวิจัย 
สรุป  นายอนุพงศ ทึ่งในธรรม   กองบริหารงานวิจัย 
  
 
 
 
 
 
จัดทําโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  โทรศัพท 02-849-6242  โทรสาร 02-849-6247 
 
เอกสารกองบริหารงานวจิัย หมายเลข 99 
 



 
คํานํา 

 
มหาวทิยาลยัมหิดล  ไดรับเกียรติจาก  คุณกานต ตระกูลฮุน  กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัทปูน

ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) : SCG  เปนองคปาฐก มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย นายแพทย
กษาน จาติกวนชิ ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 
(AEC)”    โดยบริษัท SCG นับวาเปนผูบุกเบิกยคุแรกของตลาดธุรกิจการผลติวัสดุกอสรางของไทย 
ดวยการมองการณไกลและผูนํามีวิสัยทศัน มีการพัฒนาตอยอดอยางตอเน่ืองมาตลอด 100 ปที่ผานมา 
จนปจจุบันเปนองคกรที่เขมแข็งมีชื่อเสียงและเปนผูนําในตลาดอาเซยีน 
 

คุณกานต ตระกูลฮุน เลาถึงวธิีทํางานที่มองหาโอกาสและโอกาสนั้นยอมเปนของผูไดเปรียบ
เสมอ ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดแรงงาน ฐานการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี ลวนเปนขอ
ไดเปรียบที่สําคัญสงผลใหประเทศไทยจะกําลังเปลี่ยนจากประเทศฐานการผลิต ไปสูการเปนผูนําดาน
เทคโนโลยี โดยยกระดับมูลคาผลติภัณฑซ่ึงหัวใจหลกัคือการสรางนวัตกรรมและเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและสราง branding เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดทําหนังสือเลมน้ีขึ้นเพ่ือเปนที่ระลึกในงานแสดงปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช และหวงัเปนอยางยิ่งที่ผูอานจะไดนําความรูและแนวคิดไปใช
ประโยชนตอไป 
 

                                                                                                  
ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

กันยายน 2556 
 
 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
คํานํา 
 
คํากลาวรายงานปาฐกถาเกียรติยศ        1 
ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 
งาน 44 ป วนัพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” 
วันศุกรที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
คํากลาวเปดการแสดง          2 
และแนะนําองคปาฐกโดย 
ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวตัิองคปาฐก          4 
 
การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC)   6 
 
ภาคผนวก 

• ความเปนมาในการจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ     22 
เนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ.2542-2556) 

 
 
 

................................. 
 
 
 
 



 
 

ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 1 

คํากลาวรายงาน 
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งาน 44 ป วันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”  
วันศุกรที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556 
 

 
 

ศาสตราจารยประสิทธ์ิ ผลิตผลการพมิพ 
รองอธิการบดีฝายวิจัย  
ประธานกรรมการฝายจัดปาฐกถาเกียรติยศฯ 
 
กราบเรียน  ทานอธิการบด ีคุณกานต ตระกูลฮุน ผูบริหารมหาวิทยาลยั  

และทานผูมีเกยีรติทุกทาน 
 

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานนาม“มหิดล” ใหเปนนามของมหาวิทยาลัย ตัง้แตวันที่ 2 มีนาคม พุทธศกัราช 
2512 ปจจุบันไดเวียนมาบรรจบเปนปที่ 44 มหาวิทยาลยัมหิดล จึงจัดใหมีการแสดงปาฐกถา
เกียรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช  เปนครั้งที่ 7  โดยมีวัตถุประสงคเพือ่เปน
การเฉลิมฉลองถึงความสาํคัญของวันคลายวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และได
รวมรําลึกถึงศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช  ซึ่งเปนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล    
 

ในปน้ีคณะกรรมการจัดงานปาฐกถาเกียตยิศไดรับเกยีรติจาก คุณกานต ตระกลูฮุน 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มาเปนองคปาฐก แสดงปาฐกถา 
เร่ือง    “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC)”  

 
ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชญิทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกลาวเปดการแสดงปาฐกถา 

และกลาวแนะนําองคปาฐกตอไป 
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คํากลาวเปดการแสดงปาฐกถา และแนะนําองคปาฐกฯ 
 

 
 
 

โดย  ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กราบเรียน  นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล คุณกานต 

ตระกูลฮุน ทานผูอาวุโส   และทานผูมีเกียรติทุกทาน 
 

เปนระยะเวลา 44 ป ลวงมาแลว ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดมีพระมหากรุณาธิคณุ
พระราชทานนาม “มหิดล” ใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดระยะเวลาที่ผานมามหาวิทยาลัยมหิดล
ไดมีความเจริญกาวหนาขึ้นโดยลําดับ ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากความเสียสละ ทุมเทผลการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลตอเน่ืองกันมาทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งความเสียสละ
ทุมเทของคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดมาอยางตอเน่ือง ทําใหปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลยัที่มีความเจริญกาวหนา ไดรับการยกยองวาเปนมหาวทิยาลัย
ชั้นนําแหงหน่ึงของประเทศ และของภูมิภาคเอเชียอาคเนย สมกับพระราชดํารัสของสมเด็จพระราช
บิดาที่พระราชทานทานไวใหกับพวกเราวา “ความสําเร็จสูงสุดไมไดเกิดจากการศึกษาเลาเรียน แต
เกิดจากการประยุกตใชความรูใหเกิดแกมวลมนุษยชาต”ิ และมหาวทิยาลัยมหิดลไดนอมรับพระราช
ดํารัสนี้มาเปนปรัชญาของมหาวิทยาลัย และเราไดตั้งปณิธานของมหาวิทยาลัยวา “จะเปนปญญา
ของแผนดิน” ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมามหาวิทยาลัยมหิดลไดพิสูจนวาเรามีความมุงม่ันที่จะเดิน
ทางเขาสูเปาหมาย จุดหมายปลายทางนั้น คือการเปน “ปญญาของแผนดิน” วันน้ันจะเปนวันที่มี
ความสําคัญทีเ่รานอมรําลึกถึง 44 ปที่ผานมาของการเปนมหาวิทยาลัยมหิดล แตอันที่จริงแลว 124 
ปที่ผานมาของมหาวิทยาลยัมหิดลเริ่มกอตั้งโรงพยาบาลศิริราช และราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย
แหงแรก เปนการนอมรําลึกคําสั่งที่บรรพบุรุษของมหาวิทยาลัยมหิดลชวยกันทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนามาจนถึงทุกวันน้ี เปนโอกาสอันดีอยางยิ่งที่มหาวิทยาลยัไดจัดปาฐกถาเกียรติยศ
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ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช เพ่ือที่ทุก ๆ ป จะเชิญผูทรงคุณวฒิุมาบรรยายใหเกิด
แรงบันดาลใจใหกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการที่จะกาวหนาตอไป  และในวันน้ีองคปาฐกของเราคือ 
คุณกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทปนูซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  แสดงปาฐกถา
เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC) ” และในโอกาสนีผ้มขอ
แนะนําประวตัทิานองคปาฐกโดยยอ ดังน้ี  
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ปาฐกถาเกยีรติยศ 

ศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 7 
วันศกุรที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 

เรื่อง “การพฒันาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC)” 
โดย คุณกานต ตระกูลฮุน 

กรรมการผูจดัการใหญ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จาํกดั(มหาชน) 
 
 

 คุณกานต ตระกูลฮุน เร่ิมตนการบรรยายดวยกลาวถงึแนวโนมและกระแสของโลกในขณะนี ้4 

เร่ืองดวยกนัซึง่สามารถบัญญัติเปนคําวา “AGES” ไดแก 

 A = Aging Society 

 G = Green 

 E = E-mobility 

 S = Smart Material 

 ถาในวันนี้เราทาํธุรกิจประเภทนี้หรือดําเนนิไปในทิศทางทีก่ลาวมานี ้ เรามีโอกาสที่จะแขงขันไดใน

ตลาดโลก เมื่อมาเจาะลึกเรื่องของอาเซยีนเอง ป 2012 อาเซียนมีมูลคาการคาระหวางประเทศอยูที ่1.8 

ลานลานดอลลารสหรัฐ ซึง่นบัวาสงูมาก มูลคาการลงทนุจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 

แมจะเปนรองจีนแตก็มีมูลคาการลงทนุสูงที่ 114 พันลานดอลลารสหรัฐ  ซึ่งในอนาคตตอไปประเทศ

จีนและญี่ปุนมีแนวโนมจะมาลงทนุในไทยเพิ่มมากขึน้ รวมถึงภาคการทองเทีย่วที่เมืองไทยมีศักยภาพ

เร่ืองการทองเที่ยวสงูมาก ขอเพียงแตประเทศไทยกับกัมพูชาหยุดการทะเลาะกนั 
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เมื่อดูตัวเลข GDP-PPP (Purchasing Power Parity) หรือความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ

ของอาเซียนอยูที่ 3,348 พันลานดอลลาหสหรัฐ สวนรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรของทั้งอาเซียนเมื่อป 

2011 อยูที่ 5,694 ดอลลาหสหรัฐตอหัวประชากร สําหรับประเทศไทยรายไดเฉลี่ยอยูที่ 9,400 ดอลลาร

สหรัฐตอคนตอป ซึ่งมากกวาประเทศจีนเล็กนอย แตเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 

15,000 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป มากกวาประเทศไทยประมาณ 1.5 เทา ซึ่งในชวง 5-10 ปที่ผานมา 

ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดในเรื่องของการทําวิจัยและพัฒนาเปนผลทําใหมี

รายไดตอหัวประชากรเพิ่มมากขึ้น 

กราฟทางดานขวามือนั้นแสดงเกี่ยวกับเร่ืองอายุ กวาครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในอาเซียน

มีอายุนอยกวา 30 ป ประเทศไทยเองอยูที่ 42% นั่นแสดงใหเห็นถึงสัญญาณบางอยางคือประเทศไทย

เปนประเทศที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ แตในประเทศญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรปนั้นกําลังประสบ

ปญหาเรื่องผูสูงอายุซึ่งตองใชคาใชจายสูงมากๆ ประเทศญี่ปุนเองจากการคาดการณเมื่อถึงป 2055 

ประชากรจะลดลงจาก 120 ลานคนเหลือ 80 ลานคน ตรงนี้จะมีผลกับเร่ืองการบริโภคคอนขางมาก 
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ในภูมิภาคอาเซียนมี 5 กลุมหลักที่นาสนใจคือ Goods, Services, Investment, Capital และ 

Skilled Labor ในชวงแรกนั้นทุกรัฐบาลของแตละประเทศกําลังดําเนินการอยู เร่ิมจากการลดภาษี

อากรขาเขาใหเปน 0% การสงเสริมการลงทุนระหวางกันเองในภูมิภาค เนื่องจากอาเซียนมีการลงทุน

ระหวางกันเพียง 10%ในป 2010 และขยับมาเปน 25% ในป 2012 ภูมิภาคอาเซียนมีนักลงทุนจาก

ตางประเทศจํานวนมากประมาณ 75% และสุดทายคือดานแรงงานฝมือ (Skilled Labor) ทั้ง 7 วิชาชีพ  

เมื่อมองถึงความทาทายทางการแขงขันของประเทศไทยจากการรวมกลุมเปนประชาคม

อาเซียน (Challenges Arising from AEC) จะมองเห็นโอกาสดังนี้ 

1. Goods เร่ืองของสินคา ปจจุบันนี้แขงขันกันที่ราคาสินคาที่ตํ่าลง การตัดราคากัน เปนผลมา

จากตนทุนที่ ตํ่าลงซึ่งตองยอมรับวาคาแรงของประเทศไทยสูงขึ้น  ตนทุนสินคาจึงสูงขึ้นดวย 

เพราะฉะนั้นการแขงขันจะรุนแรงมากเนื่องจากการลดภาษีอากรนําเขาจึงตองมีการเตรียมตัว ซึ่งบริษัท

ใหญๆในประเทศไทยเองก็มีความสามารถในการเขาถึงตนทุนที่ตํ่าและทรัพยากรของประเทศอื่นๆใน

ภูมิภาค อาทิ ลาว พมา เวียดนาม บริษัท SCG เองก็มีการขยายกําลังการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส เวียดนาม เร่ืองคาขนสง (logistics cost) ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งในการแขงขัน ประเทศไทย

ไดเปรียบจากที่ต้ังของประเทศที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค ซึ่งเปนโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจาก

นักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนและวางฐานการผลิต 

2. Services ตองใสใจคุณภาพดานการบริการเพิ่มมากขึ้น เร่ืองเครื่องหมายการคา 

(Branding) การแบงกลุมเปาหมายทางการตลาดตองชัดเจน 
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3. Investment และ Capital นับต้ังแตป 2010 อัตราการเติบโตจากการลงทุนของนักลงทุน

ตางประเทศเพิ่มข้ึน 20% เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการรวมกลุมกันเปนประชาคมอาเซียน แรงดึงดูดการ

ลงทุนจากตางประเทศจะเพิ่มข้ึนมากอยางมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมในทุกๆดาน 

ดังนั้นคนที่จะเขามาลงทุนจึงเลือกมาที่ประเทศไทยกอนเมื่อรูจักตลาดในภูมิภาคนี้ดีแลวก็จะขยับ

ขยายไปยังประเทศอื่น เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย เปนตน แตประเด็นสําคัญคือเมื่อเงินลงทุนเขามา

มากก็ควรเปนการลงทุนที่เหมาะสมเปนประโยชนตอภาคประชาสังคมดวย 

4. Skilled Labor ดานทักษะฝมือแรงงาน ส่ิงที่จะเกิดขึ้นคือเร่ือง Regional talent war นักวิจัย

เองจะมีโอกาสเพิ่มข้ึน มีงานวิจัยเขามามากขึ้น ในภาคธุรกิจที่ผานมา SCG จะเขาไปควบรวมกิจการ

ของบริษัทที่ลมละลายแตจากนี้ไปจะเนนไปที่การควบรวมกับบริษัทที่ดีเพราะไมไดตองการแค

สินทรัพยแตรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององคกรนั้นๆเพื่อมาชวยขยายงานและดูแลกิจการ

ตอไป 

 

 
 

เร่ืองการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)  

เมื่อเปดประชาคมอาเซียน การลงทุนจากตางประเทศจะมีมากขึ้น เมื่อป 2011มีการลงทุนใน

กลุมอาเซียนดวยกันเอง 16% การคาระหวางกลุมประเทศอาเซียนเองอยูที่ 25% แตส่ิงสําคัญคือเร่ือง

ประเทศที่นักลงทุนตางประเทศจะเขาไปลงทุนในภูมิภาคนี้ ประเทศสิงคโปรไดถึง 47% เหตุผลสําคัญ

คือเร่ืองความมั่นคงทางการเมืองเพราะประเทศสิงคโปรมีเสถียรภาพและไมมีความขัดแยง
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ภายในประเทศ สําหรับประเทศไทยซึ่งมีปญหาทางการเมืองกันมาหลายปทําใหสัดสวนการลงทุนจาก

ตางประเทศตกลงไป ดังนั้นจะเห็นวาเรื่องความมั่นคงมีสวนสําคัญมากกับประเทศชาติ  
 

โอกาสจากการเปดประชาคมอาเซียน 

   

1. Single market and production bases 

มีการทํางานรวมกันและรวมกันเปนตลาดการคาของภูมิภาค เกิดการขยายการเศรษฐกิจและ

การคา โดยเฉพาะตนทุนการเงินที่จะถูกลงเพราะสถาบันทางการเงินจะมาลงทุนที่ภูมิภาคนี้

มากขึ้นทําใหการเขาถึงแหลงเงินไดงายขึ้น 

2. Improve business Environment   

โอกาสการดานการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ การสรางระบบขนสงและโลจิสติกสของ

ภูมิภาค การเปดเขตการคาเสรีหรือขอตกลงทางการคาเสรี เหลานี้ลวนเปนการเสริมสราง

สภาพแวดลอมทางธุรกิจใหเกิดขึ้นภายในภูมิภาค 

3. Increase global linkage 

การขยายความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจการคากับประเทศนอกกลุมอาเซียน ซึ่งสวนใหญ

เปนประเทศที่พัฒนาแลวมีสวนชวยใหเกิดการรวมตัวของประชาคมอาเซียนไดเร็วขึ้นและดีข้ึน

เพราะกลุมประเทศเหลานี้ตองการประโยชนจากภาพรวมของอาเซียน จึงเห็นไดจากการเกิด

กลุม ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต) ASEAN+6 (ASEAN+3+ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) 

รวมถึง ASEAN+8 (ASEAN+6+สหรัฐอเมริกา รัสเซีย) ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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 เมื่อมาดูกราฟอัตราภาษีศุลกากรนําเขา (Import Duty) เปรียบเทียบระหวางป 2000 กับป 

2011 จะเห็นไดวาวาในกลุมประเทศอาเซียนอัตราภาษีนําเขาลดลงจาก 4.4% เหลือ 1.0% หากดู

เฉพาะ 6 ประเทศใหญในอาเซียน ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซียและบรูไน นั้น

อัตราภาษีศุลกากรนําเขานั้นลดลงจาก 3.6% เหลือเพียง 0.1% อัตราภาษีศุลกากรนั้นหากลดหรือ

ยกเวนการจัดเก็บไดเร็วจะยิ่งเปนประโยชนตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางแนนอน โดย

วางเปาหมายรวมกันวา กลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะลดอัตราภาษีศุลกากรใหมาอยู 0% 

ภายในป 2015  
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 โอกาสยอมเปนของผูไดเปรียบเสมอ หากลองดูโอกาสของแตละประเทศเมื่อเปรียบเทียบใน 3 

กลุมหลัก คือ ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน(Raw material & Labor) ฐานการผลิต (Production 

Base) และดานเทคโนโลยี (Technology) จะพบวาประเทศที่เพิ่งเปดประเทศและพัฒนานอยจะมี

ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบจํานวนมาก อาทิ ถานหินและบอกไซต ซึ่งเปนขอไดเปรียบสําคัญ รวม

ไปถึงเรื่องแรงงานที่ยังเปนแรงงานราคาถูก ประเทศในกลุมเหลานี้คือ เวียดนาม กัมพูชา พมาและลาว 

ถัดมาเปนประเทศที่เปนฐานการผลิตซึ่งตองมีทั้งแรงงานฝมือและทรัพยากรธรรมชาติอยูพอสมควร 

ประเทศที่ไดเปรียบในกลุมนี้คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และสุดทายสิ่งที่จําเปนสําหรับ

การแขงขันนั้นคือเร่ืองของเทคโนโลยี ในกลุมนี้สิงคโปรเปนผูนําอยู รองลงมาคือมาเลเซียและไทย 

ประเทศไทยเองกําลังเปลี่ยนจากประเทศฐานการผลิตไปสูการเปนผูนําดานเทคโนโลยี เราจึงตอง

ยกระดับมูลคาผลิตภัณฑ (move up the value chain) หัวใจหลักคือการสรางนวัตกรรม เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแขงขันกับประเทศที่มีคาแรงต่ํากวา อยาง เวียดนาม กัมพูชา   
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SCG มีการเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใน 3 เร่ืองดวยกันคือ การขยายตลาดจากตลาด

ในประเทศไปเปนตลาดอาเซียน ลักษณะสินคาที่จะทําการตลาดก็เปลี่ยนไปจากสิ้นคาพื้นฐานไปเปน

การเพิ่มมูลคาสินคาใหสูงขึ้น (High Value Added Products) รวมถึงเนนเรื่องการบริการเพิ่มข้ึน 

(Services) และเรื่องสุดทายคือการใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรม การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

ตราสินคาและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Innovation, Technology, Brand, Green Initiatives) แทน

การเปนผูนําดานราคา มีการประกาศ Vision Statement หรือตําแหนงขององคกรในอนาคตวาภายใน

ป 2015  SCG จะเปนผูนําธุรกิจในอาเซียนโดยมีกลยุทธหลักอยู 2 ขอดวยกันคือ HVA products และ 

Go Regional 
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เมื่อดูจากกราฟดานบน ในอดีต SCG จะเปนผูนําดานราคามาโดยตลอด กราฟจะอยูตรง

กลางเพราะไมเคยสนใจเรื่องตราสินคาและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเลย เทคโนโลยีที่ใชก็ไดจาก

การซื้อจากตางประเทศ เพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันจึงตองมาปรับใหองคกรมีการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีและการตลาดไปพรอมๆกัน นั่นคือสงเสริมใหมีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Research and Development : R&D) และการทําเรื่อง branding ใหเกิดขึ้นพรอมกัน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและยั่งยืนที่สุด 
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ประเทศไทยจะเตรียมรับมืออยางไรกับการเขาสูประชาคมอาเซียน อยางแรกคือตองสราง 

brand ของไทยใหอยูในใจผูบริโภค (Branded HVA Country) ไมวาจะเปนเรื่องการทองเที่ยว สุขภาพ

และความงาม เร่ืองตอมาคือการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนั่นคือการผลักดันใหเกิดการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) ใหมากขึ้นและสุดทายประเทศไทยเราตองผลักดันใหเปน

ศูนยกลางของอาเซียน (ASEAN Hub) จากขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร  จากที่ต้ังอยูศูนยกลางของ

ภูมิภาค การเปน Regional Headquarter จะทําใหเรามีขอไดเปรียบทางการแขงขันมากขึ้น  จึงเนนย้ํา

เร่ืองกราฟ smile curve อีกครั้งวาโอกาสก็คือทางดานซายมือคือการทําวิจัยและพัฒนาและการเพิ่ม

มูลคาของสินคาใหสูงขึ้น (HVA) สวนดานขวามือก็คือการเนนไปที่ลูกคาคือการทํา Distribution, 

Retail, Marketing & Branding  จะสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น 

 
 

การเตรียมตัวเพื่อสรางโอกาสสําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดวยกัน 6 เร่ือง ดังนี้ 

1. Realization the rapid changes in business environment 

การเขาใจในกฎหมายและขอกําหนดของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนและการตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค นั่นคือการเกิดขึ้น

ของกลุมคนที่มีรายไดนอย ที่มีความคิดและการใชชีวิต ความคิดเห็นทางการเมืองคลายๆ ชน

ชั้นกลางหรือเรียกอีกอยางวากลุมชนชั้นกลางรุนใหม “virtual middle class” ซึ่งกลุมคนนี้

กําลังเพิ่มข้ึนและเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญๆ ความเขาใจในพฤติกรรม

ของคนชั้นกลางรุนใหมจึงมีความสําคัญเพราะเปนผูมีกําลังซื้อกลุมใหมที่ใหญ ที่ตองการ

สินคาและบริการที่มีราคาถูก คุมคา สะดวกสบาย   ถาบริษัทสามารถตอบโจทยความตองการ

ไดแบบนี้ การลงทุนก็นาจะใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
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2. Infrastructure development 

การสรางระบบ supply chain เพื่อเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเขาดวยกัน รวมทั้งการขยาย

และสรางหัวเมืองใหญในภาคตางๆและจังหวัดที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานให

เจริญเติบโตเพื่อรองรับโอกาสจากการเปดเสรีอาเซียนในอนาคต  

3. Investment in R&D and Technology 

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิด HVA product (High Value Added 

product & services) จะตองเนนเรื่องการนําออกสูตลาด (commercialization) ซึ่งเปนหัวใจ

สําคัญ เพื่อใหไดกําไรจากการขายมาลงทุนดานวิจัยและพัฒนาตอไป 
 

ตัวอยาง HVA product ของ SCG 
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4. Human resource development  

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียนคือการเพิ่มแรงงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชางเทคนิคที่มีทักษะฝมือในสาขาตางๆ ตลอดจนการจัด

อบรมดานภาษาซึ่งเปนสวนสําคัญในการเพิ่มโอกาสในการทํางาน  

5. Cooperation between government & private sectors  

การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จของแตละ

ประเทศไดหากมีความรวมมืออยางจริงจัง  

6. Corporate Governance and Sustainable Development 

ส่ิงสุดทายที่สําคัญคือตองเปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัด

สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหสัมพันธกัน  
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 ในการเขาสูประชาคมอาเซียนเราตองเตรียมตัวในหลายๆเรื่อง เร่ิมตนที่การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและทรัพยากรมนุษย (Infrastructure & Human resource development) ซึ่งเปนเรื่องที่

สําคัญมากที่สุด ถัดไปก็คือเร่ืองของการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม (R&D and  Innovation) ที่

ประเทศไทยยังคลาดแคลนเรื่องนี้อยู รวมทั้งการทําเรื่อง branding จะชวยไดมาก สุดทายอยาลืมเร่ือง

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 

 เพราะฉะนั้นการเปดประชาคมอาเซียนตองมีการเตรียมพรอมที่ดี หากไมมีการเตรียมความ

พรอมและรับมือก็จะกลายเปนอุปสรรคในการแขงขัน แตเชื่อวาหากเราทุกคนชวยกันโอกาสก็จะเปน

ของประเทศไทยอยางแนนอน  

............................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC) 22 

ความเปนมาในการจัดแสดง 
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" 

 
“มหิดล” เปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ทรงมพีระ

มหากรุณาธิคุณตอประเทศชาติอยางใหญหลวง โดยเฉพาะการแพทยและการสาธารณสุข ทรงไดรับการ

ยกยองวาเปนพระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทยและพระบดิาแหงการสาธารณสุขไทย พระบาท 

สมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมพิลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม 

“มหิดล” ใหเปนนามของมหาวทิยาลัย ที่ไดตราพระราชบัญญัติมีผลใชอยางเปนทางการ เมื่อวนัที ่

2  มีนาคม 2512 ซึ่งนับวาเปนวนัเริ่มตนของการใชชื่อมหาวทิยาลัยมหิดล นับจากวาระนัน้จนถงึวนัที ่ 2 

มีนาคม 2556 ซึง่เวยีนมาบรรจบครบ 44 ป ที่ไดรับพระราชทานนามใหเปน “มหาวทิยาลยัมหิดล” การ

ไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครัง้นี ้ยังความปติยินดเีปนอยางยิ่งใหแกบรรดาอาจารย นกัศึกษา 

และเจาหนาทีทุ่กระดับ ตลอดจนศิษยเกาและนักศกึษาปจจุบันของมหาวิทยาลยัมหิดล 

นับต้ังแต พ.ศ. 2542 จนถงึป พ.ศ. 2556  อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล ไดมีดําริใหมกีารจัด

ปาฐกถาเกยีรติยศฯ เนื่องในวันพระราชทานนาม “มหาวทิยาลยัมหิดล” ติดตอกันมาทุกป โดยไดเชญิ

ผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตาง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหวัขอตอไปนี้ 
 

พ.ศ. 2542  ปาฐกถาเกยีรติยศเนื่องในงานคลายวนัพระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหิดล 

                  โดย สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 
 

พ.ศ. 2543  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 1 

                  โดย  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ ประดิษฐ เจริญไทยทว ี
 

พ.ศ. 2544  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 1 

                  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประเวศ วะส ี
 

พ.ศ. 2545  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 2 

                  เร่ือง “สุขภาพสังคม” 

                 โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประเวศ วะส ี

พ.ศ. 2546  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 2 

                  เร่ือง “พระพทุธศาสนากับการเติมปญญาใหสังคม” 

                 โดย  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)  

                         อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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พ.ศ. 2547  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่3 

                  เร่ือง “เศรษฐกิจการเงินโลกกับการปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”  

                  โดย  ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 

                         ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากติติมศักดิ์  

                         มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

พ.ศ. 2548  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 3 

                  เร่ือง “โครงการพัฒนาดอยตงุ” 

                  โดย  ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

                        เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 
 

พ.ศ. 2549  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่4 

                  เร่ือง “การปฏิรูปการเมืองกบัสภาพสังคมไทย”  

                  โดย   ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ 

                         ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 

                         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

พ.ศ. 2550  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที่ 4 

                  เร่ือง “สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 

                  โดย  ศาสตราจารย ดร.วิจติร ศรีสอาน 

                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

พ.ศ. 2551  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที ่5               

เร่ือง “ประสบการณการบรหิารมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัย ใน

กํากับของรัฐ” 

โดย  ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 

          ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี       
 

พ.ศ. 2552  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที ่5 

เร่ือง  ความอยูรอดของมนษุยศาสตรไทย 

โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณเจตนา นาควัชระ 

          กรรมการผูทรงคุณวฒุิ สภามหาวทิยาลยัมหิดล       
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พ.ศ. 2553  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 6 

                เร่ือง "Current Global Health Issues" 

                 โดย ศาสตราจารยเกยีรติคุณ นายแพทย ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร 

                          ประธานกรรมการนโยบายกองทนุสนบัสนุนการวิจยั 

พ.ศ. 2554  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที ่6 

เร่ือง  "การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนโดยการปฏิวัติการศึกษาและพฒันาชนบท" 

โดย     คุณมีชัย วีระไวทยะ 

          นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  

พ.ศ. 2555  ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท คร้ังที่ 7               

เร่ือง    "แนวทางการบริหารจัดการองคกร สูความยั่งยืน" 

โดย     ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร 

          ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 ปาฐกถาเกยีรติยศศาสตราจารย นายแพทยกษาน จาตกิวนชิ คร้ังที ่7 

เร่ือง  "การพัฒนาประเทศไทยเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน (AEC)" 

โดย     คุณกานต ตระกูลฮนุ 

             กรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   
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