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สถาบันอนาคตไทยศึกษา เปิ ดตัวหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย” วิ เคราะห์อาการและ
ภูมิค้มุ กันของประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ ของ 17 ผูท้ รงคุณวุฒิที่ต้องการเห็นประเทศ
เดิ นหน้ าได้อย่างยังยื
่ น
17 ตุลาคม 2556 – สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “จับชีพจรประเทศ
ไทย” ย้อนมองอดีตของประเทศในช่วง 20 ปี ผ่านประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลากหลายมิติ เพื่อตรวจสุขภาพของ
ประเทศว่ายังแข็งแรงดีและมีภูมคิ มุ้ กันทีเ่ พียงพอหรือไม่ พร้อมเปิ ดตัวหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย: A nation in
decline?” ทีจ่ ดั ทาขึน้ ภายใต้พลังแห่งความร่วมมือของ 17 ผูท้ รงคุณวุฒทิ ต่ี อ้ งการเห็นประเทศก้าวข้ามปญั หาทีเ่ ผชิญอยู่
และสามารถเดินหน้าได้อย่างยังยื
่ นในอนาคต
ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) กล่าวว่า “การจัดงาน
สัมมนาในครัง้ นี้ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพียงเพื่อนาเสนองานวิจยั และจัดให้มเี วทีเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นเท่านัน้ แต่
สถาบันฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเปิ ดตัวหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” ซึง่ ถูกจัดทาขึน้ ภายใต้พลัง
แห่งความร่วมมือของ 17 ผูท้ รงคุณวุฒทิ ต่ี อ้ งการเห็นประเทศก้าวข้ามปญั หาทีเ่ ผชิญอยู่ และสามารถเดินหน้าได้อย่าง
ยังยื
่ นในอนาคต โดยในงานนี้ สถาบันฯ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ 6 ท่านทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการปาฐกถาพิเศษ
และเสวนาบนเวทีเพื่อสือ่ ให้เห็นถึงอาการของประเทศทีน่ ่าเป็ นห่วง พร้อมนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ไขปญั หา
และสร้างภูมคิ มุ้ กันร่วมกัน ซึง่ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ ราษฎร
อาวุโส, ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี อดีตรมว. กระทรวงพาณิชย์, ศาสตราพิชาน ดร. ทนง พิทยะ อดีตรมว.
กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์, คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ, คุณทศ จิราธิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด และคุณบรรยง พงษ์พานิช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ส่วนผูท้ รงคุณวุฒอิ กี 11 ท่านทีม่ าร่วมแบ่งปนั ประสบการณ์ และทาให้การนาเสนอเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือ “จับชีพจร
ั ้ ่ ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร
ประเทศไทย : A nation in decline?” มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ได้แก่ คุณโฆษิต ปมเปี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, ดร. ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ ์ อดีตผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, คุณดอน ปรมัตถ์วนิ ยั อดีต
เอกอัครราชทูตไทย ประจาสหรัฐอเมริกา, คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์
จากัด (มหาชน), พล.ท. นาวิน ดาริกาญจน์ ผูช้ ่วยหัวหน้าเสนาธิการ ประจารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ดร. บัณฑิต
นิจถาวร กรรมการผูอ้ านวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยและอดีตรองผูว้ ่าการธปท., คุณบุณยสิทธิ ์ โชค
วัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, ศาสตราจารย์ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรมว. กระทรวงวิทย์ฯ และอดีตผอ. สวทช.,
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณวีระศักดิ ์ โควสุรตั น์ อดีตรมว. กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา และศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาหรับงานวิจยั ในหัวข้อ “A nation in decline?” ทีส่ ถาบันฯ นาเสนอในงานสัมมนาจะเป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อหาทีอ่ ยูใ่ น
หนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” เช่นเดียวกัน โดยงานวิจยั จะแสดงการวิเคราะห์ใน 5 เรื่อง คือ
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หนึ่ง อันตรายของการเสือ่ มถอยจากบทเรียนทีเ่ ห็นจากประเทศฟิลปิ ปิ นส์ สอง สัญญาณเริม่ ต้นแห่งความเสือ่ มถอยของ
ประเทศ 3 อาการ ซึง่ ได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดเริม่ หดตัว ความล้าหลังเพื่อนบ้าน และความเก่งของเราในด้านต่างๆ สาม
การมองผ่านอดีต 20 ปี เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไรใน 4 มิติ ได้แก่ มิตทิ างเศรษฐกิจทีย่ งั คงเน้นการเพิม่
การผลิตมากกว่าเพิม่ ผลิตภาพ มิตทิ างสังคมทีก่ ารเข้าถึงโดยเฉพาะบริการด้านการศึกษาดีขน้ึ แต่คุณภาพกลับแย่ลง โดย
ปญั หาสังคมของเยาวชนยังคงเป็ นเรื่องทีน่ ่าเป็ นห่วงทีส่ ดุ มิตดิ า้ นพลังงานและสิง่ แวดล้อมซึง่ สถานการณ์แย่ลงไปอีก จากที่
แย่อยูแ่ ล้ว และมิตดิ า้ นธรรมาภิบาลภาครัฐทีเ่ ป็ นเสมือนชิน้ ส่วนทีห่ ายไป เนื่องจากไม่ได้รบั ความใส่ใจในการแก้ไขปญั หา
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะปญั หาด้านการควบคุมคอร์รปั ชันและเสถี
่
ยรภาพทางการเมืองทีย่ งั ไม่ดขี น้ึ สี่ การมองไปใน
อนาคตเพื่อดูว่าประเทศต้องเสียโอกาสใดบ้างจากการละเลยไม่ใส่ใจกับอดีตทีเ่ กิดขึน้ และสิง่ ทีเ่ ราควรทาในวันนี้ให้อาการ
เสือ่ มถอยของประเทศได้รบั ความใส่ใจและนาไปสูก่ ารแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนคืออะไร และห้า การนาเสนอดัชนี
อนาคตประเทศไทยเพื่อใช้เป็ นตัววัดว่าเราได้เตรียมตัวให้พร้อมรับกับอนาคตได้ดเี พียงใด ทัง้ นี้ เราไม่ควรให้ความสาคัญ
แต่เฉพาะ GDP เพราะมันอาจทาให้เราละเลยเรื่องทีส่ าคัญในระยะยาวได้” ดร. เศรษฐพุฒิ กล่าวสรุป
สาหรับท่านทีส่ นใจหนังสือ “จับชีพจรประเทศไทย : A nation in decline?” สามารถอ่านรายละเอียดและวิธกี ารสังซื
่ อ้ ได้
จากเว็บไซด์ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (www.thailandfuturefoundation.org)
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