สถาบันอนาคตไทยศึกษา
สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นองค์กรที่จัดตั้ง ขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสวงหากาไร ก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนัก
ธุรกิจ นักวิชาการและผู้นาความคิดจากหลากหลายสาขาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อดาเนินการ
ศึกษาวิจัยและนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีนัยสาคัญต่อภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม
วัตถุประสงค์
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เพื่ อยกระดั บ การพู ดคุ ยเชิ งนโยบายของ
ประเทศให้อ ยู่บ นพื้ น ฐานของข้ อมู ลและ
การวิเคราะห์

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศมักเป็นเรื่อง
ที่ซับซ้อน ดังนั้นหากขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพออาจทา
ให้การพูดคุยเชิงนโยบายออกนอกประเด็นไป จนกลายเป็น
ถกเถียงกันด้วยความรู้สึก เราเชื่อว่าการถกเถียงเชิงนโยบาย
อย่ า งสร้ า งสรรค์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ หากปราศจากข้ อ มู ล ที่
เพียงพอ และการวิเคราะห์ประเด็นที่ชัดเจน

2

เพื่อเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์และ
นาไปปฏิบัติได้จริง

หลายครั้งการวิเคราะห์กลับกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่
ข้อเสนอว่าไม่ควรทาแบบนี้ แต่กลับไม่มีใครบอกว่าควรทาอะไร
อย่า งไร เราทราบดีว่ า ไม่มี ทางออกที่ส มบูร ณ์แบบเพราะทุ ก
ทางออกย่ อ มมี ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ แต่ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศ
สามารถก้าวต่อไปได้ เราจะนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดี
พอที่ จ ะท าให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง และน าไปสู่
ทางออกที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง

ภารกิจของสถาบัน
ENGAGE

ANALYZE

INFORM

เราจะร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ผู้ น าในวงการ
ธุ ร กิ จ นั ก วิ ช าการ และผู้ ก าหนด
นโยบายของประเทศเพื่อทาความเข้าใจ
และกาหนดประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่
การวิเ คราะห์ ที่ ต รงจุ ด และได้ม าซึ่ ง
แนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริง

เราจะวิเคราะห์ปัญหาบนพื้นฐานของ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในหลากมิ ติ ห ลายมุ ม มอง
เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง
และเสนอแนะทางออกที่สร้างสรรค์

เราจะร่วมมือกับเครือข่ายของเราเพื่อ
ช่วยยกระดับการพูดคุยในเชิงนโยบาย
ของประเทศให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
และการวิเคราะห์ด้วยการให้ข้อเท็จจริง
ในหลายมิติ

“

“

มุ่งหวังให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจนกลายเป็นการ
พูดคุยเชิงนโยบายในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคต

เราแตกต่างจากสถาบันวิจยั ทั่วไปอย่างไร
สถาบันอนาคตไทยศึกษามีปรัชญาการดาเนินงานที่แตกต่างจากสถาบันวิจัยทั่วไป 5 ประการ คือ
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เครือข่ายนักคิดนักปฏิบัติ
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เป็นกลาง

เราไม่ใช่เพียงกลุ่มของนักคิด นักวิชาการ แต่เราทางานเป็น
เครือข่าย ร่วมมือกับนักปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มนักธุรกิจ หรือกลุ่มผู้กาหนดนโยบาย เพื่อร่วมกันคิด
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง และ
ช่วยกันขับเคลื่อนให้แผนปฏิบัตินั้นบรรลุผลสาเร็จ

เราตระหนัก ดีว่าหน้าที่ของเราคือ การดาเนินงานวิจัยอย่างเป็น
กลาง เราจึงมุ่งเน้นการนาเสนอมุมมองของทุกฝ่ายผ่านการ
วิ เคราะห์ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศใน
ภาพรวม
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04

หลากมิติหลายมุมมอง

ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาหรือประเด็นที่ต้องค้นหาไม่ได้
ถูกจัดใส่กล่องตามสาขาทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา การ
จะหาทางออกให้กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย
มุมมองในหลากมิติหลายมุมมอง ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างบูรณาการ เราจะใช้เครือข่ายนักคิด นัก
ปฏิบัตทิ ี่สถาบันฯ สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงมุมมองที่หลากหลาย
จากผู้รู้ในหลายสาขาวิชาเพื่อหาทางออกที่ดีพอให้กับประเด็น
นั้นๆ

05

Open Source

ในปัจจุบันมีงานวิจัยดีๆ อยู่จานวนมาก เราไม่คิดว่าเราเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่อง แต่งานของเราคือ การวิเคราะห์ต่อยอด
ผลงานวิ จั ยที่ มี อยู่ และเสนอแนะทางออกที่สร้ างสรรค์ แ ละ
ปฏิบัติได้จริง ด้วยการยกระดับงานของเราให้เป็นการพูดคุยใน
เชิงนโยบายระดับประเทศ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากหลาย
ภาคส่วนและมีการนาข้อเสนอแนะของเราไปใช้ได้จริง
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หากหยิบงานวิจัยที่เราเห็นกันโดยทั่วไปขึ้นมาชิ้นหนึ่ง จะพบว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่จะต้องทุ่มเททรัพยากร (อย่างน้อย 70%) ให้กับ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และค้ น หาค าตอบเชิ ง วิ ช าการ แต่ ก ลั บ ให้
ความสาคัญค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 30%) กับการค้นหานัยยะ หรือ
ข้อแนะนาที่ได้จากคาตอบนั้นในเชิงธุรกิจและนโยบายที่สาคัญ
ดังนั้น สิ่งที่เราจะทาคือ การทาในสิ่งที่งานวิจัยรูปแบบเดิมๆ ยัง
ขาดอยู่ เราจะทุ่มเททรัพยากรให้กับการหาคาตอบว่าจะมีแนว
ทางแก้ไขเรื่องนั้นๆ อย่างไร (implementation)

งานของเรา
เพื่อให้การวิเคราะห์ และการหาทางออกมีความเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการตามปรัชญา “หลากมิติ หลายมุมมอง” ขอบเขต
งานวิจัยจะประกอบด้วย 4 ด้านที่สัมพันธ์กัน คือ ภาคธุรกิจ ภาคสาธารณะ ภาคประชาชน และโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม โดยจะ
นาเสนอผลงานและกิจกรรมทั้งในรูปแบบของรายงานวิจัย และงานสัมมนา ตัวอย่างเช่น


 Policy Watch

TFF KPI and Index

แสดงตัวชี้วัดของประเทศไทยที่น่าสนใจใน 4 มิติ เพื่อสะท้อน
ศักยภาพของประเทศในอนาคต ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยมี
สถาบันใดนาเสนอ


เป็นการนานโยบายที่เป็นประเด็นน่าสนใจมาวิเคราะห์บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและจัดทาเป็นบทความสัน้ ๆ เพื่อ
อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 Opportunity Cost

TFF Roundtable Report

เป็นรายงานที่นาประเด็นความเห็นและมุมมองจากวงสนทนา
ของผู้นาในวงการธุรกิจ นักวิชาการ ผู้กาหนดนโยบาย รวมถึง
นักคิดและนักปฏิบัติในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจมานาเสนอ และ
วิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนของการไม่เดินหน้าที่จะทาในสิ่ง
หรือโครงการที่คิดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่ง
เราเรียกต้นทุนของการไม่เดินหน้าประเภทนี้ว่า “ค่าเสีย
โอกาส” โดยสถาบั น จะน าเสนอตั วเลขของต้ น ทุ น นี้ ใ น
รูปแบบที่วัดกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นได้ชัดเจน
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โครงสร้างการบริหารของสถาบัน
เราเป็นสถาบันวิจัยทีจ่ ัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสวงหากาไร ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่สถาบันอย่างมากที่มีบุคคลากรจากหลากหลายวงการได้อุทิศ ตนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับสถาบันดังต่อไปนี้
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9. คุณวิชา พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
10. คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

11. คุณศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์เปอเรชั่น
12. คุณสาระ ล่าซา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
13. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
14. คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทีไอ โฮลดิง้ จากัด
15. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด

