
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

10 ปีงบประมาณไทย ... เราเรียนรู้อะไร? 
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การวิเคราะห์งบประมาณควรจะต้องมองจากภาพใหญ่ เพื่อให้ทราบว่างบประมาณที่ลงไปนั้น
ถูกที่หรือไม่ ตอบโจทย์ของประเทศอย่างไร และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างคุ้มค่าหรือไม่  เมือ่
พดูถงึงบประมาณ   สิง่ทีค่นสนใจมกัเป็นเรือ่งทีว่่าปีนี้รฐัจะใชง้บประมาณเท่าใด  เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้ากีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ ขาดดุลมากน้อยเพยีงใด  หรอือยา่งมากกด็วู่าแต่ละกระทรวงได้รบัการจดัสรร
วงเงนิงบประมาณมากเท่าใด   การพิจารณางบประมาณปีต่อปีเช่นนี้  อาจท าให้เราละเลยภาพ
ใหญ่ของงบประมาณ เพราะฉะนั้น เราจึงขอมองย้อนกลับไป 10 ปีเพื่อให้เห็นโครงสร้าง
ภาพรวมของงบประมาณไทย   และขอน าเสนอ 5 ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณไทย
ดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อเท็จจริงที่  1:   10 ปีที่ผ่านมา  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่า หรือ
เพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 1.4 ล้านล้านบาท  ในขณะทีง่บลงทุนกลับเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 แสนล้านบาท    
และมีสัดส่วนเพียง 12% ของงบประมาณเท่านั้น    นอกจากนี้  งบประมาณรายจ่ายทีเ่พิม่ขึน้
เฉลีย่ 9.2% ต่อปี ยงัขยายตวัเรว็กว่าอตัราการเตบิโตของ GDP  (รวมเงนิเฟ้อ)  ทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่
เพยีง 7.2% ต่อปี   (ดรูปูที ่1) 

  

 10 ปีงบประมาณไทย ... เราเรียนรู้อะไร? 
 

 

  รปูที ่1 - เปรยีบเทยีบงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนประจ าปี 2546, 2556 และ 2557 

 

_____________________________ 
หมายเหตุ:     GFS เป็นมาตรฐานสากลในการท าระบบสถติเิพื่อการศกึษาวเิคราะหน์โยบายการคลงั จดัท าโดย
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการลงบญัชงีบการเงนิของภาคธุรกจิหรอืเอกชน     (อ่าน
รายละเอยีดเพิม่เตมิจาก BOX 1:  นิยามการลงทุนตามระบบของ GFS และรายจ่ายเพื่อการลงทุน) 
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ข้อเท็จจริงที่  2:   งบลงทุนจริงๆ อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่ปรากฎในรายงานทั่วไป   
ในเอกสารงบประมาณโดยสงัเขปประจ าปี 2557  มกีารรายงานตวัเลข  “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”   
มลูค่าราว 4.4 แสนลา้นบาท หรอืคดิเป็น  17% ของงบประมาณทัง้หมด     แต่หากดตูวัเลขงบ
ลงทุนตามระบบของ GFS  ซึง่หมายถงึการซือ้สนิทรพัยถ์าวร   จะพบว่ามมีลูค่าเพยีง 3 แสนลา้น
บาทเท่านัน้  (ดรูปูที ่2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รายจ่ายเพื่อการลงทุนได้รวมเอาค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น เงินอุดหนุนเงินเดือน ซึ่งไม่ควรจะ
รวมอยู่ใน “งบลงทุน” เข้าไปด้วย  จากงบประมาณในปี 2557  เราคงไม่สามารถตอบได้ว่า
ส่วนต่างระหว่าง “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”  กับ “งบลงทุนตามระบบของ GFS”  ที่แตกต่าง
กันมากถึง 1.4 แสนล้านบาทเกิดข้ึนเพราะเหตุใด หรือเป็นค่าใช้จ่ายรายการไหน  แต่หากเราดู
งบประมาณในปีก่อนหน้า  จะพบว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนไดร้วมเอาค่าใชจ้่ายประเภทต่างๆ เช่น 
เงนิอุดหนุนเงนิเดอืน ค่าจา้งและค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใชส้อย  และค่าวสัดุไปดว้ย   
ทัง้นี้ ยงัไมร่วมถงึรายจ่ายเพื่อการซือ้หุน้ และรายจา่ยเพื่อซือ้สนิคา้ฉุกเฉินซึง่ถูกจดัเป็นรายจ่ายเพื่อ
การลงทุนตามนิยามดว้ยเช่นกนั    อยา่งไรกด็ ี  รายการทีส่ามารถนบัเป็นสนิทรพัยท์ุนไดก้ม็เีพยีง
เฉพาะค่าครุภณัฑแ์ละทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง มลูค่าประมาณ 2.9 แสนลา้นบาท ซึง่เป็นตวัเลขทีใ่กลเ้คยีง
กบัรายจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์ุนถาวรตามนิยามของระบบ  GFS   (ดรูปูที ่3) 
 

รปูที ่2 –  แสดงรายละเอยีดของงบประมาณในปี 2557 
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  รปูที ่3 –  แสดงรายละเอยีดของงบประเภท “รายจ่ายเพื่อการลงทุน”  ในปี 2556 
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Box 1 :   นิยามของ “งบลงทุนตามระบบของ GFS” และ “รายจ่ายเพื่อการลงทุน” 
 

 
GFS คืออะไร 

GFS (Government Financial Statistics) เป็นมาตรฐานสากลในการท าระบบสถติเิพื่อการศกึษา
วเิคราะหน์โยบายการคลงั จดัท าโดยกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการลงบญัชี
งบการเงนิของภาคธุรกจิหรอืเอกชน 
 

นิยามงบลงทุนตามระบบ GFS คืออะไร 
งบลงทุนตามระบบของ GFS หรอืรายจา่ยซือ้สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ  (Net acquisition of nonfinancial 
assets)  หมายถงึ  จ านวนเงนิทีร่ฐับาลจา่ยไปเพื่อใหไ้ดส้นิทรพัยท์ีส่ามารถน าไปใชง้านไดห้ลายครัง้ 
และต่อเนื่อง มอีายกุารใชง้านมากกว่า 1 ปี ไดแ้ก่ อาคาร เครือ่งจกัร และเครือ่งมอื เป็นตน้ 

 
นิยามของรายจ่ายเพื่อการลงทุน คืออะไร 

"รายจ่ายเพื่อการลงทุน"   หมายถงึ รายจ่ายทีร่ฐับาลจ่ายเพื่อจดัหาทรพัยส์นิทีม่ตีวัตน เช่น ครภุณัฑ ์
ทีด่นิ อาคาร สิง่ก่อสรา้ง รายจ่ายเพื่อปรบัปรงุหรอื ซ่อมแซมทรพัยส์นิถาวรทีม่อียูเ่ดมิใหส้ามารถยดื
อายกุารใชง้าน หรอืเพิม่ศกัยภาพและมลูค่าทรพัยส์นิ รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน เช่น สทิธบิตัร 
เครือ่งหมายการคา้และสมัปทานอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัทีด่นิ ตลอดจนรายจา่ยทีร่ฐับาลอุดหนุนหรอืโอนใหโ้ดย
ผูร้บัไมต่อ้งจ่ายคนื เป็นตน้   

 
ดงันัน้ "รายจา่ยเพื่อการลงทุน" จงึกนิความหมายกวา้งกว่างบลงทุนตามนิยามของ GFS เพราะ
ครอบคลุมกจิกรรมของรฐับาลทีไ่ดใ้ชจ้่ายเพื่อการลงทุนทัง้หมดในรอบปีงบประมาณ 

 
ท าไมต้องใชร้ะบบของ GFS 

งบลงทุนควรหมายถงึค่าใชจ้า่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยท์ุนเท่านัน้  ไมค่วรรวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ อยา่งเงนิเดอืน 
ค่าจา้ง หรอืเงนิอุดหนุนดว้ย  นอกจากนี้  การใชร้ะบบ GFS จะท าใหร้ะบบขอ้มลูสอดคลอ้งกบัสถติมิห
ภาคตวัอื่นๆ ตามบญัชปีระชาชาต ิ และยงัท าใหข้อ้มลูเป็นระบบเดยีวกบัประเทศอื่นๆ ทีใ่ชร้ะบบ
งบประมาณตาม GFS ดว้ย 

 

 

 

 
 

 

_________________________________ 
 ทีม่า:  ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั  
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ข้อเท็จจริงที่  3:  การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหน่วยงานมากกว่าตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ   ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปีแล้ว และโจทย์ของประเทศก็
เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน แต่การจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เท่าใดนัก   สงัเกตไดจ้ากสดัส่วนงบประมาณของแต่ละกระทรวงทีแ่ทบจะไมเ่ปลีย่น หรอืเปลีย่นน้อย
มากเมือ่เทยีบกบัตวัเลขเมือ่สบิปีทีแ่ลว้ ยกเวน้กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงมหาดไทยทีไ่ดร้บั
การจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก   
 
อยา่งไรกด็ ี วาระของประเทศทีต่อ้งพฒันาอย่างเรง่ด่วนเพื่อใหส้ามารถยกระดบัสนิคา้ของประเทศให้
แขง่ขนัไดก้ลบัไมไ่ดร้บัความส าคญัจากการจดัสรรงบประมาณมากเท่าทีค่วร   เช่น ดา้นการวจิยั
ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซึง่ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัในล าดบัที ่84 จาก 144 ประเทศ1   หรอืดา้นพลงังาน  ทีไ่ทยยงัคงเป็นประเทศทีใ่ชพ้ลงังาน
สิน้เปลอืงทีสุ่ดประเทศหนึ่งของโลก  จากการจดัอนัดบัประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานใน
ล าดบัที ่166 จาก 198 ประเทศ2   แต่ทัง้กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกบักระทรวงพลงังาน
ทีร่บัผดิชอบในสองเรือ่งนี้  กลบัไดร้บัความส าคญัน้อยลง  เหน็ไดจ้ากสดัส่วนงบประมาณทีไ่ดร้บั
การจดัสรรลดลง และขยายตวัชา้กว่าการขยายตวัของงบประมาณโดยรวม   (ดรูปูที ่4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ทีม่า :  World Economic Forum : Global Competitiveness Report (2012) 
2 ทีม่า :  International Energy Statistics (2011) จากเวบ็ไซด ์ www.eia.gov  

รปูที ่4 –  แสดงตวัอย่างสดัสว่นการจดัสรรงบประมาณไปยงักระทรวงต่างๆ  

 
   

http://www.eia.gov/
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ข้อเท็จจริงที่  4:  รูปแบบของการจัดสรรงบประมาณยังไม่เอื้อต่อการวัดผลว่า
ประเทศจะได้ผลลัพธ์อะไร   คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่    การทีง่บประมาณไปกระจกุตวัอยูใ่น
บางหน่วยงานหรอืองคก์ร โดยเฉพาะทีท่ีไ่มค่่อยมกีารแจกแจงรายละเอยีดในการใชง้บประมาณ   
จะท าใหก้ารวดัผลเป็นไปไดย้าก   ตวัอยา่งเช่น  

 “งบกลาง” ได้การจัดสรรวงเงินงบประมาณมากถึง 3.2 แสนล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก
เมื่อ 10 ปีที่แล้วกว่า 2 เท่า โดยงบที่จัดสรรให้งบกลางมีมูลค่าเกือบเทียบเท่างบของ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานรวมกัน  ในขณะทีก่ารตัง้งบ
กลางกลบัไมต่อ้งแสดงแผนการใชจ้า่ยเงนิอย่างละเอยีดเหมอืนทีแ่ต่ละกระทรวงตอ้งจดัท า   

 เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่า  งบประมาณส่วนน้ีใหอ้ านาจกบั
นายกรฐัมนตรใีนการอนุมตัคิ่าใชจ้่ายในกรณฉุีกเฉิน   เมือ่ 10 ปีทีแ่ลว้ เงนิส ารองนี้มวีงเงนิ
ไมถ่งึหนึ่งหมืน่ลา้นบาท  แต่ในปี 2556  ตวัเลขการจดัสรรไดเ้พิม่ขึน้เป็น 7.8 หมืน่ลา้นบาท 
นอกจากนี้ ยงัพบว่ารายจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิสงูกว่างบประมาณทีต่ัง้ไวค้่อนขา้งมาก3 

 แต่ละกระทรวงไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดสรรงบประมาณระดับกรม โดยเฉพาะ
งบประมาณของส านกัปลดักระทรวง หากพจิารณาเป็นรายกระทรวงจะพบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัระเบยีบวธิขีองแต่ละกระทรวง   โดยมสีดัส่วนเฉลีย่ยอ้นหลงัสบิปี
ตัง้แต่ 0.4% ในกรณขีองกระทรวงคมนาคม จนเกอืบถงึ 100% ส าหรบักระทรวง
ต่างประเทศ   (ดรูปูที ่5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  ทีม่า:  ส านกัขา่วไทยพบัลกิา้ เรื่อง “เจาะกระบวนการทจุรติงบประมาณแบบบรูณาการ (5) : ช าแหละ “งบกลาง” เอือ้นโยบาย
การเมอืง” 

  รปูที ่5 –   แสดงสดัสว่นงบส านกังานปลดัต่องบของกระทรวงเฉลีย่ยอ้นหลงั 10 ปี
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ข้อเท็จจริงที่  5:     งบประมาณที่เพิ่มข้ึน ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลงานที่ดีข้ึน   
ในขณะทีก่ระทรวงต่างๆ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพิม่มากขึน้  แต่เมด็เงนิเหล่านัน้กลบัไมไ่ดถู้ก
แปลงใหเ้ป็นผลลพัธต์ามโจทยท์ีต่อ้งการ      
 
ตวัอยา่ง เช่น   กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้กว่า 2 เท่า ระหว่างปี  
2543-2552  แต่ผลการสอบมาตรฐาน PISA (Program for International Student Assessment 
หรอืการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต)ิ ดา้นคณติสาสตร ์  พบว่าคะแนนในปี 2552  เมือ่เทยีบกบัปี 
2543  มคีะแนนทีล่ดลง    เช่นเดยีวกนักบักระทรวงคมนาคมทีไ่ดร้บัการจดัสรรวงเงนิงบประมาณ
เพิม่ขึน้ทุกปี  แต่ดชันีความสามารถดา้นโลจสิตกิส ์ (Logistics Performance Index – LPI)   ของ
ประเทศกลบัลดลงจากอนัดบัที ่31 ในปี 2550 ไปอยูท่ีอ่นัดบั 38 ในปี 2555   (ดรูปูที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูที ่6 –   งบประมาณเพิม่ขึน้ แต่ผลลพัธก์ลบัแย่ลง 
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Box 2:   ข้อสังเกตบางประการจากงบประมาณรายจ่ายปี 2557 
 

 
หากเราจะรว่มกนัตรวจสอบการใชง้บประมาณของรฐับาล  เราคงจะต้องหันมามองภาพให้กว้างขึ้นกว่า
การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของงบประมาณ โดยเน้นไปที่ค าถามว่า “งบประมาณที่ก าลังจะถูกจัดสรรนี้จะ
ช่วยตอบโจทย์ของประเทศได้ดีข้ึนหรือไม่” 
 
เราอยากเห็นงบประมาณที่มุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน การจัดสรรต้องลงไปสู่วาระที่ประเทศก าลัง
ต้องการจริงๆ ตวัอยา่งเช่น โจทยข์องประเทศไทยในขณะน้ีก าลงัตอ้งการการพฒันาดา้นวจิยัและ
นวตักรรม     และรฐัตอ้งใหค้วามส าคญัโดยการจดัสรรงบประมาณในดา้นน้ีเพิม่ขึน้  แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิคอื
การตดังบประมาณของส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยลีดลง 25%  ในขณะทีโ่ครงการ
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตกิโ็ดนตดังบประมาณจาก 1 พนักว่าลา้นบาทเหลอืเพยีง 600 ลา้นบาทเท่านัน้ 
 
แน่นอนว่าเราตอ้งเตรยีมพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน  (AEC) ทีจ่ะมาถงึในปี 2558  และ
รฐับาลกไ็ดใ้หค้วามส าคญัโดยการจดัสรรงบประมาณกว่า 8 พนัลา้นบาทใหก้บัเรือ่งนี้  และกระทรวงทีไ่ดร้บั
การจดัสรรงบประมาณดา้นนี้สงูสุดคอืกระทรวงศกึษาธกิาร   แตส่ิ่งทีเ่ราต้องถามควบคู่ไป  คือเราจะ
วัดผลการใชง้บประมาณเหล่านี้ได้อย่างไร อะไรคือผลลัพธ์ที่สังคมต้องการ และได้มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดในเรื่องนี้อย่างไร 
 
อยา่งไรกด็ ี  สิง่ทีน่่าชมเชยส าหรบัการจดัสรรงบประมาณในปี 2557 กค็อืการใหค้วามส าคญักบัการเพิม่
ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานทีไ่ทยไดร้บัการจดัอนัดบัจาก EIA ในล าดบัทีต่ ่า (อนัดบัที ่ 166 จาก 198 
ประเทศ)  โดยการขึน้ภาษสีรรพสามติส าหรบัน ้ามนัดเีซล จากเดมิทีเ่กบ็อตัรา 0.50 สตางคต่์อลติร เป็น 1.50 
บาทต่อลติร และขึน้ราคาก๊าซ LPG เป็น 30 บาทต่อกโิลกรมั  เพื่อเป็นการยกเลกิการอุดหนุนการใชพ้ลงังาน
อยา่งสิน้เปลอืง และกระตุน้ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานทีด่ขี ึน้ 
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 เราควรต้องท าอะไร... เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 
 
 

1. ต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ถูกที่    การจดัสรรงบประมาณตอ้งเป็นไปเพื่อตอบโจทย์
ดา้นยทุธศาสตรข์องประเทศมากขึน้   งบประมาณทีม่อียูอ่ย่างจ ากดัควรไดร้บัการจดัสรร
ตามล าดบัความส าคญัของแต่ละยทุธศาสตรข์องประเทศ  มากกว่าการจดัสรรโดยพจิารณาจาก
งบประมาณของปีก่อนหน้าแลว้เพิม่งบใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนทีเ่คยไดร้บัการจดัสรร 

 

2. เน้นการวัด “ผลลัพธ”์ของงบประมาณ    เพือ่ใหม้ัน่ใจว่างบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรลงไป
จะถูกแปรปลีย่นใหเ้ป็นผลลพัธต์ามทีค่าดหวงั 

 การจดัสรรตอ้งโปรง่ใส ไมไ่ปกระจกุอยูใ่นทีท่ีไ่มม่กีารแจกแจงรายละเอยีดการใช้
จา่ยเงนิ เช่น ในกรณขีองงบกลาง  

 มกีารระบุถถงึผลลพัธท์ีส่งัคมพงึได ้  ตอ้งก าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน และสะทอ้นถงึ
ผลลพัธไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้ตอ้งมกีารอา้งองิใหท้ราบถงึชื่อผูท้ีร่บัผดิชอบ 

 ใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ในการตรวจสอบงบประมาณ เช่น   เครือ่งมอืส ารวจการใชจ้า่ยของ
รฐั (Public Expenditure Tracking Survey: PETS) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่างบประมาณที่
ตอ้งการจดัสรรไปถงึหน่วยงานหรอืองคก์รปลายทางมากน้อยเพยีงใด  เพื่อความ
โปรง่ใสของงบประมาณ 

 

3. มีการวิเคราะห์ต้นทนุเพ่ือรับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น “คุม้ค่า”   เราต้องรูต้น้ทุนของ
โครงการหรอืแผนงานก่อนจงึจะสามารถวเิคราะหไ์ดว้่าโครงการหรอืแผนงานนัน้มคีวามคุม้ค่าที่
จะท าหรอืไม ่ 

 ยกเลกิโครงการหรอืแผนงานทีไ่ม่รูต้น้ทุน  เช่น นโยบายประชานิยมแบบไมจ่ ากดั
งบประมาณ อยา่งโครงการรบัจ าน าขา้ว เพราะการประเมนิผลตน้ทุนท าไดย้ากมาก 

 จดัท ามาตรฐานตน้ทุน (Benchmark cost) หรอืศกึษาตวัเลอืกอื่นๆ  เพือ่ใชใ้นการ
เปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของแต่ละโครงการหรอืแผนงาน 
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เศรษฐพุฒ ิสุทธิวาทนฤพุฒิ                                           
ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัฯ 
sethaput@thailandff.org 

 

รว่มงานกบักลุ่มธนาคารไทยพาณชิยม์าตัง้แต่ปี 2549 โดยด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายงานวจิยั บล. ไทยพาณชิย ์ 
กรรมการผูอ้ านวยการ บลจ. ไทยพาณชิย ์ และผูช้่วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ & Chief Economist ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน)  ก่อนทีจ่ะมาด ารงต าแหน่ง 
Managing Partner บรษิทั ด ิ แอทไวเซอร ์ จ ากดั และประธาน
กรรมการบรหิารสถาบนัอนาคตไทยศกึษาในปจัจบุนั 
 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (เกยีรตนิิยมสงูสุด) จาก 
Swathmore College ปรญิญาโทและปรญิญาเอกดา้น
เศรษฐศาสตรจ์าก Yale University เคยรว่มงานกบั McKinsey & 
Company มลรฐันิวยอรค์ ธนาคารโลก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กระทรวงการคลงั และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ศิริกัญญา ตันสกุล                                              
Senior Researcher  
sirikanya@thailandff.org 

 

 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และระดบัปรญิญาโท สาขา 
Economics, Markets, and Organization จาก Toulouse 
School of Economics   มปีระสบการณ์ในการท างานดา้นวจิยั
กบัหลายสถาบนั เช่น สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) 
 

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

 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี คณะวทิยาศาสตร ์ เอกสถติจิาก
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    และระดบัปรญิญาโท สาขา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA)   เคยรว่มงานกบับรษิทัหลกัทรพัย ์ กสกิรไทย จ ากดั ใน
ต าแหน่งนกัวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ  และธนาคาร กรงุศรี
อยธุยา จ ากดั ต าแหน่งนกัวเิคราะหส์นิเชื่อ  
 

 

ทีมงานผู้จัดท า 



Thailand Future Foundation:  Policy Watch                                                                           

หน้า  12                                                                                              
 

 
 
สถาบนัอนาคตไทยศกึษา เป็นองคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้มลูนิธทิีไ่ม่แสวงหา
ก าไร ก่อตัง้โดยความตัง้ใจของกลุ่มนักธุรกจิ นักวชิาการและผูน้ าความคดิ
จากหลายสาขาที่มคีวามห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อด าเนินการ
ศกึษาวจิยัและน าเสนอข้อคดิเหน็เกี่ยวกบันโยบายการพฒันาประเทศที่มี
นัยส าคญัต่อภาคธุรกิจสงัคมโดยรวม โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิง
สร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสงัคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ส อดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้เกื้อหนุนการเจรญิเติบโตของประเทศที่ม ัน่คงและ
ยัง่ยนื ตลอดจนเพื่อสร้างเครอืข่ายนักคิดทัง้ในระดบับุคคล องค์กร และ
สาธารณะ ซึง่จะเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ปสู่แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 

 
 

 

โทร.       02 264 5481-3       โทรสาร    02 264 5480 
อเีมล ์     network@thailandff.org    
เวบ็ไซด ์  www.thailandfuturefoundation.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เกี่ยวกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา 

ขอ้มลูทีป่รากฎอยูใ่นรายงานฉบบันี้เป็นการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูขา่วสารทีเ่ชือ่ไดว้่าน่าเชือ่ถอื  อยา่งไรกด็ ี สถาบัน
อนาคตไทยศกึษา (“สถาบนัฯ”)  ไมว่่าจะเป็นองคก์ร ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไมข่อรบัรองและรบัประกนัความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูหรอืขอ้ความใดๆ   ในรายงานฉบบันี้  รวมทัง้ล าดบัเวลา ความเป็นปจัจบุนั ความสมบรูณ์ และความเหมาะสมเพือ่
วตัถุประสงคข์องรายงานฉบบันี้ ไมว่่าจะเป็นขอ้มูลจากบุคคลทีส่ามหรอืขอ้มลูอืน่ใด  หากเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายแก่
ผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลอืน่ ไม่ว่าจากการประมาทเลนิเล่อ หรอืการละเวน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นในการจดัหา รวบรวม ตคีวาม 
ตดัต่อ  หรอืเขยีนรายงานนี้ ไมว่่าในลกัษณะใดๆ  กต็าม สถาบนัฯ จะไมร่บัผดิชอบแต่อยา่งใดทัง้สิน้  ความเหน็ใดๆ ที่
ปรากฎในรายงานฉบบันี้ถอืว่าเป็นความคดิเหน็และมมุมองสว่นบุคคล โดยการตดัสนิใจจะอยูภ่ายใตส้มมตุฐิานซึง่อาจจะ
เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรายงานฉบบับีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
แต่อยา่งใด  

อนึ่ง  การใชห้รอืเผยแพรเ่นื้อหา และ/หรอืขอ้มลูใดๆ   ในรายงานฉบบันี้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจาก
สถาบนัฯ  ถอืเป็นการตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด 

mailto:network@thailandff.org

