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10 ปีงบประมาณไทย ... เราเรียนรู้อะไร?
การวิเคราะห์งบประมาณควรจะต้องมองจากภาพใหญ่ เพื่อให้ทราบว่างบประมาณที่ลงไปนั้น
ถูกที่หรือไม่ ตอบโจทย์ของประเทศอย่างไร และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างคุ้มค่าหรือไม่ เมือ่
พูดถึงงบประมาณ สิง่ ทีค่ นสนใจมักเป็ นเรือ่ งทีว่ ่าปีน้ีรฐั จะใช้งบประมาณเท่าใด เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน
หน้ากีเ่ ปอร์เซ็นต์ ขาดดุลมากน้อยเพียงใด หรืออย่างมากก็ดวู ่าแต่ละกระทรวงได้รบั การจัดสรร
วงเงินงบประมาณมากเท่าใด การพิจารณางบประมาณปีต่อปีเช่นนี้ อาจทาให้เราละเลยภาพ

ใหญ่ของงบประมาณ เพราะฉะนั้น เราจึงขอมองย้อนกลับไป 10 ปีเพื่อให้เห็นโครงสร้าง
ภาพรวมของงบประมาณไทย
และขอนาเสนอ 5 ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับงบประมาณไทย
ดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงที่ 1:

10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่า หรือ
เพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 1.4 ล้านล้านบาท ในขณะทีง่ บลงทุนกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 แสนล้านบาท
และมีสัดส่วนเพียง 12% ของงบประมาณเท่านั้น นอกจากนี้ งบประมาณรายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้
เฉลีย่ 9.2% ต่อปี ยังขยายตัวเร็วกว่าอัตราการเติบโตของ GDP (รวมเงินเฟ้อ) ทีเ่ พิม่ ขึน้ เฉลีย่
เพียง 7.2% ต่อปีอกี ด้วย (ดูรปู ที่ 1)
รูปที่ 1 - เปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยและงบลงทุนประจำปี 2546, 2556 และ 2557

_____________________________
หมายเหตุ:
GFS เป็ นมาตรฐานสากลในการทาระบบสถิตเิ พื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง จัดทาโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการลงบัญชีงบการเงินของภาคธุรกิจหรือเอกชน
(อ่าน
รายละเอียดเพิม่ เติมจาก BOX 1: นิยามการลงทุนตามระบบของ GFS และรายจ่ายเพื่อการลงทุน)
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ข้อเท็จจริงที่ 2:

งบลงทุนจริงๆ อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่ปรากฎในรายงานทั่วไป

ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจาปี 2557 มีการรายงานตัวเลข “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”
มูลค่าราว 4.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ของงบประมาณทัง้ หมด
แต่หากดูตวั เลขงบ
ลงทุนตามระบบของ GFS ซึง่ หมายถึงการซือ้ สินทรัพย์ถาวร จะพบว่ามีมลู ค่าเพียง 3 แสนล้าน
บาทเท่านัน้ (ดูรปู ที่ 2)
รูปที่ 2 – แสดงรำยละเอียดของงบประมำณในปี 2557

รายจ่ายเพื่อการลงทุนได้รวมเอาค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น เงินอุดหนุนเงินเดือน ซึ่งไม่ควรจะ
รวมอยู่ใน “งบลงทุน” เข้าไปด้วย จากงบประมาณในปี 2557 เราคงไม่สามารถตอบได้ว่า
ส่วนต่างระหว่าง “รายจ่ายเพื่อการลงทุน” กับ “งบลงทุนตามระบบของ GFS” ที่แตกต่าง
กันมากถึง 1.4 แสนล้านบาทเกิดขึ้นเพราะเหตุใด หรือเป็นค่าใช้จ่ายรายการไหน แต่หากเราดู
งบประมาณในปีก่อนหน้า จะพบว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนได้รวมเอาค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ เช่น
เงินอุดหนุนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ไปด้วย
ทัง้ นี้ ยังไม่รวมถึงรายจ่ายเพื่อการซือ้ หุน้ และรายจ่ายเพื่อซือ้ สินค้าฉุกเฉินซึง่ ถูกจัดเป็นรายจ่ายเพื่อ
การลงทุนตามนิยามด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี รายการทีส่ ามารถนับเป็ นสินทรัพย์ทุนได้กม็ เี พียง
เฉพาะค่าครุภณ
ั ฑ์และทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง มูลค่าประมาณ 2.9 แสนล้านบาท ซึง่ เป็ นตัวเลขทีใ่ กล้เคียง
กับรายจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ทุนถาวรตามนิยามของระบบ GFS (ดูรปู ที่ 3)
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รูปที่ 3 – แสดงรำยละเอียดของงบประเภท “รำยจ่ำยเพือ่ กำรลงทุน” ในปี 2556
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Box 1 : นิยามของ “งบลงทุนตามระบบของ GFS” และ “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”
GFS คืออะไร
GFS (Government Financial Statistics) เป็นมาตรฐานสากลในการทาระบบสถิตเิ พื่อการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายการคลัง จัดทาโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับการลงบัญชี
งบการเงินของภาคธุรกิจหรือเอกชน

นิยามงบลงทุนตามระบบ GFS คืออะไร
งบลงทุนตามระบบของ GFS หรือรายจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (Net acquisition of nonfinancial
assets) หมายถึง จานวนเงินทีร่ ฐั บาลจ่ายไปเพื่อให้ได้สนิ ทรัพย์ทส่ี ามารถนาไปใช้งานได้หลายครัง้
และต่อเนื่อง มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ได้แก่ อาคาร เครือ่ งจักร และเครือ่ งมือ เป็นต้น

นิยามของรายจ่ายเพื่อการลงทุน คืออะไร
"รายจ่ายเพื่อการลงทุน" หมายถึง รายจ่ายทีร่ ฐั บาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตน เช่น ครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ อาคาร สิง่ ก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สนิ ถาวรทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้สามารถยืด
อายุการใช้งาน หรือเพิม่ ศักยภาพและมูลค่าทรัพย์สนิ รวมถึงสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน เช่น สิทธิบตั ร
เครือ่ งหมายการค้าและสัมปทานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ ตลอดจนรายจ่ายทีร่ ฐั บาลอุดหนุนหรือโอนให้โดย
ผูร้ บั ไม่ตอ้ งจ่ายคืน เป็นต้น
ดังนัน้ "รายจ่ายเพื่อการลงทุน" จึงกินความหมายกว้างกว่างบลงทุนตามนิยามของ GFS เพราะ
ครอบคลุมกิจกรรมของรัฐบาลทีไ่ ด้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทัง้ หมดในรอบปีงบประมาณ

ทาไมต้องใช้ระบบของ GFS
งบลงทุนควรหมายถึงค่าใช้จา่ ยเพื่อซือ้ สินทรัพย์ทุนเท่านัน้ ไม่ควรรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างเงินเดือน
ค่าจ้าง หรือเงินอุดหนุ นด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบ GFS จะทาให้ระบบข้อมูลสอดคล้องกับสถิตมิ ห
ภาคตัวอื่นๆ ตามบัญชีประชาชาติ และยังทาให้ขอ้ มูลเป็นระบบเดียวกับประเทศอื่นๆ ทีใ่ ช้ระบบ
งบประมาณตาม GFS ด้วย

_________________________________
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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ข้อเท็จจริงที่

3:

การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหน่วยงานมากกว่าตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปีแล้ว และโจทย์ของประเทศก็
เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน แต่การจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เท่าใดนัก สังเกตได้จากสัดส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงทีแ่ ทบจะไม่เปลีย่ น หรือเปลีย่ นน้อย
มากเมือ่ เทียบกับตัวเลขเมือ่ สิบปีทแ่ี ล้ว ยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรงบประมาณเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ดี วาระของประเทศทีต่ อ้ งพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถยกระดับสินค้าของประเทศให้
แข่งขันได้กลับไม่ได้รบั ความสาคัญจากการจัดสรรงบประมาณมากเท่าทีค่ วร
เช่น ด้านการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึง่ ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันในลาดับที่ 84 จาก 144 ประเทศ1 หรือด้านพลังงาน ทีไ่ ทยยังคงเป็ นประเทศทีใ่ ช้พลังงาน
สิน้ เปลืองทีส่ ุดประเทศหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการใช้พลังงานใน
ลาดับที่ 166 จาก 198 ประเทศ2 แต่ทงั ้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงพลังงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในสองเรือ่ งนี้ กลับได้รบั ความสาคัญน้อยลง เห็นได้จากสัดส่วนงบประมาณทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรลดลง และขยายตัวช้ากว่าการขยายตัวของงบประมาณโดยรวม (ดูรปู ที่ 4)
รูปที่ 4 – แสดงตัวอย่ำงสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณไปยังกระทรวงต่ำงๆ

1
2

ทีม่ า : World Economic Forum : Global Competitiveness Report (2012)
ทีม่ า : International Energy Statistics (2011) จากเว็บไซด์ www.eia.gov
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ข้อเท็จจริงที่ 4:
ประเทศจะได้ผลลัพธ์อะไร

รูปแบบของการจัดสรรงบประมาณยังไม่เอื้อต่อการวัดผลว่า
คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ การทีง่ บประมาณไปกระจุกตัวอยูใ่ น

บางหน่วยงานหรือองค์กร โดยเฉพาะทีท่ ไ่ี ม่ค่อยมีการแจกแจงรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
จะทาให้การวัดผลเป็นไปได้ยาก ตัวอย่างเช่น
 “งบกลาง” ได้การจัดสรรวงเงินงบประมาณมากถึง 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อ

10 ปีที่แล้วกว่า 2 เท่า โดยเงินที่จัดสรรให้กับงบกลางมีมูลค่าเกือบเทียบเท่างบของ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานรวมกัน ในขณะทีก่ ารตัง้ งบ
กลางกลับไม่ตอ้ งแจกแจงแผนการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดเหมือนทีแ่ ต่ละกระทรวงต้องจัดทา
 เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่า
งบประมาณส่วนนี้ให้อานาจกับ
นายกรัฐมนตรีในการอนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เมือ่ 10 ปีทแ่ี ล้ว เงินสารองนี้มวี งเงินไม่
ถึงหนึ่งหมื่นล้านบาท แต่ในปี 2556 ตัวเลขการจัดสรรได้เพิม่ ขึน้ เป็น 7.8 หมืน่ ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังพบว่ารายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่างบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ค่อนข้างมาก3
 แต่ละกระทรวงไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดสรรงบประมาณระดับกรม
โดยเฉพาะ
งบประมาณของสานักปลัดกระทรวง หากพิจารณาเป็ นรายกระทรวงจะพบว่า มีความแตกต่าง
กันขึน้ อยูก่ บั ระเบียบวิธขี องแต่ละกระทรวง โดยมีสดั ส่วนเฉลีย่ ย้อนหลังสิบปีตงั ้ แต่ 0.4% ใน
กรณีของกระทรวงคมนาคม จนเกือบถึง 100% สาหรับกระทรวงต่างประเทศ (ดูรปู ที่ 5)
รูปที่ 5 – แสดงสัดส่วนงบสำนักงำนปลัดต่องบของกระทรวงเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี

3

ทีม่ า: สานักข่าวไทยพับลิกา้ เรื่อง “เจาะกระบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (5) : ชาแหละ “งบกลาง” เอือ้ นโยบาย
การเมือง”
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ข้อเท็จจริงที่ 5:

งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลงานที่ดีขึ้น

ในขณะทีก่ ระทรวงต่างๆ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพิม่ มากขึน้ แต่เม็ดเงินเหล่านัน้ กลับไม่ได้ถูก
แปลงให้เป็นผลลัพธ์ตามโจทย์ทต่ี อ้ งการ
ตัวอย่าง เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพิม่ ขึน้ กว่า 2 เท่า ระหว่างปี
2543-2552
แต่จากผลการสอบมาตรฐาน PISA (Program for International Student
Assessment หรือการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) ด้านคณิตสาสตร์ของเด็กไทย พบว่าคะแนน
ในปี 2552 เมือ่ เทียบกับปี 2543 กลับมีคะแนนทีล่ ดลง เช่นเดียวกันกับกระทรวงคมนาคมที่
ได้รบั การจัดสรรวงเงินงบประมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี แต่ดชั นีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Performance Index – LPI) ของประเทศกลับลดลงจากอันดับที่ 31 ในปี 2550 ไปอยูท่ อ่ี นั ดับ 38
ในปี 2555 (ดูรปู ที่ 6)
รูปที่ 6 – งบประมำณเพิ่ มขึน้ แต่ผลลัพธ์กลับแย่ลง
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Box 2: ข้อสังเกตบางประการจากงบประมาณรายจ่ายปี 2557
เราคงจะต้องหันมามองภาพให้กว้างขึ้นกว่า
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมาณ โดยเน้นไปที่คาถามว่า “งบประมาณที่กาลังจะถูกจัดสรรนี้จะ
ช่วยตอบโจทย์ของประเทศได้ดีขึ้นหรือไม่”
หากเราจะร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล

เราอยากเห็นงบประมาณที่มุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น การจัดสรรต้องลงไปสู่วาระที่ประเทศกาลัง
ต้องการจริงๆ ตัวอย่างเช่น โจทย์ของประเทศไทยในขณะนี้กาลังต้องการการพัฒนาด้านวิจยั และ
นวัตกรรม
และรัฐต้องให้ความสาคัญโดยการจัดสรรงบประมาณในด้านนี้เพิม่ ขึน้ แต่สงิ่ ที่เกิดขึน้ จริงคือ
การตัดงบประมาณของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 25%
ในขณะทีโ่ ครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติกโ็ ดนตัดงบประมาณจาก 1 พันกว่าล้านบาทเหลือเพียง 600 ล้านบาทเท่านัน้
แน่นอนว่าเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทีจ่ ะมาถึงในปี 2558 และ
รัฐบาลก็ได้ให้ความสาคัญโดยการจัดสรรงบประมาณกว่า 8 พันล้านบาทให้กบั เรือ่ งนี้ และกระทรวงทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรงบประมาณด้านนี้สงู สุดคือกระทรวงศึกษาธิการ
แต่สิ่งทีเ่ ราต้องถามควบคู่ไป คือเราจะ

วัดผลการใช้งบประมาณเหล่านี้ได้อย่างไร
ตัวชี้วัดในเรื่องนี้อย่างไร

อะไรคือผลลัพธ์ที่สังคมต้องการ

และได้มีการกาหนด

อย่างไรก็ดี สิง่ ทีน่ ่ าชมเชยสาหรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2557 ก็คอื การให้ความสาคัญกับการเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทีไ่ ทยได้รบั การจัดอันดับจาก EIA ในลาดับทีต่ ่ า (อันดับที่ 166 จาก 198
ประเทศ) โดยการขึน้ ภาษีสรรพสามิตสาหรับน้ามันดีเซล จากเดิมทีเ่ ก็บอัตรา 0.50 สตางค์ต่อลิตร เป็น 1.50
บาทต่อลิตร และขึน้ ราคาก๊าซ LPG เป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็ นการยกเลิกการอุดหนุนการใช้พลังงาน
อย่างสิน้ เปลือง และกระตุน้ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทีด่ ขี น้ึ
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เราควรต้องทาอะไร... เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอย
1.

ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ถูกที่

2.

เน้นการวัด “ผลลัพธ์”ของงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์
ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศมากขึน้
งบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดควรได้รบั การจัดสรร
ตามลาดับความสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ของประเทศ มากกว่าการจัดสรรโดยพิจารณาจาก
งบประมาณของปีก่อนหน้าแล้วเพิม่ งบให้เป็นไปตามสัดส่วนทีเ่ คยได้รบั การจัดสรร
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ างบประมาณทีไ่ ด้จดั สรรลงไป

จะถูกแปรปลีย่ นให้เป็ นผลลัพธ์ตามทีค่ าดหวัง
 การจัดสรรต้องโปร่งใส
ไม่ไปกระจุกอยูใ่ นทีท่ ไ่ี ม่มกี ารแจกแจงรายละเอียดการใช้
จ่ายเงิน เช่น ในกรณีของงบกลาง
 มีการระบุถงึ ผลลัพธ์ทส่ี งั คมพึงได้ ต้องกาหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน และสะท้อนถึงผลลัพธ์
ได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ ต้องมีการอ้างอิงให้ทราบถึงชื่อผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
 ใช้เครือ่ งมือต่างๆ ในการตรวจสอบงบประมาณ เช่น เครือ่ งมือสารวจการใช้จา่ ยของ
รัฐ (Public Expenditure Tracking Survey: PETS) ซึง่ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่
ต้องการจัดสรรไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรปลายทางมากน้อยเพียงใด
เพื่อความ
โปร่งใสของงบประมาณ
3.

มีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อรับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น “คุม้ ค่า”

เราต้องรูต้ น้ ทุนของ
โครงการหรือแผนงานก่อนจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงการหรือแผนงานนัน้ มีความคุม้ ค่าที่
จะทาหรือไม่
 ยกเลิกโครงการหรือแผนงานทีไ่ ม่รตู้ น้ ทุน
เช่น นโยบายประชานิยมแบบไม่จากัด
งบประมาณ อย่างโครงการรับจานาข้าว เพราะการประเมินผลต้นทุนทาได้ยากมาก
 จัดทามาตรฐานต้นทุน (Benchmark cost) หรือศึกษาตัวเลือกอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการ
เปรียบเทียบความคุม้ ค่าของแต่ละโครงการหรือแผนงาน
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ทีมงานผู้จัดทา
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ
sethaput@thailandff.org

ร่วมงานกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์มาตัง้ แต่ปี 2549 โดยดารง
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิจยั
บล. ไทยพาณิชย์
กรรมการผูอ้ านวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์ และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ใหญ่ & Chief Economist ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ก่อนทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ ง
Managing Partner บริษทั ดิ แอทไวเซอร์ จากัด และประธาน
กรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาในปจั จุบนั
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินิยมสูงสุด)
จาก
Swathmore
College
ปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน
เศรษฐศาสตร์จาก Yale University เคยร่วมงานกับ McKinsey &
Company มลรัฐนิวยอร์ค ธนาคารโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศิริกัญญา ตันสกุล
Senior Researcher
sirikanya@thailandff.org

ชุติมา เสนะวัต
Senior Analyst / Information
Development
chutima@thailandff.org

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขา
Economics, Markets, and Organization จาก Toulouse
School of Economics มีประสบการณ์ในการทางานด้านวิจยั
กับหลายสถาบัน เช่น สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกสถิตจิ าก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และระดับปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) เคยร่วมงานกับบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด ใน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
และธนาคาร กรุงศรี
อยุธยา จากัด ตาแหน่งนักวิเคราะห์สนิ เชื่อ
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เกี่ยวกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา
สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็ นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้มลู นิธทิ ไ่ี ม่แสวงหา
กาไร ก่อตัง้ โดยความตัง้ ใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผูน้ าความคิด
จากหลายสาขาที่มคี วามห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อดาเนินการ
ศึกษาวิจยั และนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ม ี
นัยสาคัญต่อภาคธุรกิจสังคมโดยรวม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การหารือ และแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น ในเชิ ง
สร้างสรรค์จากภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐานของข้อ มูล และการ
วิเ คราะห์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งนัน้ ๆ อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ เกื้อ หนุ นการเจริญ เติบโตของประเทศที่มนคงและ
ั่
ยังยื
่ น ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทัง้ ในระดับบุค คล องค์กร และ
สาธารณะ ซึง่ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปสู่แนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม

โทร.
02 264 5481-3
โทรสาร 02 264 5480
อีเมล์
network@thailandff.org
เว็บไซด์ www.thailandfuturefoundation.org

ข้อมูลทีป่ รากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้เป็ นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ได้ว่าน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ดี สถาบัน
อนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของ
ั บนั ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมเพือ่
ข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ ลาดับเวลา ความเป็ นปจจุ
วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลจากบุคคลทีส่ ามหรือข้อมูลอืน่ ใด หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่
ผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอืน่ ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ
ตัดต่อ หรือเขียนรายงานนี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ความเห็นใดๆ ที่
ปรากฎในรายงานฉบับนี้ถอื ว่าเป็ นความคิดเห็นและมุมมองส่วนบุคคล
โดยการตัดสินใจจะอยูภ่ ายใต้สมมุตฐิ านซึง่ อาจจะ
เปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรายงานฉบับบีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่อย่างใด
อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ
สถาบันฯ ถือเป็ นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ในรายงานฉบับนี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
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