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ค าน า 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็น
องคป์าฐก มาแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์ คร้ังท่ี 8 เร่ือง 
‚ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน‛ ซ่ึงไดใ้หค้วามรู้และแนวคิดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัและการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์
และแนวทางปฏิบติัในอนาคต โดยน าความรู้และประสบการณ์มาเป็นตวัอยา่งในการแสดงปาฐกถา
คร้ังน้ี 

 
มหาวทิยาลยัมหิดล จึงไดจ้ดัท าหนงัสือเล่มน้ีข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกในงานแสดงปาฐกถา

เกียรติยศศาสตราจารย ์ นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูอ่้านจะไดน้ าความรู้
และแนวคิด ไปประยกุตแ์ละผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศไป
ในทางท่ีดีและมัน่คงบนรากฐานของศีลธรรมอนัดีงาม ซ่ึงเป็นเป้าหมายของทุกคน ทุกระดบัใน
ประเทศไทย 

 

 

 

  

ศาสตราจารยรั์ชตะ รัชตะนาวนิ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล 
เมษายน  2557 
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วนัศุกร์ที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2557 

 

 
ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ ผลติผลการพมิพ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวจัิย 
ประธานกรรมการฝ่ายจัดปาฐกถาเกยีรติยศฯ 

 

กราบเรียน  นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดล ท่านอธิการบดี  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์ 
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั และท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน 

 
ดว้ยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหม่อมพระราชทานนาม‚มหิดล‛  ใหเ้ป็นนามของมหาวทิยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี ๒ มีนาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๑๒ ปัจจุบนัไดเ้วยีนมาบรรจบเป็นปีท่ี ๔๕ มหาวทิยาลยัมหิดล จึงจดัใหมี้การ
แสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท์ เป็นคร้ังท่ี ๘  

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นการเฉลิมฉลอง ถึงความส าคัญของวันคล้ายวันพระราชทานนาม 
‚มหาวิทยาลัยมหิดล‛ และได้ร่วมร าลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์  ซ่ึงเป็น
อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล  คนที ่๑ 

ในปีน้ีคณะกรรมการจดังานปาฐกถาเกียติยศ จึงไดเ้รียนเชิญ  ดร.สมคิด จาตุศรีพทิักษ์ แสดง
ปาฐกถา เร่ือง ‚ประเทศไทยบนเส้นทางเปลีย่นผ่าน‛ ในโอกาสน้ี ขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหิดลกล่าวเปิดการแสดงปาฐกถา และกล่าวแนะน าองคป์าฐกต่อไป    
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ค ากล่าวเปิดการแสดงปาฐกถา และแนะน าองค์ปาฐก 

 

 
โดย ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวนิ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล 

 

กราบเรียน  นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์  ท่านผูอ้าวุโส   
และท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน 

 
ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

โปรดกระหม่อมพระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราช
ชนก ใหเ้ป็นนามใหม่แก่มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ตามพระราชบญัญติั ซ่ึงมีผลอยา่งเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี ๒ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๒ มหาวทิยาลยัมหิดลจึงถือก าเนิดข้ึน นบัจากวาระนั้นจนถึง
ปัจจุบนั  

๔๕ ปีท่ีผา่นมา มหาวทิยาลยัมหิดลไดมี้การพฒันาในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์กบัแผน่ดิน
น้ี ตามท่ีเราไดต้ั้งจิตปณิธานกนัถว้นทัว่ทุกคนในมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ ‚เราจะสืบสานพระราชบิดา 
สู่ปัญญาของแผ่นดิน‛  ณ บดัน้ี ในวนัน้ีถือเป็นโอกาสอนัดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดจ้ดั
ให้มีปาฐกถาพิเศษ คือ ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท์  ซ่ึงนบัเป็น
คร้ังท่ี ๘ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านท่ีได้เคยด ารงต าแหน่งเป็นอธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหิดล คนแรก  และในวนัน้ีเป็นโอกาสท่ีดีท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดรั้บเกียรติจาก ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ แสดงปาฐกถา เร่ือง ‚ประเทศไทยบนเส้นทางเปลี่ยนผ่าน‛ และในโอกาสน้ีผมขอ
แนะน าประวติัท่านองคป์าฐกโดยยอ่  ดงัน้ี  
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ประวตัิ  
ดร. สมคดิ  จาตุศรีพทิกัษ์ 

 

การศึกษา       -  ปริญญาเอก  สาขาบริหารธุรกิจการจดัการดา้น   
การตลาด J. L. Kellogg Graduate School of 
Management, Northwestern University, U.S.A.  
(นกัเรียนทุนรัฐบาลไทย ปี พ.ศ. 2523) 

 -  ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน              
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  

 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลงัและเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

 

ต าแหน่งงาน  - ประธานกรรมการ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)  
         - ศาสตราพิชาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- นายกสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- รองประธานคณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถมัภ์ 
- ประธานกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 

ประสบการณ์    - รองนายกรัฐมนตรี 
      - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
      - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ 
 

รางวลั  - ดุษฎีบณัฑิตกิตติตมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- ทุนก.พ. เพื่อการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ สหรัฐอเมริกา 
- ศิษยเ์ก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (NIDA) 
- ศิษยเ์ก่าดีเด่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์            

 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ -  มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก (ม. ป. ช.) (พ. ศ. 2545) 
   -  มหาวชิรมงกุฎไทย (ม. ว. ม.) (พ. ศ. 2544) 
   -  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป. ม.) (พ. ศ. 2540) 
   -  ทวติียาภรณ์มงกุฎไทย (ท. ม.) (พ. ศ. 2534) 
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ปาฐกถาเกยีรติยศ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คร้ังที ่8 

วนัศุกร์ที ่28 กมุภาพนัธ์ 2557 
เร่ือง “ประเทศไทยบนเส้นทางเปลีย่นผ่าน” 

ดร.สมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์ 
  
 ในหลายปีท่ีผา่นมา มีหลายส่ิงหลายอยา่งเกิดข้ึนกบัประเทศไทยของเรา บา้งก็เกิดจากปัจจยั
ภายนอก บา้งก็มาจากปัจจยัภายในประเทศของเราเอง ผมก็เลยถามตวัเองวา่ ถา้ผมจะบรรยายสภาพ
ของประเทศไทย ภายใตป้ระโยคเพียงประโยคเดียว ผมคิดถึงอะไร ผมคิดถึงประเทศไทยซ่ึงก าลงั
เปล่ียนผา่นในหลายๆ มิติ ไม่วา่จะเป็นดา้น เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ผมใชค้  าวา่ ‚เปลี่ยนผ่าน‛ 
หรือ ภาษาองักฤษท่ีวา่ ‚In Transition‛ เพราะวา่โดยปกติแลว้ เวลาท่ีเรามีการเปล่ียนแปลง เม่ือถึง
จุดๆ หน่ึง จะหยุดน่ิงอยู่ชัว่ขณะ หรืออยู่ชัว่ระยะเวลาหน่ึง จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงคร้ังต่อไป 
แต่ส่ิงท่ีผมเห็นในขณะช่วงเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมานั้น มนัยงัไม่ถึงช่วงท่ีจะหยุดน่ิง แต่อยูใ่นช่วงท่ีเปล่ียน
ผ่าน ไปสู่อีกจุดหน่ึง ในความรู้สึกของผมต่อค าว่า ‚Transition‛ ผมมีความรู้สึกว่า ในช่วงเวลา
เฉพาะทศวรรษท่ีผา่นมา มีหลายส่ิงหลายอยา่งซ่ึงเปล่ียนแปลงไปมาก ในบางมิติ ความเปล่ียนแปลง
นั้น อาจจะมีมากเกินกว่าความเปล่ียนแปลงใน 30-40 ปีท่ีผ่านมารวมกนัเสียอีก แต่ภายใตค้วาม
เปล่ียนผ่านน้ี มีอยู่หลายๆส่ิงซ่ึงผมสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัว ผมมีความรู้สึกกังวลอยู่
พอสมควร จึงใคร่ขออนุญาตหยิบยกประเด็นเหล่าน้ีข้ึนมากล่าวในวนัน้ี เพื่อในอนาคตขา้งหน้า 
มหาวทิยาลยัมหิดลอาจจะมีส่วนช่วยในการแกไ้ขส่ิงท่ีผมวติกกงัวลอยูใ่นขณะน้ี 

มิติที ่1 ด้าน ‚เศรษฐกจิ‛ ภายหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ผม
ไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมอยูใ่นคณะรัฐบาล และพยายามแกไ้ขเหตุการณ์ในขณะนั้น ประเทศไทยโชคดี
ท่ีสามารถผ่านพน้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในช่วงนั้นได ้แต่ประสบการณ์ 6 ปีท่ีผมไดอ้ยูใ่นการเมือง
ในขณะนั้น การท่ีไดส้ัมผสักบักระทรวง ทบวง กรมต่างๆ การท่ีไดส้ัมผสักบัเอกชนท่ีค่อนขา้งจะ
หลากหลาย ผมมีความรู้สึกวา่ประเทศไทยในขณะนั้น ถึงแมจ้ะผา่นวิกฤตไปแลว้ แต่ประเทศไทยมี
จุดอ่อนอยูเ่ตม็ไปหมดเลย เหมือนบา้นซ่ึงเคยก่อสร้างมาอยา่งดีแต่เสาต่าง ๆ ท่ีค  ้าจุนอยูน่ั้น มนัเร่ิมผุ
กร่อน หลายประเทศท่ีเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น เช่น เกาหลีใต ้อินโดนีเซีย เขาสามารถใช้
โอกาสนั้ นปฏิรูปประเทศคร้ังใหญ่ จนท าให้ประเทศเกาหลีใต้ก้าวเข้าสู่ระดับเหนือกว่าเดิม 
อินโดนีเซียจากประเทศยากจนปัจจุบนัเป็นยกัษ์ใหญ่ในอาเซียน เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงมาก
ทีเดียว ต่างประเทศมองอินโดนีเซียดว้ยความท่ึง แต่ประเทศไทยของเราในช่วงนั้น มีวิบากกรรม
หลายอย่างท่ีตามมา หลังจากท่ีเราฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้ไม่นาน เราก็เร่ิมเผชิญเร่ืองของโรคซาร์ 
ไข้หว ัดนก คล่ืนย ักษ์สึนามิ เหตุการณ์อ า เภอตากใบทางภาคใต้ และในท่ีสุดก็พบกับการ
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เปล่ียนแปลงทางการเมืองเม่ือปี 2549 ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมุ่งจะเอาชนะ มนัท าให้โอกาสท่ี
ประเทศไทยจะมีโอกาสในการปฏิรูปแกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่องนั้นหายไป โอกาสท่ีจะให้มีนโยบายดี ท่ี
เรียกว่า Inclusive Policy  ท่ีจะมีการวางรากฐานในประเทศขา้งหน้า มนัเบาบางลงไปมาก ไม่ว่า
พรรคใดก็แล้วแต่ท่ีข้ึนมาเป็นรัฐบาล สภาพการเมืองในขณะนั้นไม่เอ้ือให้เกิดการสร้างนโยบาย
เหล่านั้นข้ึนมา ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบา้นของเรานั้นกลบัพยายามปรับปรุงตวัเองจนเราตอ้งอิจฉา  

เหตุการณ์น้ีเร่ิมพฒันามาเร่ือยต่อเน่ืองกนัมาเป็นระยะเวลา 7-8 ปี และเม่ือประมาณ 3-4 
เดือนท่ีผา่นมา สถาบนัอนาคตไทยศึกษา ซ่ึงผมเป็นประธานขณะนั้น ไดจ้ดังาน ‚จบัชีพจรประเทศ
ไทย‛ ในงานนั้นผมไดมี้โอกาสกล่าวบรรยาย และไดเ้ตือนเหตุการณ์ในขณะนั้นวา่ เศรษฐกิจของเรา
ในขณะนั้นมนัเร่ิมถดถอย เพราะถดถอยติดต่อกนั 2 ไตรมาสติดต่อกนั โดยปกติแลว้ถา้ติดต่อกนั
เกิน 2 ไตรมาสก็หมายความว่าเศรษฐกิจของท่านก าลงัเขา้สู่ภาวะ Recession หรือเศรษฐกิจถดถอย 
ผมจ าไดว้า่ผมกล่าวในงานคร้ังนั้น วา่จริงๆแลว้ประเทศไทยไม่เพียงแต่ถดถอย แต่เศรษฐกิจของเรา
ก าลงัทรุด และการทรุดของเศรษฐกิจไทยในขณะนั้น การอ่อนแรงของปัจจยัในเร่ืองของการส่งออก
ก็ดี การบริโภคภายในก็ดี การลงทุนก็ดี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ไม่ใช่เกิดเพียงเพราะเหตุปัจจยัภายนอก แต่
มนัเกิดข้ึนเพราะความอ่อนแอภายในของเราซ่ึงไม่ไดรั้บการแกใ้นตลอดเวลา 10  ปีท่ีผา่นมา ในเม่ือ
สถานะโครงสร้างของเราทางเศรษฐกิจมนัไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในโลกอนาคต  เร่ิม
แข่งกบัคนอ่ืนไม่ได ้ ความเหล่ือมล ้ามีมากข้ึน อ านาจซ้ือในประเทศเร่ิมลดต ่าลง ไม่มีการแกไ้ขอยา่ง
จริงจงั แมจ้ะมีการประกาศวา่จะมีการปฏิรูป แต่การปฏิรูปในความหมายของเมืองไทยนั้นเหมือน
เราก าลงัเล่นลิเกบนเวที ตั้งคณะกรรมการ มีประธานปฏิรูป และก็หยุดอยูเ่ท่านั้นพร้อมขอ้เสนออนั
หลากหลาย แต่ไม่มีโอกาสเห็นการปฏิรูปจริงๆ ยกตวัอยา่งเร่ืองของการศึกษา เรารู้วา่การศึกษาเรา
ย  ่าแย่ถึงขีดท่ีไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแลว้ แต่เราไม่เคยมีโอกาสเห็นการปฏิรูปการศึกษาจริงๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัการศึกษาของเรา ในปัจจุบนัไดย้นิแต่ข่าวเร่ืองแทบ็เล็ต (Tablet)  ผมนัง่คิดอยูใ่นใจวา่ประเทศ
ไทยเรามีปัญญาเพียงเท่าน้ีเองหรือ ในวนัท่ีผมกล่าวบรรยายในงานนั้น ผมบอกวา่ส่ิงท่ีเราตอ้งดูเป็น
ตวัอย่างคือ กรณีประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง 50 ปีท่ีแล้วเขาเป็นผูน้ าของเอเชีย แต่เขาท าบาปไว ้3 
ประการ คือ 1) การบริหารงานท่ีผิดพลาดของภาครัฐ 2) ปัญหาคอร์รัปชัน่ และ 3) รู้วา่อ่อนแอแลว้
ไม่ปฏิรูป 3 ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาในยคุ 40-50 ปีท่ีแลว้ สมยัประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์กอส แต่ไม่เคยมี
ความจริงจงักบัการปฏิรูปอะไรเลย ท าใหปั้จจุบนัประเทศฟิลิปปินส์ท่ีเคยยิ่งใหญ่กวา่เกาหลีใต ้วนัน้ี
กลายเป็นผู ้ตามในอาเซียน ประชาชนต้องอยู่ในต่างประเทศเพื่อขายแรงงาน เพราะท่ีอยู่
ภายในประเทศมีโอกาสในชีวติไม่ดี  
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เม่ือไม่ก่ีวนัมาน้ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุตวัเลข
เศรษฐกิจในไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยเติบโตเพียง 0.6% ลดลงจนถึงไตรมาสท่ี 
4 โดยต่อเน่ือง ตลอดปีโตเพียง 2.9% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านั้น (พ.ศ. 2555) ประมาณ 6.5% ถา้
สังเกตให้ดี ๆ ในหลายปีท่ีผ่านมาน้ีเศรษฐกิจประเทศไทยแม้จะเติบโต แต่เป็นการเติบโตท่ีไม่
สม ่าเสมอ และโดยมากโตข้ึนมาจากการกระตุน้เศรษฐกิจ การใช้จ่าย เพื่อกระตุน้การบริโภค แต่
ไม่ไดม้าจากฐานท่ีมัน่คงในการสร้างฐานอนาคต  

จนถึงวนัน้ีสถานการณ์หนกัไปกวา่ 3 เดือนท่ีผมบรรยายในวนันั้น วนัน้ีการเมืองท่ีชะงกังนั 
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ มีผลท าใหเ้ศรษฐกจิของเราถึงขั้นทีผ่มคิดว่าหากปล่อยให้เป็นแบบ
นีไ้ปจะมีอนัตราย คือ การผลิตในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมา วนัน้ีท่านลองเดินไปดูตามห้างร้าน ท่านจะรู้
วา่เป็นอยา่งไร สินคา้ตามโรงงานท่ีผลิตออกมานั้น วนัน้ีขายไม่ไดต้ามเป้าทั้งนั้น ไม่วา่อาหาร ส่ิงทอ 
เคร่ืองใช้ และแนะน าให้ดูยอดขายรถจกัรยานยนต์ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุด วนัน้ีเป็นอย่างไร เหตุ
เพราะว่าปัญหาเร่ืองข้าว  เรามีเกษตรกรประมาณ 30-40 ลา้นคน เม่ือเกษตรกรไม่มีรายได ้ผลเชิง
ทวีคูณก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมีมหาศาล พ่อคา้เคยพูดบอกวา่ชาวนาและเกษตรกรเป็นส่ิงส าคญั
มาก ๆ ชาวนาตาย 1 คน เท่ากบัพอ่คา้ตาย 100 คน เพราะ multiplier ตวัน้ี วนัน้ีชาวนาไม่มีเงิน พ่อคา้
ผลิตสินคา้แลว้จะไปขายใคร สภาพบา้นเมืองท่ีไม่ปกติ อารมณ์ซ้ือของคนเราอยูท่ี่ตรงไหน 

การท่ีไม่มีรัฐบาลท่ีแน่นอนและไม่รู้วา่เม่ือไหร่จะมีรัฐบาล ท าให้การใชจ่้ายภาครัฐบาลนั้น
ขยบัไม่ออก สภาพบา้นเมืองท่ีวุน่วาย กลางคืนยงิกนัเป็นวา่เล่นเหมือนหนงัคาวบอย ใครอยากจะเขา้
มาลงทุนในประเทศน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีไหนอยากเขา้มาในประเทศน้ี ฉะนั้นเศรษฐกิจในขณะน้ีอยูใ่น
สภาพท่ีก าลงัหดตวั  เปราะบาง ส่ิงท่ีน่ากงัวล คือ ถา้เรายงัปล่อยใหส่ิ้งเหล่าน้ีด าเนินต่อไปไม่ยุติ จะมี
ผลต่อความเช่ือมัน่ของสังคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย International Trust ท่ีมีต่อประเทศไทยจะ
ค่อยๆ ลดหายไป ถา้ ‛หาย‛ แปลวา่อะไร แปลวา่ จะเกิดการเอาทุนซ่ึงควรจะเข้ามาในประเทศไทย
ไปประเทศอืน่แน่นอน คู่แข่งเราอินโดนีเซียในขณะน้ีพฒันาเร็วมาก เวยีดนามก าลงักระโดด คนท่ีจะ
ลงทุนในเมืองไทย  เคา้ถามวา่จะเอาเงินเป็นแสนลา้นมาลงทุนในเมืองไทย ประเทศซ่ึงเป็นอย่างน้ี
กบัไปลงในอินโดนีเซียหรือเวยีดนามนั้นจะไปท่ีไหน สินคา้ไฮเทคไปท่ีเวียดนามเรียบร้อยแลว้ การ
ผลิตโทรศพัทมื์อถือนั้นอยูใ่นอนัดบั 2-3 ของโลกแลว้ 

บริษทัโตโยตา้เตือนไทยมาแลว้วา่หากสถานการณ์ไม่สงบ อาจตอ้งไปลงทุนท่ีอ่ืน แต่ไม่ได้
หมายความวา่โยกจากท่ีน่ีไปท่ีนัน่ แต่หมายถึงระลอกใหม่ของการลงทุนไปแน่  ถา้บริษทัโตโยตา้
ไป ฝูงนกญ่ีปุ่นจะแห่ตามกนัไป ตลาดหุ้นจะเป็นอยา่งไร ในเม่ือความไม่มัน่ใจมี ส่ิงเหล่าน้ีจะเขย่า
ฐานเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไทยอยา่งแน่นอน 
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ทั้ งหมดเกิดข้ึน ในขณะท่ีโลกก าลังดีข้ึน ถ้าเราตามข่าวสหภาพยุโรป (EU) ขณะน้ี 
นายกรัฐมนตรีเยอรมนัพูดดว้ยความมัน่ใจว่าจะท าให้ EU เขม้แข็งข้ึน เศรษฐกิจก าลงักระเต้ือง 
สหรัฐอเมริกาก าลงัดีข้ึน ญ่ีปุ่นเตม็ไปดว้ยความมัน่ใจ ในขณะท่ีจีนไม่ตอ้งพดูถึง จะเลวร้ายอยา่งไรก็
เติบโต 7-8% แน่นอน อาเซียนก าลงัฮึกเหิม แต่ประเทศเราก าลงัเป็นอยา่งน้ี 

เพราะฉะนั้นในภาวะอยา่งน้ีบวกกบัการไม่ไดมี้โอกาสไดป้ฏิรูปประเทศไทยเลย ประเทศ
ไทยก าลงัเปล่ียนตวัเอง เปรียบเหมือนกบัการแข่งขนัฟุตบอล จากดิวิชัน่ 1 มาดิวิชัน่ 2 และก าลงัจะ
ไปอยู ่ดิวิชัน่ 3 เรามีแต่ส่ิงเก่า ๆ ท่ีเราเห็น โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู ่ซ่ึงตอ้งชมวิสัยทศัน์ของคนใน
อดีต เป็นตวัหล่อเล้ียงให้เราอยู่ได้จนถึงขณะน้ี แต่แรงลมเหล่านั้นก าลงัจะหมด เราก าลงัจะเจอ
มรสุม พื้นฐานเราไม่แขง็แรง อนาคตแข่งขนักนัดว้ยความรู้ แต่เราเล่นอะไรกนัอยู ่

ส่ิงท่ีผมกงัวลมากท่ีสุด คือ AEC ท่ีก าลังจะเกิด (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN 
Economic Community: AEC) AEC น้ีจริง ๆ แลว้เป็นโอกาสมหาศาลของประเทศไทย เรากางแผน
ท่ีออกมา ประเทศไทยอยูต่รงกลางเลย แต่เราจะมีโอกาสอยา่งนั้น เราตอ้งมีการขบัเคล่ือนพอสมควร
ทีเดียว 

ผมไดมี้โอกาสไปดูเส้นทาง East West กบั North South Corridor เห็นแลว้กราบเรียนตรงๆ
วา่ ผมคิดใหม่เหมือนกนัวา่จะเอายงัไงกบัประเทศไทย ผมไปลาวก่อน ผมไปท่ีแขวงสะหวนัเขต ได้
เห็นความเจริญ ไดเ้ห็นความเจริญของจงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยท่ีประเทศไทยเรายงั
ไม่ไดท้  าอะไรเลย แต่มนัเติบโตข้ึนมาเอง เศรษฐกิจท่ีถดถอยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ไม่มีผลอะไร
ต่อจงัหวดัอุดรธานีเลย เพราะความเจริญจากลาว รายไดท่ี้สูงข้ึน คนของลาวเขา้มาบริโภค มาซ้ือ
ของในจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนั เราเห็นทนัทีว่าเม่ือลาวยิ่งเจริญ จงัหวดัฝ่ังนั้นจะเหมือนกบัจงัหวดัชลบุรี 
ส่วนอุดรธานีจะเหมือนกรุงเทพ เรายงัไม่ไดท้  าอะไรเลย อานิสงส์จากตรงนั้น อุดรธานีตอนน้ีเติบโต
มาก และมองไปท่ีจงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ก่อนขา้มไปแขวงจ าปาสัก จะเห็นทนัทีวา่
ทางนั้นก าลงัเติบโตแรงมากทีเดียว เวียดนามก าลงัขา้มมาท่ีลาว และขา้มมาท่ีประเทศไทย จีนเขา้มา
เช่าท่ีดินเพื่อเพาะปลูกตน้ยางพาราในแขวงสะหวนัเขตเตม็ไปหมด เพื่อน าผลผลิตเหล่านั้นกลบัไปท่ี
จีน 

ผมข้ึนไปเท่ียวในเส้นทาง R3 นัง่เคร่ืองไปลงจงัหวดัเชียงราย และนัง่รถไปยงัเชียงของ ขา้ม
ไปห้วยทราย และจากห้วยทรายนัง่รถไปหลวงน ้ าทา นัง่รถตรงไปสิบสองปันนา ถนนดีเหลือเกิน 
เป็นถนนอยา่งดี ท่ีไม่ดีคือฝ่ังไทย นัง่ไปถึงแต่ละท่ี  ส่ิงท่ีเห็นกบัตาวนันั้นท าให้ตอ้งคิดหนกั ผมไปท่ี
ห้วยทรายและหลวงน ้ าทา ไปพกัท่ีโรงแรมจีน เป็นตลาดมีร้านคา้เต็มไปหมด ช่ือลาวแต่ขา้งใน
แขวนรูปประธานาธิบดีเหมา เจ๋อ ตุง ท่ีดินสองขา้งทางมีสวนกลว้ยเต็มไปหมด เป็นสวนกลว้ยของ
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คนจีนท่ีมาเช่าพื้นท่ีเพาะปลูก เอารถมาบรรจุสินคา้ท่ีริมถนน และส่งกลบัไปจีน เป็นการลงทุน
มหาศาล ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลวงน ้ าทา ท่ีบ่อเต็ง ผมถามเจา้หนา้ท่ีวา่มาลงทุนอะไรทางดา้น
การท่องเท่ียว เขาบอกว่ามาท าคาสิโน แปลว่าการรุกของจีนท่ีเขา้มานั้นเป็นระบบมาก รถท่ีขน
สินคา้จากเมืองจีนไล่มาเป็นระลอก ยงัโชคดีเวลาขา้มฝ่ังไทยพวงมาลยัคนละขา้ง เขายงัไม่สามารถ
ปรับส่วนน้ีได ้จึงตอ้งใชร้ะบบการขนส่งสินคา้ของไทยแทน 

แต่ดูว่าสินคา้ไทยอะไรท่ีสามารถขายกบัจีนได ้ส่ิงทอ อิเลคทรอนิคส์ อะไรท่ีไทยขายได ้
จีนท าไดห้มด มีอย่างเดียวคืออาหาร แต่พอเห็นสวนท่ีจีนมาปลูก เวลาไปท่ีสิบสองปันนา ผมเห็น
สวนกลว้ยหอมของจีนทางใตเ้ป็น 10 กิโลเมตร เต็มไปดว้ยสวนกลว้ยหอมรักษาอยา่งดี และตอนท่ี
ผมบินจากสิบสองปันนาไปคุนหมิง ผมมองดูขา้งล่าง เห็นเหมือนหลงัคาสังกะสีเป็นกลมๆ ลอน ๆ 
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอบินลงมาใกล้ โรงเรือนดูแลผลผลิตการเกษตรอย่างดี ปลอดสารพิษ 
หมายความว่าอาหารของไทยท่ีจะไปขายจีนได้นั้นตอ้งเป็นอาหารชั้นดีในอนาคต เพราะคนจีนมี
รายไดม้ากข้ึน เพราะฉะนั้นเคา้จะไม่ทานอาหารท่ีผลิตจากจีน เพราะไม่มัน่ใจ จึงตอ้งมาเช่าท่ีดินของ
ทางใตจี้นเขา้มาเพื่อปลูกและส่งกลบัไป 

ดงันั้นถา้หากการเกษตรของไทยเป็นแบบน้ี อนาคตคุณจะขายอะไรให้จีน ฉะนั้นการท่ีคุณ
จะลงทุนท ารถไฟไปจ่อติด ถามว่าถ้าลงทุนมหาศาลเป็นล้านล้านบาท ใครได้ประโยชน์ จีนได้
ประโยชน์ น่ีคือเหตุผลท่ีจีนยนิดีเสนอเงินกูด้อกเบ้ียต ่าแทบจะไม่คิดอะไรเลยกบัประเทศในอาเซียน 
เพราะจีนทะลุทะลวงหมดเลย จีนเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเคยหลงดีใจว่าคนจีนเขา้มามาก วนัน้ีเร่ิมพลิกตวัเพราะอะไร เพราะลาวนั้นส่ิงท่ีได้
ประโยชน์ คือ แค่ค่าเช่าสถานท่ี ค่าแรงงาน ท่ีเหลือนั้นจีนเก็บหมด ดูตวัอยา่งจากหลวงน ้ าทา ห้วย
ทราย คนจีนเตม็ไปหมดแลว้ ถา้ไปดูสิบสองปันนา จะยิ่งตกใจ เคา้ไม่ไดถื้อวา่เคา้เป็นคนจีนเลย ผม
ใฝ่ฝันท่ีจะไปสิบสองปันนาเพราะวา่ ยงัจ  าภาพไดดี้วา่เป็นบรรยากาศลกัษณะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พอ
ไปถึงเรียกว่าตอ้งตีลงักากลบั เพราะกลายเป็นมหานครหมดแลว้ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเคยเห็น คนสิบ
สองปันนาบอกวา่คนฮัน่โยกยา้ยถ่ินลงมาอยูใ่นพื้นท่ี นโยบายของรัฐบาลมุ่งสร้างความเจริญให้สิบ
สองปันนา น าคนจีนจากทางเหนือลงมาอยูท่ี่สิบสองปันนา คอนโดเป็นแท่ง ๆ เต็มไปหมด ยงัไม่มี
คนอยู่ดว้ยซ ้ า แต่เป็นการเคล่ือนยา้ยประชากรจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัเกิดข้ึนท่ีลาว 
และลาวก าลังหวาดกลัวในส่ิงเหล่าน้ี และส่ิงเหล่าน้ีก าลังเกิดข้ึนท่ีเชียงราย และบางส่วนอยู่ท่ี
เชียงใหม ่

ส่ิงเหล่าน้ีท าให้หากจะมี AEC คุณตา้นไม่ไดเ้ลย เป็นกระแสท่ีจะเป็นอย่างนั้น คุณตอ้ง
เตรียมพร้อมจริงๆว่าจะท าอย่างไรกบัส่ิงท่ีก าลังจะเกิดข้ึน เพราะมิเช่นนั้นคนท่ีได้รับประโยชน์
สูงสุดไม่ใช่ไทย เส้นเหนือ-ใตคื้อจีนแน่นอน เส้นตะวนัออก-ตะวนัตก คือ ญ่ีปุ่นกบัเวียดนาม ญ่ีปุ่น
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ก าลงัดูการลงทุน East West Corridor จากเวียดนามไล่มาไปออกท่ีพม่า ถา้เราไม่กระเต้ือง คนท่ีจะ
ไดป้ระโยชน์สูงสุดคือ ญ่ีปุ่นกบัเวยีดนาม เพราะคนลาวถือหางเวียดนามมากกวา่ถือหางไทย ถามวา่
เรารู้ในส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่และไดเ้ตรียมการกบัส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่ ตอ้งหาค าตอบ ฉะนั้นประเทศไทยท่ี
ผา่นมา 10 ปีน้ี จากประเทศท่ีเราคิดวา่เรามีความมัง่คัง่พอสมควร มนัก าลงัปรับก าลงัเปล่ียน ซ่ึงจะดี
ข้ึนหรือเลวลงนั้นอยูท่ี่ตวัเราในขณะน้ีวา่คุณจะท าอะไร 

มิติที่ 2 ด้าน ‚สังคม‛ ผมไดคุ้ยกบัอาจารยรั์ชตะ วา่ส่ิงท่ีเราเป็นห่วงมากคือโครงสร้างการ
เปล่ียนแปลงประชากรไทย คนชรามีมากข้ึน คนไทยในยุค Baby Boom นั้นก าลงัอายุมากข้ึน 
แปลว่า ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัมีผลกระทบ ถา้มองในเชิงเศรษฐกิจ ถา้ค่าแรงแพง ส่ิงท่ีผลิตดว้ยแรงงาน
ราคาถูก อนาคตข้างหน้าจะมีน้อยลง ถ้าไม่ เพิ่มความสามารถในการผลิต  (Productivity) 
ผูป้ระกอบการไทยอาจยา้ยท่ี (Relocate) ตวัเองไปอยูล่าวหรือกมัพูชา เช่น ผูป้ระกอบการเร่ืองส่ิงทอ 
เพื่อความอยู่รอดของเขา แปลว่าจะมีแรงงานทดแทนแรงงานไทย หากผูป้ระกอบการยกระดับ
เทคโนโลยขีองเขาข้ึนมาเพื่อความอยูร่อดใหมี้ความแตกต่างมากข้ึน  แปลวา่คนงานท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นจะ
ไม่มีงานท า เพราะตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงมีทกัษะฝีมือแรงงาน (Skilled 
Labor) เหมาะกบัการพฒันา อนาคตส่ิงท่ีคุณจะเห็น คนแก่ท่ีมีมากข้ึน ไทยไม่เคยมีระบบสวสัดิการ
ท่ีแทจ้ริงเลย โดยเฉพาะเกษตรกร งบประมาณท่ีจะน ามาเร่ืองสวสัดิการเหล่าน้ีเพื่อดูแลเกษตรกร
ไทย จะน ามาจากท่ีไหน วนัน้ีหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เกือบ 50% ถา้
หากไม่ปฏิรูปเร่ืองการคลงัตั้งแต่วนัน้ี และเรายงัใชจ่้ายแบบน้ี อนาคตจะเป็นอยา่งไร บา้นเมืองจะ
เป็นอยา่งไร คนแก่จะเป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นค าถามท่ีตอ้งมีค าตอบ 

แต่ส่ิงท่ีเป็นห่วงมาก ๆ ส่ิงแรก คือ ‚Distracted Society‛ สังคมซ่ึงไขว้เขว บางคร้ังสับสน 
เรารู้ดีว่าขณะน้ี ทุกวนัน้ี การเช่ือมโยงโซเซียลมีเดียนั้นรุนแรงมาก แต่การเช่ือมโยงของโซเซียล
มีเดียนั้นถา้เราตามไม่ทนั ไม่มีสติ ก าลงัก่อใหเ้กิดอะไรหลายอยา่งในเมืองไทย สุดแลว้แต่ใครจะพูด
อะไร 

เมืองไทยซ่ึงเคยมีความสมานฉนัทอ์ย่างดี วนัน้ีถา้ท่านดูวิดีโอ ดูคลิป ท่านจะเห็นส่ิงท่ีฝร่ัง
เรียกว่า ‚Hate Speech‛ ปรากฏการณ์ใหม่ที่ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง ซ่ึงไม่ทนัรู้จกักนัเลยก็
เกลียดกนัแลว้ เห็นข่าวอีกฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต เกิดความยินดี ลกัษณะเช่นน้ีไม่ใช่คนไทยในอดีต แต่
เกิดผลจาก social media ซ่ึงขาดการดูแล ขาดการควบคุมท่ีดี มีประเทศไหนบา้งท่ีปล่อยให้มี
สถานีโทรทศัน์เกิดข้ึนตามสบาย มีแต่ประเทศไทย น่ีคือนวตักรรมช้ินเอกของเมืองไทยเลย ใช้
ช่องทางน้ีด่าผา่นสถานี ท าใหป้ระเทศไทยแยกเป็นเส่ียง ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งรู้จกักนัเลย ส่ิงน้ีแหละไม่ได้
เพิ่งเกิดข้ึนในเมืองไทย เกิดมาในประเทศอ่ืนแลว้ เคา้เรียก Distracted Society เราจะดูแลอย่างไร 
และยิง่ทวมีากข้ึนๆ และหากดูใน website หรือ Facebook ข่าวสารผา่นจากจุดหน่ึงผา่นไปจุดหน่ึงสู่



 
13 

 

อีกจุดหน่ึง ไม่ตอ้งคิดเลย เช่ือตามกนัหมด แลว้แต่ใครจะเขียนวา่อะไร เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่มาก ๆ 
ไม่มีประเทศไหนท่ีมีวิทยุชุมชนเต็มไปหมดทัว่ประเทศ จะให้โรงพยาบาลรามาธิบดีท าทีวีรามา ยงั
ไม่ง่ายเลย แต่วทิยชุุมชนออกเกล่ือนเตม็ประเทศ 

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงต่อมา คือ ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ‘ศีลธรรม’ เรารู้ว่า
ศีลธรรมเป็นหลกัส าคญัของชีวติคนเรา เป็นตวัก ากบัวา่อะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรท า ไม่ควรท า แต่
เวลาท่ีประเทศเราพฒันาไป ดว้ยวิธีใดก็ตาม ศีลธรรมไดจ้างหายไป ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้
วา่ ‚สังคมจะวิปริต เพราะเราเคลื่อนออกจากหลักธรรมไปสู่เร่ืองอื่นโดยเฉพาะเร่ืองวัตถุนิยม‛ ส่ิง
เหล่าน้ีท าให้หลายอย่างไขวเ้ขว เราบูชายกย่องคนรวย ซ่ึงมีการจดัอนัดบัคนรวยสูงสุด ใครรวย มี
เสน่ห์ คือ มีเกียรติ นักธุรกิจผูป้ระสบความส าเร็จคนน้ีมีเงินแสนลา้น แต่เราไม่เคยมีส่ิงเหล่าน้ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนดีเลย  

ฉะนั้น ‚ในอดีตไม่ว่าครอบครัว ไม่ว่าโรงเรียน ไม่ว่ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าองค์กรเอกชน ต้อง
ให้ความส าคัญกบั ‚ศีลธรรม‛ แต่ส่ิงเหล่านี ้จางหายไปตามกาลเวลา‛ 

‘ปัญหาคอร์รัปช่ัน’เรากลับรับได้ เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจ ถา้ดูวิกฤติทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน เร่ิมจาก
เศรษฐกิจเกิดข้ึนเพราะความโลภ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 2008 ของโลกท่ีเกิดข้ึน ลว้นเกิดจาก
ความโลภ รู้ว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ถูกตอ้งก็ยงัท า จนเกิดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เร่ืองคอร์รัปชัน่ ให้สินบน 
ทุกคนรู้วา่ไม่ถูกตอ้ง แต่ก็ยงัท า เพราะมองว่าความร ่ ารวย ผลประโยชน์ท่ีไดน้ั้น คุม้ค่ากว่าการเป็น 
‚คนดี‛ สังคมไม่มีรางวัล (Reward) ไม่มีการลงโทษอย่างแท้จริง (Real Punishment) จึงเกิดส่ิง
เหล่านีข้ึน้ 

การเมืองเปล่ียนเพราะอะไร ท าไมตั้งคนทั้งหลายเขา้มาโดยไม่มีระบบคุณธรรม เพราะจะ
เอาชนะ ตอ้งการ ‚คนส่ังได้‛ มากกวา่ ‚คนที่ใช้การได้‛ เม่ือเป็นเช่นนั้น ท าให้ความสามารถของ
ประเทศอ่อนดอ้ยลง 

แต่ท่ีร้ายท่ีสุด สังคมขาดคุณภาพ เคยชิน รู้วา่ผดิแต่ไม่กลา้ฝืน ขาดความกลา้ในการยืน ต่อสู้
ในส่ิงท่ีผดิ ส่ิงเหล่าน้ีผมคิดวา่ส าคญั จะปฏิรูปอย่างไรกไ็ม่เกดิผล ปฏิรูปเชิงอกัษรตัวบทกฎหมายไม่
มีผล ถ้าคนไม่มีศีลธรรม ถ้าไม่รู้ผิดชอบช่ัวดี ไม่รู้ว่าอะไรควรท าไม่ควรท า คนสมัยโบราณจะรู้ว่า
อะไรควรไม่ควร คนสมัยนีไ้ม่สนใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ขอให้ได้บรรลุในส่ิงที่ต้องการ อันนี้คือ
ส่ิงทีผ่มเป็นห่วงทีสุ่ด เราไม่อยากให้ลูกหลานของเราเติบโตขึน้มาในสังคมแบบทุกวันนี ้
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มิติที่ 3 ด้าน ‚การเมือง‛ ไม่มีใครรู้ว่าการเมืองไทยมาถึงจุดน้ีไดอ้ยา่งไร จุดซ่ึงชะงกัชะงนั 
มองดูแลว้เมืองไทยตอนน้ีอยู่บนทางแพร่ง หากเราน่ิงอยูอ่ยา่งน้ี ปล่อยต่อไป จะเห็นเศรษฐกิจของ
เราค่อย ๆ หลอมละลาย ความเดือดร้อนเต็มไปหมด หากเราเดินแยกซ้ายไปสู่ความรุนแรง ตอนนั้น
ประเทศเราจะมีปัญหา จะกลายเป็นประเทศท่ีเคา้เรียกวา่ ‚ล้มละลายด้านรัฐ‛ 

แต่หากเบ่ียงไปอีกทาง พยายามหาทางออก ยุติ รู้จกัเสียสละกนับา้ง หารัฐบาลมาคัน่ตรง
กลาง ซ่ึงผลกัดนัใหป้ระเทศเดินหนา้ต่อไปได ้และสามารถปฏิรูปไดพ้อสมควร ผมเช่ือวา่ฐานอยา่ง
เมืองไทยสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทีส่ าคัญคือให้คนไทยน้ันมีความสมานฉันท์กนัมากกว่านี ้ 

ส่ิงที่เป็นข่าวในวันน้ีว่าไทยไปเชิญนายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) 
มาเป็นกรรมการห้ามมวย เกิดมาปีน้ีผมอายุ 61 เป็นข้าราชการ อายที่เกิดเป็นคนไทย เกิดมาผม

ภูมิใจว่าเราไม่เคยเป็นข้ีข้าใคร เรามีคนเก่งของเราคุยกันรู้เร่ือง แต่ทําไมเดี๋ยวน้ีคุยกันไม่ได้ แล้ว
เลขาธิการยเูอ็นเป็นใคร 

เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทันทีที่มีคนกลางจากต่างประเทศเข้ามา หมายความว่า ประเทศไทย

ล้มเหลวทางการเมือง ประเทศน้ันในภาพลักษณ์ของโลกจะกลายเป็นประเทศที่แก้ปัญหาตัวเอง

ไม่ได้ เอาอํานาจไปให้คนภายนอก ส่ิงเหล่าน้ีผลกระทบจะรุนแรงมากโดยที่คุณนึกไม่ถึง และใช้เวลา
อีกหลายปีกว่าทีเ่ราจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นประเทศทีม่ีเกยีรติและมีศักดิ์ศรี 

ตัวอย่างของประเทศที่มีภาพลักษณ์แบบน้ัน เช่นประเทศอย่างซีเรีย โซมาเลีย หรือกระทั่ง

ประเทศทีก่าํลังรบกนัอยู่ในขณะน้ี ประเทศไทยไม่ถงึขนาดน้ันเลย ฉะน้ันให้คิดใหม่ และพยายามให้
ยติุให้ได้โดยเร็วด้วยคนไทยกนัเอง 

ลกัษณะเช่นน้ีท่ีผมพยายามกล่าวมาทั้งหมดผมก าลงัจะบอกวา่ ‚เราก าลังเปลี่ยน‛ ซ่ึงจะไป
อยูท่ี่ไหนนั้น ดีหรือเลว ข้ึนอยู่กบัตวัเรา ผมเช่ือมัน่วา่ ‚เราไปได้‛ แปลว่า ทุกคนน้ันจะต้องมีส่วน
ร่วม มหาวทิยาลยัเป็นส่ิงส าคัญ ในสถานการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึน้ สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นผู้น า ตอ้งถามวา่ มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอะไรบ้าง อะไรที่เราควรท า 
การเป็นสถาบันศึกษาซ่ึงเป็นผู้น าเร่ืองของวิชาการเพียงพอหรือไม่กับสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็น
เช่นนี ้

ส าคัญประการแรก คือ ผู้น าทางความคิด ในสภาวะความสับสนหรือวุ่นวาย ในสภาวะท่ี
ประชาชนไม่รู้จะฟังใครดี มหาวิทยาลยันั้นคือท่ีรวมของคนซ่ึงมีการศึกษาสูงสุด มีความคิดท่ีดีเลิศ 
บทบาทตรงน้ีเป็นหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั เป็นโอกาสดีท่ีศาสตราจารยรั์ชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี
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มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ตอ้งพูดและตอ้ง
คิด จากวนัน้ีเป็นตน้ไปบทบาทของมหาวิทยาลยัคืออะไร มีส่ิงอะไรท่ีควรจะช้ีน าหรือไม่ ให้มีสติ
หรือไม ่เราคือคนซ่ึงขา้งนอกใหค้วามเคารพนบัถือ 

ประการทีส่อง บ้านเมืองจะต้องปฏิรูป แต่การปฏิรูปตอ้งมีความรู้ มีขอ้มูล ซ่ึงตอนน้ีเร่ิมท า
ไปแล้วถือเป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่เพียงแค่มหาวิทยาลัยมหิดล เราจะต้องให้ทุกมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
ก าลังคน ก าลังสมองของเรากระจายไปตามมหาวิทยาลัย เราต้องพยายามเช่ือมโยง โดยการมี 
research agenda ร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั ถา้สามารถคุยได้แล้ว มี research agenda อะไรที่
ส าคัญสัก 5-6 เร่ือง แล้วมาท างานร่วมกัน มีการแบ่งสรรคน ก าลังทรัพยากร และเอาความรู้เหล่านี้
ให้กับรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าเพื่อการปฏิรูป มนัเป็นส่ิงท่ีท าได้แน่นอน อย่างสมยัก่อนเวลาท่ี
สหรัฐอเมริกาตามหลังญ่ีปุ่น เขาจะระดมทรัพยากรร่วมกัน ท าเร่ืองของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีเพื่อ break through และเอาชนะญ่ีปุ่น ไม่ใช่การแข่งกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั แต่เป็นการ
ร่วมกนั เช่น ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลท าเร่ืองประชากรผูสู้งอายุ เร่ืองน้ีตอ้งท าเป็นเร่ืองใหญ่ข้ึน ระบบ
สวสัดิการ (ไม่เคยมีใครท าเลย) ถึงเวลาต้องท า จะท าอย่างไร ต้องแบ่งงานกันท า การปฏิรูป
การเกษตรถา้ไม่ปฏิรูป ชาวนาอยู่ไม่ได ้ใครเป็นคนท า จะไปหวงัพึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นไปไม่ได ้อนัน้ีคือบทบาทท่ีคิดว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเป็นผูน้ าของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยได ้จงัหวะน้ีเป็นจงัหวะดีท่ีสุด คนก าลงัต่ืนตวั 

ประการที่สาม การเมืองจากวนัน้ีจะเปล่ียนแปลง ไม่ใช่การเมือง ‚เชิงด่ิง‛ แต่จะเป็น
การเมือง ‚เชิงระนาบ‛ ประชาชนต่ืนตวั ตอ้งการมีส่วนร่วม ตอ้งการมีการแสดงความคิดเห็น และ
พร้อมจะไม่ร่วมมือและหรือต่อตา้นหากไม่เห็นดว้ย ลกัษณะเช่นน้ี มองวา่การต่ืนตวัของประชาชน
เป็นส่ิงท่ีดี แต่ตอ้งต่ืนข้ึนมาอยา่งมีความรู้ และบทบาทของมหาวิทยาลยัไม่ใช่ตั้งอยูบ่นฐานท่ีมัน่ จะ
ช่วยขบัเคล่ือนสังคมได้อย่างไร การปฏิรูปไม่ใช่การแก้กฎหมาย แต่ข้ึนอยู่กบัว่าจะท าอย่างไรให้
ประชาชนเขา้ใจ ยอมรับอย่างมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นด้วยการแก้กฎหมายไม่มีทาง
ส าเร็จ แต่ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมกระตุน้จนเกิดภาคประชาสังคมท่ีเขม้แขง็ คอร์รัปชัน่เกิดข้ึนไม่ได ้
บทบาทเหล่าน้ีในอดีตเรามีนอ้ย เรามีโครงการนกัศึกษาออกสู่ชนบท อาจารยอ์อกสู่ชนบท หมอสู่
ชนบท ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ทีเดียวท่ีในอนาคตควรท าเพื่อเป็นกาวเช่ือมโยงสังคม ทั้งความรู้ ทั้ง
ความรัก อธิบายใหเ้ขา้ใจวา่เมืองไทยเป็นอยา่งไร ซ่ึงมหาวทิยาลยัตอ้งท าร่วมกนัดว้ย 

ประการทีส่ี่ (เร่ืองน้ีถา้มีโอกาสผมอยากจะท า) ท าอย่างไรให้ศีลธรรมกลับคืนมา ตลอดเวลา
ท่ีผมเรียนมหาวิทยาลยัมาถึงวนัน้ี ทิศทางการศึกษามกัเน้นอยู่อย่างเดียว คือ ความสามารถและ
แข่งขัน แต่เราไม่เคยปลูกฝังส่ิงท่ีเคยมีในอดีต คือ อีกดา้นหน่ึงของการสร้างคนข้ึนมา สิงคโปร์เร่ิม
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ปฏิรูปการศึกษาแลว้ เขา balance ระหว่างความรู้ที่ต้องไปต่อสู้ในอนาคตกับบุคลิกของคนของเขา
ในอนาคตข้างหน้า เร่ิมปูลกฝังเร่ืองของค่านิยม ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ และครอบครัว เขา้
ไปอยูใ่นระบบการศึกษารวมถึงขั้นมหาวิทยาลยั ฉะนั้นบทบาทของมหาวิทยาลยั ตั้งแต่ปีหน่ึงถึงปี
สุดทา้ย ควรจะมีอะไรในส่ิงเหล่าน้ี ถา้หากไม่ปลูกฝังเขาในขณะน้ี เขาก็จะวิ่งออกไปท ามาหากิน 
กอบโกย และอาจเขา้สู่วงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่  

สหรัฐอเมริกา เจริญได้เพราะอะไร เป็นประเทศท่ีผมไม่เคยคิดว่าจะท าได้ แต่เจริญได ้
สังคมเขาหลากหลาย เพราะเด็กท่ีเขา้เรียน เขาปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย ์ ผมไปดูต ารามีการ
เล่าเร่ืองความซ่ือสัตยข์องจอร์จ วอชิงตนั วา่คนๆน้ีเกิดมาไม่โกหก เป็นนิยายสอนเด็ก เด็กเขามอง
และบูชา จอร์จ วอชิงตนั แต่ประเทศไทยมีแต่คนไหนประสบความส าเร็จในชีวติ รวยแค่ไหน เราไป
บูชาในส่ิงเหล่านั้น บุคลิกของความเป็นผูน้ า บุคลิกของความรับผิดชอบ บุคลิกท่ีรู้วา่ชาติส าคญักวา่
ส่วนตัว ส าคัญกว่าพรรค ต้องเร่ิมปลูกตั้ งแต่วนัน้ี ฉะนั้ นผมไม่ฝากความหวงักับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ฝากความหวงักบัมหาวทิยาลยั 

ประการสุดท้ายคือ  มหาวิทยาลัย เมืองไทยต้องปฏิ รูปตัว เอง  ไม่ต้องรอราชการ 
มหาวทิยาลยัมหิดลเป็นผูน้ าไดเ้ลย ผมเคยไดย้นิคุณหมอรัชตะ เคยบอกวา่ KPI เป็นร้อยๆตวั ท าๆไป
เถอะ แต่วา่คุณตอ้งมี KPI ของคุณเองวา่คุณจะท าอะไร มหาวิทยาลยัของคุณนั้นอนาคตจะท าอะไร 
จะเดินเส้นไหน หากท าตาม KPI ของราชการไทย อนาคตคุณจะไปแข่งกบัลาว ผมอยู่สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) กรรมการสภามหาวิทยาลยัพบ KPI บอกวา่ให้มีนกัศึกษาปีละ
แค่น้ี นัน่คือปริมาณไม่ใช่คุณภาพ  มหาวิทยาลยัมหิดลผมไม่ทราบท่านมี KPI อะไร แต่ KPI ท่ีผม
กล่าวมาเม่ือสักครู่น้ี อาจารยข์องท่านท าอะไร หลกัสูตรเป็นอย่างไร วิชาการ การช่วยเหลือสังคม
เป็นอย่างไร อยู่ท่ีว่าเราจะตั้ง KPI น้ีอย่างไร เพราะถ้ามหาวิทยาลยัไม่เร่ิมตน้ ไม่มีทางจะปฏิรูป
การศึกษาไดแ้น่นอน โลกเปล่ียนเร็วมาก ทุกวนัน้ี เป็นพ่อคนยงัสอนลูกไม่ไดเ้ลย เพราะเด็กมนัรู้
รอบมากกวา่เรา ทั้งวนัอยูก่บัอินเตอร์เน็ต พอเราบอกเคา้แบบน้ี เคา้บอกพ่อผิด แถมพิสูจน์ให้เราดู
ดว้ยวา่พ่อดูจากตรงน้ี เราเป็นไดอ้ยา่งมากแค่ Facilitator สอนไดรู้้แค่วา่อะไรถูกอะไรผิด ศีลธรรม
คืออะไร และส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงซ่ึงเราตอ้งปฏิรูปตวัเราเองก่อน ก่อนท่ีเราจะช่วยคนอ่ืนได ้ 

ผมคงไม่ใชเ้วลามากไปกวา่น้ี ผมคิดวา่ผมมาพูดในส่ิงท่ีผมอยากจะพูด เพราะคุณหมอท่าน
อธิการบดีไม่ไดบ้อกใหผ้มพดูเร่ืองอะไร แต่ส่ิงเหล่าน้ี คือส่ิงท่ีผมอยากเห็น มหาวิทยาลยัมหิดลเป็น
ผูน้ าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะคุณพร้อมท่ีสุด คุณมีทั้ งศิลปะและวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัไหนท่ีมีความพร้อมในเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างเช่นมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นสาขาท่ี
ส าคญัท่ีสุดในอนาคตขา้งหนา้ และพอดีท่ีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นประธาน ทปอ. จะ
มีช่วงเวลาไหนท่ีดีเท่าเวลาน้ี ท่ีจะไปสร้างวสิัยทศัน์ (Vision) ใหม่ใหก้บัอธิการบดีทัว่ประเทศ 



 
17 

 

 ขอบคุณท่านท่ีเชิญผมมาบรรยายในวนัน้ี เพราะเป็นโอกาสท่ีว่าในอนาคตขา้งหน้าจะมี
โอกาสมาช่วยท่าน ไม่วา่จะในเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ ขอบพระคุณอีกคร้ังครับ  ขอบคุณครับ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

ความเป็นมาในการจัดแสดงปาฐกถาเกยีรติยศฯ 
เน่ืองในวนัพระราชทานนามมหาวทิยาลัยมหิดล 

(พ.ศ. 2542-2557) 
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ความเป็นมาในการจัดแสดง 
ปาฐกถาเกยีรติยศฯ เน่ืองในวันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลยัมหิดล" 

 
‚มหิดล‛ เป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวง โดยเฉพาะการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทยแ์ผนปัจจุบนัของไทยและพระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม ‚มหิดล‛ ใหเ้ป็นนามของมหาวิทยาลยั ท่ีไดต้ราพระราชบญัญติัมีผลใช้
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2512 ซ่ึงนบัวา่เป็นวนัเร่ิมตน้ของการใชช่ื้อ มหาวิทยาลยัมหิดล 
นบัจากวาระนั้นจนถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2557 ซ่ึงเวียนมาบรรจบครบ 45 ปี ท่ีไดรั้บพระราชทานนาม
ใหเ้ป็น ‚มหาวทิยาลยัมหิดล‛ การไดรั้บพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณคร้ังน้ี ยงัความปิติยินดีเป็น
อย่างยิ่งให้แก่บรรดาอาจารย ์ นกัศึกษา และเจา้หน้าท่ีทุกระดบั ตลอดจนศิษยเ์ก่าและนกัศึกษา
ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัมหิดล  

นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปี พ.ศ. 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ไดมี้ด าริให้มีการจดั
ปาฐกถาเกียรติยศฯ เน่ืองในวนัพระราชทานนาม ‚มหาวิทยาลยัมหิดล‛ ติดต่อกนัมาทุกปี โดยได้
เชิญผูท้รงคุณวฒิุจากสาขาต่าง ๆ มาแสดงปาฐกถาในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
พ.ศ. 2542 ปาฐกถาเกียรติยศเน่ืองในงานคลา้ยวนัพระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหิดล 

โดย สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ 

พ.ศ. 2543 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 1  
โดย ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทว ี

พ.ศ. 2544 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 1  
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ประเวศ วะสี 

พ.ศ. 2545 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 2  
เร่ือง ‚สุขภาพสังคม‛  
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ประเวศ วะสี   
แนวทางการบริหารจดัการองคก์รสู่ความย ัง่ยนื 
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พ.ศ. 2546 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 2  
เร่ือง ‚พระพุทธศาสนากบัการเติมปัญญาใหส้ังคม‛  
โดย พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

พ.ศ. 2547 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 3 
เร่ือง ‚เศรษฐกิจการเงินโลกกบัการปรับตวัของอุดมศึกษาไทย‛  
โดย ดร.โอฬาร ไชยประวติั  
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  
มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

พ.ศ. 2548 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 3 
เร่ือง ‚โครงการพฒันาดอยตุง‛  
โดย ม.ร.ว.ดิศนดัดา ดิศกุล  
เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัภ ์

พ.ศ. 2549 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 4 
เร่ือง ‚การปฏิรูปการเมืองกบัสภาพสังคมไทย‛ 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.อมร จนัทรสมบูรณ์ 
ประธานคณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2550 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 4 
เร่ือง ‚สหกิจศึกษากบัการพฒันาคุณภาพบณัฑิต‛ 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2551 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 5 
เร่ือง ‚ประสบการณ์การบริหารมหาวทิยาลยัออกนอกระบบเป็น
มหาวทิยาลยั ในก ากบัของรัฐ‛ 
โดย ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร 
ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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พ.ศ. 2552 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 5 
เร่ือง ความอยูร่อดของมนุษยศาสตร์ไทย 
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเจตนา นาควชัระ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2553 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 6 
เร่ือง "Current Global Health Issues" 
โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย ์ดร.ไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ 
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

พ.ศ. 2554 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 6 
เร่ือง "การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนโดยการปฏิวติัการศึกษาและ
พฒันาชนบท" 
โดย คุณมีชยั วรีะไวทยะ 
นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

พ.ศ. 2555 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 7 
เร่ือง "แนวทางการบริหารจดัการองคก์ร สู่ความย ัง่ยนื" 
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยก์ษาน จาติกวนิช คร้ังท่ี 7 
เร่ือง "การพฒันาประเทศไทยเพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC)‛ 
โดย คุณกานต ์ตระกลูฮุน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย ์นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท ์คร้ังท่ี 8 
เร่ือง "ประเทศไทยบนเส้นทางเปล่ียนผา่น" 
โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

 

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/speech/speech_56.pdf
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