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นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลชาติชาย 2
: ไมมีอะไรในกอไผ1
เพื่อนรวมงานของผมหลายคนชื่นชมกับคํ าแถลงนโยบายของพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2534 ที่ผานมานี้ เพราะเปนนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางคอนขางรอบดาน แตผมไมสูเห็นดวยกับความเห็นเชนนี้
ผมไดตดิ ตามศึกษานโยบายของรัฐบาลชุดตางๆนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา เปน
เวลานานพอสมควร และผมไดขอสรุปสําคัญวา ไมมีมุสาวาทะทางการเมืองใดๆที่เลวรายไปกวา
มุสาวาทะในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ปรากฏวา นโยบายที่รัฐบาลชุดตางๆแถลงมีเพียง
สวนนอยเทานั้นที่นํามาดําเนินการในทางปฏิบัติ
ดวยเหตุที่รัฐบาลไทยมีแนวโนมที่จะแถลงนโยบายในสิ่งที่ตนเองมิไดตั้งใจหรือ
มิไดมีความจริงใจในการดํ าเนินการ ดังนั้น เราจึงตองแยกแยะระหวางนโยบายที่แทจริงกับ
นโยบายที่แถลง
ในขณะทีร่ ฐั บาลชาติชาย 2 มีอายุในการบริหารราชการแผนดินเหลือเพียง 1 ป 7
เดือน แตนโยบายที่แถลงหลายตอหลายเรื่องเปนนโยบายระยะยาว ดังเชน การปฏิรูประบบ
ราชการและการกระจายอํ านาจการปกครองสูทองถิ่น ซึ่งไมสามารถจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในชวงเวลา 19 เดือน นโยบายเหลานี้จึงเปนเพียงมุสาวาทะทางการเมืองเทานั้น เพราะตลอด
ชวงเวลากวา 2 ปของรัฐบาลชาติชาย 1 ก็หาไดมีการเคลื่อนไหวในเรื่องเหลานี้ไม
แมวาคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชาติชาย 2 จะครอบคลุมคอนขางรอบดาน
แตนโยบายหลายตอหลายนโยบายมีความขัดแยงกันในตัวของมันเอง โดยที่นโยบายที่แถลงนี้หา
ไดจัดลําดับความสําคัญของนโยบายใหเดนชัดวา หากมีความขัดแยงระหวางนโยบาย รัฐบาล
จักเลือก นโยบายใดกอน นโยบายใดหลัง
ขอที่นาสังเกตก็คือ การขาดฐานปญญาของพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล ทําให
การรางนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ยังคงตองพึ่งพิงกลุมขุนนางนักวิชาการในระบบราชการ แมวา

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 มกราคม 2534

3
อํานาจในการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะคอย ๆ หลุดลอยจากกลุมอํามาตยาธิปไตย
นับตัง้ แต ป 2516 เปนตนมา โดยที่กลุมพอคานายทุนมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น แตชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งยังคงตองพึ่ง
ขุนนางนักวิชาการในการรางนโยบายเพื่อขายในตลาดการเมือง ชนชั้นปกครองไทยที่อยูนอกระบบ
ราชการยังขาดฐานปญญาในการรางนโยบายเพื่อการนี้ ดวยเหตุดังนั้น เราจึงไดเห็นวา เลขาธิการ
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเขาไปมีบทบาทอยางสําคัญใน
การรางนโยบายที่รัฐบาลแถลงครั้งนี้ และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา แนวนโยบาย
เศรษฐกิจสําคัญที่อยูในรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ไดถูกยัดใสเขาไปในคําแถลง
นโยบาย ของรัฐบาลชาติชาย 2
ในขณะที่ ก ลุ  ม อํ ามาตยาธิ ป ไตยยั ง คงสามารถธํ ารงไว ซึ่ ง บทบาทในการร า ง
นโยบาย เพือ่ ขายในตลาดการเมือง แตการณกลับปรากฏวา พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล ยกเวน
พรรคชาติไทย เกือบจะไมมีสวนรวมในกระบวนการรางนโยบายดังกลาวนี้เลย ผูนําพรรคเอกภาพ
หลายตอหลายคนเรียกรองใหพรรคประชุมพิจารณาทบทวนบทบาท เพราะแนวนโยบายสําคัญ
ของพรรคไมปรากฏในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งรัฐบาลผสมในประเทศไทยมิไดเกิด
จากการรวมพรรคการเมืองที่มีอุดมการหรือแนวนโยบายแนวทางเดียวกัน หากแตเปนการรวมตัว
กันบนพืน้ ฐานของผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจของพรรคเปนสําคัญ
การแถลงนโยบายของรัฐ บาลในรั ฐสภามีส ภาพเสมือนหนึ่งการขายนโยบาย
ในตลาดการเมือง โดยที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะตัวแทนประชาชนทําหนาที่เปนผูซื้อ
รัฐบาลที่ไมสามารถขายนโยบายไดก็ตองพนจากอํานาจหนาที่ไป แตนโยบายที่จะขายในตลาด
การเมืองไดนั้นจําเปนตองสนองความตองการของผูซื้อได ในเมื่อความตองการของผูบริโภคมีอยู
อยา งหลากหลายนโยบายที่ เ สนอขายก็ตองมีลักษณะหลากหลายดวย ดังนั้น จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่พบวา นโยบายของรัฐบาลชาติชาย 2 เนนทั้งการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาอุตสาหกรรม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได โดยไมใสใจวา
เปาหมายทางเศรษฐกิจเหลานี้ขัดกันเองหรือไม เพราะในการที่จะมีความเขาใจประเด็นนี้จําตองมี
ความรูทางเศรษฐศาสตรระดับหนึ่ง ในเมื่อประชาชนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในเรื่องนี้
รัฐบาลจึงถือเอาการแถลงนโยบายเปนกระบวนการในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
การแถลงนโยบายของรัฐ บาลในอี ก ดา นหนึ่ง นั้น มีสภาพเสมือนหนึ่งการให
สัญญาประชาคม รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจักตองปฏิบัติตามสัญญาประชาคม มิฉะนั้น
อาจถู ก ราษฎรลงโทษทางการเมื อ งในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ต อ ไป ผู  นํ าทางการเมื อ งในประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งหลายจึงพิถีพิถันในการแถลงนโยบายและระมัดระวังในการใหสัญญาประชาคม
แตในกรณีของไทยหาไดเปนเชนนั้นไม เหตุผลสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะระบอบประชาธิปไตยของ
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ไทยลมลุกคลุกคลานและมีอายุสั้นเกินกวาที่ราษฎรจะปฎิบัติการลงโทษทางการเมืองแกผูนําทาง
การเมืองได อีกสวนหนึ่งเปนเพราะขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายเปนขาวสารขอมูล
ทีไ่ มสมบูรณและไมแพรหลาย ดวยเหตุนี้เอง ผูนําทางการเมืองที่โกหกหลอกลวงราษฎรจึงยังทรง
อํานาจทางการเมืองอยูได
ผมไดขอ สรุปมาเปนเวลาชานานแลววา คําแถลงนโยบายของรัฐบาลมิใชเอกสาร
ทีม่ คี า ควรแกการสนใจมากนัก เพราะเปนเอกสารที่อุดมดวยมุสาวาทะ ประโยชนประการเดียวที่
เอกสารประเภทนีม้ อี ยูก็คือ การเปนพยานเอกสารที่บงชี้ถึงความเปนชาญฉลาดในการโกหกที่แตก
ตางกันของรัฐบาลชุดตาง ๆ
ดวยเหตุทผี่ มมีมจิ ฉาทิฐิดังกลาวนี้เอง ผมจึงไมเชื่อวา รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
การกระจายรายไดดังที่ใหสัญญาประชาคมไว แตผมเชื่อวา การเรงพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงเปน
เปาหมายหลักของรัฐบาลชุดนี้ คําแถลงนโยบายไดแสดงความมุงมั่นที่จะใหสังคมเศรษฐกิจไทย
เปน `ฐานเศรษฐกิจดานหนา' ของภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลชาติชาย 2 จึงเปนยุทธศาสตรเดียวกับที่มีมาตั้งแตป 2504 นั่นก็คือ การมุง
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อใหสังคมเศรษฐกิจไทยสามารถไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอา
เซีย (Asian NICs) ไดทนั โดยทีใ่ นขณะเดียวกันก็หนีหางจากประเทศที่กําลังวิ่งตามหลังมา ดังเชน
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ศรีลงั กา บังคลาเทศ ฯลฯ ความเชื่อของผมดังกลาวนี้เกิดจากการเฝาสังเกต
พฤติกรรมของรัฐบาลชาติชาย 1 และการศึกษาแนวความคิดของกลุมคนที่แวดลอมนายกรัฐมนตรี
แตทสี่ าคั
ํ ญเหนือสิ่งอื่นใด กลุมผลประโยชนที่เปนฐานเศรษฐกิจสําคัญของรัฐบาลก็คือ กลุมพอคา
นายทุน แรงผลักดันที่จะใหรัฐบาลเนนเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อุตสาหกรรม จึงเปนแรงผลักดันที่ทรงประสิทธิผล
แตเมื่อพิจารณาถึงความเปนจริงของสังคมเศรษฐกิจไทยและสังคมทุนนิยมโลก
แลว ผมเชือ่ วา ในชวงเวลา 19 เดือนขางหนานี้ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะกลายเปน
เปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ภาวะจํายอมจักทําใหรัฐบาลชาติชาย 2 จําตอง
ดํ าเนินการแกปญหาเงินตึง ปญหาเงินเฟอ ปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด
และปญหาชองวางระหวางการออมกับการลงทุน หากวิกฤติการณในตะวันออกกลางยิ่งยืดเยื้อ
และรุนแรงมากเพียงใด รัฐบาลชาติชาย 2 ก็ยิ่งจะตองใหความสําคัญแกเปาหมายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากเพียงนั้น
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รัฐบาลชาติชายกับงบประมาณแผนดิน 25352
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดผานรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2535 เมื่อวันศุกรที่ 20 กันยายน 2534 งบประมาณแผนดินปใหมนี้มีวงเงิน 460,000
ลานบาท เพิ่มจากปงบประมาณ 2534 ประมาณ 18.8%
เป า หมายหลั ก ของนโยบายงบประมาณประจํ าป 2535 ก็ คื อ การรั ก ษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ทั้ง นี้เ พราะเหตุว า รัฐบาลกังวลเกี่ยวกับปญหาการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดอยางมาก ในป 2533 สวนขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 8.6% ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเปนการขาดดุลที่สูงมาก การใชจายอยางเกินตัวในระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเอกชน นับเปนสาเหตุสําคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้ เงินออม
ในระบบเศรษฐกิจมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน ยังผลใหตองยืมเงินกู
จากตางประเทศ โดยที่เงินกูจากตางประเทศของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ดวยเปาประสงคที่จะแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและปญหาชองวาง
ระหวางการลงทุนกับการออม (investment-saving gap) นี้เอง ทําใหรัฐบาลเลือกดําเนินนโยบาย
งบประมาณสมดุล (balance budget) เปนปที่สองติดตอจากปงบประมาณ 2534 โดยที่มีวงเงิน
งบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราใกลเคียงกับอัตราการจําเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ อันเปนเหตุให
อัตราสวนระหวางรายจายรัฐบาลกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในปงบประมาณ 2535
ตกประมาณ 16.7% เทียบกับ 16.1% ในปงบประมาณ 2534 แสดงใหเห็นวารัฐบาลมิไดดําเนิน
นโยบายงบประมาณในเชิงรุก
รัฐบาลเสนอประมาณการวา จะหารายไดจากการเก็บภาษีอากรในปงบประมาณ
ใหมนี้ 416,308.4 ลานบาท และรายไดอื่นๆอีก 44,091.6 ลานบาท แตประมาณการรายได
ดังกลาวนี้คํ านวณขึ้นในขณะที่ยังมีสงครามในตะวันออกกลาง จึงเปนประมาณการที่ตํ่ ากวา
ความเปนจริงมาก เพราะไมเพียงแตสงครามในตะวันออกกลางจะยุติไดรวดเร็วกวาที่คาดมาก
เทานั้น หากทวาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยังมิไดมีมากเทาที่คาดอีกดวย ดังนั้น จึงปรากฏวา
รายไดจริงที่รัฐบาลหาไดในปงบประมาณ 2534 ก็อยูในระดับใกลเคียงกับประมาณการรายไดในป
งบประมาณ 2535 เสียแลว ดวยเหตุนี้จึงไมมีขอกังขาเลยวา รายไดจริงในปงบประมาณ 2535
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2534

6
จักตองสูงกวาประมาณการอยางแนนอน ในขณะที่รายจายจริงตํ่ากวางบประมาณรายจายตาม
ปกติวสิ ยั ผลสุทธิก็คือ จะเกิดสวนเกินดุลของงบประมาณ (budget surplus) ซึ่งปรากฏติดตอมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2531 ดังนั้น แมงบประมาณแผนดินป 2535 จะเปนงบประมาณสมดุล
แตสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เปนจริงจะทําใหกลายเปนงบประมาณเกินดุลในที่สุด
แมวา งบประมาณแผนดินป 2535 จะเปนงบประมาณสมดุลดุจดังปงบประมาณ
2534 แตกม็ คี วามแตกตางในดานนโยบายหนี้สาธารณะในปงบประมาณ 2534 แมรัฐบาลไมมี
ความจําเปนตองกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ เนื่องจากมีรายไดพอเพียงแกการใชจาย แตก็มี
การกูเ งินเพือ่ รักษาแหลงเงินกู อยางไรก็ตาม ในชวงปลายปงบประมาณ 2534 รัฐบาลไดแปลง
พันธบัตรรัฐบาลใหเปนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (debt swaps) เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปนผูกูแทนรัฐบาล
ซึ่งหมดความจําเปนในการใชเงินกูภายในประเทศ แหลงขาวในกระทรวงการคลังกลาววา ในป
งบประมาณ 2535 นี้ รัฐบาลจะยุติการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศโดยสิ้นเชิง
การฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตปลายป
2529 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมโลกอยางนาพึงพอใจจนถึงกลางป 2533
ยังผลใหระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 11% ระหวางป 2530-2533 อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเปนประวัติการณนี้ ทําใหรายไดจากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ในขณะที่นโยบายรายจายของรัฐบาลยังคงดําเนินในแนวทางอนุรักษนิยมในระหวางปงบประมาณ
2530-2531 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากไดรับบทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 มาแลว
ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื รัฐบาลเริ่มมีสวนเกินดุลของงบประมาณในปงบประมาณ 2531 จํานวน 5,382
ลานบาท สวนเกินดุลของงบประมาณนี้เพิ่มเปน 79,397 ลานบาทในปงบประมาณ 2533 และ
คาดวาจะอยูในระดับ 100,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2534 การที่รัฐบาลมีงบประมาณ
เกินดุลจํานวนมากติดตอกันมาตั้งแตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา ยังผลใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ปริมาณเงินคงคลังซึ่งอยูในระดับ 10,000-12,000 ลานบาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ
2528-2530 เพิม่ เปน 21,300 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2531 และ 132,679 ลานบาท
เมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2533 ทั้งนี้คาดกันวา ปริมาณเงินคงคลังจะอยูในระดับ 200,000 ลานบาท
เมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2534 (30 กันยายน 2534)
ทั้งๆที่รัฐบาลสะสมเงินคงคลังไวเปนจํานวนมากเชนนี้ แตรัฐบาลก็หาไดดําเนิน
นโยบายงบประมาณในเชิงรุกแตประการใดไม นโยบายงบประมาณยังคงอยูในแนวทางอนุรักษ
นิ ย มอย า งมั่ น คง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มิ ใ ห ภ าครั ฐ บาลมี บ ทบาทในการซํ้ าเติ ม ป ญ หาการขาดดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัด และปญหาชองวางระหวางการลงทุนกับการออมนั่นเอง การที่รายไดของรัฐบาลขยาย
ตัวในอัตราสูง ประกอบกับการดําเนินนโยบายงบประมาณในแนวทางอนุรักษนิยม ทําใหรัฐบาล
อยูใ นวิสยั ทีจ่ ะปฏิรูป ระบบภาษีอากรได โดยไมตองกังวลกับปญหาการปดหีบงบประมาณแมแต
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นอย รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดเดินเครื่องอยางคอนขางเต็มที่ในการปฏิรูประบบภาษีอากร
ทัง้ นีไ้ มเพียงแตการผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มทดแทนภาษีการคาเทานั้น หากยังมีการ
ปรับโครงสรางภาษีเงินไดเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงในระบบเศรษฐกิจ และการปรับ
โครงสรางภาษีศุลกากรเพื่อลดการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย
ในวงวิชาการ ดูเหมือนจะเปนที่ยอมรับเกือบโดยทั่วไปวา งบประมาณแผนดินป
2535 นี้ นําเสนอนโยบายงบประมาณอยางชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแกปญหา
เฉพาะดานอยางเดนชัด ทั้งในดานการชวยเหลือเกษตรกรและการพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง
และวิสาหกิจพื้นฐานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต แมวางบประมาณที่จัดสรรเพื่อเปาประสงคเหลานี้จะมีถึงหนึ่งในสามของ
งบประมาณทั้งหมด แตงบประมาณสวนใหญเปนเพียงการนําโครงการและแผนงานที่มีอยูเดิม
มาจัดหมวดหมูใหมเทานั้น หากหักงบประมาณสวนนี้ไป งบประมาณที่จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อแก
ปญหาเฉพาะดานเหลานี้นับวามีไมมากนัก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมิไดทุมเททรัพยากรของแผนดิน
ในการพัฒนาชนบทและการแกปญหาความยากจนเทาที่ควร ซึ่งมิไดเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาล
แถลงเมื่อคราวจัดตั้งรัฐบาล
แทที่จริงแลว งบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2535 นี้จัดทํ าขึ้น
ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เกือบทั้งหมด เมื่อเกิดรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 2534
นัน้ การจัดทํางบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2535 เกือบเสร็จเรียบรอยแลว รัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน เพียงแตเพิม่ เติมแนวนโยบายปลีกยอยเพียงบางเรื่องเทานั้น ดังนั้น ความดีของ
งบประมาณฉบับนี้ หากมีอยูบาง สวนหนึ่งควรที่จะยกเปนเกียรติประวัติของรัฐบาลชาติชาย
แมวารัฐบาลชาติชายไดแสดงความลังเลใจในการปฏิรูประบบภาษีอากร โดย
เฉพาะอยางยิ่งในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในยุคที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเกรงวาจะกระทบกระเทือนผลประโยชนของพอคา
นายทุน ซึง่ เปนฐานคะแนนทางการเมือง แตรัฐบาลชาติชายดูเหมือนจะแสดงความมุงมั่นในการ
ปฏิรูประบบการงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกระจายอํ านาจทางการคลังออกจาก
สวนกลาง (fiscal decentralization) ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมีดําริในการกระจายอํานาจการจัดซื้อ
ออกจากสวนกลางเทานั้น หากยังมีนโยบายในการจัดสรรงบพัฒนาภูมิภาคประมาณ 5% ของ
งบประมาณทัง้ หมด ซึ่งตกประมาณ 20,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2535 อีกดวย (The
National และ Bangkok Post ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2534)
แมวา รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน จะเดินเครื่องในการปฏิรูประบบภาษีอากร
อยางคอนขางเต็มที่ แตการปฏิรูประบบการงบประมาณกลับเปนไปอยางเชื่องชา แมจะปรากฏ
งบพัฒนาภูมภิ าค 6,000 ลานบาทในงบประมาณแผนดิน 2535 แตทวางบประมาณดังกลาวนี้
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ไมเพียงแตจะตํากว
่ าเปาหมาย 20,000 ลานบาทที่กําหนดไวในยุครัฐบาลชาติชายเทานั้น หากทวา
กระบวนการในการจัดสรรและใชงบพัฒนาภูมิภาคยังแตกตางไปจากเจตนารมณดั้งเดิมอีกดวย
เพราะเจตนารมณดั้งเดิมของรัฐบาลชาติชายตองการใหประชาชนในแตละทองถิ่นมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรและการใชงบพัฒนาภูมิภาค แตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
กลับยกอํ านาจในการนี้ใหแกผูวาราชการจังหวัด โดยที่อํ านาจในการจัดสรรและใชงบพัฒนา
ภูมภิ าครวมศูนยอยูที่กระทรวงมหาดไทย
ความลาชาในการกระจายอํานาจทางการคลังออกจากสวนกลาง ในสวนหนึ่ง
หาใชความผิดของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนไม หากแตเปนความผิดของผูนําฝายทหาร
ทีโ่ คนลมระบอบประชาธิปไตย ตลอดชวงเวลานับตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา
พลังอํามาตยาธิปไตยพยายามรวบอํานาจกลับสูระบบราชการ ดวยการเพิ่มพูนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด และการลมลางระบบการเลือกตั้งกํานันผูใหญบาน ตลอดจนการรางรัฐธรรมนูญ
ทีม่ เี นือ้ หาสาระในการทําลาย พลังนอกระบบราชการ
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นโยบายการคลัง รัฐบาลอานันท 23
แนวนโยบายการคลังของรัฐบาลอานันท 2 กําลังเปนประเด็นการวิวาทะในหมู
นั กเศรษฐศาสตรผูมีหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ เหตุการณพฤษภาทมิฬซึ่งทําลาย
ภาพลักษณของประเทศไทยในสังคมโลกอยางมหันต มีผลกระทบอยางสําคัญตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง และตอการตัดสินใจในการลงทุนทั้งของนายทุนไทยและนายทุน
ตางดาว แตการที่นายอานันท ปนยารชุนไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10
มิถนุ ายน 2535 และตอมามีการจัดตั้งรัฐบาลอานันท 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ศกเดียวกันนั้นได
ชวยจุดประกายแหงความหวังวา สถานการณทางเศรษฐกิจจะเลวรายลงไมมากนัก แมวา
ประมาณการเกี่ยวกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะถูกปรับตํ่าลงมา แตตัวเลขประมาณการ
ใหมยงั คงอยูในระดับ 7% หรือใกลเคียงกัน
นั ก เศรษฐศาสตร ฝ  า ยหนึ่ ง ต อ งการใหรัฐ บาลอัดฉี ดเงิน เข า สู  ระบบเศรษฐกิจ
เพือ่ เรงเราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตรฝายนี้คาดการณวา เหตุการณพฤษภา
ทมิฬจักทําใหการลงทุนของเอกชนลดลงจากระดับที่ควรจะเปน หากปราศจากเหตุการณดังกลาว
นี้ รัฐบาลจึงควรเขาไปประคับประคองใหระบบเศรษฐกิจรุดหนาตอไป ดวยการที่รัฐบาลเพิ่มการใช
จายเพื่อทดแทนการลงทุนของเอกชนที่สูญหายไป นักเศรษฐศาสตรฝายนี้อาศัยการวิเคราะหและ
มุมมองแบบเคนส (Keynesian economics)
นักเศรษฐศาสตรอีกฝายหนึ่งมีความเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยยังมิไดตกอยูใน
ภาวะถดถอย (economic recession) เหตุการณพฤษภาทมิฬเพียงแตทําใหการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจเชือ่ งชาลงเล็กนอย เกียรติภูมิและความนาเชื่อถือของรัฐบาลอานันท 2 ไดชวยเหนี่ยวรั้ง
มิใหระบบเศรษฐกิจไทยทรุดตํ่าลงมากไปกวานี้ นักเศรษฐศาสตรฝายนี้ไมเห็นดวยกับนโยบาย
การคลังแบบเจาบุญทุม เพราะไมเพียงแตจะไมจํ าเปนตองดํ าเนินนโยบายการคลังลักษณะนี้
เทานั้น หากทวานโยบายดังกลาวยังกอผลเสียทางเศรษฐกิจดานอื่นๆอีกดวย นักเศรษฐศาสตร
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2535
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ฝายนี้ตองการใหรัฐบาลทุมทรัพยากรไปในการฟนฟูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการสราง
บรรยากาศการ ลงทุนใหดีดังเดิม
ผมคอนขางเห็นดวยกับทัศนะของนักเศรษฐศาสตรกลุมหลัง ในฐานะนักศึกษา
ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจ ผมยังจําไดดีวา การใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมในยุครัฐบาลเปรม
1 ไดมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรุนแรงในระหวางป 2523-2525
จนตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังชนิดหนามือเปนหลังมือ จากนโยบายการคลังแบบ
เจาบุญทุม มาเปนนโยบายการคลังแบบกระยาจก นับตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา รัฐบาล
ไดเสนอนโยบายงบประมาณชนิดมุงรัดเข็มขัด โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายอยูใน
ระดับตํากว
่ าปละ 10% งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะใชจายเพิ่มตามราคาสินคา
และบริการที่สูงขึ้นเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นโยบายงบประมาณที่รัฐบาลเลือกใชเปน
นโยบายที่ อัต ราการเพิ่ม ขึ้น ของงบประมาณที่ แทจริง เทา กั บศู น ย (zero-growth budget)
งบประมาณรายจายที่แทจริง (real government expenditure) คงอยูในระดับเดิม ในบางป อัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของงบประมาณรายจายตํ่ากวาอัตราเงินเฟอเสียดวยซํ้า
นโยบายการคลังแบบกระยาจกมิไดปรากฏเฉพาะแตการรัดเข็มขัดงบประมาณ
ประจําปเทานั้น หากทวายังมีการตัดทอนงบประมาณรายจายกลางปอีกดวย นโยบายการคลัง
แบบกระยาจกไดดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 มาจนถึงปงบประมาณ 2531 ทั้งๆที่
ระบบทุนนิยมโลกไดฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนตั้งแตปลายป 2529 แต
การปรับตัวทางดานนโยบายงบประมาณกลับเปนไปอยางเชื่องชา ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารนโยบาย
การคลังยังไมแนใจวา การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกในขณะนั้นเปนปรากฏการณถาวร หรือเปน
เพียงปรากฏการณชั่วคราว กวาที่นโยบายงบประมาณจะมีสวนชวยเกื้อหนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ก็ลวงเลยเขาสูปงบประมาณ 2532 และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา งบประมาณรายจายของ
รัฐบาลเพิม่ ขึน้ มากกวาปละ 15% โดยที่อัตราการเพิ่มจะสูงสุดในปงบประมาณ 2536 ซึ่งเทากับ
19.5% (ดูตารางที่ 1)
แมวารัฐบาลจะมีเงินคงคลังนับแสนลานบาทและอยูในฐานะที่จะดําเนินนโยบาย
การคลังแบบเจาบุญทุมได เพราะสภาพการณแตกตางจากชวงป 2523-2525 เปนอันมาก แตการ
ปรับเปลีย่ นนโยบายภาษีอากรในยุครัฐบาลอานันท 1 (มีนาคม 2534 - เมษายน 2535) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทนภาษีการคา และการลดอากรขาเขาเพื่อลดการปกปอง
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อุตสาหกรรม ยอมมีผลกระทบตอรายไดและกระแสการนําเงินสงคลัง การดําเนินนโยบายการคลัง
ในแนวอนุรกั ษนิยม จึงยังเปนเรื่องที่พึงสนับสนุน
นอกเหนือไปจากประเด็นปญหาความไมแนนอนของรายไดรัฐบาลแลว ปญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลจําตองใหความสําคัญในการแกไข ในป
2533 และ 2534 สวนขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 8.9% และ 8.5% ของ GDP ตามลําดับ
โดยทีค่ าดกันวา สวนขาดดุลนี้จะยังคงสูงถึง 7-8% ในป 2535 นี้ (ดูตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา
การออมภายในประเทศที่ไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการลงทุนภายในประเทศ นับตั้งแต
ป 2531 เปนตนมา ปญหาการขาดแคลนเงินออมมิไดเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล
อีกตอไป ดังจะเห็นไดวา ดุลเงินสดของรัฐบาลมีสวนเกินดุล (ดูตารางที่ 2) รายไดจริงของรัฐบาล
ทวมรายจายจริง ยังผลใหเงินคงคลังซึ่งเคยอยูในระดับ 10,000-12,000 ลานบาท เพิ่มเปน
132,679 ลานบาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2533
ผลการศึกษานโยบายการคลังของรัฐบาลไทยในอดีตพบวา การดําเนินนโยบาย
การคลังแบบเจาบุญทุม โดยใหงบประมาณรายจายเพิ่มในอัตราสูงและมีสวนขาดดุลของงบ
ประมาณจํานวนมาก จะมีผลผลักดันใหดุลการคาระหวางประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
มากขึน้ สถานภาพของบัญชีเดินสะพัดในปจจุบัน ซึ่งมีสวนขาดดุลจํานวนมาก ไมเกื้อกูลใหรัฐบาล
ดําเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกตดวยวา งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2536 ซึ่งกําหนดวงเงินได 550,000 ลานบาทนั้น เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
2535 ถึง 19.5% ซึ่งนับเปนอัตราการเพิ่มที่คอนขางสูงอยูแลว และแมรัฐบาลจะกําหนดให
งบประมาณแผนดินป 2536 เปนงบประมาณสมดุลติดตอกันเปนปที่สาม แตก็มีความเปนไปได
ที่จะกลายเปนงบประมาณขาดดุลในบั้นปลาย เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถหารายไดไดครบ
ตามเปาหมาย
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ตารางที่ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายของรัฐบาล
ปงบประมาณ 2525 - 2536
(%)
ปงบประมาณ

อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจาย

2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
ที่มา

คํานวณจากเอกสารงบประมาณ

5.7
9.9
8.5
2.6
8.6
6.3
7.0
17.2
17.3
15.7
18.8
19.5
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ตารางที่ 2
ดุลเงินสดของรัฐบาล และดุลบัญชีเดินสะพัด
เทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ป 2525 - 2534
(%)
ป

2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534

ดุลเงินสดของรัฐบาลเทียบกับ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดเทียบกับ GDP

- 5.2
- 2.9
- 3.6
- 3.4
- 3.6
- 1.4
2.0
3.3
5.0
5.2

ธนาคารแหงประเทศไทย
ที่มา
หมายเหตุ เครื่องหมาย (-) แสดงวาขาดดุล

- 2.8
- 7.3
- 5.1
- 4.1
0.6
- 0.7
- 2.7
- 3.6
- 8.9
- 8.5

ภาคที่สอง :
การบริหารการคลัง
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การเพิ่มเพดานเงินกูตางประเทศ
ของรัฐบาลไทย4
คณะกรรมการพิ จ ารณาการก อ หนี้ ต  า งประเทศในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2534 มีมติใหเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศของภาครัฐบาลจากเดิมไมเกินปละ 1,500
ลานเหรียญอเมริกัน เปนไมเกินรอยละ 2,000 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา ความ
ตองการใชเงินในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐวิสาหกิจตางๆไดเพิ่มขึ้นเปนอันมาก โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย การบินไทย และการไฟฟาฝายผลิต (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2534) ขณะเดียวกัน ความสามารถในการรับภาระหนี้ตางประเทศ
ของรัฐบาลไทยมีมากขึ้น นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ให สัม ภาษณ สื่อ มวลชนว า ขอ เสนอในการเพิ่มเพดานเงินกูตางประเทศดังกลาวนี้จะขอมติ
คณะรัฐมนตรีในอีกสองเดือนขางหนา เพื่อใชในปงบประมาณ 2535 ตอไป (แนวหนา ฉบับวัน
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2534)
ตามสถิติเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2533 รัฐบาลไทยมีหนาตางประเทศคงคาง
ประมาณ 11,467 ลานเหรียญอเมริกัน ลดลงจากระดับ 11,832 ลานเหรียญอเมริกันเมื่อสิ้นป
2532 หนีต้ า งประเทศของรัฐบาลไทยประกอบดวยหนี้ของรัฐบาลเอง และหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน
ซึง่ สวนใหญเปนหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ในปจจุบัน หนี้ตางประเทศสวนใหญของรัฐบาลไทยเปนการกู
ในรูปเงินเยน โดยมีถงึ ประมาณรอยละ 55 อีกรอยละ 25 เปนเงินกูในรูปเงินดอลลารอเมริกัน
สวนทีเ่ หลือเปนเงินกูสกุลอื่น ๆ
เพี ย งชั่ว เวลา 7 ปเศษกอ นหนา นี้ รัฐ บาลไทยเคยเผชิ ญกับวิ ก ฤติการณ ห นี้
ตางประเทศชนิดที่คอนขางรุนแรงในป 2528-2529 ผมจํ าไดดีวา เมื่อคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณหนี้ตางประเทศของ
รัฐบาลไทย?" ในเดือนกุมภาพันธ 2528 เพื่อเตือนสติรัฐบาล ทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและโฆษก
4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2534
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รัฐบาลตางรวมกันปฏิเสธวา ภาระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยยังไมอยูในขั้นวิกฤติ ในปลายป
2528 นัน้ เอง สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการประชุมทางวิชาการประจําป
ไดเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติของภาระหนี้ตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอประมาณการวา
ภาระรายจายในการชําระหนี้ตางประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งอยูในระดับ 27%
ของรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก (foreign exchange earnings) ในป 2528 จะ
ถีบตัวขึน้ มาอยูในระดับ 30% ในป 2531-2533 โดยที่อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้ (debt
service ratio) เฉพาะของภาครัฐบาลในป 2528 ก็สูงถึง 11% แลว ซึ่งสูงกวาเพดานอัตราภาระ
การชําระหนี้ที่กําหนดไวไมใหเกิน 9%
การทีอ่ ตั ราภาระรายจายในการชําระหนี้ถีบตัวขึ้นมาอยูระดับสูงในป 2528-2529
สวนสําคัญเปนเพราะเหตุวามีการกอหนี้ตางประเทศเพื่อซื้ออาวุธในการพัฒนากองทัพเปนจํานวน
มาก ซึ่งเริ่มตนในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร และสืบตอมาในชวงของแผนพัฒนาฯ ระยะ
ที่ 5 (พ.ศ. 2520-2524) เงินกูเพื่อพัฒนากองทัพดังกลาวนี้มีความกระจุกตัวคอนขางสูง และ
ถึงกําหนดในการชําระหนี้ในชวงป 2528-2533 ยังผลใหภาระรายจายในการชําระหนี้กระจุกอยูใน
ชวงเวลาดังกลาวนี้ดวย นอกจากนี้ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลก
ซึง่ ทําใหการคาระหวางประเทศซบเซา ก็มีสวนทําใหอัตราภาระรายจายในการชําระหนี้สูงขึ้น ทั้งนี้
เพราะเหตุวา อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้เปนอัตราสวนระหวางรายจายในการชําระหนี้
(debt service payments) กับรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก
ทั้งๆที่ในตอนตนรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ปากแข็งและไมยอมรับวา
ภาระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยอยูในภาวะวิกฤติ แตในที่สุดก็ไมสามารถทนหลอกตัวเอง
อยูไ ด และดําเนินการแกไขวิกฤติการณดังกลาวนี้ดวยมาตรการสําคัญอยางนอย 2 มาตรการคือ
การกําหนดเพดานเงินกูตางประเทศ และการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
แตเดิมนัน้ รัฐบาลกําหนดวาจะมีการกอหนี้ตางประเทศไมเกินปละ 2,000 ลาน
เหรียญอเมริกนั ในปงบประมาณ 2528 ไดลดลงเหลือไมเกิน 1,600 ลานเหรียญอเมริกัน ครั้นเมื่อ
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศเริ่มปรากฏอยางชัดเจน รัฐบาลเริ่มเขมงวดกับการกอหนี้ตางประเทศ
โดยลดเพดานเงินกูตางประเทศลงมาอยูในระดับไมเกินปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน ในปงบ
ประมาณ 2529 ระดับเพดานดังกลาวนี้ไดใชตอมาในปงบประมาณ 2530-2531 ครั้นเมื่อภาระหนี้
ตางประเทศของรัฐบาลไทยบรรเทาเบาบางลง สวนหนึ่งเปนผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมโลก รัฐบาลจึงเริ่มเขยิบเพดาน
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เงินกูต า งประเทศเปนไมเกินปละ 1,200 ลานเหรียญอเมริกันในปงบประมาณ 2532 และ 2533
ครัน้ ในปงบประมาณ 2534 เขยิบขึ้นสูระดับไมเกินปละ 1,500 ลานเหรียญอเมริกัน และกําลัง
ทะยานขึน้ สูร ะดับไมเกินปละ 2,000 ลานเหรียญอเมริกันในปงบประมาณ 2535 ที่จะถึงนี้
ความเขมงวดในการกอหนี้ตางประเทศของรัฐบาลในระหวางป 2528-2531
ประกอบกับการดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 เนื่องจากเกิด
วิ ก ฤติ ก ารณ ท างการคลั ง ระหว า งป 2523-2525 นั้ น ไม เ พี ย งแต จ ะทํ าให ก ารลงทุ น ด า น
สาธารณูปโภค และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตางๆชะลอตัวลงเทานั้น หากทวายังทําใหแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboards) ตองหยุดชะงักลงดวย
ในเรื่องนี้มีปญหาความขัดแยงทางความคิดอยางคอนขางรุนแรงระหวางนายเสนาะ อูนากูล
เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับนายวีระพงษ
รามางกูร ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจของพลเอกเปรม ติณสูลานนทในขณะนั้น ความลาชาในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และความไมพอเพียงตลอดจนความดอยพัฒนาของ
สาธารณูปโภคประเภทตางๆซึ่งกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบัน ลวนแลวแตเปนผลสืบเนื่องมาจาก
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศระหวางป 2528-2529 เปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม ลํ าพังแตการเพิ่มความเขมงวดในการกอหนี้ตางประเทศเพียง
มาตรการเดียวคงไมสามารถชวยใหสังคมเศรษฐกิจไทยฝาวิกฤติการณหนี้ตางประเทศมาไดอยาง
รวดเร็ว รัฐบาลยังไดอาศัยการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ทั้งนี้ดวยการตราพระราชกําหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสรางเงินกูตางประเทศ พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศใชในเดือน
พฤศจิกายน 2528 อีกดวย นับตั้งแตปลายป 2528 เปนตนมา กระทรวงการคลังไดอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวนี้ในการกอหนี้ใหม ซึ่งเสียดอกเบี้ยตํ่า เพื่อนําไปชําระหนี้เดิม ซึ่งตองเสีย
ดอกเบีย้ ในอัตราสูง (refinancing) ทั้งนี้เพื่อลดภาระรายจายดานดอกเบี้ยของรัฐบาล นอกจากนี้
ภายหลังปงบประมาณ 2530 ฐานะการคลังของรัฐบาลแข็งแกรงขึ้น และเริ่มมีงบประมาณเกินดุล
จนเงินคงคลังเพิ่มพูนขึ้นชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน รัฐบาลเริ่มนําเงินคงคลังไปใชในการปรับ
โครงสรางหนี้ตางประเทศดวย ผลจากการดํ าเนินมาตรการดังกลาวนี้ ทํ าใหรัฐบาลสามารถ
ประหยัดรายจายดอกเบี้ยนับตั้งแตปลายป 2528 เปนตนมาไดประมาณ 7,900 ลานบาท (มติชน
ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2533)
ความเขมงวดในการกอหนี้ ประกอบกับการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ทําให
รายจายในการชําระหนี้ของรัฐบาลลดลงไปเปนอันมาก นอกจากนี้ การฟนตัวของระบบทุนนิยม
โลก นับตัง้ แตปลายป 2529 จนถึงเดือนสิงหาคม 2533 ทําใหการคาระหวางประเทศของไทยขยาย
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ตัวอยางรวดเร็ว ผลก็คือ อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้ของรัฐบาลลดลงตามลําดับจากระดับ
สูงกวา 11% ในป 2528 เหลือเพียง 10.6% และ 9.1% เมื่อสิ้นป 2532 และ 2533 ตามลําดับ
การเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศมาสูระดับไมเกินปละ 2,000 ลานเหรียญ
อเมริกันในปงบประมาณ 2535 ที่จะถึงนี้ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2532 เปนตนมา ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤติการณหนี้ตางประเทศไดหมดสิ้นไปแลว
ผมมิไดมคี วามเห็นขัดแยงกับแนวทางการเขยิบเพดานหนี้ตางประเทศ ตรงกันขาม ผมกลับเห็นวา
กระทรวงการคลั ง ทั้ ง ในยุ ครัฐ บาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน และยุครัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน ไดใชความระมัดระวังและสุขุมรอบคอบในการเขยิบเพดานการกอหนี้ตางประเทศ
แตละครั้ง อยางไรก็ตาม ผมมีความเห็นวา ในชวงเวลา 4-5 ปที่ผานมานี้ สถานการณทาง
เศรษฐกิจไดแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วจนเพดานหนี้ตางประเทศมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล
ในการปอ งกั น มิ ให รัฐ บาลก อ หนี้เ กิน กวา ระดับ ความสามารถในการชํ าระหนี้ อีก ตอไป ทั้ง นี้
ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ในขณะที่มีการควบคุมการกอหนี้ตางประเทศของภาครัฐบาล
รัฐบาลกลับปลอยใหการกูเงินจากตางประเทศของภาคเอกชนเปนไปอยางคอนขางเสรี เครื่องมือ
ที่รัฐบาลใชในการกํากับการเคลื่อนยายเงินกูระหวางประเทศของภาคเอกชนก็มีเฉพาะแตการเก็บ
ภาษีดอกเบีย้ เงินกูเทานั้น ซึ่งมิใชเครื่องมือที่สามารถสกัดกั้นการกอหนี้ตางประเทศของภาคเอกชน
ได นอกจากนี้ นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เปนตนมา รัฐบาลยังมีแนวโนมอันแจมชัด
ทีจ่ ะใหการเคลือ่ นยายเงินทุนระหวางประเทศ (international capital mobility) เปนไปโดยเสรี
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูภายในประเทศถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 16-17% ตอป ในขณะที่
อัตราดอกเบีย้ ในตลาดการเงินระหวางประเทศสูงเพียง 6-7% ตอปเทานั้น ความแตกตางระหวาง
อัตราดอกเบีย้ ภายในประเทศกับอัตราดอกเบี้ยภายนอกประเทศ ซึ่งสูงถึง 10% นี้ ไดผลักดันให
ภาคเอกชนหันไปกูเงินจากตางประเทศมากขึ้น ผลก็คือ หนี้ตางประเทศคงคางของภาคเอกชน
ซึง่ อยูใ นระดับ 7,600 ลานเหรียญอเมริกันเมื่อสิ้นป 2532 เพิ่มขึ้นเปน 13,400 ลานเหรียญอเมริกัน
เมื่อสิ้นป 2532 (The Nation, May 3,1991) นัน่ หมายความวา การกอหนี้ตางประเทศของภาค
เอกชนมีมากกวาภาครัฐบาลเสียดวยซํ้า โดยที่หนี้ตางประเทศของภาคเอกชน สรางภาระแกระบบ
เศรษฐกิจไทยไมแตกตางจากหนี้สาธารณะ
ประการที่สอง ในปจจุบนั รัฐวิสาหกิจหลายตอหลายแหงกําลังเขาคิวใหสัมปทาน
แกภาคเอกชนในการผลิตบริการสาธารณูปโภค โดยที่เอกชนที่ไดรับสัมปทานตองอาศัยเงินกูจาก
ตางประเทศในการลงทุน ในกรณีเชนนี้ รัฐบาลมิไดเขาไปควบคุมการกอหนี้ตางประเทศ เพราะ
รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะควบคุมการกอหนี้ตางประเทศของภาคเอกชน แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจ
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เปนผูลงทุนเองและตองอาศัยเงินกูตางประเทศ การกอหนี้ตางประเทศในกรณีหลังนี้จะตกอยูใน
ความควบคุมและกํากับของรัฐบาล การใหสัมปทานแกเอกชนในการลงทนจึงเปนมรรควิธีสําคัญ
ที่รัฐวิสาหกิจใชในการขยายการลงทุน โดยที่ไมตองติดขัดดวยเพดานเงินกูตางประเทศที่รัฐบาล
ควบคุม
ประการที่สาม รัฐวิสาหกิจหลายตอหลายแหงพยายามดิ้นรนขอกูเงินจากตาง
ประเทศเพือ่ ขยายการลงทุน แตมักจะติดขัดดวยเพดานเงินกูตางประเทศ บริษัท การบินไทย จํากัด
เปนรัฐวิสาหกิจแหงแรกที่ประสบผลสํ าเร็จในการกอหนี้ตางประเทศโดยไมติดขัดเพดานเงินกู
ดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจ รสช.ในการกําหนดนโยบายวา เงินกูตางประเทศของการบินไทย
อยูน อกเพดานหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลควบคุม (แนวหนา 8 เมษายน 2534)
ดังนั้น การกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศจึงเปนมาตรการที่ไมมีประสิทธิผล
ในการควบคุมการกอหนี้ตางประเทศอีกตอไป ในเมื่อรัฐบาลไมมีนโยบายที่จะควบคุมการกอหนี้
ตางประเทศของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ สามารถหลบเลี่ยงเพดานเงินกูตางประเทศ
ด ว ยการให สั ม ปทานแก เ อกชนในการลงทุน หรือดว ยการใชอํ านาจเผด็ จ การในการสั่ง การ
ใหสามารถกูเงินจากตางประเทศได โดยอยูนอกขอบขายการควบคุม
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วินัยทางการคลังบนทางสองแพรง5
การสถาปนาวินัยทางการคลังในสังคมเศรษฐกิจไทยเปนประเด็นที่มีการตอสู
ทั้งทางการเมืองและทางความคิดในระบบราชการไทยมาเปนเวลาชานาน ความหยอนยานของ
วินัยทางการคลังเปนผลมาจากการใชอํ านาจเผด็จการในการฉอฉลทรัพยากรของแผนดินเพื่อ
ผลประโยชนสวนบุคคล
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ไมมียุคสมัยใดที่วินัยทางการคลังหยอนยานยิ่ง
ไปกวายุคทศวรรษ 2490 ทั้งนี้ปรากฏวา ภายหลังการรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2490
เพียงไมกวี่ นั คณะผูกอการรัฐประหารไดขอเบิกเงินคาใชจายในการรัฐประหารจํานวน 8 ลานบาท
จากคลังแผนดิน ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายควง
อภัยวงศ (ซึง่ คณะรัฐประหารเชิดขึ้นมา) มิอาจขัดตอแรงกดดันได จึงอนุมัติใหเบิกจายเงินจํานวน
ดังกลาวไปพลางกอน แลวเสนอเรื่องขอมติจากคณะรัฐมนตรี ในเวลาตอมาการเบิกจายเงิน
จากคลังแผนดินจึงเปนไปตามอําเภอนํ้าใจของผูทรงอํานาจ โดยที่มิจําตองขอความเห็นชอบจาก
ประชาชนหรือรัฐสภา การเบิกเงินคาใชจายในการรัฐประหารจํานวน 8 ลานบาทดังกลาวนี้ ในเวลา
ตอมาไดกอใหเกิดความขัดแยงภายในกองทัพบกโดยที่นายทหารจํ านวนไมนอยเห็นวาเปนการ
กระทําอันมิชอบ และไดจุดประทุความไมพอใจในหมูชนชั้นปกครอง จนเปนเหตุประการหนึ่งที่ทํา
ใหเกิด `กบฎเสนาธิการ' ในป 2492
แมในเวลาตอมาจะมีการตรา พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ซึ่งกําหนดหลักการ
สําคัญวา บรรดารายรับอันเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดินทั้งปวงจักตองนําสงคลัง และการเบิกจายเงิน
จากคลังจักตองมีกฎหมายรองรับ แตการณยังคงปรากฏวา มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของ
แผนดินเพื่อประโยชนสวนบุคคล ดังกรณีการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อคํ้ าจุนกิจการของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในชวงป 2495-2496 เมื่อธนาคารดังกลาวประสบปญหาสภาพคลองอยาง
รุนแรง จนธนาคารกรุงเทพ จํากัด แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงเศรษฐการถือหุน
ถึง 60% แตครัน้ เมื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด ฟนตัวทางเศรษฐกิจจนคืนสูสภาพปกติ กระทรวง
เศรษฐการกลับขายหุนทิ้ง โดยที่ปรากฏในเวลาตอมาวา ผูที่รับซื้อหุนธนาคารกรุงเทพ จํากัด จาก
กระทรวงเศรษฐการก็คือ ผูนําในสังกัดกลุมซอยราชครูนั้นเอง
5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2534
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การคํ้าประกันเงินกูของบริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติจํากัด ในชวงป 24972498 เปนกรณีคลาสสิกอีกกรณีหนึ่งที่เปนบทเรียนอันสําคัญยิ่ง เมื่อแรกกอตั้ง บริษัทสงเสริม
เศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด เปนวิสาหกิจเอกชน 100% โดยที่รัฐบาลมิไดมีสวนเปนเจาของ
แมแตนอ ย ตอมาธุรกิจบริษัทนี้ทรุดโทรมลง จนไมสามารถชําระหนี้ได อีกทั้งยังมีปญหาการขาด
สภาพคลองดวย รัฐบาลในฐานะผูคํ้ าประกันเงินกูจํ าตองเขาไปประคับประคองดวยการนํ า
งบประมาณแผนดินอัดฉีดเขาไปหลายตอหลายครั้ง จนในที่สุดบริษัทนี้แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากรัฐบาลถือหุนมากกวา 50% กระนั้นก็ตาม รัฐบาลไมสามารถยับยั้งมรณกรรมของ
วิสาหกิจอิทธิพลแหงนี้ได ผลก็คือ รัฐบาลตองสูญเงินไปในการนี้หลายรอยลานบาท แตสิ่งที่ไดกลับ
คืนมาก็คือ การตรา พ.ร.บ. กํ าหนดอํ านาจกระทรวงการคลังในการคํ้ าประกัน พ.ศ.2510
ซึง่ กําหนดหลักการสําคัญวา รัฐบาลมีอํานาจเฉพาะการคํ้าประกันหนี้สาธารณะ (public debt)
เทานัน้ หามีอํานาจในการคํ้าประกันหนี้เอกชน (private debt) ไม
ในยุคทศวรรษ 2490 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพลิดเพลินกับการดําเนิน
นโยบายงบประมาณขาดดุล และหาความสําราญกับการกอหนี้สาธารณะ แตการกอหนี้ดวยการ
ขายพันธบัตรและตั๋วเงินคลังดูเหมือนจะไมทันใจทานผูนําผูชูคําขวัญ `เชื่อผูนํา ชาติพนภัย' การ
กอหนีด้ ว ยวิธกี ารเบิกเงินเกินบัญชี (overdraft) จากธนาคารแหงประเทศไทยจึงอุบัติขึ้นในป 2495
ซึง่ เปนวิธกี ารกอหนีส้ าธารณะที่แหวกออกจากบรรทัดฐานสากล ในการนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
พยายามกําหนดขอบเขตการเบิกเงินเกินบัญชีไมใหเกินรอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินที่ไดรับ
อนุมตั ิ โดยตองชําระหนี้คืนภายใน 3 เดือนแรกของปงบประมาณถัดไป แตการเบิกเงินเกินบัญชี
เปนวิธีการกอหนี้สาธารณะตามอํ าเภอใจและปลอดพนจากการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ
กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจึงพยายามผลักดัน
ใหเลิกการกอหนี้ดวยวิธีการดังกลาวนี้ ซึ่งประสบความสําเร็จในป 2503
ประสบการณเกี่ยวกับสภาพความไรวินัยทางการคลังในยุคทศวรรษ 2490 ทําให
เทคโนแครตรุ  น แรกหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเน น ความสํ าคั ญ ของเป า หมายเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ประสบการณเหลานี้ทําใหนโยบายการเงิน
และการคลังดําเนินบนเสนทางอนุรักษนิยมมากยิ่งขึ้น โดยที่แนวนโยบายดังกลาวนี้ไดฝงรากลึก
ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมาตั้งแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลว
เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ในชวงป 2525-2529 ทั้งปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหาการวางงาน
วิกฤติการณเงินคงคลัง ตลอดจนวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ เสียงรํ่าหาวินัยทางการคลังก็ดังขรม
อยางนอยทีส่ ดุ ภายในระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ
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ไทย และดวยวินัยทางการคลังนี้เอง สยามรัฐนาวาสามารถฝาคลื่นลมมรสุมทางเศรษฐกิจมาได
โดยตลอดรอดฝง
อยางไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เริ่มมี
สัญญาณเตือนภัยวา วินัยทางการคลังมีแนวโนมที่จะหยอนยานลง ทั้งนี้พิจารณาไดจากเหตุการณ
สําคัญอยางนอย 6 กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง ผูนําการรัฐประหาร ซึ่งขัดใจประชาชนดวยการลมลางระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยพยายามเอาใจประชาชนดวยการปลดหนี้สินของเกษตรกร แตกรณี
ดังกลาวนี้ไดรับการทัดทานจากนายวีรพงษ รามางกูร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งให
ความเห็นวา การนํ าเงินของแผนดินไปชวยปลดหนี้ใหเกษตรกรเปนเรื่องที่ผิดวินัยทางการคลัง
อยางรุนแรง การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรควรจะเปนนโยบายระยะยาวที่มุงเพิ่มผลผลิต
และเสริมราคาสินคาเกษตร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรประสบภัยพิบัติรายแรง รัฐบาลและ
กระทรวงการคลังสามารถที่จะชะลอการใชหนี้ของเกษตรกรที่ติดอยูกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรหรือหนวยงานอื่นได แตมิใชการยกหนี้ใหทั้งหมด (ผูจัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 5 เมษายน 2534)
กรณีที่สอง การจัดตั้งสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติตามธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534 ยังผลใหสภา รสช. กลายเปนหนวยราชการใหมที่มีเจาหนาที่
ประจํา ทัง้ ๆที่ภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แลว ภาระหนาที่ของสภา
รสช.ไดบรรเทาเบาบางลงไปเปนอันมาก แตก็ยังมีการบรรจุบุคคลเขารับตําแหนงในสภา รสช.
จํานวนมาก อีกทั้งมีการกําหนดเงินประจําตําแหนงกรรมการสภา รสช.จํานวนไมนอย ซึ่งสราง
ภาระแกงบประมาณแผนดินอยางไมสมควร
กรณีที่สาม การใชจายเงินแผนดินในลักษณะตํ านํ้าพริกละลายแมนํ้ าปรากฏ
ตอมาในโครงการพัฒนาประชาธิปไตยของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีแผนที่จะจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
เผยแพรประชาธิปไตยประจําหมูบานจํานวน 62,373 หมูบานทั่วราชอาณาจักร โดยชุดปฏิบัติการ
แตละชุดประกอบดวยเจาหนาที่ 4 คน อันประกอบดวยครู 1 คน เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุข 1 คน ทหารหรือตํารวจชายแดนหรือเจาหนาที่หนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 1 คน และบุคคล
ทีน่ ายอําเภอคัดเลือก 1 คน ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยเสนอของบประมาณ 938 ลานบาทในป
งบประมาณ 2534 และ 2535 อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2534 มีมติหนั่ งบประมาณดังกลาวนี้เหลือเพียง 165-200 ลานบาท แมนายกรัฐมนตรีจะแสดง
ความกลาหาญทางจริยธรรมในการตัดทอนงบประมาณของโครงการที่ใหประโยชนไมคุมคา
แตกย็ งั มีทที า ประนีประนอมและรักษาหนากระทรวงมหาดไทย
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กรณีที่สี่ พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล ในฐานะรองประธานสภา รสช. ไดใช
อํานาจลงนามในคําสั่งใหการกอหนี้ตางประเทศของบริษัท การบินไทย จํากัด อยูนอกเพดานเงินกู
ตางประเทศที่ควบคุมโดยกระทรวงการคลังทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2534 (The Bangkok
Post ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2534 และแนวหนา ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2534) นิตยสาร Far
Eastern Economic Review (ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534) รายงานวา การลงนามในคําสั่ง
ดังกลาวนีก้ ระทํากอนการจัดตั้งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แตเพิ่งจะเปนที่เปดเผยในภายหลัง
กรณีที่หา กระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังดําเนินการจัดตั้งสภาการเกษตรแหง
ชาติ โดยทีอ่ งคกรดังกลาวมีหนาที่ดูแลกองทุนเกษตรกรรมดวย รายไดหลักของกองทุนเกษตรกรรม
มาจากการเก็บคาธรรมเนียมการนําเขาและสงออกซึ่งสินคาเกษตรโดยไมตองนําสงคลังแผนดิน
และคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจในการจัดสรรเงินกองทุนไปใชจายในดานตางๆ โดย
ไมตองผานกระบวนการทางการคลังตามปกติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมตองผานการพิจารณา
ของรัฐสภา การใชเงินกองทุนเกษตรกรรมจึงเปนอํ านาจของฝายบริหาร โดยปราศจากการ
ตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ดูเหมือนวา เสนาบดีกระทรวงเกษตรฯจะยังมิไดเรียนรูบทเรียน
จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร อยางนอยที่สุดการใชกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจดังที่เปนมาในอดีต มิใชกรณีตัวอยางที่จะ
สัน่ คลอนความสํานึกทางมโนธรรมของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรณีที่หก กระทรวงกลาโหมดําริที่จะขอแปรญัตติในสภานิติบัญญัติ เพื่อขอเพิ่ม
งบประมาณประจํ าป 2535 ตามปกติ ก ระบวนการงบประมาณจะเริ่ม ต นจากการเสนอขอ
งบประมาณของหนวยราชการตางๆ โดยสํานักงบประมาณทําหนาที่ประมวลคําเสนอขอเหลานั้น
ซึ่งโดยทั่วไปแลวงบประมาณที่หนวยราชการตางๆตองการใชจะสูงกวาวงเงินงบประมาณที่กําหนด
ไว สํานักงบประมาณจะขอใหหนวยราชการตางๆตัดทอนงบประมาณใหอยูภายในวงเงินที่กําหนด
พลเอกวิมล วงศวงวานิช ผูชวยผูบัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
แถลงวา กระทรวงกลาโหมถูกตัดงบประมาณจํ านวนมาก ทํ าใหไมสามารถปฏิบัติงานไดดี
เทาทีค่ วร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาผลประโยชนของประเทศดานชายฝงทะเลตะวันตก ดังนั้น
กระทรวงกลาโหมจะขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในสภานิติบัญญัติโดยไมผานสํานักงบประมาณ
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมมั่นใจวาจะไดรับอนุมัติตามคําขอ (แนวหนา ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม
2534) จารีตทางการคลังของไทยมีอยูวา การแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณเปนเรื่อง
ที่ไมสามารถกระทําได เพราะเกรงวาหากเปดชองใหมีการแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ได งบประมาณอาจจะขาดดุลจํานวนมาก จนเปนผลเสียตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระเบียบการ
ประชุ ม สภาผู  แ ทนราษฎรในอดี ต จึ ง มี ข  อ ห า มในเรื่ อ งนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
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พ.ศ.2521 มาตรา 133 ก็มีบทบัญญัติหามการแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย
เชนเดียวกัน
กรณีตวั อยางทั้ง 6 กรณีดังกลาวขางตนนี้นับเปนสัญญาณที่สอใหเห็นวา ชนชั้น
ปกครองในปจจุบนั พยายามทําลายกําแพงวินัยทางการคลัง เพื่อเปาหมายสวนบุคคลบางประการ
และบัดนี้ วินยั ทางการคลังกําลังอยูบนทางสองแพรงระหวางการดํารงอยูกับมรณกรรม
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลัง6
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 มีมติอนุมัติใหแกไข
เพิ่มเติม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 โดยขยายขอบเขตใหกระทรวงการคลังสามารถนําเงิน
คงคลังไปซื้อคืนหรือไถถอนตราสารเงินกูอื่นที่มิใชพันธบัตรรัฐบาล และซื้อเงินตราตางประเทศหรือ
พันธบัตรรัฐบาลตางประเทศได ทั้งนี้ตามขอเสนอของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ศกเดียวกันนี้แลว
การแกไขกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้เนนการเพิ่มเติมมาตรา 7 (4) และมาตรา 7
(5) มาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจฝายบริหารเบิกจาย
เงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย ตามหลักการบริหารการคลังในระบอบประชาธิปไตย
การเบิกจายเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน โดยผานสภาผูแทนราษฎรทั้งนี้
เพื่อใหฝายนิติบัญญัติสามารถมีอํานาจถวงดุลอํานาจของฝายบริหารได แต พ.ร.บ.เงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 ถือกํ าเนิ ดขึ้ นในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบอํ ามาตยาธิปไตย
กฎหมายฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลการทํางานของฝายบริหาร โดยกําหนดขอยกเวนใหฝาย
บริหารสามารถเบิกจายเงินจากคลังโดยไมตองขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร หรือโดยที่
ยังไมมกี ฎหมายอนุญาตใหจาย มาตรา 7 เปนบทบัญญัติสวนหนึ่งที่ใหอํานาจฝายบริหารในเรื่องนี้
ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 การเบิกจายเงินจากคลังกอน
ทีม่ กี ฎหมายอนุญาตใหจาย สามารถกระทําไดใน 4 กรณีตอไปนี้
(1) รายการจ า ยที่ มี ก ารอนุ ญ าตให จ  า ยเงิ น ได แ ล ว ตามกฎหมายว า ด ว ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึ้น
ใหมคี วามจําเปนตองจายโดยเร็ว
(2) มีกฎหมายใดๆที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ และมี
ความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(3) มี ข  อ ผู ก พั น กั บ รั ฐ บาลต า งประเทศหรื อ สถาบั น การเงิ น ระหว า งประเทศ
ทีก่ ระทําใหตองจายเงิน และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
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(4) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรเงินกูของรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเห็นสมควร
การเบิกจายเงินจากคลังในกรณีทั้งสี่ขางตนนี้ เมื่อไดจายแลว ใหตั้งเงินรายจาย
เพื่อชดใชในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ หรือในกฎหมาย
ว า ด ว ยการโอนงบประมาณรายจา ย หรือ ในกฎหมายวา ดว ยงบประมาณรายจ า ยประจํ าป
งบประมาณปตอไป แลวแตกรณี
การนํ าเงิ น คงคลั ง ไปซื้ อ คื น หรื อ ไถ ถ อนพั น ธบั ต รเงิ น กู  ข องรั ฐ บาลเป น เรื่ อ งที่
กระทรวงการคลังมีอํานาจดําเนินการไดอยูแลวตามมาตรา 7 (4) แตเนื่องจากกระทรวงการคลัง
มีแผนการที่จะออกตราสารเงินกูอื่น นอกเหนือไปจากพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น จึงตองแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 7 (4) เพื่อใหมีอํ านาจใชเงินคงคลังในการซื้อคืนหรือไถถอนตราสารเงินกูอื่นดวย
ขณะเดี ย วกั น ก็ ถื อ โอกาสแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให มี อํ านาจในการชํ าระหนี้ เ งิ น กู  ต ามสั ญ ญา
กอนกําหนดได
นอกเหนือจากการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 (4) แลว การแกไขกฎหมายเงินคงคลัง
ครั้งนี้ยังไดเพิ่มเติมมาตรา 7 (5) เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอํานาจในการนําเงินคงคลังไปซื้อ
เงินตราตางประเทศ หลักทรัพยตางประเทศที่มั่นคง หรือพันธบัตรรัฐบาลตางประเทศในสกุลเงิน
ตราที่ตองชําระสําหรับหนี้ที่มีระยะเวลาไมเกิน 5 ป และเพื่อนําไปใชประโยชนในการชําระหนี้
เมือ่ ถึงกําหนด โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการคลังของรัฐบาลชนิดหนามือเปนหลังมือนับตั้งแต
ปงบประมาณ 2531 เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหกระทรวงการคลังผลักดันใหมีการ
แกไขเพิม่ เติมกฎหมายการคลังครั้งนี้ พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ถือกําเนิดขึ้นมาในยุคสมัยของ
นโยบายการคลังแบบขาดดุล ผูรางกฎหมายฉบับนี้มิไดคาดหมายมากอนวาจะมีเงินคงคลังเหลือ
อยูเ ปนจํานวนมาก ดังเชนที่ปรากฏในชวง 4 ปที่ผานมานี้ กฎหมายฉบับนี้จึงมิไดมีบทบัญญัติ
ที่เกื้อกูลใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการสวนเกินดุลของงบประมาณ (disposal of
budget surplus) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอนปงบประมาณ 2531 งบประมาณแผนดินอยูในฐานะขาดดุลเกือบโดยตลอด
(ยกเวนปงบประมาณ 2517) ตามปกติแลว การใชงบประมาณขาดดุลยอมทําใหเงินคงคลังรอย
หรอลง แตรัฐบาลใชวิธีการชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณดวยการกูเงินภายในประเทศ และ
พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 มาตรา 4 ก็มีบทบัญญัติบังคับวา รัฐบาลตองนําเงินกูเขาบัญชี
เงินคงคลัง ดวยเหตุนี้เอง การใชงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลจึงมิไดทําใหเงินคงคลังรอยหรอลง
มากนัก ยกเวนชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2523 -2525 ที่รัฐบาลตองเผชิญกับวิกฤติการณ
เงินคงคลังอยางรุนแรง สวนสําคัญเปนเพราะนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมที่รัฐบาลเลือกใช
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ทําใหกระแสการเบิกจายเงินจากคลังถูกเรงเรา แตกระแสการนําเงินสงคลังกลับออนแรง เนื่องจาก
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิ จ ทํ าให ร ายได ข องรั ฐ บาลตํ่ ากว า เป า หมายเป น อั น มาก ผลก็ คื อ
เงินคงคลังเมือ่ สิ้นปงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน) ซึ่งตามปกติอยูในระดับ 10,000 -12,000
ลานบาท ลดลงเหลือเพียง 6,000 - 7,000 ลานบาท โดยที่ในบางชวงเวลาเหลือเพียง 400 - 500
ลานบาท การปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังจากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาเปนนโยบาย
การคลังแบบกระยาจกในรัฐบาลเปรม 2-5 ไดชวยกอบกูฐานะของเงินคงคลังเขาสูสภาวะปกติ
อีกครัง้ หนึง่ ในระหวางปงบประมาณ 2528 - 2530 เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณกลับมาอยูใน
ระดับ 10,000 - 12,000 ลานบาทดังเดิม
การฟ  น ตั ว จากภาวะถดถอยของระบบทุ น นิ ย มโลกนั บ ตั้ ง แต ป ลายป 2529
เปนตนมา ไดผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยจําเริญเติบโตอยางรวดเร็ว ผลของการจําเริญเติบโต
ดั ง กลา วนี้ ทํ าใหรายไดจากการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางมาก จนเปนเหตุให
งบประมาณเกินดุลนับตั้งแตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา สวนเกินดุลของงบประมาณซึ่งมีเพียง
5,381.9 ลานบาทในปงบประมาณ 2531 เพิ่มขึ้นเปน 41,603.6 และ 79,397.3 ลานบาทในป
งบประมาณ 2532 และ 2533 ตามลําดับ (ดูตารางสถิติ) ทั้งนี้เปนที่คาดกันวางบประมาณในป
งบประมาณ 2534 จะมีสวนเกินดุลอีก
สภาวการณที่รายไดของรัฐบาลทวมรายจาย ทํ าใหเงินคงคลังสะสมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จากระดับ 11,104.1 ลานบาท เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2530 เปน 132,679.4 ลาน
บาทเมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2533 (ดูตารางสถิติ) รายงานขาวจากหนาหนังสือพิมพชวยใหทราบวา
เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2534 อยูในระดับ 144,000 ลานบาท (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2534) และ 175,000 ลานบาท เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2534 (ผูจ ัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2534)
การเก็บเงินคงคลังสะสมไวจํานวนมากๆนี้ยอมมีคาเสียโอกาส เพราะบัญชีเงิน
คงคลังที่กระทรวงการคลังเปดไวกับธนาคารแหงประเทศไทยนั้นไมไดดอกเบี้ย กระทรวงการคลัง
จึงดําริที่จะนําเงินคงคลังไปหาใชประโยชน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อธิบดีกรมบัญชีกลางให
สัมภาษณหนังสือพิมพวา กระทรวงการคลังมีแผนที่จะนําเงินคงคลังไปซื้อหลักทรัพยและเงินตรา
ตางประเทศ 35,000 ลานบาท และนําไปไถถอนพันธบัตรรัฐบาลกอนกําหนดจํานวน 30,000 ลาน
บาท ซึ่งจะทําใหเงินคงคลังลดลงเหลือ 110,000 ลานบาท (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8
กรกฎาคม 2534)
แมวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้จะเอื้ออํ านวยใหการบริหาร
เงินคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการไถถอนหนี้สาธารณและในการนํ า
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เงินคงคลังไปลงทุนหาประโยชน แตการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลังครั้งนี้เปนการแกไข
เพิ่มเติมภายใตมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจ
ฝายบริหารเบิกจายเงินจากคลังกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เงินคงคลังครั้งนี้จึงมุงขยายอํานาจของฝายบริหาร และลดทอนอํานาจการถวงดุลอันนอยนิดของ
ฝายนิติบัญญัติใหนอยลงไปอีก การนํ าเงินคงคลังไปใชในการลงทุนหาผลประโยชนนั้นเปน
กระบวนการที่ผูมีอํ านาจในการตัดสินใจสามารถหาผลประโยชนสวนบุคคลได หากไมทํ าให
กระบวนการดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่โปรงใสแลว หายนภัยอาจเกิดขึ้นในอนาคตได
เงินคงคลังและสวนเกินดุลของงบประมาณ
ปงบประมาณ 2522 - 2533
ปงบประมาณ
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
ที่มา
หมายเหตุ

เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ
12,735.9
6,737.5
7,724.4
7,590.7
7,215.9
7,398.5
11,893.0
10,949.2
11,104.1
21,319.7
60,967.5
132,679.4

สํานักงบประมาณ
เครื่องหมายลบ (-) แสดงวาเปนสวนขาดดุลของงบประมาณ

(ลานบาท)
สวนเกินดุลของงบประมาณ
(สถิติเมื่อวันที่ 30 กันยายน)
- 14,437.1
- 17,822.7
- 27,406.3
- 42,010.2
- 33,933.5
- 38,570.4
- 51,931.4
- 48,505.2
- 31,768.6
5,381.9
41,603.6
79,397.3
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การเมืองวาดวยเงินคงคลัง7
เพียงชั่วระยะเวลาไมถึงเดือน ทัศนคติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการใชเงินคงคลังไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก เมื่อเขารับตําแหนงใหมๆ ทานรัฐมนตรี
แสดงความกระเหีย้ นกระหือรือที่จะนําเงินคงคลัง ซึ่งเหลืออยูเปนจํานวนมากไปใชใหเปนประโยชน
แก `ราษฎร' ใน `ชนบท' ครั้นไดรับการทักทวงจากเทคโนแครต ทั้งในกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทย ทานรัฐมนตรีก็เสียงออนลงหานอยไม จนทายที่สุดกลับแสดงจุดยืน
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการใชเงินคงคลังเทาที่จะเปนไปได มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535
ซึง่ กําหนดนโยบายงบประมาณขาดดุลสําหรับปงบประมาณ 2536 โดยหาเงินชดเชยสวนขาดดุล
ของงบประมาณดวยการกอหนี้สาธารณะ สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดังกลาวนี้
บรรดาเทคโนแครตในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง และธนาคารแห ง ประเทศไทย
รวมตลอดจนวงวิชาการเศรษฐศาสตรตางจดจําไดดีวา เพียงเพราะความเห็นแก `ราษฎร' ใน
`ชนบท' ของผูนําพรรคกิจสังคมในรัฐบาลเปรม 1 อันมีนายบุญชู โรจนเสถียรเปนรองนายก
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และนายอํานวย วีรวรรณเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง วิกฤติการณ
ทางการคลังครั้งที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทรก็อุบัติขึ้นในป 2523 การนํ า
เงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทออกมาใชในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลง นับเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเงินคงคลังรอยหรอลงอยางรวดเร็ว พรรคกิจสังคมพยายามผลักดันโครงการ
`เงินผัน' เพื่อหาคะแนนนิยมทางการเมือง โดยมิไดพิจารณาฐานะทางการคลังของรัฐบาลไทย
และสภาวการณทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลกอยางรอบคอบ กอนหนาที่รัฐบาลเปรม 1 จะนํา
เงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทมาใชในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงในป 2523 นั้น
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2523 ที่ประกาศใชมาแตเดือนตุลาคม 2522 ไมเพียงแต
จะมีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอนหนานั้นถึง 18% เทานั้น หากยังมีสวนขาดดุลของ
งบประมาณสูงถึง 20,000 ลานบาท โดยตองชดเชยดวยเงินคงคลัง 3,300 ลานบาทอีกดวย
เงินคงคลังยังรัว่ ไหลอีก 5,556.5 ลานบาท เมื่อมีการปรับเงินเดือนและคาจางของขาราชการและ
ลูกจาง และรอยหรออีก 1,300 ลานบาทเมื่อมีการคืนดอกเบี้ยเงินสะสมแกขาราชการเพื่อบรรเทา
7

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2535
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ความเดือดรอนอันเกิดจากภาวะเงินเฟอ ในอีกดานหนึ่ง ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในระบบทุ น นิ ย มโลก อั น เป น ผลจากวิ ก ฤติ ก ารณ นํ้ ามั น ครั้ ง ที่ ส อง ซึ่ ง ปะทุ ม าแต ป 2522
ไดกอ ใหเกิดภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผลที่ตามมาก็คือ รัฐบาลไมสามารถหารายได
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
เมื่อกระแสการนําเงินสงคลังออนตัวลง เนื่องจากภาวะตกตํ่าของรายไดรัฐบาล
ในขณะที่กระแสการเบิกจายเงินจากคลังรุนแรง เนื่องจากการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบ
เจาบุญทุม ทายที่สุดเงินคงคลังก็รอยหรอลงจนสรางปญหาสภาพคลองในภาครัฐบาลอยางรุนแรง
ในบางขณะเงินคงคลังเหลืออยูเพียง 300 - 400 ลานบาท นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลเปรม 2-4 ซึ่งตองเปนผูรับภาระในการแกปญหาวิกฤติการณการ
คลังครั้งนี้ใหสัมภาษณเมื่อพนจากตําแหนงวา การที่ตองมารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังในยามวิกฤตินี้เปรียบเสมือนการชดใชกรรมที่ทําไวแตปางกอน
นับตัง้ แตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา นโยบายงบประมาณแบบเจาบุญทุม
แปรเปลีย่ นมาเปนนโยบายงบประมาณแบบกระยาจก ตลอดยุครัฐบาลเปรม 2-5 การรัดเข็มขัด
ทางการคลังดําเนินมาอยางตอเนื่อง ไมเพียงแตอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณจะอยูในระดับตํ่า
เทานั้น หากทวายังมีการตัดทอนงบประมาณกลางปอีกดวย ทายที่สุดถึงกับนํา zero-growth
budget มาใช zero-growth budget เปนงบประมาณที่คงไวซึ่งรายจายที่แทจริง (real
government expenditure) ระดับเดิม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ
รายจายเทากับอัตราเงินเฟอ งบประมาณในปใหมพอเพียงที่จะซื้อสินคาและบริการปริมาณเทากับ
ปงบประมาณเกาเทานั้น
นโยบายงบประมาณแบบกระยาจก ซึ่งเริ่มมาแตปงบประมาณ 2525 ดําเนิน
ตอมาจนถึงปงบประมาณ 2531 ผลของการรัดเข็มขัดทางการคลังชวยใหฐานะเงินคงคลังกระเตื้อง
ขึน้ ในระหวางป 2523 - 2525 เมื่อวิกฤติการณเงินคงคลังมีอาการรายแรง รัฐบาลพยายามตกแตง
ตัวเลขเงินคงคลัง ดวยการเรงกูเงินในชวงปลายปงบประมาณ เพื่อใหตัวเลขเงินคงคลังเมื่อสิ้นป
งบประมาณไมตกตํ่ามากนัก บางปถึงกับตองนําเงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจมาเขาบัญชี
เงินคงคลัง เพือ่ ตกแตงตัวเลขเงินคงคลัง โดยที่ในยามปกตินั้น เงินกูตางประเทศของรัฐบาลมิไดนํา
เขาบัญชีเงินคงคลัง หากแตเปดบัญชีตางหากไว รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งเคยตีพิมพสถิติเงินคงคลังก็หยุดตีพิมพขอมูลนี้ ราษฎรถูกปดหูปดตา และไมมีสิทธิ
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ในการรับรูขาวสารสาธารณะ นับวานาอนาถนักที่เทคโนแครตในธนาคารแหงประเทศไทยยังคงมี
ทัศนคติอันสามานยเชนนี้
การฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตปลายป
2529 เปนตนมา มีสวนอยางสํ าคัญตอการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจนํามาซึ่งรายไดรัฐบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ฐานะ
ทางการคลังมัน่ คงขึ้นอยางผิดหูผิดตา กอนปงบประมาณ 2523 เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ
อยูใ นระดับ 11,000- 13,000 ลานบาท ลดลงเหลือ 6,737.5 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2523
และยืนอยูใ นระดับ 7,000 - 8,000 ลานบาทระหวางปงบประมาณ 2524 - 2527 ในระหวางปงบ
ประมาณ 2528- 2530 เงินคงคลังมียอดคงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณมากกวา 10,000 ลานบาท
และนับตัง้ แตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา ปริมาณเงินคงคลังเพิ่มขึ้นชนิดทบทวี จนอยูระดับ
212,000 ลานบาทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 (ดูตาราง)
ดวยเหตุที่เงินคงคลังเหลือบานเบอะเชนนี้ ผูนํ าพรรคประชาธิปตยบางคนจึง
ผลัก ดั น ให รัฐ บาลนํ าเงิ น คงคลั งไปใช ในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ปุจฉาที่มักจะมี
ผูห ยิบยกขึน้ มาถามก็คือ จะสะสมเงินคงคลังปริมาณมากๆไวทําไมกัน เหตุใดจึงไมนําไปใชในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิจและสัง คม ปุ จ ฉาทํ านองนี้มักมาจากผูนํ าภาคเอกชน ซึ่งมีความเขาใจวา
เงินคงคลังมีสภาพเสมือนหนึ่งกํ าไรสะสมของธุรกิจเอกชน ในเมื่อธุรกิจเอกชนสามารถนํากําไร
สะสมไปลงทุนหาประโยชนได เหตุไฉนรัฐบาลจึงไมนําเงินคงคลังไปใชประโยชนแกชาติบานเมือง
เลา
แท ที่ จ ริ ง แล ว เงิ น คงคลั ง หาใช กํ าไรสะสมของรั ฐบาลไม เงิ น ที่ อยู ใ นบัญชี
เงินคงคลังจํ านวนมากมิไดเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดิน และจักตองจายคืนแกเจาของเมื่อถูก
ทวงถาม ดังทีอ่ ธิบดีกรมบัญชีกลางใหอรรถาธิบายวา เงินคงคลังจํานวนเกือบ 220,000 ลานบาท
เมือ่ ตนเดือนตุลาคม 2535 นั้นเหลือที่จะนํามาใชจายไดจริง ๆ เพียง 60,000 ลานบาท สวนที่เหลือ
เปนเงินกันสําหรับการเบิกจายเหลื่อมป 80,000 ลานบาท และเงินฝากของผูอื่นอีก 80,000 ลาน
บาท (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2535) เงินคงคลังจํานวน 60,000 ลานบาทนั้นนับวา
ไมมากเมือ่ เทียบกับงบประมาณแผนดินระดับ 550,000-600,000 ลานบาท เพราะพอเพียงสําหรับ
การใชจา ยเพียงชั่วระยะเวลาเดือนเศษเทานั้น
ระบบบัญชีเงินคงคลังของรัฐบาลไทยมิไดแยกแยะระหวางเงินที่เปนกรรมสิทธิ์
ของรัฐกับเงินที่มิใชกรรมสิทธิ์ของรัฐ เงินฝากของธนาคารพาณิชยจํานวนมากปรากฏในบัญชี
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เงินคงคลัง ในจังหวัดทีน่ อกเหนือไปจากกรุงเทพฯ ขอนแกน ลําปาง และสงขลา ซึ่งไมมีสํานักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย คลังจังหวัดไมเพียงแตจะทําหนาที่กระทรวงการคลังของจังหวัดเทานั้น
หากยังทํ าหนาที่เปนตัวแทนของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย ธนาคารพาณิชยในจังหวัด
เหลานี้เมื่อมีเงินสดสวนเกิน ก็จะนําฝากคลังจังหวัดในฐานะตัวแทนของธนาคารแหงประเทศไทย
เงินที่ธนาคารพาณิชยฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทยจึงผสมปนเปอยูในบัญชีเงินคงคลัง
เมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 เงินคงคลังมีเหลือไมพอที่จะใชคืนเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย อาทิเชน เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2523 เงินฝากธนาคารพาณิชยในบัญชีเงินคงคลัง
มีปริมาณถึง 11,000 ลานบาท แตเงินคงคลังเหลืออยูเพียง 3,353 ลานบาท ฯลฯ ความขอนี้
มีนยั วา รัฐบาลไดนําเงินฝากของผูอื่นไปใชจายโดยพลการและโดยมิไดกูยืม ในประเด็นดังกลาวนี้
มีขอนาสังเกตวา เมื่อนายพนัส สิมะเสถียร เขียนวิทยานิพนธเรื่อง "การบริหารเงินคงคลังของ
ประเทศไทย" เสนอตอวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในป 2521 นายพนัสไดใหขอสังเกตวา
การทีบ่ ญ
ั ชีเงินคงคลังรวมเอาเงินฝากที่มิไดเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐไวดวย ยอมทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับฐานะเงินคงคลังได พรอมทั้งเสนอแนะใหแยกการบริหารการเงินของรัฐออกเปน 2
กองทุ น คื อ กองทุ น ทั่วไปสํ าหรับเงิน สว นที่เ ปน ของรั ฐ และกองทุน พิ เ ศษสํ าหรับเงิ นนอก
งบประมาณ นายพนัสดํารงตํ าแหนงปลัดกระทรวงการคลังเกือบเต็มทศวรรษ แตดูเหมือนวา
ขอเสนอเกีย่ วกับการปฏิรูปการบริหารเงินคงคลังขางตนนี้กลับถูกละเลยโดยสิ้นเชิง
ในขณะที่เงินในบัญชีเงินคงคลังจํานวนมากมิไดเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดิน เงินที่
เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐจํ านวนมากกลับมิไดปรากฏในบัญชีเงินคงคลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกู
ตางประเทศ และเงินกองทุนหมุนเวียนตางๆ เงินที่อยูในบัญชีเงินคงคลังนั้น หากจะเบิกไปใช
จักตองตรากฎหมาย เพื่อใหความชอบธรรม และโดยทั่วไปตองขอความเห็นชอบจากสภาผูแทน
ราษฎร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใชเงินคงคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน แตเงิน
ของรัฐที่อยูนอกบัญชีเงินคงคลังนั้น รัฐบาลมีอํานาจในการใชจายโดยไมตองขอความเห็นชอบ
จากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ จึงปราศจากการถวงดุลทางการคลังอยางเหมาะสม การณปรากฏอยูเนืองๆ
วา การใชเงินนอกงบประมาณเหลานี้เปนไปอยางไรประสิทธิภาพ
บัดนี้นาจะถึงเวลาที่จะตองปฏิรูประบบบัญชีเงินคงคลัง ดวยการแยกเงินที่มิใช
กรรมสิทธิ์ของรัฐออกนอกบัญชี โดยที่ในขณะเดียวกัน ก็ดึงเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งปวง
รวมศู น ยเ ข า สู บัญชีเ งิ น คงคลั ง เพื่อใหมีการถวงดุลทางการคลังระหวางฝายบริหารกับฝาย
นิติบัญญัติ เงินกูตางประเทศควรจะนําเขาบัญชีเงินคงคลัง หรือมิฉะนั้นก็ตองใหฝายนิติบัญญัติ
มีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายการกอหนี้และมีสวนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินกู
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เงินกองทุนหมุนเวียนตางๆจักตองลดทอนใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได และไมควรที่จะ
จัดตัง้ กองทุนหมุนเวียนขึ้นใหม ทั้งนี้เพราะเหตุวา ฝายนิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบการใชเงิน
กองทุนหมุนเวียนของฝายบริหารไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการรั่วไหลและการใชทรัพยากร
อยางไมมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1
ปริมาณเงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ปงบประมาณ 2522 - 2533
(ลานบาท)

สิน้ ปงบประมาณ
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

ที่มา

ปริมาณเงินคงคลัง
12,735.9
6,737.5
7,724.4
7,590.7
7,215.7
7,398.5
11,893.0
10,949.2
11,104.1
21,319.7
60,967.5
132,679.4

สํานักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ 2526 - 2535
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กองทุนสุวรรณภูมิ8
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําลังจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิ
เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆในอินโดจีนและพมา การจัดตั้งกองทุนดังกลาวนี้กระทํา
โดยการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งจะเสนอตอรัฐสภาในอนาคตอันใกลนี้
หลักการพืน้ ฐานของกองทุนสุวรรณภูมิมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก กองทุนสุวรรณภูมเิ ปนกองทุนเงินหมุนเวียน โดยการนําเงินคงคลัง
จํานวน 5,000 ลานบาท มาเปนทุนประเดิม เงินจํานวนดังกลาวจะนําไปลงทุนในกิจการที่ไมมี
ความเสี่ ย ง เพื่ อ นํ าดอกผลไปจั ด สรรเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ แก ป ระเทศเพื่ อ นบ า น ทั้ ง นี้ ค าดว า
เงินชวยเหลือดังกลาวจะตกประมาณปละ 300-500 ลานบาท
ประการที่ ส อง กองทุ น สุ ว รรณภู มิ มี ฐ านะเปน นิ ติบุคคล ซึ่ ง บริห ารงานโดย
ขาราชการจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ และธนาคารแหงประเทศไทย
ประการที่สาม เงินชวยเหลือที่จัดสรรแกประเทศเพื่อนบานจากกองทุนสุวรรณภูมิ
เปนเงินกูร ะยะยาว ที่เสียดอกเบี้ยอัตราตํ่า ระยะเวลาของเงินกูยาวนานถึง 20 ป อัตราดอกเบี้ย
1.5-4.0% ตอป
ประการที่สี่ เงินกูจากกองทุนสุวรรณภูมิเปนเงินกูที่มีเงื่อนไขสองซอน (double
tying) กลาวคือ กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการที่ใชเงินกู (project tying) และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การจัดจางจัดซื้อ (procurement tying) เงินกูจากกองทุนสุวรรณภูมิจักตองนําไปลงทุนในโครงการ
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) และในการจัดจางจัดซื้อนั้นจะตองจัด
จางจัดซือ้ จากบริษัทคนไทยไมนอยกวา 50% ของเงินกู
นอกเหนือจากหลักการพื้นฐาน 4 ประการดังกลาวขางตนนี้แลว รัฐบาลไทยยังได
กําหนดมาตรการควบคูอีก 2 มาตรการ คือ
มาตรการแรก ไดแก การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าผานธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) ควบคูกับการประกอบธุรกิจวิเทศธนกิจ (BIBF)
เพือ่ การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบาน
8

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 มีนาคม 2538
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มาตรการที่ สอง ไดแก การอนุญาตใหบริษัทที่มีธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนได เพียงแตตองเปนบริษัทที่มีคนไทย
เปนเจาของเทานั้น
รัฐบาลไทยเริ่มใหความชวยเหลือตางประเทศในปงบประมาณ 2534 การจัดตั้ง
กองทุนสุวรรณภูมิ หรือที่รูจักกันในชื่อเดิมวา "กองทุนอินโดจีน" นับเปนการประกาศอยางเปน
ทางการวา บัดนี้ไทยไดเขยิบฐานะเปนมหาอํานาจนอยในแหลมทองแลว แตการจัดตั้งกองทุน
สุวรรณภูมมิ ีนัยทางการคลังที่พึงพิจารณาอยางรอบคอบ
แตเดิมการจัดสรรเงินชวยเหลือตางประเทศปรากฏในงบประมาณแผนดินของ
กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตองผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร อยางนอย
ทีส่ ุด กรมวิเทศสหการตองมีความรับผิด (accountability) ตอสภาผูแทนราษฎรในการใชจายเงิน
ชวยเหลือตางประเทศ ซึ่งมีนัยสําคัญวา มีการถวงดุลในการใชอํานาจการคลังระหวางฝายบริหาร
กับฝายนิติบัญญัติในระดับหนึ่ง แตการจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิไดทําลายดุลอํานาจดังกลาวนี้
เพราะกองทุนสุวรรณภูมิเปนกองทุนเงินหมุนเวียน แมจะมีการตราพระราชบัญญัติขออนุญาต
รัฐสภาเบิกจายเงินคงคลังมาจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิ แตพลันที่พระราชบัญญัติกองทุนสุวรรณภูมิ
ผานรัฐสภา กองทุนสุวรรณภูมิก็จะกลายเปนเงินนอกงบประมาณ การใชจายเงินกองทุนดังกลาวนี้
มิ จํ าต อ งขอความเห็ น ชอบจากสภาผู  แ ทนราษฎรอี ก ต อ ไป หากแต ขึ้ น อยู  กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งประกอบดวยขุนนางขาราชการจากกระทรวงการคลัง กระทรวง
การตางประเทศ และธนาคารแหงประเทศไทยเปนสําคัญ อีกทั้งสภาผูแทนราษฎรก็ไมสามารถ
ควบคุมการใชจายเงินกองทุนอยางใกลชิดดังปางกอน
หากจะวิเคราะหใหถึงที่สุดแลว การนําเงินคงคลังมาจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิมีผล
เสมือนหนึง่ การถายโอนอํานาจการใชทรัพยากรทางการคลังไปสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เพราะ
การบริหารเงินกองทุนตกอยูในอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย คณะกรรมการบริหารมีความ
รับผิดตอรัฐบาลผูใชอํานาจบริหารเทานั้น หามีความรับผิดตอรัฐสภาผูใชอํานาจนิติบัญญัติไม
การถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติหมดสิ้นไปในกรณีนี้
แตดวยเหตุที่กองทุนสุวรรณภูมิกํ าหนดเงื่อนไขในการใชเงินกูวาจะตองนํ าไป
จัดจางจัดซือ้ จากบริษัทคนไทยไมนอยกวา 50% ของเงินกู คณะกรรมการบริหารกองทุนยอมอยูใน
ฐานะที่จะแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาการจัดสรรเงินกูได เพราะจะมีบริษัทคนไทยที่มี
ประโยชนไดเสียจากกระบวนการจัดสรรเงินกูนี้ กรณีที่มีความเปนไปไดสูงยิ่งก็คือ กรณีที่กลุมทุน
ไทยเสนอโครงการสาธารณูปโภคตอรัฐบาลพมาหรือประเทศตางๆในอินโดจีน แลวมาวิ่งเตน
ขอเงินกูจากรัฐบาลไทย พรอมทั้งขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าจากธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในกรณีเชนนี้มีมากพอที่จะจายเงินใตโตะได
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ยิ่งเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถใชดุลพินิจในการกํ าหนด
วงเงินกู และอัตราดอกเบี้ย (ตั้งแต 1.5% จนถึง 4.0%) ดวยแลว อํานาจในการใชดุลพินิจดังกลาว
ยอมใชไปในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจได หากตองการ
ในอารยประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลาชานาน การ
จัดสรรเงินชวยเหลือตางประเทศจํ าตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา อีกทั้งรัฐบาลยังตอง
รายงานการใชจายเงินชวยเหลือเหลานั้นตอรัฐสภาดวย ในกรณีของสหรัฐอเมริกาการขออนุมัติ
เงินชวยเหลือตางประเทศเปนวาระการประชุมที่สํ าคัญที่รัฐสภาใชเปนเครื่องมือในการกํ ากับ
นโยบายตางประเทศของฝายบริหาร การณปรากฏอยูเนืองๆวา รัฐสภามิไดอนุมัติเงินชวยเหลือแก
บางประเทศตามคําขอของรัฐบาล
การจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิ แมจะมีขอดีในการเอื้ออํานวยใหการบริหารเงินกู
ตางประเทศมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตก็มีขอเสียอยางสําคัญในการทําลาย
ดุลอํ านาจระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ อีกทั้งยังเปดชองใหมีการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรเงินกูโดยปราศจากการตรวจสอบเทาที่ควร
ในประวัติศาสตรการคลังไทย การจัดตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนขยายตัวอยางรวด
เร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูทรงอํ านาจทางการเมืองไดหาประโยชนจากกองทุนเงิน
หมุนเวียนเหลานี้ เมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ
ไทยพยายามสถาปนาวินยั ทางการคลังและวินัยทางการเงิน การลดทอนกองทุนเงินหมุนเวียนเปน
เปาหมายหนึ่งในการนี้ เพราะการใชจายเงินกองทุนหมุนเวียนปราศจากการควบคุมเทาที่ควร
บุคคลสําคัญทีม่ บี ทบาทผลักดันใหลดทอนกองทุนเงินหมุนเวียน ก็คือ นายปวย อึ๊งภากรณ และ
นายประพนธ บุนนาค (อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 กระแสการจัดตั้ง
กองทุนเงินหมุนเวียนหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง กองทุนสําคัญที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรก ไดแก กองทุน
นํ้ามัน (2517) และกองทุนสงเคราะหเกษตรกร (2517) แตการขยายตัวในการจัดตั้งกองทุน
เงินหมุนเวียนเกิดขึ้นในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (2534-2535) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในชวงนี้
ไดแก กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (2534) กองทุนสิ่งแวดลอม (2535) กองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรกั ษพลังงาน (2535) กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง (2535) กองทุนสนับสนุนการวิจัย (2535)
เปนตน
ขอทีน่ า สังเกตก็คือ ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย กลุมขุนนางนักวิชาการพยายาม
ลดทอนกองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อสรางวินัยทางการคลัง แตครั้นเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
กลุมขุนนางนักวิชาการกลับเปนผูผลักดันใหจัดตั้งกองทุนเงินหมุนเวียนเสียเอง ทั้งนี้ดวยการ
อางเหตุผลวา กระบวนการงบประมาณตามปกติขาดความยืดหยุน และไมเกื้อกูลใหมีการบริหาร
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งานอยางมีประสิทธิภาพได กองทุนสุวรรณภูมิจะมิใชกองทุนเงินหมุนเวียนกองทุนสุดทาย กองทุน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ จ ะยั ง ผุ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต เพราะรั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ก็ ต  อ งการ
ความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรทางการคลังเฉกเชนเดียวกัน ในแงนี้ รัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งมิไดมีพฤติกรรมแตกตางจากรัฐบาลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย จะมีก็เฉพาะแต
นักการเมืองฝายคานเทานั้นที่ตองการถวงดุลรหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ นักการเมือง
ทีก่ มุ อํานาจฝายบริหารไมตองการการถวงดุลเชนวานี้
การขยายตั ว ของกองทุ น เงิ น หมุน เวียนไมเ พียงแตทํ าลายอํ านาจการถ ว งดุล
ของฝายนิติบัญญัติเทานั้น หากยังสรางปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอีกดวย
ทั้งนี้เพราะเหตุวา คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจตัดสินเกื่ยวกับการใชจายเงินกองทุน
โดยอิสระ การควบคุมหรือกําหนดระดับการใชจายของภาครัฐบาลจึงมิอาจกระทําได หากกองทุน
เงินหมุนเวียนทัง้ ปวงมีขนาดยิ่งใหญมากเพียงใด การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจจะยิ่งมีปญหามากเพียงนั้น
เมือ่ กวาทศวรรษที่แลว ธนาคารโลกแสดงความกังวลในประเด็นที่วา การใชจาย
ของกองทุนเงินหมุนเวียนทั้งปวงจะบั่นทอนประสิทธิผลในการดําเนินนโยบายการคลัง จนถึงกับ
ผลักดันใหกระทรวงการคลังศึกษาเรื่องนี้ บัดนี้แมวาเวลาจะลวงเลยมากวาทศวรรษ แตกระทรวง
การคลังหาไดผลักดันใหลดทอนจํานวนกองทุนหมุนเวียนอยางจริงจังไม ตรงกันขามกลับสมยอม
ใหมกี ารจัดตั้งกองทุนประเภทนี้เพิ่มขึ้น
แนวความคิ ดเกี่ ย วกับ การจัดตั้ ง กองทุ น สุวรรณภูมิเ ปน แนวความคิดที่ไมควร
สนับสนุน เพราะจะสรางปญหาการบริหารการคลังในระยะยาว ทั้งในดานการดําเนินนโยบาย
การคลังเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และในดานการทําลายวินัยทางการคลัง หากถึงที่สุด
แลวมิอาจทัดทานการจัดตั้งกองทุนดังกลาวนี้ได สภาผูแทนราษฎรสมควรพิจารณากํ าหนด
หลักการสําคัญอยางนอย 2 ประการในรางพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนสุวรรณภูมิ กลาวคือ
ประการแรก การจํากัดอายุของกองทุนสุวรรณภูมิมิใหเกิน 5 ป เมื่อครบกําหนด
5 ป คณะกรรมการบริหารกองทุนจักตองจัดทํ ารายงานเสนอตอรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
ควรจะแตงตัง้ คณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสุวรรณภูมิ รายงานของ
คณะผูทรงคุณวุฒิจะใชเปนฐานในการพิจารณาวา รัฐสภาจะตออายุกองทุนนี้ตอไปหรือไม
แมรัฐสภาจะมีมติใหตออายุกองทุน การตออายุทุกครั้งจักตองมีมาตรการจํ ากัดอายุกองทุน
เชนเดิม
ประการที่สอง การลดทอนอํานาจในการใชดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน แตการลดทอนอํ านาจดังกลาวนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อรางกฎหมายกองทุนสุวรรณภูมิ
มีบทบัญญัติในรายละเอียด บทบัญญัติที่สําคัญไดแก การกําหนดสัดสวนเงินกูที่จัดสรรแกพมา
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ลาว กัมพูชา และเวียดนามตลอดอายุกองทุน การกําหนดลักษณะโครงการที่อยูในขายไดรับเงินกู
การกํ าหนดเกณฑในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของเงินกู ระยะปลอดภาระหนี้ (grace
period) และอัตราดอกเบี้ย เพื่อมิใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถใชดุลพินิจอยาง
ปราศจากขอบเขต
แม ว  า การจั ด ตั้ ง กองทุ น สุ ว รรณภู มิ เ ป น เรื่ อ งอั น ไม ส มควรสนั บ สนุ น แต ก าร
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบานที่ดอยพัฒนาเปนเรื่องอันควรแกการสนับสนุน การชวยเหลือดังกลาวนี้
ควรยึดพืน้ ฐานดานมนุษยธรรม หาควรเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากเกินไปไม หลักการ
ของกองทุนสุวรรณภูมทิ กี่ ําหนดวา ประเทศลูกหนี้จะตองใชเงินกูไมนอยกวา 50 % ในการจัดจาง
หรือจัดซื้อสินคาจากบริษัทคนไทย เปนหลักการที่ตองการใหประโยชนแกกลุมทุนไทยมากกวา
การชวยเหลือประเทศเพื่อนบานที่ดอยพัฒนา ดังเปนที่ทราบกันดีวา เงื่อนไขการกําหนดโครงการ
ทีใ่ ชเงินกู (project tying) ก็ดี และเงื่อนไขการจัดจางจัดซื้อ (procurement tying) ก็ดี ยังผลใหเงิน
กูนั้นไมเปนประโยชนแกประเทศลูกหนี้เทาที่ควร หากปราศจากเงื่อนไขเหลานี้ ประเทศลูกหนี้
สามารถนําเงินกูไปใชจายในโครงการที่ใหประโยชนสุทธิแกสังคมมากกวาโครงการที่ถูกบังคับใช
จาย อีกทั้งสามารถวาจางหรือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑจากประเทศอื่นที่มีคุณภาพดีกวาและราคา
ถูกกวาจากบริษัทคนไทย
หากวิเคราะห ใหถึ ง ที่สุดแลว กองทุน สุวรรณภู มิมิไดจั ดตั้ง ขึ้น เพื่อชวยเหลือ
ประเทศเพือ่ นบานที่ดอยพัฒนา หากแตเปนกองทุนสงเคราะหกลุมทุนไทย
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หนองงูเหากับประเทศมหาอํานาจ9
กระบวนการคัดสรรบริษัทผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาจบสิ้นลง
เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2538 หลังจากที่ยืดเยื้อมาเกือบ 2 ป ซึ่งทําใหการกอสรางสนามบินดังกลาว
ลาชากวากําหนดการเปนอันมาก
เมือ่ การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เปดใหมีการประมูลเพื่อออกแบบ
สนามบินนานาชาติหนองงูเหาในป 2536 นั้น ปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอถึง 22 กลุมบริษัท ในเดือน
ธันวาคม 2536 ทอท.ไดคัดเลือกเหลือเพียง 5 กลุมบริษัท หลังจากนั้นไดตรวจสอบขอเสนอ
ทางเทคนิค และตัดทอนเหลือเพียง 3 กลุมบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2537 ไดแก
(1) กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริษัทที่ปรึกษา
ACT Consultant Co., Ltd. เปนผูรวมหุนฝายไทย
(2) กลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup ซึง่ เปนกลุมรวมทุนระหวางฝรั่งเศส
กับอังกฤษ โดยมีบริษัทสถาปนิกมติ ตั้งพานิช เปนผูรวมหุนฝายไทย
(3) กลุมบริษัท CW Fentress
ในเดือนกันยายน 2537 ทอท.ตัดสินใจคัต CW Fentress ออกจากกระบวนการ
ประมูล ยังผลใหบริษัทดังกลาวรองเรียนตอนายกรัฐมนตรีวาไมไดรับความเปนธรรม ครั้นในเดือน
ตอมา ทอท.ตัดสินใจเปดซองขอเสนอทางการเงินของกลุมบริษัทสองกลุมที่เหลือ ผลปรากฏวา
กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS เสนอราคา 1,100 ลานบาทและกลุมบริษัท Aeroports de
Paris/Overup เสนอราคา 1,200 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2537 ทอท.ตัดสินให Murphy
Jahn/TAMS เปนผูไดรับการพิจารณาลําดับแรก (priority bidder)
ข อ วิ นิ จ ฉั ย ของ ทอท. ดัง กลา วขา งตน นี้ สร า งความไม พอใจแกก ลุ  มบริษัท
Aeroports de Paris/Overup อยางมาก เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและอังกฤษประจําประเทศไทย
มีหนังสือประทวงถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 และขอใหรัฐบาลไทยดําเนินการ
คัดเลือกผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาดวยความเปนธรรม กลุมบริษัทยุโรปดังกลาวนี้

9

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 เมษายน 2538
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อางวา ขอเสนอทางเทคนิคของตนเหนือกวากลุมบริษัทอเมริกันตามการจัดลําดับของ ทอท. ดังนั้น
จึงควรไดรบั การพิจารณาลําดับแรก ขอทักทวงนี้ทําใหการคัดเลือกผูออกแบบหยุดชะงักลง
รัฐบาลเมริกันเขาหนุนชวยกลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS โดยนายรอน บราวน
(Ron Brown) รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย มีหนังสือลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2538 ถึงนายก
รัฐมนตรี ประทวงวา กระบวนการคัดสรรผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหามิไดเปนไป
โดยเปดเผยและโปรงใส (Asian Wall Street Journal, February 22, 1995) หนังสือประทวงนี้
ชวยใหกระบวนการคัดเลือกผูออกแบบดําเนินตอไป
ในเดือนกุมภาพันธ 2538 ทอท.เริ่มเจรจากับกลุมบริษัทผูประมูลตามลําดับที่
กําหนดไว ผลการเจรจาปรากฏวา กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS ยินดีลดราคาประมูลลงเหลือ
997 ลานบาท และกลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup ลดเหลือ 897 ลานบาท แต ทอท.
ไมยอมรับราคาประมูลที่กลุมบริษัททั้งสองเสนอ โดยอางวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดราคากลางไวในระดับ 640 ลานบาท อยางไรก็ตาม ผูประมูล
ทัง้ สองกลุม แถลงวา ราคากลาง 640 ลานบาทเปนระดับที่ตํ่าเกินไป
ตอมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ทอท.ตัดสินใจใหผูประมูลทั้งสองกลุมยื่น
ขอเสนอทางการเงินเปนคํารบที่สาม โดยกําหนดใหเสนอราคาแบบตายตัวที่ยังมิไดรวมภาษีมูลคา
เพิม่ ทัง้ นีข้ อบขายงานยังคงเปนไปตามขอเสนอทางเทคนิคเดิม การตัดสินใจใหมีการประมูลแบบ
ปด (closed bid) เฉพาะกลุมบริษัททั้งสองก็เพื่อแกปญหาความลาชา หากเริ่มตนกระบวนการ
ประมูลตัง้ แตตนใหม ความลาชาจะยิ่งมีมากเปนทวีตรีคูณ
ในการยื่นขอเสนอทางการเงินใหมนี้เปนที่ทราบกันอยางนอยในกลุมผูประมูลวา
ทางราชการไดเขยิบราคากลางอยางไมเปนทางการเปน 850 ลานบาท การเปดซองขอเสนอทาง
การเงินเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ปรากฏวา กลุม Murphy Jahn/TAMS เสนอราคา 792 ลาน
บาท และกลุม Aeroports de Paris/Overup เสนอราคา 836 ลานบาท ทอท. จึงตัดสินใจใหกลุม
บริษัท Murphy Jahn/TAMS เปนผูอ อกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหา โดยมีหนาที่ควบคุม
การกอสรางดวย สัญญาวาจางการออกแบบจะลงนามในเดือนมิถุนายน 2538 โดยผูรับจาง
จักตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 27 เดือน
เดิมทีเมื่อ ทอท.ยืนยันราคากลาง 640 ลานบาท Murphy Jahn/TAMS คิดที่จะ
ถอนตัวออกจากการประมูล แตผูรวมทุนฝายไทยคือ ACT Consultant Co., Ltd. พยายามโนมนาว
ใหสตู อ โดยที่ผูรวมทุนฝายไทยยินดีลดสวนแบงกําไร อยางไรก็ตาม การที่ Murphy Jahn/TAMS
ชนะการประมูลครัง้ นี้ สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะการตกตํ่าของคาเงินดอลลาร อเมริกัน
ความจําเปนที่กรุงเทพฯตองมีสนามบินนานาชาติแหงที่สองเกิดจากความแออัด
ของสนามบินดอนเมือง ซึ่งในปจจุบันรับผูโดยสาร 25 ลานคนตอป อันอยูในระดับ 80% ของกําลัง
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ความจุ สนามบินหนองงูเหาจะรับผูโดยสารไดปละ 30 ลานคน อาคารผูโดยสารมีพื้นที่ 500,000
ตารางเมตร โดยคาดวาจะตองใชงบประมาณการกอสรางประมาณ 27,000 ลานบาท เดิมกําหนด
ทีจ่ ะเปดใชงานในป 2543 (ค.ศ.2000) ความลาชาในการคัดเลือกผูออกแบบทําใหกําหนดการนี้
ตองลาออกไปอีกอยางนอย 2 ป นอกจากปญหาความลาชาในการคัดเลือกผูออกแบบแลวยังมี
ปญหาความลาชาในการอพยพราษฎรออกจากบริเวณหนองงูเหาอีกดวย เนื่องจากการเคหะ
แหงชาติไมสามารถสรางที่อยูอาศัยรองรับราษฎรเหลานี้ตรงตามกําหนดเวลา
โครงการสนามบิ น นานาชาติ ห นองงู เ ห า แรกเริ่ ม เดิ ม ที เ กิ ด จากการผลั ก ดั น
ของบริษัทนอรทรอปแหงแคลิฟอรเนีย (Northrop Corporation of California) ซึ่งเสนอโครงการตอ
รัฐบาลถนอม-ประภาสในเดือนพฤษภาคม 2514 สาระสําคัญของขอเสนอก็คือ บริษัทนอรทรอป
เปนผูออกแบบ ผูกอสรางและผูควบคุมการกอสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สองนี้ โดยรัฐบาล
ไทยไมตองออกคาใชจายในการกอสราง แตตองใหบริษัทนอรทรอปเปนผูบริหารและหารายไดจาก
สนามบินในชวง 20 ปแรก ขอเสนอดังกลาวนี้ถูกคัดคานทั้งจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและกระทรวงคมนาคม ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 รัฐบาลถนอมประภาสไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอของบริษัทนอรทรอปอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2515 โดยมี พล อ.อ.ทวี จุลละทรัพยเปนประธาน ครั้นวันที่ 15 สิงหาคม ศกเดียวกัน
สภาบริหารคณะปฏิวัติมีมติรับหลักการขอเสนอของบริษัทนอรทรอป ความรวดเร็วในการผลักดัน
โครงการดังกลาวนีเ้ ปนเหตุใหในเวลาตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งขอสังเกตในหนังสือพิมพ
สยามรัฐวา การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 เปนการรัฐประหารเพื่อสรางสนามบิน
หนองงูเหา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โครงการสนามบิน
นานาชาติหนองงูเหากลายเปนเปาโจมตีจากสาธารณชน สวนสําคัญเปนเพราะวา รางสัญญา
ที่รัฐบาลจะลงนามกับบริษัทสนามบินนอรทรอปประเทศไทย (Northrop Thailand Airport
Company = NTAC) เปนรางสัญญาที่รัฐบาลไทยเสียเปรียบและไมรักษาผลประโยชนของแผนดิน
จึงมีแรงผลักดันมิใหรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ลงนามในรางสัญญาดังกลาวนี้ โครงการ
สนามบินนานาชาติหนองงูเหาจึงแทงในป 2517 และรัฐบาลในเวลาตอมาหันมาปรับปรุงและ
ขยายสนามบินดอนเมืองแทน แตการขยายตัวของการคมนาคมและขนสงทางอากาศในชวงเวลา
20 ปที่ผานมา ทํ าใหรัฐบาลไทยตองพิจารณาสรางสนามบินนานาชาติแหงที่สอง โครงการ
หนองงูเหาจึงถูกรื้อฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อบริษัทนอรทรอปเสนอสรางสนามบินหนองงูเหาในป 2514 นั้น แมคนใกลชิด
ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน คือ นายเฮนรี่ เคินส (Henry Kearns) มีสว นเกี่ยวของอยูดวย
แตหนวยรัฐการอเมริกันมิไดของเกี่ยวมากนัก ยิ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
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ตุลาคม2516 ดวยแลว สถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทยพยายามไมเขาไป
ขอ งเกี่ย วกับโครงการนี้ เพราะกระแสชาตินิย มในประเทศไทยกํ าลั ง ขึ้ น สูง การเขาไปหนุน
ชวยบริษทั นอรทรอปอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยไดโดยงาย
แตการคัดเลือกบริษัทผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาระหวางป 25362538 ใหภาพทีแ่ ตกตางกันโดยสิ้นเชิง ไมเพียงแตสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันจะเขาไปหนุนชวย
กลุมบริษัท Murphy Jahn/TAMS อยางเต็มทีเ่ ทานั้น หากทวารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อเมริกนั ถึงกับลงแรงกดดันรัฐบาลไทยดวยตนเองอีกดวย กอนหนานี้ นิตยสาร The Economist
ขนานนามรัฐมนตรีพาณิชยวา "เซลลแมนแหงนครวอชิงตัน ดี.ซี." มิไยตองกลาววา สถานเอกอัคร
ราชทูตและรัฐบาลฝรั่งเศสและอังกฤษก็หนุนชวยกลุมบริษัท Aeroports de Paris/Overup
เฉกเชนเดียวกัน
ตลาดนโยบายของสังคมเศรษฐกิจไทยแปรโฉมเปนตลาดแบบเปดที่ไรพรมแดน
โดยที่กระแสอิทธิพลของบรรษัทระหวางประเทศและประเทศมหาอํานาจจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต
ขอทีน่ า สังเกตยิง่ ก็คือ ณ บัดนี้ประเทศมหาอํานาจไมเพียงแตเขามาแสดงอิทธิพลในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเทานั้น หากยังแผอิทธิพลถึงกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล (government
procurement) อีกดวย ในโลกที่ไรพรมแดนซึ่งถูกครอบงําโดยระเบียบเศรษฐกิจเสรีนิยม ประเทศ
มหาอํานาจไมลังเลที่จะทะลุทะลวงเขาไปแสวงหาผลประโยชนในประเทศตางๆทุกมุมโลก การใช
อํ านาจและอิ ท ธิ พ ลที่ เ หนื อ กว า ในการกดดั น ประเทศที่ ด  อ ยกว า เป น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ
ผลที่ตามมาก็คือ การใหสัมปทานและการประมูลระหวางประเทศในโลกที่สามเปนกระบวนการ
ที่ยุงยากและกินเวลามากกวาที่ควรจะเปน เพราะประเทศมหาอํ านาจที่ตองการผลประโยชน
ตางแสดงอิทธิพลกดดันรัฐบาลประเทศโลกที่สามเพื่อใหตนสมประสงค
บทเรียนจากการประมูลผูออกแบบสนามบินนานาชาติหนองงูเหาครั้งนี้ ก็คือ
ประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายจะเพิ่มขึ้นไดอีกมาก หากกระบวนการใหสัมปทานและการ
จัดจางจัดซือ้ เปนกระบวนที่โปรงใส มีการกําหนดขั้นตอนในรายละเอียดที่ชัดเจน และเปนธรรม

ภาคที่สาม :
การคลังทองถิ่น
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กรุงเทพมหานครกับบทบาท
ในการจัดบริการสาธารณะ1
การแย ง ชิ ง บทบาทระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ กระทรวงคมนาคมในการ
จัดบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กํ าลังกลายเปนประเด็นความขัดแยงในผลประโยชน
ทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย
เรือ่ งของเรื่องมีอยูวา กรุงเทพมหานครตองการบรรเทาความแออัดของการจราจร
ทางบกจึงดํ าริที่จะใหมีบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบระหวางปอมพระกาฬกับบางกะป
เมือ่ แรกดําริในเดือนมิถุนายน 2533 ไมมีผูประกอบการเอกชนสนใจมากนัก คงมีแตหางหุนสวน
จํากัดครอบครัวขนสงที่เสี่ยงลงทุนโดยไมรูวาจะออกหัวหรือออกกอย บัดนี้ ชวงเวลาการทดลอง
เดินเรือโดยสารประจําคลองแสนแสบผานพนมากวา 3 เดือน ปรากฏวามีผูนิยมใชบริการมาก
พอสมควร
ในช ว งที่ ห  า งหุ  น ส ว นจํ ากั ด ครอบครั ว ขนส ง เริ่ ม ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บริ ก าร
เรือโดยสารดังกลาวนี้ องคการ ร.ส.พ.แสดงความสนใจที่จะจัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศใน
คลองแสนแสบบาง และแจงความจํานงตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผาน ร.ท.กฤษฎา อรุณวงค
รองผูวาการฝายการโยธา ผูบริหารกรุงเทพมหานครในชั้นแรกใหความเห็นชอบกับขอเสนอของ
องคการ ร.ส.พ. โดยในขณะเดียวกันก็เสนอแนะใหองคการ ร.ส.พ. พิจารณาจัดบริการเรือโดยสาร
ในคลองสายอืน่ ๆดวย แตตอมา พ.ท.วินัย สมพงศ รองผูวาการฝายบริหารไดออกมาใหสัมภาษณ
ปฏิเสธที่จะใหองคการ ร.ส.พ. จัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศในคลองแสนแสบ โดยอางวา
กรุงเทพมหานครจํ าเปนตองปกปองผลประโยชนและสิทธิของหางหุนสวนจํากัดครอบครัวขนสง
ในฐานะผูบุกเบิกการลงทุนดานนี้ นอกจากนี้ การปลอยใหมีการแขงขันในการเดินเรือโดยสาร
ในคลองแสนแสบไมเพียงแตจะทํ าใหเกิดอุบัติเหตุงายขึ้นเทานั้น หากทวายังอาจเปนเหตุให
องคการ ร.ส.พ.ประสบการขาดทุนไดอีกดวย อยางไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังคงยินดีสนับสนุน
ใหองคการ ร.ส.พ. จัดบริการเรือโดยสารในคลองสายอื่น

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2534
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นโยบายที่ไมคงเสนคงวาของกรุงเทพมหานคร ทําใหนายปองพล อดิเรกสาร
ผูอ านวยการองค
ํ
การ ร.ส.พ.ออกมาวิพากษวิจารณผูบริหารกรุงเทพมหานครอยางรุนแรง พรอมทั้ง
ขอใหกรุงเทพมหานครกําหนดตัวผูรับผิดชอบนโยบายเรื่องนี้ใหแนชัด เพราะการเปลี่ยนใจของ
กรุงเทพมหานครกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแกองคการ ร.ส.พ. เนื่องจากไดลงทุนสรางเรือ
ปรับอากาศไปแลว (The Nation และ Bangkok Post ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ 2534)
ในขณะทีค่ วามขัดแยงระหวางองคการ ร.ส.พ. กับกรุงเทพมหานครกําลังกอตัวขึ้น
นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดกระโดดเขามารวมวงไพบูลยดวย
โดยขูวา หากกรุงเทพมหานครไมใหองคการ ร.ส.พ.จัดบริการเรือโดยสารปรับอากาศในคลอง
แสนแสบ กรมเจาทาจะระงับการจดทะเบียนเรือหางยาวของหางหุนสวนจํากัดครอบครัวขนสง
เพราะเรือสงเสียงดังรบกวนชาวบาน ไมเหมาะที่จะแลนในคลองแสนแสบ ซึ่งมีชาวบานอาศัยอยู
ทัง้ สองขางทาง(ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ 2534)
ความขัดแยงในกรณีนี้ไดคลี่คลายไปเปนวิวาทะเยี่ยงทารกเฒาของผูทรงอํานาจ
ทางการเมืองทัง้ สองฝาย ผมไมตองการรวมวงไพบูลยในการชี้วา ใครผิด ใครถูก แตผมตองการ
ชีป้ ระเด็นปญหาในระดับนโยบายที่พนไปจากผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้
นับแตอดีตกาลเปนตนมา ราชการสวนกลางไดเขาไปกาวกายประกอบกิจอันพึง
เปนหนาทีข่ ององคการบริหารสวนทองถิ่นเปนอันมาก กระบวนการรวบอํานาจทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเขาสูสวนกลางไดสรางจิตวิญญาณใหราชการสวนกลางครอบงําราชการสวนทองถิ่นมา
เปนเวลาชานาน แตระบบการรวมศูนยอํานาจดังกลาวนี้นับวันรังแตจะเสื่อมสมรรถภาพลงไป
เมื่อสังคมเศรษฐกิจเจริญเติบโตและมีความสลับซับซอนมากขึ้น และเมื่อประชาชนมีการศึกษา
และมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น
ในสังคมการเมืองที่มีการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนทองถิ่นควรจะเปน
ผูดูแลทุกขสุขของประชาราษฎรในทองถิ่นนั้น บริการสาธารณูปโภคที่ใหประโยชนเฉพาะแต
ประชาชนใน ทองถิน่ ใด องคการบริหารสวนทองถิ่นในทองถิ่นนั้นควรจะเปนผูอํานวยการใหมีการ
ผลิ ตบริ ก ารสาธารณู ปโภคนั้นๆ และประชาชนในทองถิ่นนั้นก็ควรจะเปนผูรับภาระรายจาย
จึงจะชอบดวยหลักความเปนธรรม ผมใครขอยกตัวอยางเปนรูปธรรมวา งานเก็บขยะในจังหวัดตรัง
ควรจะเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตรัง และประชาชนในเขตเมืองตรังควรจะตองเปน
ผูรับภาระรายจายในการขจัดขยะที่เกิดขึ้น ราชการสวนกลางหาควรเขาไปเจากี้เจาการในการ
เก็บขยะในจังหวัดตรังไม และประชาชนในจังหวัดอื่นก็ไมควรรวมแบกรับภาระรายจายในการขจัด
ขยะในเมืองตรังดวย
แตดวยเหตุที่ชนชั้นนําทางอํานาจของไทยอาศัยอยูในกรุงเทพฯ การณจึงปรากฏ
วา ราชการสวนกลางไดเขาไปกาวกายจัดบริการสาธารณะในกรุงเทพฯมากจนเกินไป บริการ
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สาธารณะ ในกรุงเทพฯจํานวนมากอยูในมือของราชการสวนกลางมากกวาเปนอํานาจหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร การบริหารบริการสาธารณะที่จัดใหแกประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
มักนิยมจัดในรูปรัฐวิสาหกิจ ผมลองรวบรวมรายชื่อรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ และพบวาสามารถ
จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
* รัฐวิสาหกิจประเภทแรกมุงจัดบริการสาธารณะใหประชาชนในกรุงเทพฯ โดย
เฉพาะ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้มีจํานวน 7 แหง และมีสินทรัพยมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000
ลานบาท ไดแก
- องคการตลาด (กอตั้งป 2496)
- องคการสวนสัตว (2497)
- สํานักงานธนานุเคราะห (2498)
- การไฟฟานครหลวง (2501)
- การประปานครหลวง (2510)
- การทางพิเศษแหงประเทศไทย (2515)
- องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (2519)
* รัฐวิสาหกิจประเภทที่สองแมจะจัดบริการสาธารณะแกประชาชนโดยทั่วไป
แตประชาชนในกรุงเทพฯเปนผูมิไดรับประโยชนสวนใหญ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้มีอยู 4 แหง และ
มีสนิ ทรัพยประมาณ 80,000 ลานบาท ไดแก
- องคการ ร.ส.พ. (2490)
- ธนาคารอาคารสงเคราะห (2496)
- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (2497)
- การเคหะแหงชาติ (2516)
ผมมีความเห็นวา รัฐวิสาหกิจประเภทแรกควรจะวางแผนโอนใหกรุงเทพมหานคร
เปนผูบริหารการจัดตลาดสดและสวนสัตวในกรุงเทพฯเปนประโยชนโดยตรงแกชาวกรุงเทพฯ
สาธารณูปโภคดังเชนการไฟฟา การประปา ถนนหนทาง และบริการรถโดยสารประจําทาง
ก็มีลักษณะทํานองเดียวกัน สวนกรุงเทพมหานครจะจัดระบบการบริหารบริการสาธารณะเหลานี้
อยางไรก็ใหประชาชนในกรุงเทพฯเปนผูตัดสินโดยผานกระบวนการเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร
สําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทที่สองนั้น ผมมีความเห็นวา เรื่องการเคหะและอาคารสงเคราะหสวนที่
เปนประโยชนของกรุงเทพฯ ควรจะใหกรุงเทพมหานครเปนผูจัดการ
การบริหารการคลังของรัฐบาลในปจจุบันกอใหเกิดวงจรอุบาทวในทางเศรษฐกิจ
เพราะรัฐบาลไดทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลในการพัฒนากรุงเทพฯ ยิ่งกรุงเทพฯมีปญหามาก
เพียงใด รัฐบาลก็ยงิ่ ทุมงบประมาณในการแกปญหามากขึ้นเพียงนั้น กรุงเทพฯจึงดูดซับทรัพยากร
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ทางการเงิ น ของภาครั ฐ บาลไปเป น จํ านวนมาก งบประมาณส ว นที่เ หลือสํ าหรั บ การพัฒ นา
สวนภูมิภาคจึงมีนอยลง ในขณะเดียวกันการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯเปนปจจัยที่ดึงดูด
ใหแรงงานยายถิน่ จากชนบท เมื่อกรุงเทพฯมีประชากรมากขึ้น รัฐบาลก็ยิ่งตองทุมทรัพยากรในการ
จัดสรรบริการสาธารณูปโภค บริการสาธารณสุข และบริการการศึกษามากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ
ทรัพยากรสวนที่เหลือสําหรับการพัฒนาสวนภูมิภาคยิ่งมีนอยลงไปอีก
ถาหากเราไมทําลายวงจรอุบาทวของกระบวนการทางการคลังดังกลาวนี้ ความ
พยายามทีจ่ ะกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคยอมยากจะเปนไปได ในการทําลายวงจรอุบาทว
ดังกลาวนี้ เราจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดพื้นฐานเสียใหม โดยใหประชาชนในกรุงเทพฯ
มีสวนแบกรับตนทุนของการพัฒนามากขึ้น บริการสาธารณะใดที่เปนประโยชนแกชาวกรุงเทพฯ
ชาวกรุงเทพฯจักตองแบกรับภาระรายจายในการผลิตบริการสาธารณะนั้น ๆ
ผมมีความเห็นวา ราชการสวนกลางจักตองปลดปลอยภาระการผลิตบริการ
สาธารณะทีเ่ ปนประโยชนแกชาวกรุงเทพฯใหชาวกรุงเทพฯเปนผูดําเนินการ ดังนั้น ผมจึงมีความ
เห็นวา บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบควรเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร หาควรที่
กระทรวงคมนาคมจะเขาไปกาวกายไม ยังมีงานระดับนโยบายและบริการสาธารณะระดับชาติ
อีกมากมายนักทีก่ ระทรวงคมนาคมยังไมไดทํา หรือที่ทําอยูแลว ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม2
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบในหลักการ
ของโครงการปองกันนํ้าทวมและการกําจัดนํ้าเสียในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร พรอมกัน
นีก้ อ็ นุมตั ใิ นหลักการใหองคการบริหารสวนทองถิ่น อันประกอบดวยกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล และสุขาภิบาล สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมและคาธรรมเนียม
การกําจัดนํ้าเสียได ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
รวมกับนายไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีศึกษาความเปนไปไดที่จะนํา
ระบบภาษีทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ การใหอํานาจองคการบริหาร
สวนทองถิน่ ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมทั้งสองประเภทนี้ จักตองมีการตราพระราชบัญญัติปองกัน
นําท
้ วมและพระราชบัญญัติบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งจะตองเสนอผานคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯเคยเผชิญกับภาวะนํ้าทวมอยาง
รุนแรงในป 2485 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ภาวะนํ้าทวมกลายเปนปญหาของกรุงเทพฯ
ทีม่ คี วามรายแรงเพิม่ ขึ้นตามลําดับ บางปกรุงเทพฯตองเผชิญภาวะนํ้าทวมที่ยืดเยื้อนานนับสัปดาห
และบางปนานนับเดือน จนดูเหมือนวา กรุงเทพฯพยายามจะแยงชิงสมญานาม "เวนิสแหงภาค
ตะวันออก" กลับคืนมา ดังจะเห็นไดจากภาวะนํ้าทวมในป 2518 2523 และ 2526
เมื่อเกิดภาวะนํ้าทวมในป 2526 นั้น สํานักงานสถิติแหงชาติประมาณการวา
กรุงเทพฯ ตองประสบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 6,600 ลานบาท เขตที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะนํ้ าทวมอยางรุนแรงในปนั้นเปนพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ
อันประกอบดวยเขตพระโขนง บางเขน บางกะป และมีนบุรี ในระหวางป 2526 - 2529 รัฐบาลได
ใชจา ยเงินประมาณ 1,400 ลานบาท ในการสรางคันกั้นนํ้ายาวตลอดแนวเหนือใต และในการสราง
สถานี สู บ นํ้ าขนาดใหญ แ ละประตู ร ะบายนํ้ าบริ เ วณปากคลองสํ าคั ญ ๆ ขณะเดี ย วกั น
กรุงเทพมหานครก็ไดลงทุนยกระดับถนนสายตางๆใหสูงขึ้น นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา ภาวะ
นําท
้ วมไดบรรเทาความรุนแรงลงไปเปนอันมาก
อย างไรก็ ต าม การดํ าเนิน การปอ งกัน ปญ หานํ้ าทวมกรุงเทพฯเทาที่ผานมา
ยังไมพอเพียง จํ าเปนตองมีการวางแผนระยะยาว ในการนี้ กรุงเทพมหานครไดจําแนกพื้นที่
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2534
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ออกเปน 7 เขต และประมาณวาจะตองใชงบประมาณถึง 32,000 ลานบาท สําหรับการปองกัน
และแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ในบรรดาพื้นที่ 7 เขตของ
กรุงเทพฯ คณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมติใหดําเนินโครงการปองกัน
นําท
้ วมเขตชั้นในของกรุงเทพฯเปนเบื้องตน ประกอบดวยเขตการปกครอง 9 เขต อันไดแก เขต
พระนคร ปอมปราบฯ สัมพันธวงศ บางรัก ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน และหวยขวาง
ครอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาคารบานเรือนประมาณ 290,000 หลังคา
เรือน และมีประชากรประมาณ 2.8 ลานคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 - 2534) กําหนด
วงเงิ น งบประมาณสํ าหรั บ การป อ งกัน นํ้ าทวมไว 2,718 ลา นบาท และประมาณวา จะใช
งบประมาณอีก 1,542 ลานบาทในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539)
แมวาโครงการปองกันนํ้ าทวมในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครจะปรากฎ
ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 แตอุปสรรคทางการเมืองทําใหการดําเนินโครงการลาชากวากําหนดเปน
อันมาก สวนหนึ่งเปนความลาชาของผูบริหารกรุงเทพมหานครเอง อีกสวนหนึ่งเกิดจากความ
ขัดแยงระหวางพลตรีจําลอง ศรีเมือง ผูวากรุงเทพมหานคร กับพลเอกประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน แมวาในที่สุดแลวรัฐบาล
ชาติชายจะมีมติเห็นชอบกับหลักการของโครงการนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 แตครั้นเมื่อ
กรุงเทพมหานครขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมในเดือนกรกฎาคม 2533
รัฐบาลชาติชายกลับแสดงความลังเลใจอยางเห็นไดชัด พลเอกชาติชายถึงกับแสดงความกังขาวา
หากประชาชนตองเสียคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมแลว กรุงเทพมหานครจะสามารถให
หลักประกันไดหรือไมวา นํ้าจะไมทวมกรุงเทพฯอีก ผลก็คือ กระทรวงมหาดไทยขอถอนเรื่องออก
จากการประชุม และสงเรื่องกลับไปกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 รัฐบาลชาติชาย
ไมตองการทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองดวยการสรางภาระภาษีแกประชาชนเพิ่มขึ้น เพราะ
การอนุมัติใหมีการตรากฎหมายเพื่อใหอํ านาจแกกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การปองกันนํ้าทวมนั้น ยอมมีนัยวา รัฐบาลชาติชายเห็นชอบและรวมรับผิดชอบกับโครงการนี้
แทที่จริงแลว กรุงเทพมหานครยังมีทางออกที่จะออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาวนี้ แทนที่จะรอใหมีการตราพระราชบัญญัติ
แมวาผูบริหารกรุงเทพมหานครจะแสดงออกตอสาธารณชนอยูเนืองๆวามิได
วิตกกังวลเรื่องคะแนนนิยมทางการเมือง แตก็ไดขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกีย่ วกับการเสียคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม ผลการสํารวจปรากฏวา ประชาชน
ที่ ถู ก สอบถามส ว นใหญยิ น ดี เ สีย คาธรรมเนีย มดัง กลา วนี้ ประชาชนจํ านวนมากประเมิ น วา
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมที่ตองเสียนี้คุมกับประโยชนที่คาดวาจะได ภายหลังการจัดตั้ง
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รัฐบาลชาติชาย 2 ผูบริหารกรุงเทพมหานครพยายามผลักดันใหรัฐบาลตราพระราชบัญญัติ
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวม โดยอางวา กฎหมายดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวนโยบาย
ที่ รั ฐ บาลแถลงต อ รั ฐ สภาว า จะพยายามกระจายอํ านาจทางการคลัง ใหแกอ งค ก ารบริห าร
สวนทองถิน่ แตรฐั บาลชาติชาย 2 ก็มีอายุอันสั้น จวบจนกระทั่งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
ไดใหความเห็นชอบแกโครงการนี้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2534 ที่ผานมา
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตรก็ตองนับวา
เปน ภาษี ประเภทหนึ่งที่มีพื้นฐานตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับจาก
บริการสาธารณะของรัฐ (The Benefit Principle of Taxation) ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากร
ดังกลาวนี้ ผูที่ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะประเภทใด จักตองรวมรับภาระรายจายในการ
จัดสรรบริการสาธารณประเภทนั้น การรวมรับภาระรายจายนี้จักตองผันแปรตามประโยชนที่ไดรับ
ยิง่ ไดรบั ประโยชนมากเพียงใด ก็ยิ่งตองรับภาระมากเพียงนั้น
โครงการปองกันนํ้าทวมในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครตองใชงบประมาณ
ทัง้ สิน้ 2.059 ลานบาท เงินจํานวนนี้มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลสวนกลาง 442.685 ลานบาท
(21.5%) เงินรายไดของกรุงเทพมหานคร 442.685 ลานบาท (21.5%) และเงินกูจากธนาคารโลก
1,173.630 ลานบาท (57.0%)
ธนาคารโลกกําหนดเปนหลักการวา จะพิจารณาโครงการเงินกูดังกลาวนี้ก็ตอเมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้ าทวมมาชํ าระเงินกูเทานั้น หลักการ
ดังกลาวนี้ เปนเรื่องที่รัฐบาลทราบแกใจดี ในเดือนกรกฎาคม 2533 ธนาคารโลกมีหนังสือถึงรัฐบาล
ไทยยืนยันหลักการเดิมอีกครั้งหนึ่ง
คณะกรรมการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลได ศึ ก ษาเรื่ อ งการ
เก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม และมีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2531 ใหจัดเก็บคาธรรมเนียม
ในอัตรา 33 บาทตอทรัพยสินมูลคา 100,000 บาท ทุกครัวเรือนที่อยูในพื้นที่การปองกันนํ้าทวม
ตองเสียคาธรรมเนียมนี้ คาธรรมเนียมที่เสียจะผันแปรตามมูลคาของทรัพยสินในครอบครอง
(เฉพาะที่ดินและอาคาร) ความแตกตางของราคาทรัพยสินทําใหคาธรรมเนียมที่ตองเสียแตกตาง
ไปตามทองที่ ตามโครงสรางคาธรรมเนียมที่กําหนดไวเดิม อาคารบานเรือนในเขตสีลม สุรวงศ
และเยาวราช อาจตองเสียคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมในอัตรา 82.50 บาทตอตารางวา
แตทองที่บางแหงอาจเสียในอัตราเพียง 10 บาทตอตารางวา เปนตน การคํ านวณอัตรา
คาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมยึดถือชวงเวลา 15 ปในการชําระคืนเงินกู จากการศึกษาของ
คณะทํางานในเรือ่ งนี้พบวา หากกรุงเทพมหานครจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา 33 บาทตอทรัพย
สินมูลคา 100,000 บาทเปนเวลา 15 ป รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมนี้จะมีมากพอที่จะชําระ
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หนี้เงินกูของธนาคารโลกไดหมด หลังจากนั้นจะไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวม
จากเขตการปกครองชั้นในของกรุงเทพมหานครอีก
แมวารัฐบาลจะเห็นชอบในหลักการที่จะใหกรุงเทพมหานครเก็บคาธรรมเนียม
การปองกันนํ้าทวม แตโครงการนี้ยังไมสามารถดําเนินการไดจนกวากระทรวงการคลังจะเจรจา
เรือ่ งเงินกูจ ากธนาคารโลกจนแลวเสร็จ นอกจากนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวนีก้ ย็ งั มิไดมีการตัดสินใจในขั้นสุดทาย อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวา อัตราคาธรรมเนียม
อาจจะลดลงจากระดับ 33 บาทตอทรัพยสินมูลคา 100,000 บาท เหลือเพียง 23 - 25 บาทตอ
ทรัพยสนิ มูลคา 100,000 บาท เนื่องจากคาธรรมเนียมอัตราเดิมกําหนดขึ้นแตป 2531 ซึ่งราคาที่
ดินยังตํากว
่ าปจจุบันมากนัก
การตัดสินใจจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกันนํ้าทวมครั้งนี้นับเปนนิมิตหมายที่ดี
อยางนอย 2 ประการ ในดานหนึ่ง การที่ผูซึ่งไดประโยชนจากบริการของรัฐตองมีสวนรับภาระ
รายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะมากขึ้นไมเพียงแตจะเปนเรื่องชอบธรรมเทานั้น หากยัง
เอื้ออํานวยใหรัฐสามารถขยายบริการสาธารณะทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
ไดอกี ดวย ในอีกดานหนึ่ง การใหอํานาจกรุงเทพมหานครมีอํานาจจัดเก็บคาธรรมเนียมการปองกัน
นําท
้ วม อาจเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจทางการคลังออกจากสวนกลาง เพราะองคการ
บริหารสวนทองถิ่นสามารถหารายไดมาจัดสรรบริการสาธารณสําหรับทองถิ่น (local public
goods) ไดมากขึ้น โดยไมตองพึ่งพิงรัฐบาลสวนกลาง

ภาคที่สี่ :
งบประมาณแผนดิน
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งบประมาณแผนดินสําหรับการซื้ออาวุธ3
คํ าของบประมาณแผนดินสํ าหรับการจัดซื้ออาวุธของผูนํ าฝายทหารกํ าลังเปน
หนามยอกอกรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ในขณะเดียวกัน ทาทีของรัฐบาลที่ไมนําพาตอคําขอ
ดังกลาวนี้ กอใหเกิดความไมพอใจแกผูนําฝายทหารบางคน
คณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2534
มีมติ ใหเลื่อนการพิจารณาโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอรชนี ุก (Chinook) จํานวน 6 ลํา เพื่อใชใน
การปฏิบตั กิ ารดานการสงกําลังบํารุง การคนหา และการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตองใชงบประมาณ
ประมาณ 5,600 ลานบาท หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2534 รายงานวา
พลเอกสุนทร คงสมพงษ อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูผลักดันโครงการดังกลาวนี้ แตผูนําของ
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนบางคนมีความเห็นวา การบรรเทาสาธารณภัยเปนกิจการของฝาย
พลเรือน การจัดซื้อเครื่องบินเพื่อการนี้จึงควรเปนหนาที่ของกรมการบินพาณิชย กระทรวง
คมนาคม มากกวาทีจ่ ะเปนหนาที่ของกองทัพ อยางไรก็ตาม ฝายทหารกําหนดหลักการวา กองทัพ
อากาศจะเปนผูใชและดูแลรักษาเฮลิคอปเตอรที่จัดซื้อนี้ แตใหเปนหนาที่ของกรมการบินพาณิชย
ในการของบประมาณแผนดิน สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงและการบํารุงรักษา คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจมีความเห็นวา โครงการนี้ควรจะผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฝาย
ความมัน่ คง หลังจากนั้น คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงจะมาพิจารณารวมกัน นายเสนาะ อูนากูล
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจ ใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพวา ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณามีอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรกเปนเรื่องภาระของ
งบประมาณแผนดิน และประเด็นที่สองเปนเรื่องความจําเปนในการจัดซื้อ เพราะในปจจุบันหนวย
ราชการหลายตอหลายหนวยมีเฮลิคอปเตอรสําหรับใชในการบรรเทาสาธารณภัย ไมวาจะเปน
กองทัพเรือ กรมตํารวจ และกระทรวงมหาดไทย จึงนาจะมีการสํารวจวาไดมีการใชเฮลิคอปเตอร
เหลานีอ้ ยางเต็มที่แลวหรือไม กอนที่จะตัดสินใจจัดซื้อเพิ่มขึ้น
หนังสือพิมพ The Nation เกือบจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวที่ "เกาะ" ติดขาว
การ ของบซื้ออาวุธของฝายทหาร The Nation ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2534 รายงานการขอซื้อ
3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534
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เฮลิคอปเตอรชีนกุ จํานวน 5 ลําจากบริษัท Boeing Helicopters โดยใชงบประมาณประมาณ
2,000 ลานบาท หากการรายงานขาวไมผิดพลาด นาสังเกตวามีความแตกตางในเรื่องจํานวน
เครือ่ งบินทีข่ อซือ้ และงบประมาณที่ตองใช ระหวางรายงานขาวฉบับวันที่ 5 กันยายน 2534 กับ
ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม ศกเดียวกัน กลาวคือ 5 ลําเทียบกับ 6 ลํา และ 2,000 ลานบาทเทียบกับ
5,600 ลานบาท หนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้รายงานวา เจาหนาที่กรมการบินพาณิชยบางคนมี
ความเห็นวา เฮลิคอปเตอรชีนุกไมเหมาะที่จะใชในการบริการบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากมี
ขนาดใหญเกินไป แตกองทัพอากาศยังคงยืนกรานที่จะเลือกซื้อเฮลิคอปเตอรชนิดนี้ นายนุกูล
ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเคยมีปญหาขอขัดแยงกับผูนํา รสช.บางคน
ในการพิจารณาใหสัมปทานโทรศัพทแกกลุมเจริญโภคภัณฑ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง
โดยมอบใหพลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเปนผูดําเนินการ
เสนอโครงการนี้
กอนหนานี้ ฝายทหารพยายามของบประมาณดานการปองกันประเทศเพิ่มขึ้นอีก
4,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2535 ทั้งดวยการยื่นบันทึกขออยางเปนทางการ และการบอก
กลาวกับนายอานันท ปนยารชุนดวยวาจา แตรัฐบาลก็มิไดจัดสรรให ทั้งนี้เนื่องจากระบวนการ
จัดสรรงบประมาณประจําป 2535 ใกลจะเสร็จสิ้น โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2535 เขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว หากรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณ
ดานการปองกันประเทศเพิ่มเติมอีก 4,000 ลานบาท ก็ตองตัดทอนงบประมาณดานอื่นลง
ซึ่งจะกระทบตอแผนการใชจายที่กําหนดไวแลว สวนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยไมตัด
ทอนงบประมาณดานอื่น ก็จะทํ าใหวงเงินงบประมาณสูงกวาวงเงินที่เสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ซึง่ เปนการละเมิดจารีตทางการคลังที่ยึดถือมาแตอดีต แมฐานะทางการคลังของรัฐบาล
จะมั่นคง โดยมีเงินคงคลังเหลือเกือบ 200,000 ลานบาท แตรัฐบาลยังไมประสงคที่จะนํ า
เงิ นคงคลังออกมาใชโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพราะมีตัวแปรที่มีผลกระทบตอฐานะ
เงินคงคลังในชวงป 2534-2535 ดังเชนภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มทด
แทนภาษีการคา การปรับโครงสรางภาษีเงินได และการลดอากรขาเขาสําหรับสินคาประเภทตางๆ
แมวา การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะไมตามใจฝายทหาร จะทําใหผูนํา รสช.บางคนไมพอใจ แตผูนํา
ฝายทหารบางคน ดังเชนพลเอกวิมล วงศวานิช กลับแสดงความเห็นเขาขางรัฐบาล อยางไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 มีมติใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแกพลทหารจากวันละ
36 บาทเปนวันละ 45 บาท
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ตลอดชวงเวลาสามเดือนเศษที่ผาน มีขาวคราวเกี่ยวกับการขอซื้ออาวุธของ
ฝายทหาร เปนระยะ ๆ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2534 รายงานวา
งบการซือ้ อาวุธทีฝ่ า ยทหารตองการมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ลานบาท แตเปนโครงการ
จัดซือ้ ที่ครอบคลุมชวงเวลาหลายป โครงการที่สําคัญไดแก
(1) การจัดซือ้ เครือ่ งบิน AMX Jet Fighters จํานวน 38 เครื่อง เพื่อนํามาใชงาน
แทนเครือ่ งบิน A-37 และ OV-10 โดยใชงบประมาณ 757.47 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ
19,700 ลานบาท ซึง่ ครอบคลุมการบริการและการฝกนักบิน AMX Jet Fighter ผลิตโดยบริษัท
Aermacchi and Aeritalia แหงประเทศอิตาลี รวมกับบริษัท Embraer แหง ประเทศบราซิล
เริ่มผลิตตั้งแตป 2531 โดยที่ยังไมเคยขายใหประเทศอื่น นอกเหนือไปจากอิตาลีและบราซิล
ไทยจะเปนชาติแรกที่ไดซื้อเครื่องบินนี้ และกําหนดผอนชําระระหวางป 2535-2543 (The Nation,
September 4,1991)
(2) การติดตัง้ ระบบขีปนาวุธปองกันภัยทางอากาศ Crotale NG Short-range Air
Defence System จํานวน 20 ชุด ใชงบประมาณ 24,540 ลานบาท โดยผอนชําระระหวางป 25352543 ขีปนาวุธ Crotale NG ผลิตโดยบริษัท Thomson-CSF แหงฝรั่งเศส โครงการนี้เคยนําเขา
สภากลาโหม ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2534 โดยขอ
งบประมาณเพียง 12,250 ลานบาท สําหรับการผอนชําระระหวางป 2535-2540 แตพลเอก
ชาติชายขอใหจดั ทําแผนการชําระหนี้ขึ้นใหม กระทรวงกลาโหมไดเสนอเรื่องตอรัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน โดยของบประมาณเพิ่มเปน 24,540 ลานบาท และขยายเวลาการชําระหนี้ไปจนถึงป
2543 (The Nation, September 3,1991)
(3) การขอซื้อเฮลิคอปเตอรชีนกุ จากบริษัท Boeing Helicopters ซึ่งตามรายงาน
ขาวเดิม ขอซื้อ 5 ลํา โดยใชงบประมาณ 2,000 ลานบาท (The Nation, September 5, 1991)
แตตามรายงานขาวลาสุด ขอซื้อ 6 ลํา โดยใชงบประมาณ 5,600 ลานบาท (The Nation, October
25,1991)
(4) กระทรวงกลาโหมอเมริกันไดแถลงเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 วา รัฐบาล
อเมริกนั ตกลงใจที่จะขายเครื่องบิน F 16 ใหแกรัฐบาลไทยจํานวน 18 ลํา พรอมดวยอุปกรณ
สนับสนุน มูลคารวมทั้งสิ้น 547 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 13,675 ลานบาท ขณะนี้กําลัง
รอการอนุมัติจากรัฐสภาอเมริกัน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2534)
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นอกจากนี้ ยังมีรายงานขาววา กรป.กลางของบประมาณสําหรับจัดซื้อเครื่องจักร
เพือ่ ใชในการสรางถนน 4,600 ลานบาท โดยเปนงบผูกพัน 12 ป (แนวหนา ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม
2534)
การเปดเกมรุกของฝายทหารในการของบประมาณสําหรับการจัดซื้ออาวุธและ
การขยายกิจการดานพลเรือน กอใหเกิดความกระอักกระอวนแกรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
หานอยไมดงั เปนที่ทราบกันดีวา รัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลเทคโนแครตที่ใหความสําคัญแกเปาหมาย
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยิ่งกวาเปาหมาย
อื่นใด รัฐบาลจึงตองการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดในการเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจมากกวา
ที่จะใชไปในโครงการที่ไมกอใหเกิดผลผลิต ในขณะที่สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ
ไดแปรเปลี่ยนไปในทางที่การเผชิญหนาลดนอยลง จนเปนที่เชื่อกันวาสงครามเย็นไดยุติลงแลว
แตผนู าฝ
ํ ายทหารยังคงยืนยันวา การสะสมอาวุธยังคงเปนเรื่องจําเปน
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ การสะสมอาวุธของกองทัพไทยจะทบทวีในยุคที่สังคม
การเมืองไทยมีการปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย การกอหนี้ตางประเทศในยุครัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียร (2519-2520) เพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ นับเปนสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในชวงป 2528-2529 ประวัติศาสตรจะซํ้ารอยอีก
หรือไม ขึน้ อยูกับความสามารถของนายอานันท ปนยารชุนในการใชเชิงทางการทูตอันแพรวพราว
ในการจูงใจผูนําฝายทหาร
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หนวยราชการกับการคางเงิน
คาบริการสาธารณูปโภค4
ปรากฏการณที่หนวยราชการตางๆติดคางคาบริการสาธารณูปโภคกลายเปน
ปญหาเรื้อรัง จนรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ตองกําหนดแนวทางในการแกไข ทั้งนี้ปรากฏวาคา
บริการสาธารณูปโภคที่หนวยราชการตางๆคางชําระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2533 มียอดรวมสูงถึง
3,213.142 ลานบาท ในจํานวนนี้ เกือบครึ่งหนึ่งเปนหนี้คาไฟฟา (1,569 ลานบาท) รองลงมาเปน
คาประปา (949 ลานบาท) และคาโทรศัพท (695 ลานบาท) ตามลําดับ
เจาหนีร้ ายใหญที่สุดคือ การไฟฟานครหลวง (735 ลานบาท) รองลงมาไดแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค (728 ลานบาท) องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (695 ลานบาท) การ
ประปานครหลวง (615 ลานบาท) การประปาสวนภูมิภาค (334 ลานบาท) และการไฟฟาฝายผลิต
(106 ลานบาท)
การคางคาบริการสาธารณูปโภคเปนปญหาที่สะสมมาเปนเวลาชานาน สาเหตุ
สําคัญเกิดจากการที่หนวยราชการตางๆใชจายคาบริการสาธารณูปโภคเกินกวาวงเงินงบประมาณ
ทีไ่ ดรบั จัดสรร อันเปนเหตุใหตองเลื่อนการชําระในปงบประมาณถัดไป แตพฤติกรรมการใชเงิน
เกินตัวนี้ยังคงลุกลามตอมาเรื่อยๆ จนคาบริการสาธารณูปโภคที่คางชําระกลายเปนดินพอกหาง
หมู และยากทีห่ นวยราชการที่เปนลูกหนี้จะชําระเองได
การใชจายหมวดคาสาธารณูปโภคเกินกวาวงเงินงปประมาณที่ไดรับจัดสรรนี้
ตองนับวาละเมิดมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งมีบทบัญญัติ
อยางชัดเจนวา สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ได
กํ าหนดไวในกฎหมายงบประมาณรายจาย การใชจายเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จะกระทําไดก็แตในกรณีที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเทานั้น นอกจากนี้ จารีตทางดานการ
งบประมาณของไทยยังมีการควบคุมการใชจายตามหมวดการใชจาย โดยหามมิใหมีการใชจาย
เกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละหมวด และหามมิใหมีการใชเงินผิดหมวดอีกดวย
บรรดาหนวยราชการที่คางคาบริการสาธารณูปโภคจึงมีพฤติกรรมอันละเมิดพระราชบัญญัติวิธีการ

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2534
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งบประมาณ พ.ศ. 2502 และกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป แตผูที่ทําผิดกฎหมายเหลานี้
หาไดถูกลงโทษไม
การคางคาบริการสาธารณูปโภคกอใหเกิดปญหาแกรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาหนี้
ไมนอย เพราะทํ าใหรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาหนี้ขาดรายไดอันพึงได ปญหาดังกลาวนี้จะมีมาก
เปนพิเศษในยามที่มีปญหาการขาดสภาพคลอง หรือในยามที่ตองการเงินทุนสําหรับการขยาย
การลงทุนในรอบสิบปที่ผานมานี้ เราจึงไดยินเสียงรองแรกแหกกระเชอจากรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาหนี้
เปนครั้งเปนคราว
ตั ว เลขหนี้ ค า บริ ก ารสาธารณู ปโภคที่ ห น ว ยราชการค า งชํ าระมีย อดทบทวีขึ้น
ตามลํ าดับ จนในที่สุดรัฐบาลตองหาทางออกดวยการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับการชํ าระหนี้
คาบริการสาธารณูปโภคโดยเฉพาะ นโยบายดังกลาวนี้เริ่มตนในปงบประมาณ 2533 โดยจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การนีจ้ านวน
ํ
600 ลานบาทไวในงบกลาง และเพิ่มเปน 800 ลานบาทในปงบ
ประมาณ 2534 สําหรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2535
ซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัติกําลังพิจารณา ในขณะนี้ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว 1,000 ลานบาท
แมวารัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการชําระหนี้คาบริการสาธารณูปโภค
มาตัง้ แตปง บประมาณ 2533 แลวก็ตาม แตหนี้คาบริการสาธารณูปโภคหามีแนวโนมที่จะลดลงไม
นายเกษม กุหลาบแกว รองผูวาการสวนปฏิบัติการของการไฟฟานครหลวง ใหสัมภาษณ
สื่อมวลชนวา จํานวนหนี้คาไฟฟาที่หนวยราชการตางๆคางชําระการไฟฟานครหลวงเมื่อสิ้นเดือน
มิถนุ ายน 2534 มีถงึ ประมาณ 900 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนหนี้ที่คางมาแตปงบประมาณ 2533
ประมาณ 394 ลานบาท และเปนหนี้ที่เกิดขึ้นใหมในปงบประมาณ 2534 ประมาณ 506 ลานบาท
หนวยงานทีเ่ ปนหนีก้ ารไฟฟานครหลวงมากที่สุดคือ กระทรวงกลาโหม (268 ลานบาท) รองลงมา
ไดแกทบวงมหาวิทยาลัย (189 ลานบาท) และกระทรวงมหาดไทย (177 ลานบาท) (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2534)
การที่ ห นี้ ค  า งชํ าระค า บริ ก ารสาธารณู ป โภคยั ง คงมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ต อ ไป
ยอมแสดงใหเห็นวา การจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้แทนหนวยราชการนั้นไมเพียงพอที่จะ
แกไขปญหานี้ คณะกรรมการกลั่นกรองงานดานเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2534 มีมติใหปรับปรุงมติของคณะรัฐมนตรีเดิม และกําหนดมาตรการใหมในการแกปญหานี้ 5
ประการคือ (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2534)
(1) ห า มมิ ใ ห มี ก ารก อ หนี้ ผู ก พั น ในหมวดค า บริ ก ารสาธารณู ป โภคเกิ น กว า
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตั้งแตปงบประมาณ 2534 เปนตนไป
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(2) ให สํ านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณในการชํ าระหนี้ ค  า บริ ก าร
สาธารณูปโภคไวในงบกลาง ทั้งนี้เฉพาะหนี้คางชํ าระที่สะสมจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2533
หนวยราชการที่มีหนี้คาบริการสาธารณูปโภคจักตองชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 3 ป
ทัง้ นีน้ บั จากปงบประมาณ 2534 เปนตนไป
(3) คาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นตั้งแตปงบประมาณ 2534 เปนตนไป ให
ส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ชํ าระให ห มดสิ้ น ภายในป ง บประมาณ โดยจ า ยจากหมวด
คาสาธารณูปโภคและงบประมาณเหลือจายจากหมวดอื่น ๆ
(4) ใหรัฐวิสาหกิจที่ขายบริการสาธารณูปโภคสงใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค
แตละเดือนโดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ภายในสิ้นเดือนถัดไป และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เปน
ลูกหนีช้ าระค
ํ าสาธารณูปโภคภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้
(5) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆจัดตั้งงบประมาณคาสาธารณูปโภค
แตละป และใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชสาธารณูปโภคอยางเต็มที่
มาตรการที่ กํ าหนดขึ้ น ใหม นี้ แ ลดู ขึ ง ขั ง แต ป ระเด็ น ป ญ หาที่ รั ฐ บาลยั ง มิ ไ ด
พิจารณาแกไขก็คือ การแยกแยะระหวางการใชบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชนของรัฐกับ
การใชบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชนสวนบุคล บริการสาธารณูปโภคในภาครัฐบาลเปน
บริการทีย่ ากแกการแยกแยะวาใชไปเพื่อประโยชนของใคร ดังนั้น เราจึงมักจะพบวา มีการใชไฟฟา
ในบานพักขาราชการทั้งทหารและพลเรือน และมีการใชไฟฟาในสนามเทนนิสในหนวยราชการ
โดยที่รัฐบาลเปนผูจายคาไฟฟาเหลานี้ ในทํานองเดียวกัน ก็มีการใชโทรศัพทราชการในธุรกิจ
ส ว นบุ ค คลของข า ราชการเอง ระบบที่ เ ป ด โอกาสให ข  า ราชการใช บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค
เพือ่ ประโยชนสวนบุคคลนี้ ในดานหนึ่งหากถือเปนสวัสดิการที่ใหแกขาราชการ ก็ตองนับวาเปนการ
จั ด สรรสวัสดิการแกขาราชการอยางไมเสมอภาค แตในอีกดานหนึ่งนั้นก็เปนเหตุใหรายจาย
ในหมวดคาสาธารณูปโภคสูงกวาที่ควรจะเปนมาก อาจจะถึงเวลาแลวกระมังที่รัฐบาลนาจะ
พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในภาครัฐบาลอยางจริงจัง หนทางหนึ่งในการนี้
ก็คอื การจัดระบบเพื่อปองกันมิใหมีการใชทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนสวนบุคคล
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เงินอุดหนุนทางการเมือง5
กระทรวงมหาดไทยดําริที่จะแกกฎหมายพรรคการเมือง เพื่อใหรัฐบาลสามารถ
จายเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองได ความริเริ่มดังกลาวนี้ไดรับเสียงแซซองจากนักการเมืองและ
ผูน าพรรคการเมื
ํ
องจํานวนมาก
พรรคการเมืองมีลักษณะเปนหนวยผลิตสินคาทางการเมืองจึงตองมีเงินทุนในการ
ประกอบการดุจดังหนวยผลิตโดยทั่วไป ในสังคมทุนนิยม พรรคการเมืองมิอาจหลีกเลี่ยงการพึ่งพิง
เงินทุนจากกลุม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจได เมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังไมเติบกลา การเงินของ
พรรคการเมืองไมมีลักษณะซับซอน แตความสลับซับซอนจะเพิ่มพูนเปนทวีตรีคูณตามพัฒนาการ
ของทุนนิยม
ในประวัตศิ าสตรการเมืองไทย เราอาจจําแนกพรรคการเมืองออกเปน 2 ประเภท
ประเภทแรกไดแก พรรคการเมืองที่เปนฐานของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย สวนประเภทที่สอง
ไดแก พรรคการเมืองที่เปนฐานของกลุมพลังนอกระบบราชการ
ตัวอยางของพรรคการเมืองที่เปนฐานของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไดแก พรรค
เสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมในยุค
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร พรรคสามัคคี
ธรรม ในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เปนตน พรรคการเมืองเหลานี้อาศัยทรัพยากรของ
แผนดินเปนฐานการเงินที่สําคัญ เงินทุนที่ใชในการดําเนินกิจการพรรค บางสวนมาจากเงินราชการ
ลับ บางสวนมาจากการใชอํานาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดนโยบาย
และบางสวนเปนเงินบริจาคของกลุมพอคานายทุนที่อยูภายใตการอุปถัมภ
ตัวอยางของพรรคการเมืองที่เปนฐานของกลุมพลังนอกระบบราชการ ไดแก
พรรคประชาธิปตย พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย เปนตน พรรคการเมืองในกลุมนี้บางพรรค
ในชั้นตนอาจมีความสัมพันธกับกลุมอํามาตยาธิปไตยไมทางตรงก็ทางออม หากแตพัฒนาการ
5
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ในเวลาตอมาทําใหแปรสภาพเปนพรรคการเมืองที่เปนฐานของกลุมพลังนอกระบบราชการ ดังเชน
พรรคราษฎรและพรรคความหวังใหม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอดีตผูนําฝายทหาร และมีลักษณะเปนพรรค
ขาราชการในชัน้ ตน แตเนื่องจากผูนําพรรคสิ้นอํานาจในระบบราชการ ประกอบกับความเปนจริง
ของตลาดการเมืองทําใหตองพึ่งพิงกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนฐานการเงิน เงินทุนที่นํามา
ใชดาเนิ
ํ นกิจการของพรรคการเมืองในกลุมนี้ ในชั้นแรกอาศัยเงินทุนของผูนําพรรค โดยที่ผูนําพรรค
บางคนหิว้ เงินราชการลับออกมาใชกอนออกจากราชการ บางพรรคมีขอบังคับใหหักเงินเดือน ส.ส.
เพือ่ นํามาใชจา ยในการบริหารพรรค แตแหลงเงินทุนที่สําคัญมาจากเงินบริจาค โดยที่เงินบริจาค
มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
ความแตกตางระหวางพรรคการเมืองสองกลุมดังกลาวขางตนนี้อยูที่การเขาถึง
ทรัพยากรของแผนดิน พรรคการเมืองกลุมแรกโดยพื้นฐานเปนพรรคการเมืองของผูนําฝายทหาร
ที่เรืองอํานาจ จึงสามารถใชอํานาจในการผันทรัพยากรของแผนดินมาเปนทรัพยากรของพรรคได
ในขณะทีพ่ รรคการเมืองกลุมหลังปราศจากอํานาจดังกลาวนี้
ในชวงเวลากวาสามทศวรรษที่ผานมานี้ รายจายของพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น
เปนอันมาก ทัง้ นีม้ ใิ ชเพียงเพราะการเพิ่มขึ้นของคาครองชีพเทานั้น หากยังเปนผลจากพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย รายจายที่สําคัญประกอบดวยรายจายในการเลือกตั้งและรายจาย
ในการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมจนรุกลํ้า
สูตลาดการเมืองมีสวนในการผลักดันใหพฤติกรรมการซื้อเสียงดวยนโยบายแปรเปลี่ยนเปนการ
ซือ้ เสียงดวยเงิน ตลาดการเมืองมีลักษณะเปนตลาดเชิงพาณิชยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้
ทํ าใหพรรคการเมืองตางๆตองแสวงหากลุมทุนเปนฐานทางการเงิน การไดมาซึ่งอํ านาจและ
การธํารงไวซงึ่ อํานาจเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได หากปราศจากฐานทางการเงินที่แนนหนา ดังนั้น
จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตองดํ าเนินนโยบายบางนโยบาย
เพื่อสนองประโยชนของกลุมผลประโยชนที่เปนฐานทางการเงินของตน ระบอบประชาธิปไตย
จึงเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน
กระทรวงมหาดไทยไม ต  อ งการให พ รรคการเมื อ งตกอยู  ใ ต อิ ท ธิ พ ลของกลุ  ม
ผลประโยชนจงึ มีดําริที่จะใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง ขอดําริของกระทรวงมหาดไทยจึงขัดตอ
ธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยในสังคมทุนนิยม เพราะการขจัดอํานาจการแทรกแซงของกลุม
ผลประโยชนเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได หากไมตองการใหพรรคการเมืองพึ่งพิงกลุมผลประโยชน
ทางการเงิน รัฐจะตองใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองอยางพอเพียง พรรคการเมืองบางพรรค
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ใชจายในการเลือกตั้งสองครั้งสุดทายในระดับใกลเคียงกับ 1,000 ลานบาทตอฤดู นั่นยอม
หมายความวาเงินอุดหนุนพรรคการเมืองทั้งหมดตองไมตํ่ากวา 5,000 ลานบาท ซึ่งคงตอง
ไตรตรองใหรอบคอบวา จะคุมคาหรือไม
แตการใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง แมในปริมาณมากเพียงใดมิอาจลดทอน
อิทธิพลของกลุมผลประโยชนได กลุมทุนเติบใหญเกินกวาที่จะหยุดยัง้ ไดเสียแลว ความพยายาม
ที่จะตัดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางนักการเมืองกับพอคานายทุนเปนเรื่องฝนธรรมชาติของ
ระบบทุนนิยมอยางยิ่ง ถึงรัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองมากปานใด กลุมทุนก็ยังคง
มี อิ ท ธิ พ ลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ อยู  ดี ความแตกต า งอาจมี อ ยู  เ พี ย งว า
พรรคการเมืองมีอํานาจตอรองกับกลุมทุนเพิ่มขึ้น และราคาของอภิสิทธิ์หรืออํานาจผูกขาดแพงขึ้น
กลุมทุนโดยทั่วไปมิไดผูกติดกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเพียงพรรคเดียว
หากแตมีสายสัมพันธกับพรรคการเมืองพรรคตางๆที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล การบริจาคเงิน
ใหพรรคการเมืองจึงมิไดเปนไปในลักษณะ `รักเดียว ใจเดียว' การกระจายเงินบริจาคทางการเมือง
ดังกลาวนี้เปนไปเพื่อที่จะมีหลักประกันวา ไมวาพรรคการเมืองใดขึ้นมาเปนรัฐบาล กลุมทุนนั้นๆ
จะยังคงมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายได
กลุมทุนไมเพียงแตจะนิยมบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองคราวละหลายๆพรรค
เทานั้น หากทวายังนิยมบริจาคใหแกผูนําพรรคบางคนมากกวาการบริจาคใหแกพรรคโดยตรง
อีกดวย พฤติกรรมดังกลาวนี้เปนผลจากวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เงินบริจาค
ทางการเมืองมีสภาพเสมือนหนึ่งสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ เมื่อมีความตองการสรางสายสัมพันธเชิง
อุปถัมภ จักตองสรางสายสัมพันธนั้นกับบุคคล การสรางสายสัมพันธกับสถาบันที่เปนนามธรรมนั้น
มิอาจกอใหเกิดความสัมพันธเชิงอุปถัมภขึ้นได ในยามที่กลุมผลประโยชนตองการผลักดันนโยบาย
การผลั ก ดั น นั้ น ต อ งกระทํ ากั บ ผู  นํ าพรรคที่ รั บ เงิ น บริ จ าคของตน จึ ง จะมี โ อกาสสั ม ฤทธิ ผ ล
เงินบริจาคที่ผูนํ าพรรคแตละคนไดรับเปนตัวแปรที่บงบอกบารมีของผูนํ าแตละคน ผูนํ าพรรค
ที่รวบรวมเงินบริจาคไดมากยอมอยูในฐานะที่จะเกื้อกูล ส.ส.ที่เปนบริวารไดมาก ผูนํ าพรรค
ที่ ร วบรวมเงิ น บริ จ าคได ม ากจึ ง มี โ อกาสไต เ ต า บั น ไดแห ง อํ านาจภายในพรรคและในสั ง คม
โดยสวนรวม
แทนที่รัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง รัฐบาลควรจะหามาตรการให
กระบวนการบริ จ าคเงินทางการเมืองเปนกระบวนการที่เปดเผย ประชาชนควรจะไดรับรูวา
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พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับเงินบริจาคจากพอคานายทุนคนใด และเมื่อพรรคการเมืองนั้นๆ
มีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ไดใชอํานาจในการเกื้อประโยชนแกพอคานายทุนที่ใหเงิน
บริจาคหรือไม

ภาคที่หา :
ภาษีอากร
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ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร :
จะเอาอยางไรกันแน ?1
กระทรวงการคลังกํ าลังพิจารณาจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยสาหรั
ํ บวงเงินฝากที่เกินกวา 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ซึ่งยังมิไดกําหนดไว
แนนอน ทั้งนี้เปนการแถลงขาวของทั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตราสารทางการเงินเมื่อตนเดือน
เมษายน 2534 (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2534)
รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตปลายป 2520 เปนตนมา
ภายหลังจากทีย่ กเวนการเก็บภาษีจากเงินไดประเภทนี้มาตั้งแตป 2504 แตนโยบายภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารมีเสนทางอันคอนขางคดเคี้ยวและเบี่ยงเบนออกจากเปาหมายดั้งเดิม เปาหมาย
ในการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แรกเริ่มเดิมทีมุงในประเด็นเรื่องความเปนธรรมของ
ระบบภาษีอากร เพราะกอนป 2520 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนใหญจัดเก็บจากเงินไดประเภท
เงินเดือนและคาจาง (wage income) เปนสําคัญ แตเงินไดประเภทอื่น อันประกอบดวยคาเชา
ดอกเบีย้ และกําไรหรือเงินปนผล (non-wage income) กลับเสียภาษีเงินไดเพียงนอยนิด กลุมนาย
ธนาคารพาณิชย โดยสมาคมธนาคารไทยไดเพียรพยายามมาเปนเวลาชานานในการผลักดันให
รัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีเงินไดประเภทนี้ แมจะไมประสบผลสําเร็จ เพราะภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารกลายเปนภาษีที่ `ติดลมบน' เสียแลว เนื่องจากสามารถใหรายไดชนิดเปนกอบเปนกําแก
รัฐบาล กระนัน้ ก็ตาม กลุมนายธนาคารพาณิชยก็ประสบความสําเร็จในการทําใหการจัดเก็บภาษี
เงินไดประเภทนีเ้ บี่ยงเบนจากเปาหมายความเปนธรรม โดยเฉพาะในระยะหลังๆนี้ไดมีการใชภาษี
เงินไดประเภทนีใ้ นการใหสิ่งจูงใจในการออม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกลาย
เปนภาษีที่มีความสลับซับซอน เนื่องจากมีขอยกเวนอันหยุมหยิม และมีปญหายุงยากในการ
จัดเก็บ ทัง้ หมดนี้เปนผลจากการผลักดันของกลุมผลประโยชนตางๆในสังคมไทย และเปนประเด็น
นโยบายทีม่ ีการโตแยงและตอสูกันมากวาทศวรรษ
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ในฐานะผูศึกษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมมีความเห็นในหลักการอยู 2 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก เงินไดทกุ ประเภทควรจักตองเสียภาษีเงินไดโดยเสมอภาคกัน ไมวา
จะเปนเงินไดประเภทเงินเดือนหรือคาจาง ดอกเบี้ย คาเชา และกําไรหรือเงินปนผล เงินไดประเภท
ดอกเบีย้ จักตองมีฐานะเสมอดวยเงินไดประเภทอื่นในการเสียภาษีเงินได ระบบภาษีอากรจึงจะเปน
ระบบทีเ่ ปนธรรม นอกจากนี้ ดอกเบี้ยทุกประเภทก็ควรจะตองเสียภาษีภายใตโครงสรางอัตราภาษี
เดียวกัน หาควรมีขอยกเวนแกดอกเบี้ยประเภทหนึ่งประเภทใดไม
ประการที่สอง ในเมื่อภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางอัตราภาษีแบบ
กาวหนา เงินไดประเภทดอกเบี้ยพึงตองเสียภาษีในอัตรากาวหนาเสมอเหมือนดวยเงินไดประเภท
อืน่ ๆจึงจะนับวาเปนธรรม
แตการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารดังที่เปนอยูในปจจุบันหาไดเปนไป
ตามหลักการทัง้ สองประการดังที่กลาวขางตนนี้ไม ในปจจุบันมีการยกเวนและลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดประเภทดอกเบี้ยบางประเภท กลาวคือ
(1) ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ยสลากออมสิน และดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพยในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เฉพาะที่ตองใชบัตรออมทรัพยที่มีมูลคา
ไมเกินฉบับละ 500 บาทในการฝากถอน ดอกเบี้ยเงินออมเหลานี้เฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราสูงสุด
ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศควบคุม จะไดรับยกเวนไมเสียภาษีเงินได ยกตัวอยางเชน หากธนาคารแหงประเทศไทย
ควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไมใหเกิน 7% แตพันธบัตรรัฐบาลใหดอกเบี้ย 9%
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะ 2% เทานั้นที่ตองเสียภาษีเงินได ในกรณีนี้เราจะเห็นไดวา ภาษี
ดอกเบีย้ ถูกใชเปนเครื่องมือในการระดมเงินออมของรัฐบาลและสถาบันการเงินของรัฐ
(2) ดอกเบีย้ เงินฝากประเภทออมทรัพยในธนาคารและสหกรณออมทรัพย ซึ่งใช
สมุดคูฝากในการฝากถอนและไมใชเช็คในการถอน เฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราสูงสุดของอัตรา
ดอกเบี้ ย เงิน ฝากประเภทออมทรัพ ยของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากประจําในธนาคารและสหกรณออมทรัพยที่มีระยะเวลา
ตัง้ แต 1 ปขึ้นไป ซึ่งเมื่อรวมบัญชีเงินฝากทุกบัญชีแลวมีเงินฝากไมเกิน 200,000 บาท
(4) ดอกเบีย้ ตัว๋ สัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาตั้งแต 1 ป 6 เดือนขึ้นไป ของธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และมีเงินใหกูรวมทั้งสิ้นไมเกิน 200,000 บาท
ในกรณีทเี่ ก็บเงินออมในรูป (3) และ (4) เงินออมรวมทั้ง (3) และ (4) จักตอง
ไมเกิน 200,000 บาท จึงจะไดรับยกเวนภาษีเงินได
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การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยบางประเภทดังที่กลาวขางตน
นี้ ทําใหระบบภาษีอากรขาดความเปนธรรมทั้งในแนวนอน (horizontal equity) และแนวตั้ง
(vertical equity) มิพกั ตองกลาวถึงดอกเบี้ยเงินใหกูในตลาดการเงินนอกระบบ ซึ่งมีการหลบเลี่ยง
การเสียภาษีเปนปกติวิสัยอยูแลว นอกจากนี้ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินฝากประจํา สําหรับ
ผูท มี่ เี งินฝากรวมไมเกิน 200,000 บาทนั้น ไดสรางปญหายุงยากในการจัดเก็บอยางมาก และ
เปดชองใหมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงการคลังไมมีระบบคลัง
ขอมูลเกี่ยวกับผูมีเงินไดพึงประเมินที่สมบูรณ
มติของคณะกรรมการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เสนอใหรัฐบาลจัดเก็บภาษี
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยจึงเปนมติที่ชอบดวยเหตุผล เพราะขอเสนอดังกลาวนี้จะชวยขยายฐาน
ภาษีใหกวางขวางขึ้น และระบบภาษีมีความเปนธรรมมากขึ้น ในเมื่อดอกเบี้ยตราสารทางการเงิน
ตองเสียภาษีเงินได ดอกเบี้ยอันเกิดจากการถือเงินออมในรูปแบบอื่นๆ ก็ควรจะเสียภาษีเงินได
โดยเสมอภาคกัน แตขอเสนอที่จะยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินฝากออมทรัพยที่มีจํานวนไมเกิน
100,000 หรือ 200,000 บาท เปนขอเสนออันไมชอบดวยหลักความเปนธรรม เพราะไมเปนไปตาม
หลักการทีว่ า เงินไดทุกประเภทมีฐานะเสมอภาคกันในการเสียภาษี กระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทยกริ่งเกรงวา การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะมีผลกระทฐกระเทือน
ตอผูออมรายยอย จึงมีขอยกเวนดังกลาวนี้ แตการชวยเหลือผูออมรายยอยสามารถอาศัย
มาตรการอื่นโดยไมทํ าใหเสียหลักความเปนธรรมได หากเกรงวาผูออมรายยอยจะเดือดรอน
รัฐบาลอาจผลักดันใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยภาระภาษีที่มีเพิ่มขึ้น โดยในขณะเดียวกัน
ก็กําหนดใหเงินไดประเภทดอกเบี้ยตองเสียภาษีภายใตโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ดุจดัง
การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป
ในปจจุบนั เงินไดประเภทดอกเบี้ยตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 โดยธนาคาร
หรือสถาบันทีจ่ า ยดอกเบี้ยหักภาษี ณ ที่จาย การเสียภาษีดอกเบี้ยดังกลาวนี้ แยกตางหากจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตผูที่มีเงินไดพึงประเมินตํ่ากวาระดับที่ตองเสียภาษีในอัตรา 15%
สามารถ ยื่นคํารองขอภาษีคืนได อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2535 เปนตนไป เงินไดประเภท
ดอกเบี้ยจักตองนํ าไปรวมกับเงินไดประเภทอื่นๆ เพื่อคํ านวณเงินไดพึงประเมินแลวเสียภาษี
ในอัตรากาวหนา ตามประมวลรัษฎากร
แมวากลุมนายธนาคารพาณิชยจะไมประสบความสําเร็จในการควํ่าภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร แตแรงผลักดันของกลุมผลประโยชนดังกลาวนี้ ทําใหความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษีดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารในอัตรากาวหนาตองเลื่อนกําหนดเวลา จากป 2527 เปนป 2530
จากป 2530 เปนป 2532 และจากป 2532 เปนป 2535 ทั้งนี้ยังไมเปนที่แนชัดวา ความพยายาม
ที่จะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในอัตรากาวหนาในป 2535 นี้จะลมเหลวอีกหรือไม
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อยางไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการเลื่อนกําหนดการบังคับใหนําเงินไดประเภทดอกเบี้ยรวมกับเงินได
ประเภทอื่นในการเสียภาษีเงินได กระทรวงการคลังก็ประสบความสําเร็จในการขึ้นภาษีดอกเบี้ย
จากอัตรา 10% ในป 2520 เปน 12.5% ในป 2525 และ 15% ในป 2529
ภายในป 2534 นี้ เราก็จะมีประจักษพยานอีกชิ้นหนึ่งวา รัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน เปนรัฐบาลที่มุงผดุงความเปนธรรม หรือเปนรัฐบาลที่มุงรักษาผลประโยชนของกลุมทุน
อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ?
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เมื่อนายธนาคารพาณิชย
ลมรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน2
การพบปะระหวางตัวแทนสมาคมธนาคารไทยกับ นายบัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากรเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2534 ที่ผานมานี้ เปนการพบปะหลังจากที่สงครามทาง
ความคิดสงบลงชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อตระเตรียมการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประมวล
รัษฎากรที่แกไขเพิ่มเติมใหม
นับตัง้ แตตน เดือนเมษายน 2534 กระทรวงการคลังมีดําริที่จะยกเลิกการยกเวน
ภาษีแกดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งในธนาคารพาณิชยและสหกรณ
ออมทรัพย ซึง่ มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไมเกิน 200,000 บาท ตลอดจนยกเลิกการยกเวนภาษีแก
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินของธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรระยะเวลา
ตัง้ แต 1 ป 6 เดือนขึ้นไป รวมกันไมเกิน 200,000 บาท ขณะเดียวกันก็มีดําริที่จะเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพยที่มียอดเกินกวา 100,000 หรือ 200,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นยังมิไดกําหนด
แนนอน (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2534)
ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2534 กระทรวงการคลังไดเสนอใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจพิจารณาปรับโครงสรางอัตราภาษีดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาตราสารทางการเงิน คณะกรรมการกลั่นกรองฯมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2534 ใหเก็บ
ภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ยตราสารทางการเงิน และดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
และเงินฝากออมทรัพยในอัตรารอยละ 15 ตอป แตทั้งนี้ยกเวนดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณออมทรัพย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่
20-22 สิงหาคม 2534) ขณะเดียวกันก็มีมติใหเก็บภาษีการคาตราสารทางการเงินในอัตรารอยละ
3.3 เฉพาะการคาในทอดแรก โดยที่แตเดิมนั้นมีการเก็บภาษีการคาตราสารทางการเงินทุกทอด
ทีเ่ ปลีย่ นความเปนเจาของ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2534)
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 กันยายน 2534
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แหลงขาวจากกระทรวงการคลังยืนยันวา ขอเสนอของกระทรวงการคลังมิได
ตองการ ใหยกเวนภาษีเงินไดแกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และสหกรณออมทรัพย หากแตคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลมีความเห็นวา ควรจะยกเวนภาษีแกประชาชนผูออมเงินกลุมนี้ ขอยกเวนดังกลาวนี้เอง
ทีเ่ ปนประทุแหงสงคราม ระหวางสมาคมธนาคารไทยกับรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ในขณะ
เดียวกัน ขอยกเวนในเรื่องนี้ก็สรางความกระอักกระอวนแกนายบัณฑิต บุณยะปานะ ในฐานะ
ประธานธนาคารออมสินหานอยไม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบกับ
ขอเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯดังกลาวขางตนนี้ เดิมทีมีผูเสนอ
ใหรฐั บาลตราเปนพระราชกําหนดเพื่อจัดเก็บภาษีไปกอน แลวจึงแปลงพระราชกําหนดเปนพระราช
บั ญ ญั ติ ใ นภายหลั ง แต ก ารตราพระราชกํ าหนดตามธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร
พ.ศ.2534 จักตองไดรับความเห็นชอบจากสภา ร.ส.ช. (มาตรา 26) ซึ่งเสี่ยงตอการที่โครงสรางภาษี
จะถูกปูย ปี่ ยู าํ โดยคณะที่ปรึกษาของสภา ร.ส.ช. ดังนั้น รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน จึงมีมติ
ให เ สนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากรเพื่ อ ให ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
พิจารณาโดยตรง
ตลอดชวงสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม ผูนํ านายธนาคารพาณิชยใชความ
พยายามอยางยิ่งยวดในการล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เพื่อลมรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิม่ เติมประมวล รัษฎากรฯดังกลาวนี้ หรือมิฉะนั้นก็ตองมีการแกไขสาระสําคัญใหแตกตางไปจาก
ขอเสนอของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน สมาคมธนาคารไทยก็พยายามสรางกระแสขาวเพื่อแสดง
ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีดอกเบี้ยของรัฐบาลครั้งนี้ไมถูกตอง ไมเปนธรรม และ
ไมเห็นใจคนจน คอลัมนิสตหลายตอหลายคนแสดงจุดยืนอยูขางสมาคมธนาคารไทยอยางกระจาง
ชัด
การเก็ บ ภาษี ด อกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคารเป น ประเด็ น ที่ ก  อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง
ทางการเมืองหลายตอหลายครั้ง และเราจะไมสามารถเขาใจปญหานี้ไดอยางถูกตองและถองแท
หากเราไมทราบภูมิหลังทางประวัติศาสตรของเรื่องนี้
นั บ ตั้ ง แต ป ระมวลรั ษ ฎากรมี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นป 2482 เปน ต น มา ดอกเบี้ย
ทุกประเภทถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตอมาในป 2496 ดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได ครั้นในป
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2504 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารพาณิชยก็ไดรับยกเวนดวย โดยที่มีขอตกลงแบบสุภาพบุรุษระหวาง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกับผูนํ าธนาคารพาณิชยในขณะนั้นวา ขอยกเวนนี้เปนเพียง
มาตรการชั่วคราวที่จะชวยประคับประคองใหธนาคารพาณิชยขยายบทบาทในการระดมเงินออม
และมีความเขาใจรวมกันวา เมื่อธนาคารพาณิชยมีฐานะมั่นคงแลว ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จักตองเสียภาษีเงินไดตามปกติ แตครั้นเมื่อรัฐบาลพยายามจะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารในป 2517 นายธนาคารพาณิชยก็ไดล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจนความ
พยายามของรัฐบาลประสบความลมเหลว อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีสวนในการ
ผลักดันใหยกเวนภาษีสํ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในป 2504 ถึงกับตอวาตอขานผูนํ า
นายธนาคารพาณิชยบางคนที่ตระบัดสัตยและเห็นแกไดชนิดไมรูจักจบจักสิ้น
แมภายหลังจากที่รัฐบาลประสบความสําเร็จในการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารในป 2520 นายธนาคารพาณิชยก็ยังคงผลักดันใหรัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยอยาง
ไมหยุดยัง้ เมือ่ เกิดภาวะเงินตึงอยางรุนแรงในชวงป 2522-2523 ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําตัว
เปน `นายหนา' ของกลุมนายธนาคารพาณิชย ในการเสนอใหรัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารเปนการชั่วคราว ขอเสนอนี้ไมเพียงแตจะไดรับการคัดคานอยางรุนแรงจากชุมชน
วิชาการเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางธนาคารแหงประเทศไทย
กับกระทรวงการคลังอีกดวย การณปรากฏตอมาวา เทคโนแครตของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งมี
บทบาทในการเสนอใหเลิกจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในครั้งนั้น หลายตอหลายคน
ไดแปรสภาพเปนผูบริหารธนาคารพาณิชยในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยยังคง
เดินหนาตอไปในการผลักดันใหรัฐบาลเลิกเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่หา (2525-2529) แตไมประสบผล
สําเร็จ
เดิมทีกระทรวงการคลังมีเปาหมายที่จะใหนําเงินไดประเภทดอกเบี้ยรวมกับเงินได
ประเภทอืน่ ๆ เพื่อเสียภาษีเงินไดในอัตรากาวหนาในป 2527ในเมื่อเงินไดประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา เงินไดประเภทดอกเบี้ย
ก็ควรจะเสียภาษีในอัตรากาวหนาดวย ระบบภาษีจึงจะนับวาเปนธรรม แมวานายธนาคารพาณิชย
จะไมสามารถลมภาษีดอกเบี้ย แตก็ประสบความสําเร็จในการเตะถวงมิใหเงินไดประเภทดอกเบี้ย
ตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา
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ชวงเวลาเกือบ 14 ปที่มีการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั้นเนิ่นนานพอที่
นายธนาคารพาณิชยจะเรียนรูวา การลมภาษีชนิดนี้ แมจะมิใช mission impossible แตก็เปนเรื่อง
ยากยิง่ ดังนัน้ เมื่อรัฐบาลดําริจะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยในเดือนกรกฎาคม 2534
บรรดานายธนาคารพาณิชยก็พากันสวมหนากากนายทุนผูเห็นใจคนจน และออกมาโจมตีรัฐบาล
วา การเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะทําใหคนยากจนเดือดรอน บรรดาคอลัมนิสตที่เปน
`หุน ยนต' ของนายธนาคารพาณิชยก็รายรําดวยทวงทีเดียวกัน แทที่จริงแลว คนจนที่มีรายไดระดับ
พอประทังชีวิตหามีเงินออมแมแตนอยไม ผูคนในกลุมนี้มีประมาณ 20% ของจํานวนประชากร
ทัง้ ประเทศ ผูท เี่ ดือดรอนจากการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่แทจริง ก็คือ ชนชั้นกลาง
ระดับลาง (lower middle class) หาใชคนยากจนไม แตถาหากภาษีดอกเบี้ยมีโครงสรางอัตรา
ภาษีแบบกาวหนา ชนชั้นกลางระดับลางอาจไมตองเสียภาษีเลย หรือเสียแตเพียงนอยนิด นาเสีย
ดายทีร่ ฐั บาลนายอานันท ปนยารชุน กลับเปนผูลมเลิกความคิดที่จะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยในอัตรา
กาวหนา ซึ่งเดิมกําหนดวาจะเริ่มเก็บในป 2535 แตผลของการแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ในครั้งนี้ไดขุดหลุมฝงแนวความคิดนี้โดยสิ้นเชิง นับเปนจุดดางของรัฐบาลนี้โดยแท กลุมนาย
ธนาคารพาณิชยไมเคยเอื้อนเอยประเด็นนี้ตอสาธารณชน ทั้งนี้อาจเปนดวยสัญชาติญาณของ
สัตวเศรษฐกิจที่มีความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง
ผลการล็อบบี้ของนายธนาคารพาณิชยทําใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติใน
การประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534
เอนเอียงไปในทางที่ไมเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ทั้งๆที่มีสมาชิก
เขาประชุมกวา 200 คน แตมีผูลงมติสนับสนุนประมาณ 40 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง (ดอกเบี้ย
รายสัปดาห ฉบับวันที่ 18-24 สิงหาคม 2534) หากมิใชเพราะเหตุวา สภานิติบัญญัติแหงชาติเปน
สภา `หุน ยนต' กฎหมายฉบับนี้ก็ตองถูกควํ่าอยางแนนอน และรัฐบาลก็ตองถึงกาลอวสาน ดังนั้น
ในทางพฤตินัย รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดถึงแกมรณกรรมไปแลวตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม
2534
แรงผลักดันของกลุมนายธนาคารพาณิชยยังผลใหมาตรการการเก็บภาษีดอกเบี้ย
เงิ น ฝากออมทรั พ ย ที่ อ อกมามีลักษณะรอมชอม คณะกรรมาธิ ก ารการเงิ นการคลัง แหงสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตฯิ มีมติใหเก็บภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยในอัตรา 15% ตอป โดยยกเวน
ไมเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินและสหกรณออมทรัพย และยกเวนไมเก็บจากผูฝาก
ที่มีเงินได ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไมเกินปละ 10,000 บาท ทั้งนี้สภานิติบัญญัติ
แหงชาติมมี ติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2534 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7-8 กันยายน 2534)
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แมนายธนาคาร พาณิชยจะไมประสบความสําเร็จในการผลักดันใหลดอัตราภาษีจากปละ 15%
ใหเหลือ 10% และไมประสบความสําเร็จในการผลักดันใหดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินตอง
เสียภาษีเงินไดเสมอดวยเงินฝากธนาคารพาณิชย แตก็ประสบความสําเร็จในการผลักดันใหยกเวน
ภาษีแกผทู มี่ เี งินไดจากดอกเบี้ยไมเกินปละ 10,000 บาท ซึ่งสรางปญหาในการบริหารการจัดเก็บ
อยางยิง่ จนกลายเปนเรื่องปวดหัวระหวางกรมสรรพากรกับสมาคมธนาคารไทยในเวลาตอมา
ในขณะที่นายธนาคารพาณิชยรํ่าหาโครงสรางภาษีดอกเบี้ยที่ใหความเปนธรรม
แกธนาคารพาณิชยและธนาคารออมสินโดยเสมอหนากัน แตพฤติกรรมของนายธนาคารพาณิชย
เทาที่ผานมาหาไดแสดงวามีความเปนธรรมอยูในจิตวิญญาณไม กลุมนายธนาคารพาณิชย
พยายามครั้งแลวครั้งเลาที่จะลมภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยมิไดคํานึงถึงความเปนธรรม
ระหวางผูม ีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (Wage earners) กับผูมีเงินไดประเภทอื่น (nonwage earners) เหตุใดผูท หี่ าเงินไดจากหยาดเหงื่อแรงกาย (earned income) ตองเสียภาษี
แตเงินไดที่ไดมาโดยมิไดเหนื่อยยากกลับไมตองเสียภาษี และเหตุใดเงินไดประเภทเงินเดือนและ
คาจางจึงตองเสียภาษีในอัตรากาวหนา แตเงินไดประเภทดอกเบี้ยกลับไมตองเสียภาษีในอัตรา
กาวหนา
คําบริภาษของ นายบัณฑิต บุณยะปานะ ในขณะที่สงครามภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยขึ้นถึงจุดยอด ที่ประนามความเห็นแกตัวของนายธนาคารพาณิชย ซึ่งเรียกรองในสิ่งที่
ตนเสียประโยชน แตไมกลาวถึงสวนที่ตนไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีดอกเบี้ย
ครัง้ นี้ นับเปนคําบริภาษที่ใชไดทุกกาลสมัย (แนวหนา ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2534 และ กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17-18 สิงหาคม 2534) ผูนํานายธนาคารพาณิชยไดแสดงตนเปนนายทุนผูเห็นใจ
คนจนในครั้งนี้ แตพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยดังที่เปนมาแตอดีตมุงแตใหบริการคนรวยและ
ถีบไสไลสงคนจน หนังสือพิมพ The Nation เรียกรองใหธนาคารพาณิชยใหบริการที่มีคุณภาพ
แกประชาชน ผูมีเงินออมรายยอยมากขึ้น เพื่อใหสมกับการอวดอางวารักคนจน (The Nation,
August 19, 1991) แตเราจะหวังอะไรไดจากกลุมคนที่มือถือสากปากถือศีล
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ภาษีประชาธิปไตย
(ตอนที่หนึ่ง)3
กระทรวงการคลังดํ าริที่จะจัดเก็บ "ภาษีประชาธิปไตย" เพื่อนํารายไดไปจาย
เปนเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองตางๆ และโดยที่คาดการณวาจะมีการตอตานการจัดเก็บภาษี
ดังกลาวนี้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงเลือกวิธีการจัดเก็บที่ไมสรางภาระแกประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ดวยการหักเงินจากผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคนละ 100 บาท จากภาษีที่ตองเสียตามปกติ
แลวนําไปจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองตาง ๆ
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตย รัฐบาลชวนเปดโอกาสใหผูมีเงินได
พึงประเมินมีทางเลือกอยางนอย 3 ทาง กลาวคือ
ทางที่หนึ่ง ผูมีเงินไดพึงประเมินระบุชื่อพรรคการเมืองที่ตองการใหเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนก็จะจัดสรรไปใหแกพรรคการเมืองมากนอยตามแตความนิยมของประชาชนผูเสียภาษี
อากร
ทางที่สอง ผูม เี งินไดพงึ ประเมินประสงคที่จะจายเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง
แตไมระบุชื่อพรรค ในกรณีนี้ รายไดจากการเก็บภาษีประชาธิปไตยจะถูกนํ าเขาเงินกองทุน
สวนกลาง แลวจึงจัดสรรใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ ตามหลักเกณฑ ซึ่งจะตราเปนกฎกระทรวงใน
ภายหลัง
ทางที่สาม ผูม เี งินไดพึงประเมินแถลงเจตนารมณในเอกสารการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาวา ไมตองการจายเงินอุดหนุนใหพรรคการเมือง ในกรณีนี้ กรมสรรพากรจะไมปน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปเปนภาษีประชาธิปไตย
อนึ่ ง เพื่ อ ให ก ารจั ด สรรและการใช เ งิ น อุ ด หนุ น พรรคการเมื อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑและวัตถุประสงค กระทรวงการคลังกําหนดใหมีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
ใหสํานักตรวจเงินแผนดินตรวจสอบวา กรมสรรพากรจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองถูกตอง
ตามความประสงคของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและตามหลักเกณฑในกฎกระทรวงหรือไม
ขั้นตอนที่สอง ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมกับกรมสรรพากรตรวจสอบการใชเงินของพรรค

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2536
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การเมือง ทั้งนี้พรรคการเมืองที่ไดรับเงินอุดหนุนจะตองจัดทําบัญชีการใชจายยื่นตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นปที่ไดรับเงิน มิฉะนั้นจะมิไดรับเงินอุดหนุนในปถัดไป
ขอมูลเกีย่ วกับภาษีประชาธิปไตยดังที่บรรยายขางตนนี้ ประมวลจากรายงานขาว
ในหนาหนังสือพิมพ จึงเปนขอมูลที่ยังไมสมบูรณและขาดรายละเอียดเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม
สาระสําคัญคงไมแตกตางจากที่รายงานขางตนมากนัก
ภาษีประชาธิปไตยเปนภาษีที่ระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจนตั้งแตตนวาจะนํ า
รายไดจากการจัดเก็บไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง นักเศรษฐศาสตรการคลังเรียกภาษี
ประเภทนีว้ า earmarked tax ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช คัดคานการเก็บภาษีประชาธิปไตยดวย
เหตุผลทีว่ า ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษีที่แท ภาษีที่แทจักตองไมมีเงื่อนไขวาจะนําไปใชจายตอบ
แทนในเรื่องใด
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ กลาววา "…หลักการสําคัญของภาษีอากรนั้น ไดแก การที่รัฐบาล
เก็บเงินจากประชาชนไปใชในราชการแผนดิน และการเก็บเงินนี้ไมมีเงื่อนไขแตอยางใดทั้งสิ้นวา
จะทําอะไรตอบแทน ลักษณะนี้คือลักษณะภาษีที่แท…" ดวยเหตุที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ใหคํานิยาม "ภาษี
อากร" วาเปนเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนโดยปราศจากผลตางตอบแทนเชนนี้เอง ทานจึงมี
ความเห็นวา "…ภาษีประชาธิปไตย (จึง) เปนภาษีที่ผิดหลักเกณฑภาษีอากรทั้งเพ เพราะขึ้นตนยัง
ไมทนั จะเก็บเลย ก็บอกเงื่อนไขเสียแลววาจะเอาไปบํารุงพรรคการเมือง…" (สยามรัฐรายวัน ฉบับ
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2536)
การคัดคานภาษีประชาธิปไตยดวยเหตุผลที่วา ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษี
ทีแ่ ทนนั้ เปนขอคัดคานที่ฟงไมขึ้น เพราะในสังคมเศรษฐกิจปจจุบันหลายตอหลายสังคม มีการ
จัดเก็บภาษีหลายตอหลายประเภทที่ระบุวัตถุประสงคในการใชจายเงินตั้งแตตน ในกลุมประเทศ
สแกนดินาเวียมีการจัดเก็บภาษีบัณฑิต ซึ่งนําเงินภาษีไปใชจายดานการอุดมศึกษา ในประเทศไทย
เอง ก็มภี าษี ลักษณะนีม้ าชานานแลว ดังเชนการจัดเก็บเงินสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อนํา
รายไดไปใชในการสงเสริมการทําสวนยาง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงออกขาว (พรีเมี่ยมขาว)
เพือ่ นําไปใชสงเคราะหเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 และ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการนําเขาตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 เพื่อเปนรายไดของกองทุนสงเสริมการสงออก เปนตน
แมวา เงินสงเคราะหการทําสวนยาง คาธรรมเนียมการสงออกขาว และคาธรรมเนียมพิเศษการนํา
เขา จะไมมีคําวา `ภาษี' ประกอบชื่ออยูดวย แตนักเศรษฐศาสตรก็ถือวาเปนภาษีอากรทั้งสิ้น
การสนับสนุนหรือการคัดคานภาษีอากรประเภทหนึ่งประเภทใด ควรจะพิจารณา
ผลดีและผลเสียอันเกิดจากการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนั้นมากกวาที่จะพิจารณาจากการตีตรา
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วา ภาษีประเภทนั้นเปนภาษีที่แทหรือไมแท เพราะความแทหรือไมแทของภาษีอากรเปนเพียง
มายาภาพที่มนุษยสรางขึ้น
นักเศรษฐศาสตรบางสํานักมีความเห็นวา การจัดเก็บภาษีอากรโดยที่มีการระบุ
วัตถุประสงคไวลวงหนาวาจะนํารายไดที่จัดเก็บไดไปใชในดานใด (tax earmarking) เปนวิธีการ
จั ด เก็ บ ภาษี ที่ เ อื้ออํ านวยใหป ระชาชนผูเ สีย ภาษีอ ากรสามารถเป ด เผยความพึง ใจหรือ ความ
ไม พึ ง ใจในการเสี ย ภาษี ป ระเภทนั้ น วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ดั ง กล า วนี้จึ งสอดคลอ งกับ หลั ก การ
เศรษฐกิจเสรีนิยมในสังคมประชาธิปไตย หากประชาชนผูเสียภาษีอากรไมเห็นชอบดวยกับ
เปาหมายและพฤติกรรมการใชจายเงินของรัฐบาล ก็อาจแสดงมติมหาชนเพื่อลมเลิกการจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกลาวได
ข อ ดี ดั ง ที่ ก ล า วข า งต น นี้ ต  อ งนั บ ว า เป น ข อ ดี ข องภาษี ป ระชาธิ ป ไตยด ว ย
กรมสรรพากรเปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปดเผยความพึงใจวา ยินดีที่
จะจายเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองหรือไม และหากยินดีจายเงินอุดหนุนดังกลาว ตองการจาย
ใหแกพรรคการเมืองใด ประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงอยูในฐานะที่จะประเมิน
พฤติกรรมของพรรคการเมืองไดวา สมควรที่จะไดรับเงินอุดหนุนหรือไม หากประชาชนผูเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาพรอมใจกันคัดคานการจายเงินอุดหนุนใหแกพรรคการเมือง การเก็บภาษี
ประชาธิปไตยยอมมิอาจกระทําได
แตกระบวนการผลักดันการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตย ซึ่งไมเปนไปตามมรรควิถี
ประชาธิปไตย การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองซึ่งละเมิดวินัยทางการคลัง โครงสรางอัตรา
ภาษีที่ไมเปนธรรม ประกอบกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่มุงแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ยิง่ กวาผลประโยชนสวนรวม ไดทําลายคุณคาของภาษีประชาธิปไตยจนหมดสิ้น
พรรคประชาธิ ป  ต ย พ ยายามผลั ก ดั น ให ภ าษี ป ระชาธิ ป ไตยผ า นที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี แมวาผูนําพรรครวมรัฐบาลหลายตอหลายคนแสดงความเห็นคัดคานการจัดเก็บ
ภาษีดงั กลาวนี้ดวย เหตุผลที่แตกตางกัน แตก็ตองถูก ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิปตยโจมตีระลอก
แลวระลอกเลา เสียงคัดคานที่สําคัญมาจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพรรคความหวังใหม
จนทายทีส่ ดุ นายชวน หลีกภัย เสียงออนลง โดยกลาววา ขอเสนอนี้เปนเพียงแนวคิดหนึ่ง และ
มอบใหนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี ประสานกับกระทรวงการคลังและกระทรวง
มหาดไทยเพือ่ ใหมคี วามเห็นรวมกัน แมวานายกรัฐมนตรีจะมีเจตนาดีในการพัฒนาพรรคการเมือง
แตขอ เสนอภาษีประชาธิปไตยนาจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
ด ว ยเหตุ ที่ พ รรคประชาธิ ป  ต ย ค าดการณ ล  ว งหน า แล ว ว า การจั ด เก็ บ ภาษี
ประชาธิปไตยจะประสบกับการตอตาน จึงมิไดเสนอการจัดเก็บภาษีใหม หากแตเปนการปน
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รายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อนํามาจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เมื่อขอเสนอนี้
ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก็จะเสนอรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่---) พ.ศ.----- เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาตอไป หากไมมีความ
แตกแยกทั้งทางการเมืองและทางความคิดในหมูพรรครวมรัฐบาล กฎหมายฉบับนี้ก็จะผานสภา
ผูแ ทนราษฎรดวยความไมยากลําบากนัก ในเมื่อรัฐบาลกุมเสียงขางมากในสภาฯ
กระบวนการผลักดันการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยดังที่กลาวขางตนนี้ ดูเผินๆแลว
เปนไปตามครรลองประชาธิปไตย แตแทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม
ภาษีประชาธิปไตยแตกตางจากภาษีประเภทอื่นๆ ในขณะที่รายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีประเภทอื่น ๆ นําไปใชเพื่อประโยชนของประชาชน แตรายไดจากการเก็บภาษีประชาธิปไตย
นําไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจาก
การจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ความเปนกลางของ ส.ส. ที่จะประเมินผลดีและผลเสียของภาษีนี้โดย
ไมอยูบนพื้นฐานของอัตวิสัยจึงไมมี หากสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบในการจัดเก็บภาษี
ประชาธิปไตย ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรในกรณีนี้มีผลเสมือนหนึ่งการเห็นชอบในการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกพรรคการเมือง
รัฐบาลที่อาศัยเสียงขางมากในสภาฯ ในการเบิกจายเงินจากคลังเพื่อประโยชน
ของตนเองและพวกพอง ไมเพียงแตจะไรมารยาททางการเมืองเทานั้น หากทวายังคอนไปในดาน
การฉอฉลอํานาจอีกดวย ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยมีผลไมแตกตางจากการใชอํานาจเบิกจายเงิน
จากคลังมาใหตนเอง แมจะมีการกลาวอางวา เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะเปนประโยชนตอสังคม
โดยสวนรวมอีกทอดหนึ่ง แตความขอนี้ก็ยากที่จะพิสูจนได ภาพพจนของพรรคการเมืองและ
นักการเมืองดังที่เปนมาในอดีตและดังที่เปนอยูในปจจุบันไดทําลายศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
พรรคการเมืองและระบอบประชาธิปไตยไปจนเกือบหมดสิ้น
การจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยจะเปนไปตามมรรควิถีแหงประชาธิปไตยก็ตอเมื่อมี
การหยัง่ ประชามติ (referendum) เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน หากประชาชนใหความ
เห็ น ชอบ รั ฐ บาลย อ มมี ค วามชอบธรรมที่ จ ะจั ด เก็ บ ภาษี ป ระเภทนี้ เ พื่ อ นํ าเงิ น ไปใช จ  า ย
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว การนํ าเสนอกฎหมายภาษีประชาธิปไตยเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎรไมเปนการเพียงพอ เพราะการลงมติของ ส.ส.ในกรณีนี้เปนการลงมติเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง มิใชการลงมติเพื่อผลประโยชนของผูอื่น
เหตุ ผลประการเดีย วที่ส ภาผูแ ทนราษฎรจะลงมติไม ใหค วามเห็นชอบในการ
จัดเก็บภาษีประชาธิปไตย ก็คือ ผลประโยชนจากการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยตกแกพรรค
การเมืองโดยไมเทาเทียมกัน โดยที่พรรคประชาธิปตยและพรรคพลังธรรม มีแนวโนมที่จะได
ประโยชนมากกวาพรรคการเมืองอื่น ๆ
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ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษีที่จัดเก็บใหม หากแตเปนการปนรายไดจากภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาไปจัดสรรเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง การปนรายไดจากภาษีดังกลาวนี้
เปนวิธกี ารทีล่ ะเมิดวินัยทางการคลัง ซึ่งอาจกอภัยมหันตแกระบบการคลังในอนาคตได
ในการบริหารการคลัง รัฐบาลพึงใหความสําคัญแกวินัยที่สําคัญอยางนอย 2 ขอ
ขอทีห่ นึง่ ไดแก หลักการที่วา บรรดาเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งปวงจักตองนําสงคลังแผนดิน
ขอทีส่ อง ไดแก หลักการที่วา การเบิกเงินจากคลังจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนหรือ
อยางนอยทีส่ ุดจักตองมีกฎหมายรองรับ หลักการขอแรกปรากฏในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ในขณะที่หลักการขอที่สองปรากฏในมาตรา 6 ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้
แมวากฎหมายการคลังจะมีขอยกเวนที่ทําใหเบี่ยงเบนจากหลักการทั้งสอง แตก็เพียงเพื่อใหการ
บริหารการคลังมีความยืดหยุนเทานั้น
ตามขอเสนอภาษีประชาธิปไตย อธิบดีกรมสรรพากรมีอํ านาจกันเงินรายได
จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ผูมีเงินไดพึงประเมินจายคนละ 100 บาท เพื่อนําไปอุดหนุนพรรค
การเมือง โดยไมตองนําเขาบัญชีเงินคงคลัง การใหอํานาจในการกันเงินภาษีอากรแกฝายบริหาร
ยอมกอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก กระแสการนําเงินสงคลังจะมีชองรั่วไหลมากขึ้น เงินที่เปนกรรมสิทธิ์
ของรัฐมิไดนําสงคลังแผนดินอยางครบถวน การกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อเปนเงินอุดหนุน
พรรคการเมือง จะกลายเปนตัวอยางและขออางในการกันเงินไดของแผนดินอยางแพรหลาย
ในอนาคต
ประการที่สอง เมือ่ กฎหมายภาษีประชาธิปไตยใหอํานาจแกฝายบริหารในการกัน
รายไดจากภาษีอากร ฝายบริหารก็หมดความจําเปนที่จะตองตรากฎหมายรายจายเพื่อขออนุมัติ
สภาผูแทนราษฎรในการเบิกจายเงินจากคลัง เพราะรายไดจากภาษีอากรถูกกันไวตั้งแตตนกอนที่
จะนําสงคลังแผนดินเสียอีก ดังนั้น ฝายนิติบัญญัติจึงไมสามารถถวงดุลอํานาจทางการคลังของ
ฝายบริหาร ในกรณีนี้ได
ประการที่สาม การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองเปนอํานาจของฝายบริหาร
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ กฎหมายภาษีประชาธิปไตยใหอํานาจรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังในการกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุน หลักเกณฑดังกลาวนี้
จะเปนธรรมหรือไม และจะเกื้อประโยชนพรรครวมรัฐบาลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับมโนธรรมของ
รัฐบาลเอง เพราะฝายนิติบัญญัติมิไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวนี้
ดังนี้ จะเห็นไดวา การกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนพรรคการเมืองตามขอเสนอของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปนวิธีการที่ละเมิดวินัยทางการ
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คลั ง หากการกั น เงิ น ภาษี อ อกเป น รายจ า ยกระทํ ากั น อย า งแพร ห ลาย ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ยอมไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลอํ านาจทางการคลังของฝายบริหารได ทั้งๆที่อํานาจการ
ตรวจสอบและการถวงดุลของฝายนิติบัญญัติในปจจุบันมีนอยอยูแลว การเก็บภาษีประชาธิปไตย
ตามขอเสนอของพรรคประชาธิปตยจะยิ่งซํ้าเติมปญหาดังกลาวนี้
ระบบการคลังที่ปราศจากการถวงดุลอยางเหมาะสมระหวางฝายนิติบัญญัติกับ
ฝาย บริหารยอมนําระบบเศรษฐกิจไปสูหุบเหวแหงหายนภัยไดโดยงาย
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ภาษีประชาธิปไตย
(ตอนที่สอง)4
แนวความคิดเกี่ยวกับการใชมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย
ปรากฏอยางเดนชัดภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เมื่อบรรดาพอคานายทุนนักธุรกิจ
รํ่ ารองที่จะมีบทบาทในการรวมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สวนหนึ่งดวยการบริจาคเงินให
พรรคการเมือง แตติดขัดที่เงินบริจาคเหลานี้ไมสามารถนํามาหักคาใชจายกอนเสียภาษีเงินได
ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใชอยูปจจุบันไมมีมาตรการที่ใหสิ่งจูงใจทางดานภาษีอากรสงเสริม
การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง
ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มิไดแสดงความกระตือรือรนในการ
ผลักดันมาตรการทางการคลังในการสงเสริมประชาธิปไตย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กลับใหความ
สําคัญเรือ่ งนีเ้ ปนอยางยิ่ง นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2535 เปนตนมา มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มาเปนลํ าดับมาตรการที่อยูในขอบขายการพิจารณามีทั้งมาตรการดานรายจายและดานภาษี
อากร ในดานหนึง่ นายอํานวย ปะติเส เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย อาจตรากฎหมายเงินบริจาคพรรคการเมืองโดยอาศัย US
Financial Contribution for Political Parties Law เปนแมแบบ (The Bangkok Post, November
3, 1992) ในอีกดานหนึ่ง กรมสรรพากรก็แสวงหามาตรการในการผอนคลายภาระภาษีแกผูที่
บริจาคเงินใหพรรคการเมืองทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล แตแนวความคิด
ในเรื่องเหลานี้ปรับเปลี่ยนอยูเกือบตลอดเวลา เมื่อวิเคราะหจากบทสัมภาษณ ม.ร.ว.จัตุมงคล
โสณกุล อธิบดีกรมสรรพากรในชวงเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนมกราคม 2536
สํ าหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ในชั้นตนมีขอเสนอที่จะใหบริจาคเงินแก
พรรคการเมืองไดไมเกิน 10% ของเงินไดสุทธิหลังจากที่หักคาใชจายอื่นๆแลว โดยที่เงินบริจาค
จํานวนดังกลาวนี้สามารถหักจากฐานเงินไดสุทธิกอนเสียภาษีได (The Nation, November 10,
1992) ตอมาขอเสนอนี้ก็แปรเปลี่ยนไปวา เงินบริจาคพรรคการเมืองสามารถหักออกจากเงินไดพึง
4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2536
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ประเมินกอนคํานวณภาษีที่ตองเสียได แตเงินบริจาคนี้ตองไมเกิน 100 บาท (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
วันที่ 22 ธันวาคม 2535)
สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล ในชั้นตนมีขอเสนอวา เงินบริจาคพรรคการเมือง
จะถือเปนคาใชจายที่สามารถหักออกจากเงินไดพึงประเมินกอนเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได แตเงิน
บริจาคนั้นจะตองไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว ประมวลรัษฎากรที่มีผลบังคับใช
อยูในปจจุบันอนุโลมใหเงินบริจาคสาธารณกุศลเปนคาใชจายที่สามารถหักจากเงินไดพึงประเมิน
แตตอ งมีจานวน
ํ
ไมเกิน 2% ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้เงินบริจาคพรรคการเมืองมิไดถือเปนเงินบริจาค
สาธารณกุศลจึงไมเขาขายที่จะไดรับยกเวนภาษี ดังนั้น หากตองการใหเงินบริจาคพรรคการเมือง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อขยายวงเงินบริจาค
ทีไ่ มตองเสียภาษีเปน 4% ของกําไรสุทธิ
ตอมา อธิบดีกรมสรรพากรมีความเห็นวา ควรจะมีการกําหนดวงเงินบริจาคสูงสุด
สําหรับนิติบุคคล เพราะวงเงินบริจาค 2% ของกําไรสุทธิสําหรับบริษัทยักษใหญนั้นมีจํานวน
สูงมาก ซึ่งเปดชองใหธุรกิจขนาดใหญครอบงําพรรคการเมืองได (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 28
ธันวาคม 2535) ในที่สุด กรมสรรพากรก็กําหนดวงเงินบริจาคพรรคการเมืองที่ไมตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลไมใหเกิน 200,000 บาท (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2536)
อยางไรก็ตาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยแตกตางจากขอ
ดํ าริของกรมสรรพากรในขั้นพื้นฐาน ในประการแรก มาตรการการลดหยอนภาระภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองตามความดําริของกรมสรรพากรไมปรากฏในขอเสนอ
ภาษี ป ระชาธิ ป ไตยของพรรคประชาธิปตย ทั้งไม ปรากฏแนชัดวา จะมี มาตรการนี้ต ามมา
ในภายหลังหรือไม ในประการที่สอง ในขณะที่ขอเสนอดั้งเดิมตองการใหประชาชนตัดสินใจในการ
บริ จ าคเงิ นพรรคการเมืองโดยอิสระ แลวนํ าใบสํ าคัญการบริจาคเงินมาเปนหลักฐานในการ
ลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตย
เลือกวิธกี ารกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
เมื่อเปรียบเทียบขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยกับขอเสนอ
ดั้งเดิม จะพบวา ขอเสนอของพรรคประชาธิปตยมีขอดอยและสรางปญหาแกระบบการคลัง
เปนอันมาก
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ประการแรก มาตรการการใหสิ่งจูงใจในการบริจาคเงินแกพรรคการเมือง ดวยการ
ลดหยอนภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนมาตรการที่ไมละเมิดวินัยทางการคลัง เพราะรายได
จากการจัดเก็บภาษีตองนําสงคลังโดยครบถวน หากจะมีการเบิกเงินจากคลังไปใช ก็ตองขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา แตมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนพรรค
การเมืองเปนมาตรการที่ทําลายวินัยทางการคลัง เพราะทําใหฝายนิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบ
และถวงดุลอํานาจทางการคลังของฝายบริหารในเรื่องนี้ได
ประการที่สอง มาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
พรรคการเมืองเปนมาตรการที่ทําใหรัฐบาลตองมีภาระรายจายในการบริหารการจัดสรรเงินอุดหนุน
ดั ง กล า ว รายจ า ยในการบริ ห ารนี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง รายจ า ยในการตรวจสอบการทํ างานของ
กรมสรรพากร และรายจายของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการติดตามและตรวจสอบบัญชีการ
ใชจายของพรรคการเมือง รายจายและภาระในการบริหารเหลานี้จะไมมี หากรัฐบาลปลอยให
ประชาชนตัดสินใจบริจาคเงินกันเอง แลวนําใบสําคัญการบริจาคเงินมาขอลดหยอนภาระภาษี
การการที่สาม ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปตยเปดชองใหฝาย
บริหารมีอํานาจในการกําหนดเกณฑในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยปราศจากการ
ตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ในขณะเดียวกันก็เปดชองใหเจาพนักงานสรรพากรและผูทรงอํานาจ
ทางการเมืองใชอํ านาจในทางฉอฉลได ดังเชนการแกหรือเติมเอกสารการเสียภาษีเพื่อใหการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเปนประโยชนแกพรรคการเมืองบางพรรคมากเปนพิเศษ แมวารางกฎหมายภาษี
ประชาธิปไตยจะมีบทบัญญัติใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตรวจสอบการจัดสรรเงินอุดหนุน
พรรคการเมืองไดแตกระบวนการตรวจสอบดังกลาวนี้ไมสามารถทําไดโดยสมบูรณและมีรายจาย
ทีต่ อ งเสีย นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองที่ปรากฎในเอกสารการเสียภาษียังอาจ
ใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงผูที่มีทัศนคติทางการเมืองแตกตางจากเจาพนักงานสรรพากรและ
ผูทรงอํานาจทางการเมืองได ดังเชนการเลนงานผูเสียภาษีที่ตองการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง
ทีเ่ ปนอริกบั พรรครัฐบาล เปนตน ในกรณีตรงกันขาม มาตรการการใหสิ่งจูงใจในการบริจาคเงินแก
พรรคการเมืองจะไมสรางปญหาเหลานี้ เพราะในกรณีหลังนี้ ประชาชนจะเปนผูตัดสินใจในการ
บริจาคเงินเอง จึงไมเปดชองใหเจาพนักงานสรรพากรและผูทรงอํานาจทางการเมืองใชอํานาจ
ในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไปในทางฉอฉลได
ทั้ ง ๆที่ ข  อ เสนอภาษี ป ระชาธิ ป ไตยก อ ให เ กิ ด ป ญ หาในการบริ ห ารและสร า ง
มหันตภัยตอระบบการคลังเชนนี้ เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงเลือกแนวทางดังกลาวนี้ หากมอง
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ในแงราย ก็ตองกลาวหาวา พรรคประชาธิปตยตองการยึดกุมอํานาจในการจัดสรรเงินอุดหนุน
พรรคการเมือง และใชอํานาจนี้ในการสรางอํานาจตอรองทางการเมือง หากมองในแงดี ก็อาจ
เปนวา พรรคประชาธิปตยตองการใหมีเงินอุดหนุนอยางเปนกอบเปนกํา การปลอยใหประชาชน
ตัดสินใจบริจาคเงินทางการเมืองกันเอง แลวนําใบสําคัญการบริจาคเงินมาขดลดหยอนภาระภาษี
เงินไดนั้น เงินบริจาคที่พรรคการเมืองไดรับจะมีไมมากเทากับมาตรการการกันภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพราะมาตรการหลังมีลักษณะกึ่งบังคับ
แต ก ารกั น เงิ น 100 บาทจากผู  เ สี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาทํ าให ภ าษี
ประชาธิปไตย มีโครงสรางอัตราภาษีแบบถดถอย (tax regressivity) เพราะมิไดคํานึงถึงความ
แตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของผูเสียภาษี คนจนจึงตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวา
คนรวย เมือ่ คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้เอง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงกับ
กลาวหาวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กําลังรื้อฟนภาษีรัชชูปการ (poll tax) กลับมาจัดเก็บใหม
ทั้งๆที่เลิกเก็บภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 (สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ 19
พฤษภาคม 2519)
การกันภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองยังกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในอีกแงหนึ่ง เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนสําคัญ
เก็บจากเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจาง (wage income) แมวาในระยะหลังๆนี้จะมีรายไดจาก
ภาษีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แตผูมีเงินไดประเภทเงินเดือนและคาจางยังคงตองรับภาระภาษีเงินได
เกินกวาสัดสวนทีป่ รากฏในโครงสรางเงินไดแหงชาติ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ผูที่มีเงินไดประเภท
เงินเดือนและคาจางตองรับภาระภาษีประชาธิปไตยมากกวาผูมีเงินไดประเภทอื่น (non-wage
income)
วัตถุประสงคสําคัญของการจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยมีอยูอยางนอย 3 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการเงินของพรรคการเมือง จนมีความ
มั่นคงและสามารถทําหนาที่ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยได ผูนําพรรคประชาธิปตยบาง
คนกลาวอางวา เงินอุดหนุนพรรคการเมืองดังกลาวนี้จะชวยเกื้อกูลมิใหพรรคการเมืองตองพึ่งพิง
นายทุน และระบบการเมืองจะไดไมถูกครอบงําโดยนายทุน บางคนดังเชนนายไตรรงคสุวรรณคีรี
กลาวอางวา เงินอุดหนุนดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอพรรคการเมืองขนาดเล็กและพรรคการเมือง
ทีย่ ากจน (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับที่ 18 พฤษภาคม 2536)
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ประการที่สอง เพือ่ ใหประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับพรรคการเมือง เพราะเมื่อ
มีสวนรวมในการใหเงินบริจาคแกพรรคการเมือง ยอมกอความผูกพันในการติดตามการทํางาน
และพฤติกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น จนทายที่สุดความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
จะมีมากขึ้น
ประการที่สาม เพื่อใหพรรคการเมืองปรับพฤติกรรมและบทบาทในการรับใช
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา จํานวนเงินบริจาคที่พรรคการเมืองแตละพรรคไดรับอาจ
บงบอกถึงความนิยมของประชาชน พรรคการเมืองที่ตองการเงินบริจาคมากขึ้นจะตองสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนมากขึ้น
ความพยายามที่จะมิใหพรรคการเมืองพึ่งพิงนายทุนเปนความพยายามที่ไรผล
ตั้ ง แต ตน เพราะบั ดนี้ ไม มี พรรคการเมืองใดที่มิไดถูกครอบงํ าโดยนายทุน ดังที่นายทองใบ
ทองเปาด แสดงความเห็นคัดคานภาษีประชาธิปไตยวา การใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมืองมีผล
เสมือนหนึง่ การใหเงินอุดหนุนนายทุน (The Nation, May 19, 1993) แมแตขาราชการระดับ
อธิบดีกรมสรรพากรและผูนําพรรคประชาธิปตยก็ยังแสดงความกลัวเกรงการครอบงําของนายทุน
แตนาแปลกที่ผูคนเหลานี้ยังคงสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หากจะ
พัฒนาอยางนายทุนก็ตองไมกลัวนายทุน แทที่จริงแลว ระบอบประชาธิปไตยในตะวันตกไดพัฒนา
ขึ้นมาควบคูกับระบบทุนนิยมพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการ
พึง่ พิงนายทุนได
การจัดเก็บภาษีประชาธิปไตยคาดวาจะมีรายไดประมาณปละ 400 ลานบาท
ในป 2535 มีบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 3.752 ลานคน ในจํานวนนี้
ประมาณ 1.5 ลานคนอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และเกือบทั้งหมดอาศัยอยูในเขตเมือง รายงาน
ขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับกลาววา ในจํานวนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งหมดนี้เปน
ขาราชการประมาณ 800,000 คน
ในปจจุบนั มีพรรคการเมือง 12 พรรค รายไดจากภาษีประชาธิปไตยจํานวน 400
ลานบาทนี้ สามารถจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองโดยถัวเฉลี่ยเพียงพรรคละ 33.33 ลานบาท
เงินจํานวนนี้ไมเพียงพอที่จะใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองทั้งพรรค ในเขต
การเลือกตัง้ บางเขต ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนใชจายในการหาเสียงมากกวา 30 ลานบาทดวยซํ้า
เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจํานวนกระจิดริดนี้ไมสามารถชวยใหพรรคการเมืองสลัดหลุดจากการ
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ครอบงํ าของนายทุนได และถึงจะเพิ่มเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอีกมากปานใด ก็หนีไมพน
อิทธิพลการครอบงําของนายทุนอยูนั่นเอง ในเมื่อเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยมไดสงเสริมให
นายทุนครอบงําระบบเศรษฐกิจเรียบรอยแลว
จํานวนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองถัวเฉลี่ยพรรคละ 30-35 ลานบาทเปนตัวเลข
ทีป่ ระมาณการจากขอสมมติที่วา พรรคการเมืองไดรับเงินอุดหนุนโดยเสมอภาคกัน แตการจัดสรร
เงินอุดหนุนจะไมเสนอภาค และไมสอดคลองกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่แตละ
พรรคไดรับ เพราะผูที่มีเสียงในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองมิใชราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หากแตเปนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และโดยที่ผูเสียภาษีนี้เกือบทั้งหมดอยูในเขตเมือง
รสนิยมทางการเมืองของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเขตเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง สวนพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตชนบท ถึงจะมี
สัดสวนคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงเพียงใด ก็จะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนอยหรือเกือบไมไดเลย
ขอเท็จจริงสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณรอยละ 40
มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกรุงเทพมหานครจะมี
บทบาทสําคัญในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ดวยขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตนนี้จึงเปน
ที่ ค าดได ว  า พรรคประชาธิ ป  ต ย แ ละพรรคพลั ง ธรรมจะได รั บ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น มากกว า
พรรคการเมืองอื่น ๆ
ขอเท็จจริงเหลานี้ชวยใหเขาใจวา เหตุใดพรรคประชาธิปตยจึงพยายามผลักดัน
นโยบายนี้ เหตุใดพรรคพลังธรรมซึ่งทํ าทาคัดคานในตอนแรกจึงแสดงอาการลังเลในตอนหลัง
และเหตุใดพรรคความหวังใหม พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา จึงยืนอยูตรง
กันขามกับพรรคประชาธิปตยในเรื่องนี้ พื้นฐานของความขัดแยงมิไดอยูที่ความแตกตางดาน
อุดมการณทางการเมือง หากแตอยูที่ผลประโยชนที่ไมเสมอภาค ทั้งนี้เพราะเหตุวา การจัดสรร
เงิ น อุ ด หนุ น พรรคการเมื อ งมิได สอดคล อ งกับโครงสรางคะแนนเสียงเลือกตั้งที่พรรคการเมือง
แตละพรรคไดรับ โครงสรางภาษีประชาธิปไตยทําใหพรรคการเมืองที่มีฐานการเมืองในเขตเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครไดรับสวนแบงเงินอุดหนุนมากกวาพรรคการเมืองที่มีฐาน
การเมืองในเขตชนบท
บทวิเคราะหขางตนนี้ชวยใหเขาใจไดดีขึ้นวา ภาษีประชาธิปไตยมิไดเกื้อกูล
พรรคการเมืองขนาดเล็ก และมิไดเกื้อกูลพรรคการเมืองที่ยากจน ดังที่ผูนําพรรคประชาธิปตย
บางคนกลาวอางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ซึ่งมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรค
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การเมืองขนาดใหญ ทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนไมสามารถผุดเกิดไดอยูแลว
ยิ่งพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือยากจนที่ไมมีฐานการเมืองในเขตเมืองดวยแลว ก็ยิ่งหมดโอกาส
ทีจ่ ะไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนนี้
หากจะกลาวอางวา การใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะชวยลดการซื้อเสียง
ขอกลาวอางนี้ยิ่งฟงไมขึ้น การณอาจเปนกรณีตรงกันขาม กลาวคือ ยิ่งซื้อเสียงมาก ยิ่งไดรับ
เงินอุดหนุนมาก เพราะเงินอุดหนุนพรรคการเมืองบางสวนอาจจัดสรรตามจํานวน ส.ส.ของพรรค
การเมืองแตละพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีประชาธิปไตยสวนที่ผูเสียมิไดระบุวาจะใหแกพรรค
การเมืองใด ยิ่งไปกวานี้ การจายเงินอุดหนุนพรรคการเมืองอาจเอื้ออํานวยใหมีการซื้อเสียงมาก
ยิง่ ขึน้ เพราะเงินอุดหนุนไดชวยบรรเทาภาระทางการเงินของพรรคการเมืองในระดับหนึ่ง
แมวารัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะมีเจตนารมณอันแรงกลาในการพัฒนาพรรค
การเมื อ ง แต ข  อ เสนอภาษี ป ระชาธิ ป ไตยของพรรคประชาธิ ป  ต ย ไ ม เ พี ย งแต จ ะไม ส ามารถ
ลดการครอบงํ าของนายทุนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
อยางลําเอียง และเปดชองใหมีการใชอํานาจไปในทางฉอฉลได ขอสําคัญก็คือ การกันรายได
จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะมีผลในการบั่นทอนวินัย
ทางการคลัง และทําลายการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
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ความเปนประชาธิปไตยของภาษีประชาธิปไตย5
ผมไม รู  สึ ก ประหลาดใจที่ ข  อ เสนอเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ป ระชาธิ ป ไตย
ของกระทรวงการคลังไมผานคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2537 ความ
ขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนเรื่องที่ผมคาดการณลวงหนามากอนแลว (ดูบทวิเคราะหเรื่องนี้
ใน ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2536 และฉบับวันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2536)
หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวตองตรงกันวา พรรคความหวังใหมและพรรคพลังธรรมยืนหยัด
คัดคานขอเสนอนี้ จนคณะรัฐมนตรีมีมติใหตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเรื่องนี้ใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด 1 เดือน
ผูนําพรรคประชาธิปตยหลายตอหลายคนพยายามชี้นําวา ภาษีประชาธิปไตย
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย บางคนกลาวเปนนัยๆวา ผูที่ตอตานภาษี
ประชาธิปไตย เปนผูขัดขวางการเติบโตของระบอบประชาธิปไตย ผมมีความเห็นวา การกลาวอาง
ทํานองนีอ้ อกจะหนาดานจนเกินไป เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ขอเสนอภาษีประชาธิปไตย
เปนขอเสนอที่เกื้อประโยชนของพรรคประชาธิปตย ซึ่งมีฐานเสียงในเขตเมืองและยึดกุมอํานาจ
ในการจัดสรรรายไดจากภาษีดังกลาวนี้ พรรคประชาธิปตยผลักดันขอเสนอนี้ เนื่องเพราะขอเสนอ
นี้เปนประโยชนตอพรรคตนเปนสําคัญ หาใชเปนเพราะเหตุวา ขอเสนอนี้เปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยแตประการใดไม
ภาษีประชาธิปไตยมิใชภาษีใหม หากแตเปนการกันรายไดจากภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไปจายเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ทั้งนี้โดยมิไดสนใจวา พรรคการเมืองจะนําเงิน
อุดหนุนดังกลาวนี้ไปใชจายในดานใด ดังนั้น ขอกลาวอางที่วา ภาษีประชาธิปไตยสงเสริม
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยนั้น จึงเปนขอกลาวอางที่เลื่อนลอย เพราะไมมีหลักประกันใดๆวา
พรรคการเมืองจะนําเงินอุดหนุนนี้ไปใชจายใหเปนประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ประโยชนเบื้องตนที่เห็นไดชัดเจนก็คือ การชวยผอนคลายภาระทางการเงินของพรรคการเมือง
เทานั้น
ผมไดชใี้ หเห็นในบทวิเคราะหกอนหนานี้วา ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยของพรรค
ประชาธิปตยเปนขอเสนอที่ละเมิดวินัยทางการคลังอยางรุนแรง จนบัดนี้ผมยังอดสงสัยมิไดวา
5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 มกราคม 2537
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เหตุใดบรรดาขุนนางนักวิชาการในกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังจึงยอมเปนมือเปนตีนและ
เห็นดีเห็นงามกับขอเสนอนี้ โดยไมปรากฏวามีการทักทวงแมแตนอย
เหตุใดผมจึงเห็นวา ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยจะกอใหเกิดการละเมิดวินัย
ทางการคลังอยางรุนแรง?
เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ขอเสนอภาษีประชาธิปไตยเปดชองใหมีการกันรายได
จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยไมตองนําสงเขาบัญชี
เงินคงคลัง หากการบริหารการคลังเริ่มเปดชองใหมีขอยกเวนเชนนี้ ในอนาคตก็จะมีขอเสนอให
ยกเวนไมตอ งนํารายไดสงเขาบัญชีเงินคงคลังสําหรับภาษีอื่นๆดวย ทั้งนี้โดยอางอิงนโยบายรัฐบาล
และเหตุผลอื่นๆรอยแปด
เงินที่อยูในบัญชีเงินคงคลัง หากจะนํ ามาใชจาย จักตองมีกฎหมายรองรับ
นั่นยอมหมายความวา มีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติในการเบิกจาย
เงินจากบัญชีเงินคงคลัง
แตเงินที่มิไดนําสงเขาบัญชีเงินคงคลังนั้น การสั่งจายเปนอํานาจของฝายบริหาร
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองตาม
ขอเสนอนี้จึงเปนอํานาจของกระทรวงการคลัง ซึ่งจนบัดนี้ยังไมปรากฏแนชัดวาจะยึดถือเกณฑ
อะไร แตประเด็นสําคัญมีอยูวา การกําหนดเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองนั้นกระทํา
ไดดวย การตรากฎกระทรวงอันเปนกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎร
พรรคประชาธิปตยตองการยึดกุมอํานาจในการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
จึงผลักดันขอเสนอภาษีประชาธิปไตยอยางสุดจิตสุดใจ พรอมทั้งฟาดงวงฟาดงาผูที่ออกมาคัดคาน
แตเมื่อประชาชนรูเห็นเชนชาติเสียแลว พรรคประชาธิปตยคงจะดันทุรังตอไปไดยาก เพราะไมเพียง
แตพรรครวมรัฐบาลอื่นๆจะเสียเปรียบเทานั้น หากยังมีพรรคฝายคานที่พรอมที่จะถลมพรรค
ประชาธิปตยอีกดวย
แท ที่ จ ริ ง แล ว ทางออกที่ เ หมาะสมอยู  ที่ ก ารตรากฎหมายเงิ น อุ ด หนุ น พรรค
การเมือง กฎหมายดังกลาวนี้จะตองกําหนดวงเงินประจําป หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน
พรรคการเมืองในรายละเอียด หลักเกณฑการใชเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง และการตรวจสอบ
การใชเงินอุดหนนุของพรรคการเมือง
กอนที่จะมีการตรากฎหมายเงินอุดหนุนพรรคการเมือง นาจะมีกระบวนการ
ไตสวนสาธารณะ (Public Hearings) เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑตางๆเปนไปดวยความรัดกุม
และสนองตอบตอเปาประสงคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง

89
การจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองผานกระบวนการงบประมาณตามปกติ
ทํ าให มีการถ ว งดุ ล ระหว า งฝา ยบริ ห ารกับฝา ยนิติบัญญัติ และยั งผลให ก ระบวนการจัดสรร
เงินอุดหนุนนี้เปนกระบวนการที่เปดเผย
น า ประหลาดที่ พ รรคประชาธิ ป  ต ยที่อา งตนว า รั กและตอ งการพัฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยกลับผลักดันระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองที่ปราศจากการมีสวนรวม
ของประชาชน
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อากรการนําเขาภาพยนตร6
มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 เกี่ยวกับการลดอากรการนําเขา
ภาพยนตร สะทอนใหเห็นอิทธิพลของรัฐบาลอเมริกันที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทยอยางมิอาจปฏิเสธได เพราะเพียงแตผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade
Representative = USTR) ยื่นเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยดําเนินการแกไขเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์
สิทธิบตั รยา และการลดอากรการนําเขาภาพยนตรภายในเดือนสิงหาคม 2536 มิฉะนั้นไทยจะยัง
คงมี ชื่ อ ปรากฏอยู  ใ นกลุ  ม ประเทศผู  มี พ ฤติ ก รรมอั น เป น ปรป ก ษ ท างการค า กั บ สหรั ฐ อเมริ ก า
(Priority Foreign Country Watchlist) ตอไปเทานั้น รัฐบาลไทยก็ตองปฏิบัติตามอยางชนิด
ทีเ่ รียกไดวา `เซื่องๆ'
กอนหนานี้ มีความพยายามที่จะปลอยขาวในหนาหนังสือพิมพวา ประเด็นเรื่อง
การลดอากรการนําเขาภาพยนตรเปนเรื่องที่นายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
สมยอมผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในระหวางการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งสองระหวาง
วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 ทั้งนี้มีรายงานขาวทํานองวา ทั้งนายศุภชัย
พานิ ช ภั ก ดิ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ผู  รั บ ผิ ด ชอบการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ
และนายพชร อิศรเสนา ปลัดกระทรวงพาณิชย ตางไมทราบประเด็นการเจรจาเรื่องนี้ ในขณะที่
นายสุชาย เชาววิศิษฎ รักษาการอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ยืนยันวา ทั้งนายพชรและ
คณะผูแ ทนในการเจรจาการคากับสหรัฐฯ ซึ่งนําโดยนายศุภชัย ตางทราบประเด็นการเจรจาเรื่องนี้
ดี เพราะมิใชเรื่องใหมที่เปนความลับ ดวยรัฐบาลอเมริกันไดกดดันกระทรวงการคลังมา 3-4 ปแลว
(ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2536)
ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายศุภชัย พานิชภักดิ์ กับทีมงานของนายอุทัย
พิมพใจชน เกีย่ วกับการเจรจาการคากับสหรัฐอเมริกามีมาชานานแลว นอกจากนี้ นายอุทัยยังมี
ปญหาความขัดแยงกับนายพชรอีกดวย อยางไรก็ตาม ไมวานายอุทัยไดแสดงทีทา `สมยอม'
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาในการลดอากรการนํ าเขาภาพยนตรหรือไม มิใชประเด็นที่มี
ความสําคัญอีกตอไป ขอเท็จจริงมีอยูวา บัดนี้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดตัดสินใจลดอากรขาเขา
ดังกลาวนีแ้ ลว ทั้งนี้ดวยการชงเรื่องของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.)
6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 กันยายน 2536
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ซึง่ มีนายศุภชัย พานิชภักดิ์ เปนประธาน ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ทีมงานของนายศุภชัยมิควร
ออกขาวกลาวหานายอุทัยอีกตอไปเพราะขอเท็จจริงปรากฏแลววา ไมวาจะเปนทีมงานของนาย
ศุภชัยหรือทีมงานของนายอุทัย รัฐบาลไทยก็ตองลดอากรการนําเขาภาพยนตรเหมือนกัน
เหตุใดรัฐบาลอเมริกันจึงมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยไดมากมายเชนนี้?
อรรถาธิ บ ายของปรากฏการณ ดั ง กล า วนี้ ค งอยู  ที่ ว  า พั ฒ นาการของระบบ
เศรษฐกิจไทยในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ทํ าใหการจํ าเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย
ตองพึ่งพิงการขยายตัวของภาคการสงออกอยางสําคัญ โดยที่สินคาออกของไทยตองพึ่งสหรัฐ
อเมริกาเปนตลาดสําคัญอีกทอดหนึ่ง การพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกดังกลาวนี้เปน
ปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังป 2523 เปนตนมา
ในป 2523 ไทยขายสินคาออกใหสหรัฐอเมริกาเพียง 16,834 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 12.6 ของมูลคาสินคาออกทั้งหมด แตในป 2535 มูลคาการสงออกไปสหรัฐฯ เพิ่มเปน
185,006 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.4 ของมูลคาการสงออกรวม
ดวยเหตุที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกสําคัญ
นี้เอง ประกอบกับการที่สินคาออกของไทยมีความสํ าคัญนอยมากในโครงสรางการนําเขาของ
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลอเมริกันจึงมีอํานาจตอรองในการเจรจาการคากับไทยสูง เหตุปจจัยดังกลาว
นีย้ งั ถูกเสริมดวยแรงกดดันภายในประเทศไทยเองดวย การเติบใหญของกลุมนายทุนอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออกทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมืองในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหกลุมทุน
ดังกลาวนี้ทรงอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้ปรากฏอยางชัดแจงวา
กลุมทุนดังกลาวนี้มีจุดยืนที่จะใหรัฐบาลไทยโอนออนผอนตามขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน
เพราะดวยการยอมจํานนตอแรงกดดันของรัฐบาลอเมริกันเชนนี้เอง สินคาไทยจะสามารถกรุยทาง
เขาสูตลาดอเมริกันไดอยางสะดวกดาย
การเก็บอากรการนําเขาภาพยนตรเปนประเด็นความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลอเมริกันมาเปนเวลาถึง 18 ป กลาวโดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยงดานปรัชญา
การดํ าเนิน นโยบายเศรษฐกิจระหวางปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมกับปรัชญาเศรษฐกิจชาตินิยม
นับตั้งแตป 2519 เปนตนมา
กอนวันที่ 25 ธันวาคม 2519 ภาพยนตรตางประเทศเสียอากรขาเขาเพียงเมตรละ
2.20 บาท โดยทีภ่ าพยนตรที่ถายทําในประเทศไทยและสงไปคัดลอกฟลมยังตางประเทศ เมื่อนํา
กลับเขามาตองเสียอากรขาเขาในอัตราเมตรละ 0.50-2.20 บาท ผูประกอบการภาพยนตรไทยได
รวมตัวเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลไทยปกปองภาพยนตรไทย ดวยการตั้งกําแพงภาษีสกัดภาพยนตร
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ตางประเทศ ทั้งนี้โดยมีนายพรอมสิน สีบุญเรือง และนายไพจิตร ศุภวารี เปนผูนํา การผลักดันเรื่อง
นี้ประสบผลสําเร็จในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ซึ่งมีนโยบายที่จะรื้อฟนความรูสึกชาติ
นิยมใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
การเปลีย่ นแปลงอากรการนําเขาภาพยนตรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2519 ยังผลให
ภาพยนตรตา งประเทศตองเสียอากรขาเขาในอัตราเมตรละ 30 บาท สวนภาพยนตรไทยที่สงไป
ลางตางประเทศเมื่อนํากลับเขามาเสียอากรขาเขาลดลงจากอัตราเดิม เหลือเพียง 0.15-0.50 บาท
ตอเมตร โดยที่ภาพยนตรสารคดีและวิชาการไมตองเสียอากรขาเขาเลย (รายละเอียดดูตารางที่ 1)
การตั้งกํ าแพงภาษีสกัดภาพยนตรตางประเทศดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานและ
ตอตานจากอุตสาหกรรมภาพยนตรอเมริกันอยางมาก จนถึงกับบอยคอตตไมสงภาพยนตรเขามา
ฉายในเมืองไทยเปนเวลาเกือบ 5 ป โดยเพิ่งจะกลับคืนสูตลาดไทยประมาณป 2524 เปนตนมา
แตการตัง้ กําแพงภาษีทําใหพฤติกรรมการนําเขาภาพยนตรแปรเปลี่ยนไป โดยแทนที่จะนําเขาฟลม
ภาพยนตรทลี่ า งสําเร็จรูปแลวจํานวนหลายชุดสําหรับภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ๆ ดังที่เคยเปนมาในอดีต
กลับนําเขามาเพียงชุดเดียว แลวนํามาอัดคัดลอกในเมืองไทย ทั้งนี้เพื่อจะไดลดตนทุนสวนที่เปน
อากรขาเขา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนี้ยังผลใหธุรกิจหองปฏิบัติการอัดลางฟลม
ภาพยนตร ใ นประเทศไทยเฟ  อ งฟู อ ย า งยิ่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ได แ ก
การเติบโตของธุรกิจการนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่กลุมบริษัท
ภาพยนตรเมเจอรบอยคอตตตลาดไทย แตการปกปองอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยดวยการ
ตั้งกําแพงภาษีสกัดภาพยนตรตางประเทศ หาไดมีผลในการชวยใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
เจริญขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาพยนตรไทยมิใชสินคาที่ทดแทน
ภาพยนตรตางประเทศไดโดยสมบูรณ
ขอเท็จจริงก็คือ สัดสวนของภาพยนตรไทยที่ฉายในเมืองไทยมีแนวโนมตกตํ่าลง
ในป 2530 สัดสวนระหวางภาพยนตรไทยกับภาพยนตรตางประเทศตกประมาณ 50 ตอ 50
สัดสวนนีล้ ดเหลือเพียง 20 ตอ 80 ในป 2535 ทั้งนี้การเติบใหญของละครโทรทัศนมีสวนสําคัญ
อยางมากในการทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยหดตัว
บริษัทผูผลิตภาพยนตรอเมริกันเพียรพยายามกดดันใหรัฐบาลไทยลดอากรขาเขา
ภาพยนตรตางประเทศอยูตลอดเวลา แรงกดดันมีอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา กลุม
ผูผ ลิตภาพยนตรอเมริกันไดอาศัยกฎหมายการคา (Omnibus Trade and Competitiveness Act
of 1988) ใหเปนประโยชน ดวยการรองเรียนตอสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา จนกลาย
เปนประเด็นสําคัญในการเจรจาการคาทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
ผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกาตองการใหรัฐบาลไทยเลิกเก็บอากรขาเขาจาก
ภาพยนตรตา งประเทศ แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พยายามรักษาหนาดวยการไมตามใจรัฐบาล
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อเมริกนั ทัง้ หมด ผลก็คือ อัตราอากรการนําเขาภาพยนตรตางประเทศลดลงจากเมตรละ 30 บาท
เหลือเพียงเมตรละ 10 บาท ซึ่งนาสังเกตวา อัตราพิกัดใหมนี้ยังคงสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บกอนวันที่
25 ธันวาคม 2536 อีกทั้งยังสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ดวย
แมวาการลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากภาพยนตรตางประเทศจะกอใหเกิดความ
ไมพึงพอใจในหมูผูประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย แตรัฐบาลก็ลดทอนความไมพอใจดังกลาว
นีด้ ว ยมาตรการภาษี 2 มาตรการ อันไดแก
(1) การลดอากรขาเขาแกภาพยนตรไทยที่ถายทําและลางอัดยังตางประเทศ เมื่อ
นํากลับเขามาจะเสียอากรขาเขาเมตรละ 1.50 บาท ลดลงจากเดิมซึ่งตองเสียเมตรละ 15 บาท
(2) การลดอากรขาเขาสําหรับอุปกรณการผลิตภาพยนตรจากอัตรา 15% เหลือ
เพียง 5% ของมูลคา อุปกรณดังกลาวนี้ประกอบดวยกลองภาพยนตร เครื่องลางฟลม เครื่องตัดตอ
ฟลม เครือ่ งพิมพฟลม ฟลมดิบ และนํ้ายาลางฟลม โดยที่มิไดลดอากรขาเขาสําหรับสปอตไลท
ผูประกอบการภาพยนตรไทยควรจะคารวะสํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา
ความพยายามของผูประกอบการเหลานี้ในการเรียกรองใหรัฐบาลไทยลดอากรการนําเขาอุปกรณ
การผลิตภาพยนตรไมเคยสัมฤทธิผล รัฐบาลชุดแลวชุดเลาตางทําหูทวนลมตอขอเรียกรองดังกลาว
นี้ ซึง่ สะทอนใหเห็นวา สมาพันธภาพยนตรแหงชาติหาไดมีอํานาจการตอรองแมแตนอย แตพลันที่
รัฐบาลไทยตองกมหัวใหกับขอเรียกรองของรัฐบาลอเมริกัน ผูประกอบการภาพยนตรไทยก็พลอย
ไดรับสวนบุญดวย แมจะเปนสวนบุญอันนอยนิด ซึ่งอาจไมคุมกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตก็ตาม
การลดอากรการนํ าเขาภาพยนตรเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 กอใหเกิด
ผลกระทบที่สําคัญอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การนําเขาภาพยนตรตางประเทศจะมีมากขึ้น ทั้งนี้เปนที่คาดกัน
โดยทั่วไปวา ภาพยนตรจากฮองกงจะเขามายึดตลาดไทย โดยจะมีสวนแบงตลาดสูงกวา 75%
ของตลาดภาพยนตรตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา การนําเขาภาพยนตร
ที่มีลักษณะเปนประณีตศิลป ซึ่งมีผูชมจํ านวนนอย จะเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด นอกจากนี้
การทะลักเขามาของภาพยนตรตางประเทศยอมทํ าใหสวนแบงตลาดของภาพยนตรไทยลดลง
อยางแนนอน กระนั้นก็ตาม นโยบายการเปดตลาดภาพยนตรเสรีมิใชสาเหตุปฐมฐานที่ทําให
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยหดตัว
ประการที่สอง การลดกําแพงภาษีสําหรับภาพยนตรตางประเทศยอมเกื้อกูลตอ
การประกอบธุรกิจการนําเขาภาพยนตรและธุรกิจโรงภาพยนตร
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ประการที่สาม ธุรกิจหองปฏิบัติการลางอัดฟลมภาพยนตรอาจไดรับผลกระทบ
เชิงลบ หากการลดกําแพงภาษีทําใหพฤติกรรมการนําเขาภาพยนตรแปรเปลี่ยนไปเปนการนําเขา
ฟลม ภาพยนตรที่ลางเสร็จแลว (exposed film) มากขึ้น
ประการที่ สี่ รัฐบาลตองสูญเสียรายไดจากการลดอากรการนํ าเขาภาพยนตร
และอุปกรณการผลิตภาพยนตรในครั้งนี้ ทั้งนี้มีประมาณการวา รัฐบาลตองสูญเสียรายได
ประมาณปละ 50 ลานบาทจากการลดอากรการนําเขาภาพยนตร แตไมมีประมาณการสําหรับ
อากรการนําเขาอุปกรณการผลิตภาพยนตร อยางไรก็ตาม ในที่สุดแลว รัฐบาลจะมีรายไดเพิ่มขึ้น
ทั้งในรูปอากรขาเขา ภาษีการคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลจากธุรกิจการนําเขาภาพยนตรและ
ธุรกิจโรงภาพยนตร

ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงอากรการนําเขาภาพยนตร
เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2519
(บาทตอเมตร)
ประเภทสินคา
1. ฟลมภาพยนตรที่ไดคัดลอกจากฟลมภาพยนตรที่ถาย
ทําภายในประเทศ
(ก) ขนาดตั้งแต 35 มม.ขึ้นไป
(ข) อื่น ๆ
2. ฟลมภาพยนตรที่ถายทําในตางประเทศขนาดตั้งแต
35 มม.ขึ้นไป
3. ฟลมภาพยนตรบันทึกเหตุการณหรือสถานที่ตามที่
เปนจริงโดยมิไดแตงขึ้นหรือฟลมภาพยนตรวิชาการ
(ก) ขนาดตั้งแต 35 มม.ขึ้นไป
(ข) อื่น ๆ

อัตราเดิม

อัตราใหม

2.20
0.50
2.20

0.50
0.15
30.00

0.22
0.05

ไมตองเสีย
ไมตองเสีย
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จุดจบของอุตสาหกรรมทารก7
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537 ใหปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขา
ตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป
นับเปนการตัดสินใจที่สําคัญยิ่งในการปฏิรูประบบภาษีศุลกากร และนับไดวาเปนการปรับเปลี่ยน
นโยบายที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยอยางสํ าคัญ
ในอนาคต
กลุมขุนนางนักวิชาการในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใตการนําของนาย
สมชัย ฤชุพนั ธุ เปนผูที่อยูเบื้องหลังการปฏิรูประบบภาษีศุลกากรครั้งนี้ โดยที่แนวทางการปฏิรูป
เปนแนวทางที่สืบเนื่องมาแตป 2533 แตการปฏิรูปใด ๆ เปนเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นได หากผูกุม
อํ านาจทางการเมืองไมเห็นชอบดวย ความดีความชอบในการปฏิรูปครั้งนี้สวนหนึ่งจึงสมควร
ยกใหแกนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนปจจุบัน
นับตั้งแตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2505
มีผลบังคัลใช รัฐบาลไดใชอากรขาเขาตั้งกําแพงภาษีสกัดกั้นการนําสินคาเขาจากตางประเทศ
เพื่อปกปอง คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การตั้งกําแพงภาษีครั้งสําคัญเกิดขึ้นในป 2507
และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา กําแพงภาษีของไทยก็ถูกเสริมใหแข็งแกรงตามลําดับ จนอัตราอากร
ขาเขาสําหรับสินคาบางรายการสูงกวา 100% เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปญหาการขาดดุล
การคาควบคูกับการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศติดตอกันระหวางป 2512-2514 รัฐบาล
ไทยตัดสินใจขึน้ อากรขาเขาสําหรับสินคามากกวา 200 รายการในเดือนกรกฎาคม 2513 ทั้งนี้เพื่อ
สกัดการนําเขา โดยหวังที่จะบรรเทาปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
แตการเขยิบพิกัดอากรขาเขามีผลในการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย
นโยบายการปกปองอุ ต สาหกรรมภายในประเทศเกิด จากฐานความเชื่ อที่ ว  า
อุตสาหกรรมภายในประเทศยังเปนอุตสาหกรรมทารก (Infant Industry Argument) หากปลอยให
การคาระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี อุตสาหกรรมภายในประเทศไมอยูในฐานะที่จะแขงขันกับ
สิน คาเขาจากตางประเทศได จํ าเปนที่รัฐบาลจะตองปกปองคุมครองชั่วระยะหนึ่ง เพื่อให
7
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อุตสาหกรรมเหลานี้เติบใหญกลาแข็งพอเพียงที่จะเผชิญโลกแหงการแขงขันได มิฉะนั้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยอมยากที่จะเปนไปได แตการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศก็เนิ่นนานมากวา
สามทศวรรษ จนอุตสาหกรรมทารกกลายเปนอุตสาหกรรมเฒาทารก โดยที่นายทุนอุตสาหกรรม
ทีไ่ ดรบั การปกปองเก็บเกี่ยวและเสพสุขผลประโยชนจากการปกปองอยางเต็มที่
แมวานโยบายการปกปองอุตสาหกรรมจะมีสวนสํ าคัญตอการเติบโตของภาค
หัตถอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution) ซึ่ง
ยังผลใหโครงสรางการผลิตของสังคมเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไป แตการปกปองในชวงเวลา
อันยาวนานนีก้ อ ใหเกิดผลเสียที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก อุตสาหกรรมที่ไดรับการปกปองจากรัฐบาลมักจะมีประสิทธิภาพ
การผลิตตํ่า เนื่องเพราะอุตสาหกรรมเหลานี้ไมตองเผชิญกับแรงกดดันจากการแขงขัน สิ่งจูงใจให
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจึงไมมี ผลที่ตามมาก็คือ ประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
โดยสวนรวมอยูในระดับตํ่า
ประการที่สอง การปกปองการผลิตวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง (intermediate
goods) มีผลตอการผลิตขั้นตอไป (cascading effect) เพราะทําใหวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง
มีราคาสูงกวาทีค่ วรจะเปน การผลิตในขั้นตอไปจึงตองเสียตนทุนสูงกวาที่ควรจะเปน หากการผลิต
ในขัน้ ตอไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก สินคาออกที่ผลิตไดไมอยูในฐานะที่จะแขงขันในตลาดโลก
เทาที่ควรจะเปน แมในกรณีที่มิใชการผลิตเพื่อการสงออก ผูผลิตในลําดับขั้นตอไปยอมไดรับ
ผลกระเทือนจากนโยบายดังกลาวนี้ ดังที่ชาวนาตองซื้อปุยในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมปุยผสม
ประการที่สาม สังคมไทยโดยสวนรวมตองสูญเสียสวัสดิการ (welfare loss) จาก
นโยบายการปกปองอุตสาหกรรม ทัง้ นี้เพราะเหตุวา นโยบายดังกลาวทําใหประชาชนผูบริโภคตอง
ซือ้ สินคาในราคาแพงกวาที่ควรจะเปน และ/หรือไดบริโภคสินคาที่มีคุณภาพตํ่ากวาที่ควรจะเปน
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) มีความ
พยายามที่จะลดกําแพงภาษีเพื่อปรับโครงสรางการผลิตในดานอุตสาหกรรม แตความพยายาม
ดังกลาวนี้ตองเผชิญกับแรงตอตานจากกลุมนายทุนอุตสาหกรรมที่ไดประโยชนจากนโยบายการ
ปกปองอุตสาหกรรม แรงตอตานที่เกาะเกี่ยวกันอยางแนนหนามีสวนทําใหความพยายามในการ
ปรับโครงสรางการผลิตดานอุตสาหกรรมลมเหลว แตความลมเหลวสวนหนึ่งเกิดจากกระทรวง
การคลังดวย เวลานั้นรัฐบาลเผชิญกับวิกฤติการณการคลัง อันเปนผลจากนโยบายการคลังแบบ
เจาบุญทุมระหวางป 2523-2524 ผนวกกับภาวะการหดตัวของรายได อันเปนผลจากกภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังจึงตอตานการลดอากรขาเขา เพราะการลดอากรขาเขา
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หมายถึงการสูญเสียรายไดของรัฐบาล ซึ่งจะมีผลซํ้าเติมปญหาสภาพคลองในภาครัฐบาลอีกทอด
หนึ่ง
ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา แทนที่กระทรวงการคลังจะปรับลดอัตราอากรขาเขา
กลับเสริมกํ าแพงภาษีใหแข็งแกรงขึ้นในเดือนเมษายน 2528 โดยมีการปรับอากรขาเขาขึ้น
ทัง้ สินคาสําเร็จรูป สินคาขั้นกลาง และวัตถุดิบ ซึ่งเปนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ การณทงั้ หมดนี้แสดงใหเห็นวา แรงผลักดันเพื่อปรับโครงสรางการผลิตไมเขมแข็งเพียงพอ
และการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ไมสามารถสงสัญญาณใหรัฐบาลไทย
ปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีศุลกากรได
นับตัง้ แตป 2531 เปนตนมา สถานการณทางการคลังเริ่มแปรเปลี่ยนไปปญหา
สภาพคลองในภาครัฐบาล ซึ่งเคยเปนปญหารายแรงในชวงป 2523-2529 กลาวไดวาหมดสิ้นไป
แลว รัฐบาลสามารถสะสมเงินคงคลังจํานวนมาก ความจําเปนที่จะตองพึ่งพิงรายไดจากภาษี
ศุลกากรบรรเทาลงเปนอันมาก สถานการณเกื้อกูลตอการปฏิรูประบบภาษีศุลกากรอยางที่ไมเคย
ปรากฏใน ชวงระหวางป 2525-2529 ประกอบกับกลุมขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจลวนตระหนักดีถึงผลเสียอันเกิดจากนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมที่ดําเนิน
มาเปนเวลายาวนาน
แตการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางการคลังมิใชปจจัยเดียวที่มีผลตอการปรับ
เปลี่ยนนโยบายการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การเติบใหญของระบบทุนนิยมอนุรักษ
(Conservative Capitalism) ประกอบกับการลมสลายของระบบสังคมนิยมในประเทศตางๆ ทําให
แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีกลายเปนกระแสหลักของโลก การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย
(Uruguay Round) เพือ่ จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมมีสวนผลักดันให
ภาคี ส มาชิก ทลายกํ าแพงภาษี ล งตามลํ าดับ มิไยจะตองกลาวถึงการจัดตั้งเขตการคาเสรี
ในภูมิภาคตางๆที่มีสวนสําคัญในการทลายกําแพงภาษีระหวางภาคีสมาชิกดวยกัน ประเทศไทย
ในฐานะทีเ่ ปนภาคี GATT และเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) จึงอยูในกระแสการทลายกําแพง
ภาษีเพื่อสงเสริมการคาเสรีดวย
การลดการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ เริ่มตนอยางเปนกระแสนับตั้งแต
ป 2533 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญยิ่ง ไดแก การลดการปกปองอุตสาหกรรม
รถยนต ในป 2534 ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาอยางมากจากนายทุนอุตสาหกรรมดังกลาว จนถึงปลายป
2537 มีการปรับลดอากรขาเขาสําหรับสินคา 9 กลุม (ดูตารางที่ 1) รวม 2,990 รายการ คิดเปน
รอยละ 39 ของจํานวนรายการพิกัดทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 57 ของมูลคาการนําเขาในป 2536
(ดูตารางที่ 2)
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การปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขาครั้งใหม ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2538 เปนตนไป ครอบคลุมสินคา 11 กลุม รวม 3,908 รายการ คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคา
การนําเขาในป 2536 (ดูตารางที่ 2)
นับตั้งแตป 2533 เปนตนมา กระทรวงการคลังไดปรับลดอากรขาเขาสําหรับ
สินคา รวม 20 กลุม จํานวน 6,898 รายการ คิดเปน 91% ของรายการพิกัดทั้งหมด หรือคิดเปน
รอยละ 97 ของมูลคาการนําเขาในป 2536 รายการที่ยังมิไดปรับลดอากรขาเขา ไดแก กลุมสินคา
เกษตร (ดูตารางที่ 2)
การปรับโครงสรางอัตราอากรขาเขาครั้งใหมนี้ จะทําใหอัตราอากรขาเขาเฉลี่ย
ลดลงจาก 30.24% ในป 2537 เหลือ 21.26% ในป 2538 และ 17.01% ในป 2540
บัดนี้ อุตสาหกรรมทารกที่ธํารงสภาพเปนอุตสาหกรรมเฒาทารก กําลังเดินอยูบน
ถนนที่นําไปสูความตาย หากไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเผชิญกับการแขงขัน
ทีร่ นุ แรงมากขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 1
การปรับโครงสรางพิกัดภาษีศุลกากร
กันยายน 2533 - ธันวาคม 2537
กลุมสินคา
1. เครื่องจักร
2. รถยนตนั่งและปกอัพ
3. คอมพิวเตอรและสวนประกอบ
4. เคมีภัณฑ
5. สินแร
6. เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก
7. โลหะสามัญอื่น ๆ นอกจากเหล็ก
8. เครื่องมือวัดและทดสอบ เครื่องมือเพื่อการ
คนควาและวิจัย อุปกรณและเครื่องใชทางการ
แพทย
9. เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส

วันที่มีผลบังคับใช
18 กันยายน 2533
3 กรกฎาคม 2534 และ 1 มกราคม 2535
10 กรกฎาคม 2534
1 มกราคม 2536
1 มกราคม 2536
1 มกราคม 2536
11 มกราคม 2537
11 มกราคม 2537

29 มีนาคม 2537
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ตารางที่ 2
รายการและกลุมสินคาที่มีการปรับพิกัดภาษีศุลกากร
กันยายน 2533 - ปจจุบัน

รายการสินคา
1. สินคาเกษตร
2. สินคานอกภาคการเกษตร
2.1 ปรับระหวางป
2533-2536
2.2 ปรับระหวาง
ม.ค.-มี.ค. 2537
2.3 ปรับเดือน ธ.ค. 2537
รวม
ที่มา

จํานวนกลุมสินคา

รายการพิกัด
จํานวน
667

%
9

มูลคาการนําเขาป
2536 (ลานบาท)
มูลคา
%
35,038
3

6

2,080

27

443,215

39

3
11

910
3,908

12
52

204,206
459,061

18
40

20

7,565

100

1,141,520

100

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาคที่หก :
รัฐวิสาหกิจ
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จาก ธกส.ไปสูธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท1
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงสภาผูแทนราษฎรกําลังเปนหัวหอกในการแปรโฉม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ใหเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
ธกส.ไดใชความพยายามมาเปนเวลาชานานในการผลักดันใหแกกฎหมายเพื่อให
ธกส.สามารถจัดสรรสินเชื่อใหแกกิจการที่มิใชการเกษตรได แตความพยายามที่มีมาเกือบทศวรรษ
นี้ยังไมบรรลุผล
แต เ ดิ ม พ.ร.บ.ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร พ.ศ.2509
มีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา ธกส.มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อสงเสริม
อาชีพหรือการดําเนินงานของเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร (มาตรา 9) ธกส.
ไมสามารถใหกูแกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มิใชการเกษตรได มิหนําซํ้ากฎหมายยังไดใหคํานิยาม
คําวา"เกษตรกร" ไวคอนขางแคบ โดยใหหมายถึงผูประกอบอาชีพในการทํานา การทําไร การ
ทําสวน การเลีย้ งสัตว การประมง การเลี้ยงไหมและสาวไหม และการทํานาเกลือเทานั้น
ต อ มา พ.ร.บ.ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2525 ไดขยายคํานิยามคําวา "เกษตรกร" ใหคลุมไปถึงผูมีอาชีพการปลูกกลวยไมหรือไมดอก
การปลูกไมสน การปลูกสวนปา การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงครั่ง และการเพาะเห็ด นอกจากนี้
กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังแกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 อันเปนบทบัญญัติวาดวยกิจการของ ธกส.
โดยยอมให ธกส.ใหกูแกผูที่ฝากเงินกับ ธกส.ได แมวาผูฝากจะมิไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เงินใหกใู นกรณีนี้จะตองไมเกินวงเงินที่ฝากไว ธกส. และใชเงินฝากนั้นเปนประกัน
นับตั้งแต ธกส.กอตัง้ ขึน้ ในป 2509 เปนตนมา รัฐบาลกําหนดนโยบายให ธกส.
จัดสรรสินเชือ่ อัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกเกษตรกร โดยที่รัฐบาลไมเคยใหเงินอุดหนุนเลย แมวา ธกส.
จะไดสนิ เชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคารแหงประเทศไทย แตเงินที่ ธกส. นํามาจัดสรรสินเชื่อการ
เกษตรสวนสําคัญเปนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ซึ่ง ธกส. ตองจายดอกเบี้ยในอัตราเทากับอัตรา
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2536
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ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารพาณิชยระยะเวลาหนึ่งป ดังนั้น ตนทุนของเงินที่ ธกส.นํามาจัดสรร
สินเชื่อจึงไมแตกตางไปจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ในขณะที่ ธกส. ตองใหกูโดยคิดดอกเบี้ย
อัตราตํา่ สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยที่ ธกส. ตองจายอยูในระดับ 2 3 % ซึง่ นับวานอยมากเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชยที่มีสวนตางนี้ถึง 5 - 6 %
เมื่อรัฐบาลมิไดชวยเหลือ ธกส. ธกส. ก็ตองชวยเหลือตนเองเพื่อใหสามารถ
อยูรอดทางการเงิน วิธีการชวยเหลือตนเองที่สําคัญก็คือ การเขมงวดในการจัดสรรเงินกู การ
ติดตามการใชเงินกูของเกษตรกรอยางใกลชิด และการเขมงวดในการเรียกคืนเงินกู ทั้งนี้เพื่อคง
อัตราการสูญหนี้ใหอยูในระดับตํ่า ความจําเปนที่จะตองอยูรอดทางการเงินทําใหธกส. ไมกลา
ขยายการใหสนิ เชือ่ แกเกษตรกรที่มีฐานะยากจน เนื่องจากความเสี่ยงในการสูญหนี้อยูในระดับสูง
ในขณะทีธ่ นาคารพาณิชยกวาดเอาเกษตรกรที่มีฐานะดีไปเปนลูกคา ธกส. ไดลูกคาที่เปนเกษตรกร
ทีม่ ฐี านะปานกลางและคอนขางดี แมวาในระยะหลังๆนี้ ธกส. เริม่ ใหสินเชื่อแกเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน แตปริมาณสินเชื่อสําหรับเกษตรกรกลุมนี้ยังนอยมาก หากรัฐบาลยังไมมีนโยบายที่จะ
ชวยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอยางจริงจัง การขยายสินเชื่อแกเกษตรกรกลุมนี้ยอมเปนไปได
ดวยความยากลําบาก
ขอมูลจาก ธกส.บงบอกวา ในจํานวนครอบครัวเกษตรกร 5.2 ลานครัวเรือน
ประมาณ 0.52 ลานครัวเรือน (10%) ไดสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย และประมาณ 3.38 ลาน
ครัวเรือน (65%) ไดสินเชื่อจาก ธกส. สวนที่เหลืออีก 1.2 ลานครัวเรือน (25%) เปนครอบครัว
เกษตรกรที่ยากจน ซึ่งยากที่จะหาสินเชื่อได
ในป 2535 ธกส.จัดสรรสินเชื่อใหแกครอบครัวเกษตรกร 3.38 ลานครัวเรือน โดยมี
ปริมาณเงินใหกู 5.09 หมื่นลานบาท หาก ธกส.จะขยายสินเชื่อตอไป ก็จะตองมุงสูกลุมเกษตรกร
ทีม่ ฐี านะยากจน โดยที่ตองคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาปกติ และตองพรอมที่จะรับภาระหนี้สูญที่มี
มากขึ้นดวย ผูบริหาร ธกส.มองเห็นจุดอับตันดังกลาวนี้มาเปนเวลาชานานแลว จึงพยายาม
ผลักดันใหแกกฎหมายเพื่อให ธกส.สามารถใหเงินกูแกกิจการที่มิใชการเกษตรได ความพยายาม
ดังกลาวนีป้ รากฏเปนขาวครั้งแรกในป 2529 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2529 ไมเห็นดวยกับขอเสนอนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ถึงกับวิพากษวิจารณบทบาทของ ธกส.
พรอมทั้งมีขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา อาจจะมีการปลดนายจําลอง โตะทอง ออกจาก
ตําแหนงผูจัดการ ธกส. (มติชน ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529)
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ในป 2531 นายจําลอง โตะทอง พยายามชี้ใหเห็นวา การยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนในชนบทจะไมสามารถบรรลุผลดวยนโยบายสินเชื่อการเกษตรเพียง
อยางเดียว ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มิใชการเกษตรมีความสําคัญมากขึ้นในภาค
ชนบท ดังนั้น ธกส.จึงควรจะปรับบทบาทในการใหสินเชื่อชนบทที่มิใชการเกษตรดวย ในเวลานั้น
ธกส.สนใจที่จะจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยทํ าหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางเกษตรกรที่ไรที่ทํ ากินกับ
เจาของที่ดินที่มิไดใชที่ดินในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (The Nation, February 9, 1988)
นับตัง้ แตการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนตนมา ธกส.ไดผลักดันเรื่อง
การแกไขกฎหมายมาอยางตอเนื่อง แตตองชะงักงันในยุคที่นายสุธี สิงหเสนห ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กระนั้นก็ตาม ธกส. หาไดสิ้นความพยายามไม และพยายาม
ชักจูงใหนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเห็นชอบดวย หากแตนาย
ธารินทรยังไมตัดสินใจ โดยมอบใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศึกษาผลดีผลเสียใน
เรือ่ งนี้ ดวยเหตุดังนั้น ธกส.จึงวิง่ เขาหานักการเมือง และพบชองทางการผลักดันที่คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจแหงสภาผูแทนราษฎรดังกลาวขางตน
ธกส.ต อ งการแก ไ ข พ.ร.บ.ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร
พ.ศ.2509 เพื่อให ธกส.สามารถจัดสรรสินเชื่อ ซึ่งจําแนกออกเปน 4 สาขาคือ
(1) สินเชื่อการเกษตร
(2) สินเชื่อเพื่อผลิตสินคาหัตถกรรมเสริมรายได ดังเชนไมแกะสลัก เจียระไน
พลอย เปนตน
(3) สินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) สินเชื่อเพื่อบริการการเกษตร
การแปรสภาพ ธกส. ใหเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท แมจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาชนบท แตก็ใชวาจะไมมีผลเสีย แมวาเกษตรกรจะมอง ธกส. เปนนายทุนเงินกู แตก็ตอง
ยอมรับวา ธกส. มีบทบาทสําคัญในการประคับประคองภาคเกษตรกรรมมิใหหดตัวอยางรวดเร็ว
สินเชื่อ ธกส.มีสวนชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญและเกื้อกูลการดํารงชีพของเกษตรกรอยูหานอยไม
หาก ธกส. แปรสภาพเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทเสียแลว ก็เปนที่เชื่อไดวา จะมีการผัน
สินเชื่อจากกิจกรรมทางการเกษตรไปสูกิจกรรมอื่นนอกภาคเกษตรกรรม หากการณเปนไปตาม
ทีค่ าดนี้ การแปรสภาพ ธกส.จะมีสวนสําคัญในการเรงใหภาคเกษตรกรรมลมสลายเร็วขึ้น
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คําถามพื้นฐานมีอยูวา หากไมแปรสภาพ ธกส.ใหเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา
ชนบทเสียแลว รัฐบาลจะเพิ่มปริมาณสินเชื่อชนบทไดอยางไร คําตอบนาจะอยูที่ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารออมสิน ในปจจุบัน ธนาคารกรุงไทยจัดสรรสินเชื่อภูมิภาคในสัดสวนมากกวา 50%
ของสินเชือ่ ทัง้ หมด และมีแนวโนมที่สินเชื่อภูมิภาคจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอีก รัฐบาลนาจะกําหนดแนว
นโยบายใหธนาคารกรุงไทยเนนการจัดสรรสินเชื่อชนบทเพิ่มขึ้น แนวนโยบายดังกลาวนี้นาจะใชกับ
ธนาคารออมสินดวย แตธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินมีจุดออนที่มิไดมีความชํานัญพิเศษ
ทักษะ และประสบการณในการจัดสรรสินเชื่อชนบทมากเทากับ ธกส. กระนั้นก็ตาม คุณสมบัติ
เหลานี้สามารถสรางและพัฒนาขึ้นได
ในระยะแรกเริ่ม รัฐบาลอาจกํ าหนดนโยบายใหธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
ออมสินผันเงินฝากไปให ธกส.จัดสรรสินเชื่อชนบทที่มิใชการเกษตร โดยที่สถาบันการเงินของ
รัฐทั้งสองจักตองปรับปรุงการจัดองคการ ขยายเครือขาย และพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถ
รับภาระในการจัดสรรสินเชื่อชนบทในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพได ธนาคารออมสินตองมีการ
เรงรัดพัฒนามากกวาธนาคารกรุงไทย เพราะธนาคารออมสินเนนแตการระดมเงินออม โดยมิได
พัฒนาทักษะในการจัดสรรสินเชื่อแมแตนอย เนื่องเพราะรัฐบาลเกือบจะผูกขาดการเปนลูกหนี้
แตเพียงผูเ ดียว อยางไรก็ตาม นับตั้งแตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลมีฐานะการคลัง
เกินดุล รัฐบาลก็หมดความจําเปนในการกูเงินจากธนาคารออมสิน อันเปนเหตุใหธนาคารออมสิน
มีเงินออมลนเหลือ และตองปรับปรุงการหาลูกคาที่มิใชรัฐบาล
ธกส.ควรจะมีบทบาทเฉพาะในการจัดสรรสินเชื่อการเกษตรตอไป ทั้งนี้เพื่อมิให
ภาคเกษตรกรรมลมสลายรวดเร็วเกินไป แต ธกส.ควรจะขยายการใหสินเชื่อแกเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจนมากขึน้ ในการนี้ รัฐบาลจักตองจัดสรรเงินทุนตนทุนตํ่าใหแก ธกส. พรอมทั้งตองแบกรับ
ภาระหนี้สูญแทน ธกส. ธกส.จักตองเปนกลไกสําคัญในการแกปญหาความยากจนของชาติ
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ธนาคารกรุงไทยกับการลดจํานวนพนักงาน2
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มีแผนการที่จะลดจํานวนพนักงานลงอีก 3,000 คน จาก
จํานวนพนักงานในปจจุบันที่อยูในระดับ 16,550 คน กอนหนานี้ ธนาคารกรุงไทยไดดําเนินการ
ลดจํานวนพนักงานลง 400 คนไปแลวในป 2536 ในครั้งกระนั้น ธนาคารกรุงไทยจายเงินชดเชย
ประมาณ 30 เทาของเงินเดือน โดยใชงบประมาณประมาณ 200 ลานบาท
การใหสิ่งจูงใจเพื่อใหพนักงานลาออกกอนเกษียณอายุหรือที่เรียกกันในภาษา
อังกฤษวา Early Retirement เปนวิธีการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว และทําใหหนวยธุรกิจ
มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น สหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยพยายามผลักดันใหมีการจายเงินชดเชย
ในอัตรา 30 เทาของเงินเดือน ดังที่เคยจายมาแลวในป 2536 แตผูบริหารธนาคารจําตองพิจารณา
เรือ่ งนีอ้ ยางรอบคอบ เพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก (The Nation, March 30, 1995)
Downsizing หรือการลดขนาดขององคกร กําลังเปนคําตอบของธุรกิจเอกชน
ในการเผชิญกับกระแสโลกานุวัตร ทั้งนี้ปรากฏวา หนวยธุรกิจที่เติบใหญในชวงหลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องมักจะมีขนาดใหญเกินกวาขนาดอันเหมาะสม (optimum size) ที่เปนขนาดการประกอบ
การที่เสียตนทุนการผลิตตํ่าสุด ในกรณีเชนนี้การลดขนาดองคกรไมเพียงแตจะชวยใหการทํางาน
คลองตัวมากขึ้นเทานั้น หากยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยการลดตนทุนอีกดวย ธุรกิจ
เอกชนในปจจุบันจึงพากันทองคาถา Downsizing
Downsizing ยังเปนมรรควิธที ี่จําเปน เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมโครอีเล็กทรอนิกส (microelectronics) เปนความ
กาวหนาในเสนทางของการลดการใชแรงงานมนุษย (labour-saving technology) ความตองการ
แรงงานมนุ ษ ย ไ ด ล ดทอนลงเป น อั น มาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศกําลังผลักดันใหสํานักงานทั้งปวงเปนสํานักงานไรกระดาษ (paperless office)
แมแตกจิ การที่มุงขายบริการเปนหลัก ดังเชนธนาคารพาณิชย ก็อยูในกระแสการ
ลดขนาดองคกร ธนาคารกสิกรไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความพยายามในการยกเครื่ององคกร
บรรดาธนาคารยักษใหญเหลานี้ ไมวาจะเปนธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารไทยพาณิชย ลวนแลวแตมีขนาดอันเทอะทะไมแตกตางจากระบบราชการ อีกทั้ง
2
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นาเชือ่ วามีขนาดใหญกวาขนาดอันเหมาะสม ดวยเหตุดังนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่บรรดาธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญกําลังอยูในกระแสการลดขนาดองคกร โดยที่มิไดมีเฉพาะแตการลดจํานวน
พนักงานเทานัน้ หากยังคลุมถึงยุทธวิธีการแยกกิจการบางประเภทออกเปนนิติบุคคลตางหากดวย
ดังเชนการแยกหนวยวิจัยหรือหนวยงานวิชาการมาจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เปนตน
แมวา ธนาคารกรุงไทยจะเปนธนาคารพาณิชย แตธนาคารกรุงไทยก็แตกตางจาก
ธนาคารยักษใหญอื่นๆ เพราะธนาคารอื่นเปนธนาคารพาณิชยเอกชน แตธนาคารกรุงไทยเปน
รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ธนาคารพาณิชยเอกชนมีสิ่งจูงใจในการแสวงหากํ าไรหรือในการรักษา
สวนแบงตลาด (market share) ธนาคารกรุงไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจหาไดมีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวนี้แตประการใดไม ความแตกตางพื้นฐานอยูที่การแบงแยกระหวางความเปนเจาของ
(ownership) กับการควบคุมจัดการ (control)
ในอดีตทีเ่ ปนมา เจาของธนาคารพาณิชยยึดกุมอํานาจในการบริหารธนาคารดวย
แมเมื่อธนาคารพาณิชยจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยและแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เจาของ
ธนาคารพาณิชยดงั้ เดิมมักจะยังคงยึดกุมอํานาจการบริหารจัดการได ทั้งนี้ดวยการเปนเจาของหุน
ในสัดสวนขัน้ ตําระดั
่ บหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ประจักษชัดวา ไมมีการแบงแยกระหวางความ
เปนเจาของกับการควบคุมจัดการ เพราะเจาของยึดกุมอํานาจการบริหารจัดการได ธนาคาร
พาณิชยสวนใหญเขาอยูในขายนี้ อยางไรก็ตาม ผูบริหารมืออาชีพเริ่มเขาไปจัดการธนาคาร
พาณิชยมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ สวนหนึ่งเปนเพราะผูถือหุนรายใหญไมสนใจที่จะเปน
ผูบริหารเอง ดังกรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารอาเซีย อีกสวนหนึ่งเปนเพราะธนาคาร
แหงประเทศไทยสงเขาไปบริหาร เนื่องจากเปนธนาคารที่มีปญหาฐานะความมั่นคง ในกรณีเหลานี้
ผูจัดการมืออาชีพยังคงตองรับผิดตอผูถือหุน โดยที่ผูถือหุนสามารถตรวจสอบการทํางานไดเกือบ
ตลอดเวลา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจการบริหารจัดการมิอาจเปนอิสระและไมขึ้นตอเจาของ
แต ธ นาคารกรุ ง ไทยแตกต า งจากธนาคารพาณิ ช ย เ อกชนในขั้ น รากฐาน
เนือ่ งเพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมชัดเจน ในปจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและหนวยงาน
อืน่ ถือหุน ประมาณ 60% ของจํานวนหุนทั้งหมด หากกลาวโดยนิตินัย ประชาชนคนไทยทุกคน
มีสว นเปนเจาของธนาคารแหงนี้ แตเมื่อพิจารณาในเชิงพฤตินัยแลว หามีความสํานึกในความเปน
เจาของไม จนเสมือนวาไมมีผูใดเปนเจาของ ความขอนี้เปนความจริงอยางยิ่งในยุคสมัยที่ธนาคาร
กรุงไทยยังมิไดเขาตลาดหลักทรัพย ผูบริหารธนาคารกรุงไทย แมจะมีสวนเปนเจาของโดยนิตินัย
แตมิไดเปนเจาของโดยพฤตินัย เนื่องเพราะมิไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากการเปนเจาของนั้น
ผูบริหารจัดการธนาคารกรุงไทยไมเพียงแตจะไมมีสํานึกในความเปนเจาของ หากยังปลอดพน
จากการตรวจสอบจากผูเปนเจาของ เพราะไมมี `เจาของ' คนใดเอาธุระเขาไปตรวจสอบ
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ฝายบริหาร อันเปนผลจากความไมชัดเจนของความเปนเจาของนั่นเอง ผูบริหารจัดการธนาคาร
กรุงไทยจึงเปนอิสระจากผูเปน `เจาของ' และหามีความรับผิดตอผูเปน `เจาของ' แตประการใดไม
บรรดาขาราชการชั้นผูใหญที่เขาไปเปนกรรมการธนาคารก็เขาไปในฐานะสัตวเศรษฐกิจที่ตองการ
ผลประโยชนสวนบุคคลโดยอาจไมมีสํานึกในความเปนเจาของเฉกเชนเดียวกัน
สภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการนี้เอง ทําให
ผูจัดการสามารถใชธนาคารกรุงไทยเปนฐานในการเพิ่มพูนผลประโยชนหรืออรรถประโยชนของ
ตนเอง (Managerial Utility Maximization) อรรถประโยชนดังกลาวนี้อาจเปนอรรถประโยชนที่เปน
ตัวเงิน (pecuniary utility) หรืออรรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (non-pecuniary utility) ดวยก็ได
อรรถประโยชนของผูจัดการมักจะมีความสัมพันธกับขนาดของบริษัท การเปนผูจัดการบริษัทขนาด
ใหญยอมมีหนามีตามากกวาการเปนผูจัดการบริษัทขนาดเล็ก นอกจากนี้ ผูจัดการบริษัทขนาด
ใหญยงั มีโอกาสที่จะมีรายไดมากกวาผูจัดการบริษัทขนาดเล็กอีกดวย
ดวยเหตุที่กรรมสิทธิ์ความเปนเจาของรัฐวิสาหกิจไมชัดเจน การวาจางพนักงาน
อาจเปนไปโดยมิไดพิจารณาอยางเขมงวดวา การใชจายในการจางพนักงานคุมกับผลประโยชน
ที่ไดหรือไม เพราะรายจายดังกลาวนี้ตกเปนภาระของแผนดิน หาไดตกแกผูบริหารธนาคารไม
ขอมูลจากเอกสารงบประมาณชวยใหทราบวา จํ านวนพนักงานของธนาคารกรุงไทยเพิ่มจาก
9,397 คนในป 2528 เปน 16,550 คนในป 2536 ชวงที่มีการเพิ่มจํานวนพนักงานอยางฮวบฮาบ
ไดแก ชวงป 2530-2531 และ 2533-2534 (ดูตารางที่ 1)
ความตองการแสวงอรรถประโยชนสูงสุดของผูจัดการดังที่พรรณนาขางตนนี้
นับเปนเหตุปจ จัยทีท่ าให
ํ ธนาคารกรุงไทยวาจางพนักงานจํานวนมากเกินกวาความจําเปน รายจาย
ในการจางพนักงานไมคุมกับรายไดที่สรางขึ้น กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ธนาคารกรุงไทยไดวา
จางพนักงานจนถึงระดับที่รายจายสวนเพิ่ม (marginal staff expenditure) มากกวารายได
สวนเพิม่ จากการจางพนักงานนั้น (marginal staff expenditure) มิฉะนั้นคงจะมิอาจอธิบายไดวา
เหตุใดการลดพนักงานลง 3,000 คนตามดําริของคณะผูบริหารชุดปจจุบันไมเพียงแตจะไมกระทบ
ตอผลการประกอบการเทานั้น หากยังชวยใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอีกดวย
นอกเหนือจากการวาจางพนักงานจํ านวนเกินกวาที่จํ าเปนแลว การแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสินเชื่อนับเปนพฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากความ
ไมชดั เจนของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินในธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ปรากฏวา สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย
เคยกระจุกอยูกับกลุมธุรกิจเพียง 3 กลุม อันไดแก กลุมศรีกรุงวัฒนาของนายสวาง เลาหทัย
กลุม ธุรกิจของนายสุรัตน จันทรศรีชวาลา และกลุมธุรกิจของ พ.อ.พล เริงประเสริฐวิทย การกระจุก
ตัวของสินเชื่อดังกลาวนี้มีผลกระทบตอฐานะความมั่นคงของธนาคารกรุงไทยเอง อีกทั้งธนาคาร
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กรุงไทยก็มีปญหาหนี้เสียและหนี้สูญจํ านวนหานอยไม จนกลายเปนปญหาสําคัญที่ตองแกไข
ในเวลาตอมา
ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารกรุงไทยจางพนักงานจํานวนมากเกินกวาความจําเปน
ก็ดี หรือจัดสรรสินเชื่อกระจุกอยูในกลุมธุรกิจเพียง 3 กลุมก็ดี ขาราชการชั้นผูใหญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจากกระทรวงการคลังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการธนาคารอยูดวย การที่เหตุการณเหลานี้
เกิดขึ้นได หากมิใชเปนเพราะความไรประสิทธิภาพ ก็เปนเพราะความไมใสใจในหนาที่อันเปน
ผลจากการขาดความสํานึกในความเปนเจาของนั่นเอง
ในปจจุบัน ธนาคารกรุงไทยมีสภาพแปรเปลี่ยนจากเดิมเล็กนอย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การเปลีย่ นแปลงลักษณะความเปนเจาของ ในป 2527 รัฐบาลถือหุนในธนาคารกรุงไทย
ถึง 96.3% เมือ่ ธนาคารกรุงไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2532 เอกชน
เริม่ เขามาถือหุนในสัดสวนเพิ่มขึ้น สัดสวนการถือหุนของรัฐบาลลดลงเหลือ 83.6% ในป 2533
69.6% ในป 2534 และ 60.0% ในป 2537 (ดูตารางที่ 2)
เอกชนที่เขามาถือหุนในธนาคารกรุงไทยยอมสนใจตรวจสอบการทํ างานของ
ฝายบริหาร อยางนอยเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง แตการตรวจสอบดังกลาวนี้ยังไมสู
มีประสิทธิผลมากนัก เพราะรัฐบาลยังคงถือหุนสูงถึง 60% หากยังไมลดสัดสวนการถือหุนของ
รัฐบาลลง สภาพการแบงแยกระหวางความเปนเจาของกับการควบคุมจัดการจะยังคงดํารงอยู
ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาชุดเดียวกับที่เคยเปนมาในอดีต หนทางแกไขอยูที่การทํ าใหกรรมสิทธิ์
ความเปนเจาของแจมชัดขึ้น การลดสัดสวนการถือหุนของรัฐบาลควรจะดําเนินการตอไป โดย
ในชั้นแรกใหเหลือเพียง 51% และขั้นตอไปใหเหลือไมเกิน 30% หากรัฐบาลยึดถือนโยบาย
เศรษฐกิจเสรี ยอมไมมีเหตุผลในทางทฤษฎีที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชยดวยตนเอง การใชธนาคารกรุงไทยเปนกลไกในการดําเนินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ นโยบายอัตราดอกเบี้ยนับวันมีแตจะไรประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องเพราะการเคลื่อนยายเงิน
ทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีมากขึ้น การแทรกแซงเพื่อควบคุมหรือกํากับอัตราดอกเบี้ยนับวัน
มีแตจะยากลําบากมากขึ้น การใชธนาคารกรุงไทยเปนกลไกในการประคับประคองสถาบันการเงิน
ที่มีฐานะไมมั่นคง ไมเพียงแตจะไมสอดคลองกับแนวทางเสรีนิยมเทานั้น หากยังไมเปนธรรมแก
ผูถือหุนเอกชน อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหาร
สถาบันการเงินอีกดวย
การลดสั ด ส ว นการถื อ หุ  น ของรั ฐ บาลให เ หลื อ เพี ย ง 30% จะช ว ยให มี ก าร
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารธนาคารมากขึ้นและผูบริหารจัดการจะตองรับผิดตอผูถือหุน
มากขึน้ นอกจากนีส้ ดั สวนการถือหุนระดับ 30% นั้นนับวามากพอที่จะยังคงทําใหรัฐบาลมีอํานาจ
การควบคุมจัดการ
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ตารางที่ 1
จํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด
2528 - 2536
(คน)

ที่มา

ป

จํานวนพนักงาน

อัตราการเพิ่ม (%)

2528

9,397

-

2529

9,772

4.0

2530

11,580

18.5

2531

12,769

10.3

2532

13,409

5.0

2533

14,959

11.6

2534

16,071

7.4

2535

16,358

1.8

2536

16,550

1.2

1. ขอมูลป 2528-2535 จากเอกสารงบประมาณฉบับที่ 6 รายการการคลัง ประจําปงบประมาณ
2531-2538
2. ขอมูลป 2536 จาก สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน-บริษัทรับอนุญาต ป 2537 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 2
ทุนจดทะเบียนและหุนที่ถือโดยรัฐบาล
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ณ วันที่ 4 เมษายน 2537
(ลานบาท)
ขอมูล

หุนสามัญ

หุนบุริมสิทธิ์

รวม

ก. ทุนจดทะเบียน

20,000

55

20,050

ข. ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว

13,445

55

13,500

ค. หุนที่ถือโดยรัฐบาล

8,046

54

8,100

กระทรวงการคลัง

4,099

54

4,153

กองทุนเพื่อการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน

3,947

-

3,947

59.8

99.1

60.0

ง. หุนที่ถือโดยรัฐบาลคิดเปนรอยละ
ของหุนรวม (%)
ที่มา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน-บริษัทรับอนุญาต ฉบับป 2537

ภาคที่เจ็ด :
การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน
(Privatization)

ก. องคการโทรศัพทฯ
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ไมมีความกลาหาญทางจริยธรรม
ในองคการโทรศัพทฯ3
ใครคือคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯ ?
นายนุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม มิไดตั้งคําถาม
ขางตนนี้ เพียงแตปรารภวา จนถึงวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2535 ยังไมมีเจาหนาที่ระดับสูงคนใด
ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยลาออกจากตําแหนง และกลาวตอไปวา หากมีความละอาย
ใจอยูบาง ควรจะตองพิจารณาตนเอง (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2535)
โครงการขยายบริการโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย ซึ่งรัฐบาลเปดโอกาสใหเอกชน
รวมการงานและรวมลงทุนกับรัฐบาล เปนที่มาของการถามหาคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯ
ขางตนนี้ ดังเปนที่ทราบกันดีวา โครงการดังกลาวนี้ริเริ่มขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
และนายมนตรี พงษพานิช ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม รัฐบาลในขณะนั้นตัดสินใจ
ใหสัมปทานแกบริษัท C.P. Telecommunication ซึ่งเปนบริษัทในเครือกลุมเจริญโภคภัณฑ
โดยกําหนดระยะเวลาสัมปทานยาวนานถึง 25 ป และคาดวาจะตองใชเงินลงทุนถึง 150,000 ลาน
บาท (คํ านวณจากคาใชจาย 50,000 บาทตอหนึ่งเลขหมาย) แตยังมิทันที่จะมีการลงนาม
ในสัญญาระหวางรัฐบาลกับบริษัท C.P. Telecommunication ก็เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2534 เสียกอน
เมื่อรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนเขามาบริหารราชการแผนดิน โดยนายนุกูล
ประจวบเหมาะ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐบาลอานันท 1 พบวา การ
พิจารณา ใหสัมปทานแก C.P. Telecommunication เปนไปโดยรวบรัด และไมรักษาผลประโยชน
ของแผนดินเทาที่ควร จึงมีการพิจารณาทบทวนรางสัญญาและตัวโครงการใหมทั้งหมด การรื้อ
โครงการโทรศัพทดังกลาวนี้กอใหเกิดความไมพึงพอใจในหมูผูนํา รสช.อยางมาก นับเปนเรื่อง

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2535
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นาประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะในการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 คณะ รสช. ไดหยิบยก
การฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เปนเหตุผลประการหนึ่งในการโคนลม
รัฐบาลนั้น และการใหสัมปทานโครงการขนาดใหญของกระทรวงคมนาคมก็อยูในขอบขายความ
เคลือบแคลงใจนี้ดวย ในขณะที่รัฐบาลอานันท 1 เพียรพยายามที่จะเจรจากับกลุมเจริญโภคภัณฑ
เพื่อใหรัฐบาลไดรับสวนแบงผลประโยชนเพิ่มขึ้น ผูนํา รสช.บางคนกลับกดดันใหรัฐบาลอนุมัติ
สัมปทานใหแกกลุมเจริญโภคภัณฑ โดยอางเหตุความลาชาและความจําเปนที่จักตองจัดสรร
บริการโทรศัพทใหแกประชาชนโดยเร็ว ประพฤติกรรมของผูนํา รสช.ดังกลาวนี้กอใหเกิดขอกังขา
ในใจของปวงชนชาวไทยวา ขุนทหารซึ่งอางตนวารักชาติบานเมืองเหลานี้กําลังกระทําการเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของกลุมทุนยิ่งกวาผลประโยชนของแผนดินใชหรือไม
ดวยเหตุที่มีแรงกดดันและการตีรวนจากผูนํา รสช.บางคน การทบทวนโครงการ
โทรศัพท 3 ลานเลขหมายจึงเปนไปอยางทุลักทุเล คณะทํางานขององคการโทรศัพทฯอันมีพลเอก
ชัชชม กันหลง เปนประธานยุติบทบาทโดยไมมีรายงานสรุปผลการศึกษา เนื่องจากพลเอกชัชชม
ขอลาออกจากตําแหนง คณะกรรมการในระดับกระทรวงอันมีนายนุกูลเปนประธานก็จบบทบาท
ในมรรควิถเี ดียวกัน ในที่สุดนายกรัฐมนตรีตองกระโดดลงมาเปนผูนําในการเจรจาแกไขสัญญากับ
กลุมเจริญโภคภัณฑเอง จนการเจรจาสํ าเร็จลุลวงดวยดี โดยมีการกํ าหนดหลักการสํ าคัญ
หลายประการ หลักการที่สําคัญที่สุดในบรรดาขอตกลงเหลานี้ ก็คือ การปองกันการผูกขาด
ในธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม อันเกี่ยวเนื่องกับการใชคูสายขององคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย รัฐบาลยินยอมใหสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครแก
กลุม เจริญโภคภัณฑ ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปตามสัญญาเดิม สวนสัมปทานการติดตั้งโทรศัพท 1
ลานเลขหมายในสวนภูมิภาคจะเปดใหมีการประมูลในภายหลัง โดยกลุมเจริญโภคภัณฑสละสิทธิ์
ในการประมูล กลุมเจริญโภคภัณฑตกลงที่จะแบงรายไดกอนหักคาใชจายใหแกองคการโทรศัพทฯ
16% หากผูร บั สัมปทานมีกาไรส
ํ วนเกินหลังหักภาษีมากกวา 16% จะตองแบงกําไรใหรัฐ 30%
สําหรับกําไรชวง 16-20% กําไร สวนที่เกินกวา 20% จักตองแบงใหรัฐ 60% ระบบการแบงปน
ผลประโยชนจึงเปนระบบที่มีอัตรากาวหนา ผูรับสัมปทานยินยอมที่จะไมขอรับการสงเสริมการ
ลงทุน และยินยอมที่จะรับภาระการเสี่ยงจากการลงทุนและการดํ าเนินงาน รวมตลอดทั้งการ
รั บภาระรายจา ยบางรายการขององคก ารโทรศัพ ทฯ ที่เ กิด จากการขยายบริ ก ารโทรศั พ ทตาม
โครงการนี้ กลุมเจริญโภคภัณฑตกลงในหลักการวา กลุมฯจะถือหุนอยางนอย 51% ในบริษัท
ทีไ่ ดรบั สัมปทานนีใ้ นชวง 5 ปแรก โดยมีสถาบันการเงินรวมถือหุนอยางนอย 29% ในชวง 3 ปแรก
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แมการตกลงในหลักการสํ าคัญจะสําเร็จลุลวงดวยดี แตแลวความขัดแยงใหม
ก็เกิดขึน้ ในเรือ่ งเกณฑการแบงปนผลประโยชน ในขณะที่รัฐบาลตองการยึดเกณฑ ROE กลาวคือ
กําไรสวนเกินคํานวณจากสวนตางระหวางรายไดกับรายจายที่เกิดขึ้นแตละป แตกลุมเจริญโภค
ภัณฑตอ งการใหยึดเกณฑ IRR กลาวคือ รายไดที่จะนํามาคํานวณสวนเกินนั้น จักตองหักคาใช
จายเสียกอน คาใชจายนี้คลุมถึงการหักสวนขาดทุนสะสม การหักดอกเบี้ยเงินกูในชวงที่ผลการ
ดําเนินงานขาดทุน และการหักเงินปนผลที่จายแกผูถือหุน กอนที่จะมีการแบงกําไรสวนเกิน นาย
อานันท ปนยารชุน ไดมอบหมายใหนายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผู
เจรจากับกลุมเจริญโภคภัณฑในเรื่องนี้ ทายที่สุดไดขอยุติวา รัฐบาลยินยอมใหหักสวนขาดทุน
สะสมกอนที่จะแบงปนรายได แตผูรับสัมปทานตองรับภาระดอกเบี้ยเงินกูเอง การลงนาม
ในสัญญาสัมปทานการขยายบริการโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเกิดขึ้น
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2534
แมสัมปทานการขยายบริการโทรศัพทในเขตกรุงเทพมหานครจะลงนามไปตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2534 แตการพิจารณาการจัดสรรสัมปทานการขยายบริการโทรศัพทในสวนภูมิภาค
อีก 1 ลานเลขหมายกลับเปนไปอยางเชื่องชา ผูบริหารระดับสูงในองคการโทรศัพทฯจงใจเตะถวง
การพิจารณา เพื่อรอใหรัฐบาลอานันท 1 สิ้นอายุขัย หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันอังคารที่ 7
กรกฎาคม 2535 รายงานวิธีการเตะถวงการพิจารณาโดยละเอียด ในการประมูลสัมปทานครั้งนี้
มีผเู ขาประมูลรวม 4 กลุม คือ กลุม Shinnawatra Telephone กลุม SG Telecom กลุม LoxleyJasmine และกลุม B. Grimm Holding ในชวงทีม่ กี ารเตะถวงการพิจารณา สัมปทานนั้น มีราย
งานขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา กลุมเจริญโภคภัณฑลงทุนรวมกับกลุม B. Grimm Holding
ในการประมูลครั้งนี้ และการเตะถวงการพิจารณาก็เพื่อใหรัฐบาลใหมอนุมัติสัมปทานแกกลุม
B. Grimm Holding หากกลุมเจริญโภคภัณฑเขาประมูลโดยอาศัยชื่อกลุม B. Grimm Holding
ยอมขัดตอขอตกลงที่ใหไวกับรัฐบาลที่วา เมื่อไดรับสัมปทานโทรศัพทเขตกรุงเทพฯแลว จักตอง
สละสิทธิก์ ารประมูลสัมปทานโทรศัพทภูธร อยางไรก็ตาม กลุมเจริญโภคภัณฑไดออกขาวปฏิเสธ
วา มิไดเขารวมการประมูลสัมปทานครั้งใหมแตประการใด
จากการเปดซองประมูลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2535 ปรากฏวา กลุม LoxleyJasmine เสนอใหผลประโยชนสูงสุด 43.10% รองลงมาไดแกกลุม B.Grimm Holding 36.5%
กลุม S G Telecom 35.53% และกลุม Shinnawatra Telephone 31.31% แตกวาที่องคการ
โทรศัพทฯจะมีมติใหสัมปทานแกกลุม Loxley-Jasmine ก็ตอ งเสียเวลาไปอีกหนึ่งเดือน หลังจาก
ทีถ่ กู รัฐบาลอานันท 2 กระทุงแลวกระทุงเลา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการใหสัมปทานแกกลุม
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Loxley-Jasmine เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน 2535 และมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
ศกเดียวกัน
ขอทีน่ าสังเกตก็คือ เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ตกลงที่จะใหสัมปทาน
3 ลานเลขหมายแกกลุมเจริญโภคภัณฑนั้น กลุมเจริญโภคภัณฑเสนอใหผลประโยชนแกรัฐบาล
16% สําหรับโครงการโทรศัพทในเขตกรุงเทพฯ และ 22% ในสวนภูมิภาค แตดวยการเจรจา
ตอรองของรัฐบาลอานนท 1 ผลประโยชนที่รัฐบาลไดจากการจัดสรรสัมปทานโทรศัพทในเขต
กรุงเทพฯ มีมากกวา 16% และในสวนภูมิภาคไดผลประโยชนสูงถึง 43.1% ซึ่งเมื่อเทียบกับ 22%
ที่กลุมเจริญโภคภัณฑเสนอใหแลว ตางกันเกือบเทาตัว นอกจากนี้ กลุมบริษัทที่เขาประมูล
ทุกบริษัทลวนแลวแตเสนอผลประโยชนใหแกรัฐบาลมากกวากลุมเจริญโภคภัณฑทั้งสิ้น นาย
อานันทไดกลาวในพิธีการลงนามในสัญญากับกลุม Loxley-Jasmine วา จากการเจรจาตอรองกับ
กลุมเจริญโภคภัณฑ รัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นจากสัมปทานโทรศัพทในเขตกรุงเทพฯตลอดอายุ
สัมปทาน 25 ปถึง 37,000 ลานบาท และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากสัมปทานโทรศัพทภูธร 138,000
ลานบาท เมื่อคิดถึงการประหยัดรายจายการลงทุนและรายไดจากบริการอื่นๆดวยแลว รัฐบาลมี
รายไดเพิม่ ขึน้ จากการนี้ประมาณ 200,000 ลานบาท นายอานันทไดกลาวประณาม `บุคลากรของ
รัฐ' บางคนทีเ่ ห็นแกประโยชนสวนตัว และชวยเหลือเอกชนบางพวกดวยวิธีการที่ไมตรงไปตรงมา
และไมโปรงใส โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของแผนดิน ขอที่นายอานันทมิไดกลาวถึงก็คือ หาก
ปราศจากแรงกดดันของผูนํา รสช.บางคน รัฐบาลอานันท 1 ยอมตอรองผลประโยชนจากกลุม
เจริญโภคภัณฑไดมากกวาที่ทําไปแลว
การประมู ล สั ม ปทานโทรศั พ ท ค รั้ ง นี้ นั บ เป น นิ ทั ศ น อุ ท าหรณ อั น ดี ยิ่ง วา การ
ฉ อราษฎรบัง หลวงและการประพฤติมิชอบมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองที่แสวงอํ านาจเพื่อหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทานั้น หากทวาเปนประพฤติกรรมที่ปรากฏโดยทั่วไปในหมูขุนนาง
ข า ราชการและพนั ก งานของรั ฐ อี ก ด ว ย องค ก ารโทรศัพ ทฯ เปน แหล งผลประโยชนข องผู นํ า
ในกองทัพบางกลุมมาเปนเวลาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ ผูบริหาร
ระดับสูงในองคการแหงนี้บางคนไตเตาโดยการสยบเปนสมุนบริวารของผูนําในกองทัพ และกระทํา
การตางๆ โดยไมคํ านึงถึงผลประโยชนของแผนดิน ดังเชนการจัดสรรสัมปทานสมุดโทรศัพท
ปกเหลือง และการจัดซื้ออุปกรณโทรศัพทที่มีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน นับเปนเรื่องนาประหลาด
ใจอยางยิ่งที่พฤติกรรมอันมิชอบเหลานี้สามารถดํ ารงอยูในองคการโทรศัพทฯนานนับทศวรรษ
โดยปราศจากการชําระลางภายในองคกรดวยกันเอง
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ไมนา เชือ่ วา องคกรที่มีบุคลากรมากกวา 20,000 คนดังเชนองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย จะไมมีผูที่มีความกลาหาญทางจริยธรรมมากพอที่จะชําระลางความโสมมภายใน
องคกรของตนเอง ถาเปนเชนนั้น เสียงรํ่าหาคนหนาดานแหงองคการโทรศัพทฯก็จะยังคงระงม
ตอไป

ข. โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล
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วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นไทยออยล
(ตอนที่หนึ่ง)4
ปะทุแห ง วิว าทะวาดวยการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยลเริ่มตนขึ้นเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2536 มีมติเมื่อวันที่ 29
มกราคม 2536 ใหแขวนงบประมาณจํ านวน 118 ลานบาทของสํ านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เนื่องจากเจาหนาที่กระทรวงอุตสาหกรรมไมสามารถชี้แจงขอมูลการขายหนวยก
ลัน่ นํามั
้ นที่ 1 และ 2 ใหแกบริษัท ไทยออยล จํากัดไดอยางกระจางชัด พรรคการเมืองฝายคาน
ไดใหที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนเวทีในการจุดปะทุการโจมตีการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ในขณะที่รัฐบาลนายอานันทพยายามเปดโปง
พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บรรดา
นักการเมืองในยุคการเลือกตั้งก็ตอบโตเพื่อชี้ใหเห็นวา รัฐบาลนายอานันทไดใชอํานาจในทาง
มิชอบเฉกเชนเดียวกัน
การพิ จ ารณาขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยล มี ค วามเกี่ ย วพัน กับ การเขา ตลาด
หลักทรัพยของบริษัท ไทยออยล จํากัด เมื่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติใหการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยถือหุนในบริษัท ไทยออยล จํากัด 49% ของทุนจดทะเบียนในป 2522
นัน้ สัญญาการรวมทุนลงวันที่ 12 ธันวาคม 2522 ไดระบุไววา หากไทยออยลตองการเพิ่มทุน
จดทะเบียนในอนาคต จะตองระดมทุนดวยการขายหุนแกประชาชนผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ครั้นตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 รัฐบาลเปรม 5 มีมติอนุมัติใหไทยออยล
ขยายกําลังการผลิต ดวยการสรางหนวยกลั่นที่ 4 ซึ่งมีกําลังการผลิต 100,000 บารเรลตอวัน
พรอมทั้งมีมติใหบริษัท ไทยออยล จํากัด ปรับปรุงโครงสรางการเงินและการถือหุน โดยเพิ่มทุน
จดทะเบียนใหอยูในระดับเหมาะสมตามมาตรฐานสากล และจําหนายหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ไทยออยลเสนอขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2533 แตคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯมีมติวา ไทยออยลมีขอจํากัดบางประการซึ่งขัด

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 เมษายน 2536
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กับคุณสมบัติของหลักทรัพยจดทะเบียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่ไทยออยลไมมีโรงกลั่น
ของตนเอง และสัญญาการเชาโรงกลั่นเหลืออายุเพียง 11 ป ตอมาเมื่อตนป 2534 ไทยออยลจึง
เสนอขอซื้อหนวยกลั่นที่ 1 และ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และขอขยายเวลาการเชาที่ดินกับ
กรมธนารักษดวย
ก ร ะ ท รวงอุ ต สาหกรรมเห็ น ชอบที่ จ ะขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ให ไ ทยออยล
คณะอนุกรรมการนโยบายปโตรเลียมในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 มีมติเห็นชอบ
ขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ตอมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2534 คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีมติยืนตามมติของคณะอนุกรรมการนโยบายปโตรเลี่ยม
ครั้นเมื่อเรื่องการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยลเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2534 เหตุการณกลับไมราบรื่น เพราะไดรับการคัดคานจากนายมีชัย ฤชุพันธ
รองนายกรัฐมนตรี จนตองถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม และมอบหมายใหนายสิปปานนท
เกตุทตั (รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี) นายสุธี สิงหเสนห (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) และนายมีชัย ฤชุพันธ (รอง
นายกรัฐมนตรี) พิจารณาเรื่องนี้รวมกัน นับเปนวิธีการรอมชอมแบบไทย
ฝ า ยที่ ต  อ งการให รั ฐ บาลขายโรงกลั่ น นํ้ ามั น ไทยออยล ส ามารถผลั ก ดั น จน
คณะกรรมการกลัน่ กรองงานดานเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535 ทั้งๆที่นาย
มีชยั ฤชุพนั ธุ ยังคงยืนกรานความเห็นคัดคานตามเดิม อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 กลับลงมติไมตัดสินเรื่องการขายโรงกลั่นนํ้ามัน ดวยขออางเรื่อง
ความจํากัดของเวลา และปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาลชุดใหมหลังการเลือกตั้ง ทั้งๆที่นายเสนาะ
อูนากูล นายไพจิตร เอื้อทวีกูล และนายสิปปานนท เกตุทัต พยายามผลักดันใหรัฐบาลขาย
หนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองนี้
ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 นายอานันท ปนยารชุน กลับมาจัดตั้ง
รั ฐ บาลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยที่ น ายสิ ป ปานนท เกตุทัต ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมตามเดิม ในทันทีที่รับตําแหนง นายสิปปานนทก็ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพเรื่อง
การดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามัน ครั้นวันที่ 29 มิถุนายน 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติใหขาย
หนวยกลัน่ นํ้ามันที่ 1 และ 2 แกบริษัทไทยออยล จํากัด พรอมทั้งใหดําเนินการประเมินราคา
โรงกลัน่ การผลักดันมติดังกลาวนี้เปนไปดวยความราบรื่น เพราะทั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ และนายสุธี
สิงหเสนห ซึง่ คัดคานเรื่องนี้มิไดรวมในรัฐบาลอานันท 2 ภายหลังจากที่การประเมินราคาโรงกลั่น
เสร็จเรียบรอยแลว คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 มีมติใหขายหนวยกลั่น
ที่ 1 และ 2 แกบริษัทไทยออยล จํากัด ในราคา 348.64 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 8,764
ลานบาท ในวันตอมา ไทยออยลก็ทําสัญญาซื้อหนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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พรอมทั้งชํ าระเงิน ขณะเดียวกัน ก็ทําสัญญาขยายเวลาการเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางกับกรม
ธนารักษออกไปอีก 30 ป
วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยลมีประเด็นพื้นฐานอยางนอย 3
ประเด็น กลาวคือ
ประการแรก การขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลมีเหตุผลชอบธรรมเพียงใด เหตุใด
รัฐบาลอานันทจึงตองขายทรัพยสินของรัฐใหแกเอกชน
ประการที่สอง กระบวนการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลเปนไปดวยความโปรงใส
เพียงใด เหตุใดรัฐบาลอานันทจึงเรงรีบขายหนวยกลั่นทั้งสองดวยอาการลุกลี้ลุกลน ทั้งๆที่เปน
เพียงรัฐบาลรักษาการ
ประการที่สาม ราคาหนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 ที่รัฐบาลขายใหแกไทยออยล
เปนราคาทีต่ าเกิ
ํ่ นกวาที่ควรจะเปนหรือไม และกระบวนการประเมินราคาโรงกลั่นเปนไปดวยความ
เหมาะสมเพียงใด
พรรคการเมืองฝายคานมุงโจมตีสองประเด็นหลัง โดยที่มิไดสนใจประเด็นแรก
มากนัก แทที่จริงแลว วิวาทะประเด็นแรกมีความสําคัญขั้นรากฐาน และเปนประเด็นที่มีการ
ถกเถียงในยุครัฐบาลอานันท 1
เมื่อแรกกอตั้ง บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันไทย จํากัด มีฐานะเปนวิสาหกิจเอกชน
กระทรวงอุตสาหกรรมทําสัญญาอนุญาตใหสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามัน โดยมีขอตกลง
ในการยกกรรมสิทธิ์โรงกลั่นใหเปนของรัฐและแบงกําไรสุทธิ 25% ใหแกรัฐ หนวยกลั่นที่ 1 เริ่ม
ประกอบการในป 2507 โดยมีกําลังการผลิต 30,000 บารเรลตอวัน ครั้นในป 2510 กระทรวง
อุตสาหกรรมทําสัญญาใหขยายกําลังการผลิตเปน 65,000 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ดวยการสรางหนวย
กลัน่ ที่ 2 ตอมาในป 2522 รัฐบาลอนุญาตใหไทยออยลขยายกําลังการผลิตเปน 120,000 บารเรล
ตอวัน พรอมทัง้ จัดโครงสรางการถือหุนเสียใหม โดยใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยถือหุน 49%
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยถือหุน 2% และเอกชนถือหุน 49% ในกลุมผูถือหุนเอกชน
นัน้ บริษัทเชลลถือหุน 15.05% คาลเท็กซ 4.75% นายเชาว เชาวขวัญยืน ประมาณ 20% และ
เอกชนรายยอยอีก 9.2%
การที่รัฐบาล โดย ปตท. คืบคลานเขาไปถือหุนในไทยออยลชวยใหรัฐบาล
ไดขอ มูลเกี่ยวกับโครงสรางตนทุนการกลั่นนํ้ามัน และตนทุนการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภท
ตางๆ อันเปนประโยชนตอการควบคุมราคานํ้ามัน แตประเด็นที่สําคัญยิ่งก็คือ รัฐบาลสามารถใช
ไทยออยลเปนกลไกในการแทรกแซงตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งถูกครอบงําโดยบรรษัทยักษ
ใหญเพียง 3-4 บริษัท หากรัฐบาลยังคงมีนโยบายการควบคุมราคานํ้ามันและการแทรกแซงตลาด
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ผลิตภัณฑปโตรเลียม ยอมมีความจําเปนที่รัฐบาลจักตองเปนเจาของโรงกลั่นนํ้ามัน และไมเปน
การสมควรที่จะขายกิจการโรงกลั่นนํ้ามันของรัฐ
แตรัฐบาลอานันทมีปรัชญาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ดวยการ
ปล อ ยให ร าคาผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย มลอยตั ว และด ว ยการส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน ทั้งนี้ดวยความเชื่อมั่นในศักยภาพการประกอบการของภาคเอกชน
รัฐบาลอานันทจงึ มีนโยบาย ถายโอนกิจการโรงกลั่นนํ้ามันไปใหแกภาคเอกชน (privatization)
กลาวโดยสรุปก็คือ เหตุผลพื้นฐานที่ใชในการสนับสนุนหรือคัดคานการขาย
โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลขึ้นอยูกับปรัชญาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ดวยเหตุที่รัฐบาลอานันท
ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม รัฐบาลอานันทจึงตัดสินใจขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไทยออยลสามารถแขงขันกับโรงกลั่นนํ้ามันของบรรษัทระหวางประเทศ การที่ไทยออยล
ไมมีหนวยกลั่นนํ้ามันของตนเอง ทําใหไทยออยลไมสามารถระดมเงินทุนและไมสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตไดอยางเต็มที่ และอยูในฐานะเสียเปรียบโรงกลั่นนํ้ามันอื่นๆ รัฐบาลอานันท
เชือ่ มัน่ วา ถึงจะขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยลแลว รัฐบาลยังคงสามารถใชไทยออยลเปนกลไก
ในการบริหารนโยบายปโตรเลียมของรัฐได เนื่องจาก ปตท. เปนผูถือหุนใหญในไทยออยล
ฝายที่คัดคานการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลยึดถือปรัชญาพื้นฐานวา รัฐบาล
จําเปนตองเปนเจาของกิจการโรงกลั่นนํ้ามัน เพื่อใชเปนกลไกในการแทรกแซงตลาดผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม แมวา ปตท.ยังคงเปนผูถือหุนใหญใน ปตท. แตเมื่อไทยออยลเขาไประดมทุนในตลาด
หลักทรัพยแลว หุนของ ปตท. และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจะเหลือเพียง 38.25%
ซึ่งยอมหมายความวา อํานาจของรัฐบาลในการควบคุมจัดการไทยออยลจะมีนอยลงในอนาคต
และรัฐบาลไมสามารถใชไทยออยลเปนกลไกในการบริหารนโยบายปโตรเลียมไดอยางเต็มที่
บุคคลในรัฐบาลอานันท 1 บางคนคัดคานการขายโรงกลั่นนํ้ ามันไทยออยล
ดวยเหตุผลที่แตกตางออกไป ขอคัดคานแนวหนึ่งมีอยูวา รัฐบาลมิควรขายทรัพยสินของรัฐ
การขายทรัพยสินของรัฐอาจเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่นทําตาม ขอคัดคานอีกแนวหนึ่งอาง
เหตุผลวา หนวยกลั่นนํ้ามันเปนอสังหาริมทรัพย การขายอสังหาริมทรัพยตามระเบียบราชการ
จักตองใชวิธีการประมูล การใชมติคณะรัฐมนตรีในการขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยลจึงเปน
การปฏิบัติที่ฝาฝนระเบียบราชการ รัฐบาลอานันท 1 ไดยื่นเรื่องใหสํ านักอัยการสูงสุดและ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความ ซึ่งหนวยงานทั้งสองมีความเห็นวา หนวยกลั่นนํ้ามันเปน
สังหาริมทรัพย กระนั้นก็ตาม คําถามที่พึงหาคําตอบก็คือ เหตุใดรัฐบาลอานันทจึงไมเลือกใชวิธีการ
ประมูล
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วิวาทะวาดวยการขายโรงกลั่นไทยออยล
(ตอนที่สอง)5
อาการเรงรีบในการดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลในยุครัฐบาลอานันท
2 เปนประพฤติกรรมอันมิอาจปฏิเสธได ความเรงรีบมีมากถึงขั้นที่เรียกไดวาลุกลี้ลุกลน
เมือ่ รัฐบาลอานันท 1 พิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล
เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2534 นั้น เวลามีเหลือเฟอที่จะดําเนินการเรื่องนี้ไดอยางเต็มที่ แตเนื่องจาก
มีปญ
 หาความขัดแยงทางความคิดภายในรัฐบาลอานันท 1 นั้นเอง การพิจารณาเรื่องนี้จึงเปนไป
ดวยความยืดเยื้อ ในดานหนึ่ง นายไพจิตร เอื้อทวีกูล นายสิปปานนท เกตุทตั และนายเสนาะ
อูนากูล เปนหัวหอกในการผลักดันใหขายหนวยกลั่นนํ้ามันของรัฐ ในอีกดานหนึ่ง ก็มีผูคัดคาน
ทีเ่ สียงดังฟงชัดดังเชนนายมีชัย ฤชุพันธุ แตนายมีชัยมิไดยืนอยูอยางโดดเดี่ยวในเรื่องนี้ หากทวา
ยังมีนายสุธี สิงหเสนห และนายวีรพงษ รามางกูร เปนพันธมิตร ขอสําคัญผูคัดคานสองคนหลังนี้
เปนผูคัดคางรุนเฮฟวี่เวทเสียดวย การผลักดันนโยบายนี้จึงเปนไปดวยความทุลักทุเล และกวา
จะผานคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานเศรษฐกิจก็ตกวันที่ 19 กุมภาพันธ 2535
ดวยเหตุที่มีความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนอันมาก จึงอาจเปนเหตุ
ใหนายอานันท ปนยารชุน ลอยตัวเหนือความขัดแยงและเตะลูกออก ดังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ 2535 ที่ยกใหเปนหนาที่ของรัฐบาลชุดใหมเปนผูตัดสินใจ แตอีกสวนหนึ่งอาจเปน
เพราะความจํ ากัดของเวลาจริงๆ เพราะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 22
มีนาคม 2535 ในขณะที่ยังไมมีการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ามันที่จะขาย อีกทั้งยังมิไดดําเนิน
การคัดเลือกบริษทั ผูท าหน
ํ าที่ประเมินราคาหนวยกลั่น เวลาที่มีไมถึงหนึ่งเดือนยอมไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการได
แตพลันทีร่ ฐั บาลอานันท 2 รับหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการ
ขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลเปนไปอยางเรงรีบ ความขัดแยงทางความคิดภายในรัฐบาลอานันท 2
เกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ มมี เพราะบรรดาผูที่เปนฝายคาน ไมวาจะเปนนายมีชัย ฤชุพันธุ นายสุธี สิงห
เสนห และนายวีรพงษ รามางกูร มิไดรวมอยูในรัฐบาลชุดนี้ หากจะกลาวหาวา รัฐบาลอานันท 2

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2536
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`ฉวยโอกาส' ในการดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลยอมกลาวหาได เพราะรัฐบาลอานันท
2 เปนเพียงรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไมตองรับผิดตอประชาชน (accountability) รัฐบาลอานันท 2
ฉวยโอกาสในขณะที่บรรยากาศทางการเมืองหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 ตองการความ
ประนีประนอม และสังคมไทยกํ าลังเยียวยาบาดแผลทางการเมือง ผูคนในสังคมจึงมิไดใสใจ
ตอการดําเนินการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล ในขณะที่บริษัทไทยออยล จํากัด พยายามอัดฉีด
ขาวสารเพือ่ ใหประชาชนเห็นดีเห็นงามกับการขายโรงกลั่นนํ้ามันดังกลาวนี้
ประเด็นพืน้ ฐานแหงวิวาทะในยุครัฐบาลอานันท 1 ที่วา สังคมไทยไดรับประโยชน
อะไรบางจากการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล ไมเพียงแตจะเปนประเด็นที่ยังไมมีขอสรุปอันยุติ
แนนอนเทานั้น หากทวาจะยังคงเปนประเด็นที่สามารถโตเถียงกันไดไมรูจักจบไมรูจักสิ้น ทั้งนี้
ขึ้ น อยู  กั บ ปรั ช ญาการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ ที่ ยึ ด ถื อ ในสั ง คมที่ มี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การดําเนินนโยบายที่สังคมมิไดประโยชนอันแนชัดเชนนี้จําเปนตองไดรับฉันทานุมัติ
จากประชาชน ในเมื่อรัฐบาลอานันท 2 มิไดมาจากการเลือกตั้ง นาจะมีมารยาทพอที่จะรอคอยให
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเปนผูตัดสิน
รัฐบาลอานันท 2 เรงรีบขายโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลกอนวันที่ 18 กันยายน 2535
เพราะเปนวันที่ครบกํ าหนดการชํ าระคาเชา การเรงดําเนินการขายหนวยกลั่นนํ้ ามันจึงเปนไป
เพื่อผลประโยชนของไทยออยลเปนสําคัญ แมวา ปตท.จะเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งไดประโยชน
แตผลประโยชนสวนหนึ่งยอมตกแกผูถือหุนเอกชนดวย เมื่อไทยออยลครอบครองหนวยกลั่นนํ้ามัน
และขยายสัญญาการเชาที่ดินและอาคารแลว ไทยออยลก็มีคุณสมบัติเบื้องตนที่จะเขาตลาด
หลักทรัพย และสามารถระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพยในอนาคตได
แมวา รัฐบาลอานันท 2 จะแสดงอาการลุกลี้ลุกลนในการขายโรงกลั่นนํ้ามันไทย
ออยล แตกต็ อ งยอมรับวา กระบวนการขายหนวยกลั่นนํ้ามันทั้งสองเปนไปดวยความโปรงใส และ
จนบัดนี้ก็ยังไมปรากฏหลักฐานวามีการฉอฉลในการขายทรัพยสินของรัฐครั้งนี้ สิ่งที่จะตองจับตา
มองตอไปก็คือ เมื่อไทยออยลเขาตลาดหลักทรัพยแลว บรรดาผูที่มีสวนผลักดันการขายหนวยกลั่น
นํามั
้ นในรัฐบาลอานันทไดเขาไปถือหุนในไทยออยลในฐานะปจเจกบุคคลหรือไม เพราะนั่นจะเปน
หนทางหนึง่ ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
วิวาทะสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ รัฐบาลอานันท 2 ขายหนวยกลั่นนํ้ามันไทย
ออยลในราคาตํ่ าเกินไปหรือไม ส.ส.ทั้งที่สังกัดพรรคฝายคาน (ดังเชนนายวัฒนา อัศวเหม
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ฯลฯ) และพรรคฝายรัฐบาล (ดังเชนนายพรเทพ เตชะไพบูลย นายไตรรงค
สุวรรณคีรี ฯลฯ) ตางโจมตีรัฐบาลอานันทในประเด็นนี้ นายพรเทพถึงกับกลาวหาวา ราคาหนวย
กลัน่ นํามั
้ นทั้งสองควรจะอยูในชวง 50,000-60,000 ลานบาท
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ขอมูลที่ปรากฏในเวลาตอมาบงชี้วา ตัวเลข 50,000-60,000 ลานบาทนั้นเปน
เพียงตัวเลขยกเมฆ เพราะไทยออยลลงทุนสรางหนวยกลั่นนํ้ามันที่ 4 ซึ่งมีกําลังการผลิต 100,000
บารเรลตอวัน ดวยเงินทุนเพียง 9,396 ลานบาท และ Star Petroleum Co. ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
คาลเท็กซลงทุนสรางโรงกลั่นนํ้ ามันที่จังหวัดระนอง กํ าลังการผลิต 120,000 บารเรลตอวัน
ดวยเงินทุน 30,600 ลานบาท แมในเวลาตอมาจะมีการทาทายระหวางนายเกษม จาติกวณิช
กับนายวัฒนา อัศวเหม เพื่อใหซื้อหนวยกลั่นที่ 1 และ 2 ในราคา 15,000 ลานบาท แตจนบัดนี้
ก็ยงั ไมมคี วามคืบหนาในเรื่องที่ทาทายนั้น
หนวยกลัน่ นํามั
้ นที่ 1 และ 2 มีอายุการใชงานมาแลว 30 และ 27 ปตามลําดับ
รัฐบาลอานันท 2 ไดขายหนวยกลั่นทั้งสองแกบริษัทไทยออยล จํากัด ในราคา 8,764 ลานบาท
ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะหนวยกลั่นและอุปกรณ โดยไมรวมที่ดินและสิ่งกอสราง ราคาระดับดังกลาวนี้
ตําเกิ
่ นไปหรือไม เปนคําถามที่ยากที่จะตอบได หากประเมินราคาหนวยกลั่นในเชิงประวัติศาสตร
โดยเทียบเคียงกับราคาที่ Arthur D. Little International Inc. ประเมินไวในป 2524 ราคาที่ขายนี้
ก็นบั วาสมเหตุสมผล แตถาหากพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา การขายหนวยกลั่นนํ้ามันใหไทยออยล
มีผลอยางสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหากําไรจากการผูกขาดของไทยออยลแลว ราคา
ทีข่ ายนี้นับวาตํ่าเกินไป
ราคา 8,764 ลานบาทนี้ประเมินจากมูลคาปจจุบัน (present value) ของ
ผลประโยชนที่รัฐพึงจะไดรับจากคาเชาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาการเชา รวมกับมูลคาคงเหลือหรือ
มูลคาซากของหนวยกลั่น (salvage value) ทั้งนี้โดยเลือกอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ คือ
8.174% เปนอัตราสวนลด (discount rate)
ราคาประเมิ น ตามวิ ธี ก ารข า งต น นี้ เ ป น ราคาขั้ น ตํ่ าที่ รั ฐ บาลกํ าหนดจะขาย
กอนหนาที่จะเลือกวิธีการประเมินหนวยกลั่นวิธีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท ไทยออยล
จํากัด ไดเลือกสถาบันการเงิน 4 สถาบัน จากรายชื่อ 28 สถาบันใหเปนผูประเมินราคาหนวยกลั่น
ผลการประเมินปรากฏวา
(1) Goldman Sachs International Ltd. ประเมินไว 200 ลานเหรียญอเมริกัน
(2) Chase Investment Bank (Singapore) Ltd. ประเมินไว 106 ลานเหรียญ
อเมริกัน
(3) S.G. Warburg & Co. Ltd. ประเมินไว 140 ลานเหรียญอเมริกัน
(4) บริษทั เงินทุนหลักทรัพยภัทรธนกิจ จํากัด ประเมินไว 196 ลานเหรียญ
อเมริกัน
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เมื่อตัดราคาประเมินสูงสุดและตํ่ าสุดออก แลวหาคาเฉลี่ยของราคาประเมิน
ทีเ่ หลือก็จะไดราคาประเมินถัวเฉลี่ย 168 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 4,200 ลานบาท
ซึง่ ตํากว
่ าที่รัฐบาลกําหนดจะขาย
ประเด็นทีฝ่ า ยคานโจมตีรัฐบาลอานันทในเรื่องนี้มีอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกมุงโจมตี
การเลือกผูประเมินราคาโรงกลั่น โดยเฉพาะอยางยิ่งภัทรธนกิจวาไมมีความชํ านาญในกิจการ
นํ้ามันอีกทั้งกลาวหาเปนนัยๆวา ผูถือหุนรายสําคัญของภัทรธนกิจมีความสัมพันธทางเครือญาติ
ทัง้ กับนายเกษม จาติกวณิช และนายอานันท ปนยารชุน อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา ราคา
ประเมินของภัทรธนกิจสูงเปนอันดับสอง (196 ลานเหรียญอเมริกัน) รองจาก Goldman Sachs
International Ltd. (200 ลานเหรียญอเมริกัน) ดังนั้น ขอกลาวหาเปนนัยๆวา ภัทรธนกิจรวมมือกับ
รัฐบาลอานันทและไทยออยลในการประเมินราคาหนวยกลั่นใหตํ่ ากวาที่ควรจะเปน จึงเปน
ขอกลาวหาที่ฟงไมขึ้น
เรือ่ งทีส่ องไดแก ขอกลาวหาที่วา ราคา 8,764 ลานบาท ที่ขายนี้ยังนอยกวาคาเชา
ที่รัฐบาลพึงไดรับจนถึงป 2544 ซึ่งเทากับประมาณ 12,411 ลานบาท การเปรียบเทียบเชนนี้
ไมถกู ตอง เพราะเงินจํานวน 8,764 ลานบาทที่ไดจากการขายหนวยกลั่นนํ้ามันในป 2535 นั้น
สามารถนําไปหารายไดในรูปดอกเบี้ยดวยการฝากสถาบันการเงินได ซึ่งหากนําไปฝากติดตอกัน
เปนเวลา 9 ป จนถึงป 2544 เงินรวมที่ไดรับไมนอยกวาคาเชาที่รัฐบาลพึงไดรับหากไมมีการขาย
หนวยกลั่นนํ้ามัน
ขอที่ตองยอมรับก็คือ กระบวนการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ามันเปนกระบวน
การทีโ่ ปรงใส และเปนไปตามบรรทัดฐานสากล
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ขอวิพากษวิจารณที่สมเหตุสมผลในกรณีการขาย
โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลมีอยูเพียง 2 ประการ คือ
ประการแรก รัฐบาลอานันท 2 ไมมีมารยาททางการเมืองในการเรงขายโรงกลั่น
นํ้ ามันไทยออยล แทนที่จะรอการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบตอประชาชน
ประการที่ ส อง แมวากระบวนการประเมินราคาหนวยกลั่นนํ้ ามันจะโปรงใส
แตราคา 8,764 ลานบาทที่ขายเปนราคาที่ตํ่าเกินไป เพราะเปนราคาที่มิไดคํานึงถึงศักยภาพของ
ไทยออยล ใ นการแสวงหากํ าไรจากการผูกขาดที่มี ม ากขึ้ น อีก ทั้ง ยั ง เปน ราคาที่ประเมินจาก
ขอสมมติทวี่ า หนวยกลั่นนํ้ามันที่ 1 และ 2 จะสิ้นอายุการใชงานในป 2544 การคํานวณคาเชา
ทีร่ ฐั บาลพึงไดรบั จึงสิ้นสุดในป 2544 แทที่จริงแลวมีเหตุผลที่นาเชื่อวา อายุการใชงานจะยืนยาว
กวาป 2544 และหากไมมีการขายหนวยกลั่นนํ้ามัน ก็จะตองมีการตอสัญญาการเชาออกไปจากป
2544
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ขอโจมตีของพรรคฝายคานที่วา รัฐบาลอานันท 2 ขายโรงกลั่นไทยออยลในราคา
ทีต่ ากว
ํ่ าระดับอันสมควร จึงเปนขอโจมตีที่สมควรแกการรับฟง หากแตดวยเหตุผลที่แตกตางจากที่
ฝายคานกลาวอาง

ค. การทางพิเศษพิเศษแหงประเทศไทย
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ยุทธการทางดวนขั้นที่สอง6
ผมเฝาดูลีลาการฟาดงวงฟาดงาระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทยกับบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ จํากัด ดวยความตื่นตาตื่นใจ ทั้งสองสํานักตางระดมยอดฝมือออกมาสัประยุทธ
ชนิดใครดีใครอยู และทั้งสองฝายตางประกาศกองฟาวา ทางดวนของขาใครอยาแตะ
ประชาชนคนไทยกํ าลังจับตาดูวา รัฐบาลไทยสามารถหักดานบริษัททางดวน
กรุงเทพฯ เพื่อเปดใชทางดวนพิเศษขั้นที่สองไดหรือไม ในขณะที่สังคมโลกกําลังประเมินคนไทย
และสังคมไทยวารักษาสัจจะวาจามากนอยเพียงใด ลีลาที่ทั้งสองฝายหํ้ าหั่นกันนั้นไมบงบอก
แตนอ ยวา ทั้งสองเปนผูรวมลงทุนในโครงการเดียวกัน
ความเป น มาของโครงการทางด ว นพิ เ ศษขั้ น ที่ ส องสายบางโคล - แจ ง วั ฒ นะ
มีจุดเริ่มตนมาแตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เมื่อรัฐบาลนั้นตัดสินใจใหการทางพิเศษฯ
รวมลงทุนกับเอกชนในการสรางทางดวนขั้นที่สอง เหตุที่รัฐบาลมิไดใหการทางพิเศษฯเปนผูสราง
เองดังกรณีทางดวนพิเศษขั้นแรกนั้น ผมเขาใจวาเปนเพราะวิกฤตการณเงินคงคลังเพิ่งผานพนไป
ประกอบกับเปนชวงที่รัฐบาลกําลังเผชิญวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ ทางออกที่เหมาะสมก็คือ
การถายโอนการผลิตบางสวนไปใหแกภาคเอกชน (Privatization) แตโดยเหตุที่ทางดวนขั้นที่สอง
จักตองเชือ่ มตอกับทางดวนขั้นที่หนึ่งเพื่อเปนระบบทางดวนเดียวกัน และโดยเหตุที่การทางพิเศษฯ
ไดลงทุนสรางทางดวนขั้นที่หนึ่งไปแลว การสรางทางดวนขั้นที่สองจึงตองเปนการลงทุนรวม
ระหวางการทางพิเศษฯ กับผูประกอบการเอกชน
มติเดือนมิถนุ ายน 2530 ของรัฐบาลเปรมที่ใหเอกชนลงทุนรวมกับการทางพิเศษฯ
ในการสรางทางดวนขั้นที่สองปรากฏเปนจริงเมื่อมีการลงนามในสัญญาระหวางการทางพิเศษฯกับ
บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ จํากัด (Bangkok Expressway Co. Ltd. = BECL) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2531 ยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ มีบริษัท Kumagai Gumi แหงประเทศญี่ปุนถือหุน 65%
และมีธนาคารพาณิชยไทย 11 ธนาคารถือหุนรวม อาทิเชน ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทย
6
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พาณิชย ธนาคารทหารไทยฯ ธนาคารกรุงไทยฯ เปนตน ในทางปฏิบัติ Kumagai Gumi เปนผู
ควบคุมจัดการบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ซึ่งระดมทุน 27,500 ลานบาทสําหรับโครงการนี้ บริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯกูเ งินจากธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 11 ธนาคารที่รวมถือหุน และกูเงินจากสถาบัน
การเงินตางประเทศรวม 29 แหง โดยมี Dai-Ichi Kangyo Bank, Long-term Credit Bank of
Japan, National Westminster Bank, และ Credit Lyonais เปนหัวหอกในการประสานการใหกู
เมื่อรัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขามาลงทุนสรางทางดวนขั้นที่สอง
TOR (term of reference) บงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน BTO ( = Build, Transfer, and
Operate) อยางชัดเจน กลาวคือ ผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนกอสรางทางดวนพิเศษ เมื่อสรางเสร็จ
แลวจึงโอนกรรมสิทธิ์ทางดวนใหแกการทางพิเศษฯ แตผูรับสัมปทานเปนผูประกอบการกิจการ
ทางดวนตลอดอายุสัมปทาน 30 ป
บริษัท Kumagai Gumi ซึง่ เปนแกนนําในการจัดตั้งบริษัททางดวนกรุงเทพฯได
อาศัย TOR ดังกลาวนี้ในการเชิญชวนผูอื่นมารวมถือหุน และในการเจรจาขอเงินกูจากสถาบัน
การเงินตาง ๆ บรรดาสถาบันการเงินที่ใหเงินกูแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ตางก็เขาใจวา บริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ เปนผูประกอบกิจการทางดวนเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว มิฉะนั้นอาจ
ตองยับยัง้ ชัง่ ใจเกี่ยวกับการปลอยเงินกูมากกวาปกติ
แตแลวเมือ่ การกอสราง Section A ของทางดวนขั้นที่สองใกลจะแลวเสร็จ ความ
ขัดแยงระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯก็ปรากฏอยางชัดเจน การทางพิเศษฯ
กลาวอางวา ทางดวนเปนกรรมสิทธิ์ของการทางพิเศษฯ ดังนั้น การทางพิเศษฯจึงตองเปนผู
ประกอบกิจการและบริหารระบบทางดวนทั้งหมด ซึ่งรวมทางดวนขั้นที่สองดวย ทั้งนี้โดยอางอิง
ข อสั ญ ญาบางข อ และอ า งอิ งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ซึ่ง เปนกฎหมายกอตั้งการ
ทางพิเศษฯวามีบทบัญญัติที่กําหนดใหการทางพิเศษฯ เปนผูประกอบกิจการและเก็บคาทางดวน
ครั้นเมื่อความขัดแยงระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯใกลถึง
จุดแตกหัก พนักงานการทางพิเศษฯกวา 500 คน ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกลาวหาเปนนัยๆวา
บริษัททางดวนกรุงเทพฯสรางความเขาใจผิดแกสาธารณชนวา สัมปทานการสรางทางดวนขั้นที่
สองเปนสัมปทานแบบ BTO แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม พนักงานการทางพิเศษฯกลาวอาง
รายละเอียดในสัญญาเพื่อชี้ใหเห็นวา อํานาจในการบริหารจัดการเปนอํานาจของการทางพิเศษฯ
ขอเท็จจริงปรากฏวา สัญญาการลงทุนระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัททางดวน
กรุงเทพฯ มีขอ ความอันคลุมเครือ และไมสอดคลองกับ TOR ที่บงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน
BTO
เหตุไฉนการณจึงเปนเชนนี้ได ?
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ขอมูลจากผูถือหุนบริษัททางดวนกรุงเทพฯบอกกลาววา เมื่อทั้งสองฝายตกลง
รางสัญญาในลักษณะที่เปนการใหสัมปทานแบบ BTO กรมอัยการแสดงความไมแนใจวา การทาง
พิเศษฯ สามารถใหสัมปทานในลักษณะดังกลาวไดหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 290 เปดชองใหเอกชนเขามาบริหารทางดวน และเก็บคาทางดวนไดหรือไม
กรมอัยการแนะนําใหการทางพิเศษฯ เสนอเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ
แตบริ ษั ท ทางดวนกรุงเทพฯไมตองการรอคอยการลงนามในสัญญาอีกตอไป
เพราะไดเสียเวลาไปมากแลว ประกอบกับไดใชจายไปในการหาผูถือหุนและในการหาแหลงเงินกู
เปน จํ านวนมาก จึงตัดสินใจลงนามในสัญญาที่ใหอํ านาจการบริหารจัดการและการเก็บคา
ทางดวนแกการทางพิเศษฯ โดยมีความเขาใจรวมกับการทางพิเศษฯวา สัมปทานของโครงการ
ทางดวนขั้นที่สองเปนสัมปทานแบบ BTO การทางพิเศษฯจะตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความในภายหลัง และหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา เอกชนไมมีอํ านาจ
การบริหารจัดการและการเก็บคาทางดวน การทางพิเศษฯก็จะตองดํ าเนินการแกไขกฎหมาย
เพือ่ ใหสามารถใหสมั ปทานแบบ BTO ได บริษัททางดวนกรุงเทพฯกลาวหาวา ภายหลังการลงนาม
ในสัญญาการลงทุน การทางพิเศษฯไมเคยเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเลย
ขอตกลงนอกสัญญาดังที่กลาวขางตนนี้เปนเรื่องที่ตองฟงหูไวหู กระนั้นก็ตาม
มีเหตุผลทีจ่ ะเชื่อวา ขอตกลงนอกสัญญานี้มีจริง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท Kumagai Gumi แสวง
หาผูร ว มลงทุน และตลอดระยะเวลาที่บริษัททางดวนกรุงเทพฯ แสวงหาเงินกูจากสถาบันการเงิน
ตางๆ โครงการทางดวนขั้นที่สองถูกโฆษณาวาเปนโครงการสัมปทานแบบ BTO (= Build,
Operate and Transfer) ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ การทางพิเศษฯไมเคยออกแถลงการณปฏิเสธ
ขอกลาวอางของบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯแมแตนอย หากบริษัททางดวนกรุงเทพฯเที่ยวโฆษณาวา
โครงการทางดวนขั้นที่สองเปนโครงการสัมปทานแบบ BTO ทั้งๆที่ขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนั้น
การทางพิเศษฯก็สามารถกลาวหาบริษัททางดวนกรุงเทพฯไดวามีพฤติกรรมฉอฉลและหลอกลวง
การหักพราดวยเขาในบั้นปลายไดทําลายเกียรติภูมิของประเทศไทยในสังคมโลกไปจนเกือบหมด
สิ้น เพราะชุมชนระหวางประเทศมีความเขาใจวาสัญญาการลงทุนนี้เปนสัญญา BTO หาก
ความเขาใจนี้เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน การทางพิเศษฯก็ไมเคยคิดแกไขความเขาใจผิดดัง
กลาวนี้ ผลทีต่ ามมาก็คือ สังคมโลกกําลังลงความเห็นวา รัฐบาลไทย `เบี้ยว' สัญญา ซึ่งจะมี
ผลกระทบอยางสําคัญตอการลงทุนของชาวตางประเทศในประเทศไทยในอนาคต
ผมทราบดีวา สัญญาการลงทุนที่การทางพิเศษฯทํากับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ
เปนสัญญาที่เกื้อประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯเกินกวาที่จํ าเปน และผมก็ทราบดีวา
กระบวนการเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาติ ชุณหะวัณเปนไป
อยางรวดเร็วจนอดมีขอกังขามิได แตในเมื่อรัฐบาลไทยลงนามในสัญญาแลว รัฐบาลก็ควรที่จะ
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ปฏิบตั ติ ามสัญญาการ `เบี้ยว' สัญญามิไดสรางความเสื่อมเสียแกรัฐบาลเทานั้น หากยังเปนการ
ทําลายเกียรติภูมิของประเทศชาติอีกดวย
ความรูส กึ ทีว่ า รัฐบาลไทยไมรักษาสัจจะวาจา มีสวนทําใหบริษัท Obayashi แหง
ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนผูลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่สามของการทางพิเศษฯ
ถอนตัวจากการลงทุน ทั้งนี้เปนรายงานขาวของ Project Finance International ฉบับวันที่ 28
พฤษภาคม 2536 (The Nation, June 1, 1993)
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การเมืองวาดวยคาทางดวน7
การปรับคาทางดวนเปนเงื่อนไขขอหนึ่งที่ปรากฎในสัญญาการลงทุนโครงการ
ทางดวนขั้นที่สองระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย กับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จํากัด
การที่รัฐบาลมิไดปรับคาทางดวนตามที่กําหนดไวในสัญญา ไมเพียงแตกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางการทางพิเศษฯ กับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ เทานั้น หากทวายังนําความเสื่อมเสียมาสู
ประเทศไทยอีกดวย สังคมโลกพากันประนามวารัฐบาลไทย `เบี้ยว' สัญญา ซึ่งจะแกไขตัวอยางไร
ยอมฟงไมขึ้นทั้งสิ้น
เมือ่ บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ กลาวหาวา การทางพิเศษฯ `เบี้ยว' สัญญาที่มิได
มอบอํานาจการบริหารจัดการแกบริษัทฯ การทางพิเศษฯยังพอแกตัวไดวา สัญญาระหวางองคกร
ทัง้ สองมิไดบงบอกลักษณะสัมปทานวาเปน BTO (= Build, Transfer, and Operate) แมบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯจะกลาวอางวา เหตุที่บริษัทฯลงนามในสัญญาก็เพราะมีขอตกลงนอกสัญญา
ทีจ่ ะปรับสัมปทานใหเปน BTO ในภายหลัง แตการตัดสินใจในการลงนามในสัญญานั้นยอมตอง
คํานึงถึงภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากการที่สัญญามิไดปรับสัมปทานใหเปน BTO ดวย การที่บริษัท
ทางด ว นกรุ ง เทพฯ ตั ด สิ น ใจลงนามในสั ญ ญานั้ น ก็ ค งเป น เพราะได ป ระมาณการแล ว ว า
ผลตอบแทนของโครงการคุมกับภาวะความเสี่ยงดังกลาวนี้ หากผลการประมาณการปรากฏวา
ผลตอบแทนของโครงการไมคุมกับภาวะการเสี่ยงอันเกิดจากการที่มิไดปรับสัมปทานเปน BTO
บริษทั ทางดวน กรุงเทพฯ ก็คงไมรีบรอนลงนามในสัญญา การตัดสินใจลงนามในสัญญา ทั้งๆที่
สัญญามีขอ ตกลงที่คลุมเครือและไมสอดคลองกับเงื่อนไขแหงคําประกาศเชิญชวนใหลงทุน (terms
of reference) ความรับผิดชอบยอมเปนของบริษัททางดวนกรุงเทพฯแตเพียงผูเดียว จะผลักภาระ
ความรับผิดชอบไปใหผูอื่นหาควรไม การทางพิเศษฯมีความผิดที่มิไดปรับสัมปทานเปน BTO
หากมีขอตกลงนอกสัญญาดังกลาวจริง แตถาหากไมมีขอตกลงนอกสัญญาดังที่บริษัททางดวน
กรุงเทพฯกลาวอาง การทางพิเศษฯก็ยังมีความผิดที่มิไดปาวรองใหสังคมโลกรับรูวา สัญญา
ระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯมิใชการใหสัมปทานในลักษณะ BTO
ในขณะที่ประเด็นการปรับสัมปทานเปน BTO เปนประเด็นที่ตองมีการไตสวน
ขอเท็จจริง แตประเด็นการปรับคาทางดวนเปนเรื่องการ `เบี้ยว' สัญญาอยางมิอาจปฏิเสธได
7

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2536
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บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯเริ่มลงมือกอสรางทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2533 แตการทางพิเศษฯสามารถสงมอบที่ดินไดเพียง 1% ของจํานวนที่ดินทั้งหมด ความลาชา
ในการสงมอบทีด่ นิ เกิดจากปญหาในการเวนคืนที่ดิน เพราะประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินมีความรูสึก
วามิไดรับความเปนธรรม เนื่องจากเงินชดเชยที่ไดรับตํ่าเกินไป จึงพากันรวมตัวตอตาน ในบาง
กรณี ดังเชนชุมชนบานครัว การตอตานมีพื้นฐานมาจากความแตกตางดานวัฒนธรรมและ
ความคิด ครั้นเมื่อมีประกาศ รสช. ฉบับที่ 44 ซึ่งกําหนดใหจายคาเวนคืนที่ดินตามราคาตลาด
การทางพิเศษฯ ก็ตองเผชิญปญหาทางการเงินอยางรุนแรง รายจายในการเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น
จากวงเงิน 10,218.6 ลานบาทในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปน 22,218 ลานบาท
ความลาชาในการสงมอบที่ดิน ไมเพียงแตจะทําใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ตอง
เลื่อนกําหนดการกอสรางออกไปเทานั้น หากยังสรางภาระการเงินแกบริษัทดวย เนื่องจากราคา
วัสดุกอสรางแพงขึ้น
ตามสัญญาเดิม โครงการทางดวนพิเศษขั้นที่สองมีอายุสัมปทาน 30 ป ชวงสามป
แรกเปนชวงเวลาของการกอสราง สวนที่เหลืออีก 27 ปเปนชวงของการหารายได ในชวง 9 ปแรก
(ปที่ 4-12) การแบงปนผลประโยชนระหวางบริษัททางดวนกรุงเทพฯกับการทางพิเศษฯเปนไป
ตามสัดสวน 60 ตอ 40 ในชวง 9 ปถัดมา (ปที่ 13-21) สัดสวนการแบงปนผลประโยชนเทากับ 50
ตอ 50 และลดลงเหลือ 40 ตอ 60 ในชวง 9 ปสุดทาย (ปที่ 22-30)
ผลประโยชนที่แบงปนกันระหวางการทางพิเศษฯกับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ
ครอบคลุมรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองรวมกัน ขอตกลงดังกลาวนี้ทําใหมีขอโจมตีวา
รัฐบาลและการทางพิเศษฯแบงปนผลประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯมากเกินกวาที่ควร
ทั้งนี้เพราะเหตุวา บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯมิไดลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่หนึ่ง แตกลับได
สวนแบงผลประโยชนจากทางดวนขั้นที่หนึ่งดวย ผูถือหุนในบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ อธิบายวา
เมื่อโครงการทางดวนขั้นที่สองแลวเสร็จ ทางดวนขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองจะเชื่อมตอเปนระบบ
ทางดวนเดียวกัน การเชื่อมตอทางดวนทั้งสองนี้ ยอมทําใหความตองการใชทางดวนขั้นที่หนึ่งมี
มากกวากรณีทที่ างดวนขัน้ ทีห่ นึ่งแยกเปนเอกเทศจากทางดวนขั้นที่สอง ดังนั้น ผูลงทุนในโครงการ
ทางดวนขั้นที่สองจึงควรที่จะไดรับสวนแบงรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งดวย หากไมยอมแบงปน
รายไดจากทางดวนขัน้ ทีห่ นึ่งแกผูลงทุนในโครงการทางดวนขั้นที่สอง ก็ตองตั้งดานเก็บคาทางดวน
ณ จุดเชือ่ มตอระหวางทางดวนขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สอง ซึ่งจะทําใหการจราจรบนทางดวนติดขัดมาก
กวาที่ควรจะเปนผลเสียอันเกิดจากการตั้งดานนี้เอง จึงทําใหคูสัญญาตกลงที่จะรวมรายไดจาก
ทางดวนขั้นที่หนึ่ง และขั้นที่สอง แลวนํามาแบงปนกัน ในการนี้มีขอตกลงที่จะปรับคาทางดวน
เพื่อใหการทางพิเศษฯ และบริษัททางดวนกรุงเทพฯมีรายไดพอเพียงที่จะชําระคืนเงินกู และเพื่อ
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ทีจ่ ะใหการทางพิเศษฯ มีรายไดชดเชยจากการที่ตองแบงปนรายไดจากทางดวนขั้นที่หนึ่งแกบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ
ดวยเหตุนี้เอง ขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนจึงผูกติดไวกับการกํ าหนด
คาทางดวน ทัง้ นีก้ ารทางพิเศษฯจักตองปรับคาทางดวนจากอัตรา 10 บาท เปน 20 บาท เมื่อเริ่ม
กอสรางทางดวนขั้นที่สองในวันที่ 1 มีนาคม 2533 และจะตองปรับคาทางดวนเปน 30 บาท
ในเดือนมีนาคม 2536 หลังจากนั้นจะมีการปรับคาทางดวนทุก ๆ 5 ปตามภาวะเงินเฟอ
รัฐบาลไทยไมยอมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการปรับคาทางดวนตั้งแตตน ทั้งนี้
มีขอ นาสังเกตวา รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึง่ เปนผูลงนามในขอตกลงการลงทุนกับบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯกลับเปนผูเริ่มตน `เบี้ยว' สัญญาเสียเอง เพราะเมื่อถึงกําหนดการกอสราง
ทางดวนขัน้ ทีส่ องเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2533 และการทางพิเศษฯตองปรับคาทางดวนเปน 20 บาท
แตนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลับนั่งทับเรื่องนี้ไว ภายหลัง
การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยในยุครัฐบาลอานันท 1 แสดงความขึงขังในการปรับคาทางดวน แตแลวก็ถูก สภา รสช.
ทัดทานไว เพิง่ จะมาปรับคาทางดวนจาก 10 บาท เปน 15 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2535
ในยุครัฐบาลอานันท 2 นี้เอง แมแตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ยังมิหาญกลาที่จะปรับคาทาง
ดวน เปน 20 บาท
ดวยเหตุดังนั้น ภาระการปรับคาทางดวนเปน 30 บาท จึงตกหนักแกรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย แตรัฐบาลนายชวนก็หาทางออกดวยการปรับคาทางดวนเพิ่มขึ้นเปน 20 บาท
โดยแบงปนผลประโยชนแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯ 18 บาท และการทางพิเศษฯรับเพียง 2 บาท
ทัง้ นีต้ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 คาทางดวนอัตราใหมนี้เดิมกําหนดใหเริ่ม
บังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2536 และจะปรับเปน 25 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 แมวา
การปรั บ ค า ทางด ว นครั้ ง นี้ จ ะไม ทํ าให บ ริ ษั ท ทางด ว นกรุง เทพฯเสี ย ผลประโยชน ในระยะแรก
แตรฐั บาลไทยก็ไดละเมิดสัญญาที่มิไดปรับคาทางดวนเปน 30 บาท ในระยะตอไปเมื่อมีการปรับ
คาทางดวนตามภาวะเงินเฟอ ก็จะตองมีขอพิพาทกันอีกวา จะปรับจากฐาน 20 บาท หรือฐาน 30
บาท
การปรับราคาสินคาและบริการในสังคมเศรษฐกิจไทยมักจะมีนัยทางการเมือง
ยิ่งสินคาและบริการที่ปรับราคานั้นมีความสําคัญและสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเพียงใด
นัยทางการเมืองก็จะยิง่ มีความสําคัญมากเพียงนั้น รัฐบาลไทยทั้งในยุคเผด็จการและที่มาจากการ
เลือกตั้งมักจะมีความหวั่นเกรงวา การปรับราคาสินคาและบริการจะมีผลสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาล ยิง่ ราคาบริการสาธารณูปโภคดวยแลวถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มิอาจแตะตองได แนวโนม
ที่รัฐบาลจะตรึงคาบริการสาธารณูปโภคไวในระดับเดิมกอใหเกิดผลเสียอยางนอย 2 ดาน
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ในดานหนึ่ง รัฐวิสาหกิจที่ผลิตบริการสาธารณูปโภค เมื่อไมสามารถปรับคาบริการได ก็ตอง
มีปญ
 หาทางดานการเงิน ในอีกดานหนึ่ง เมื่อมิอาจตรึงคาบริการในระดับเดิมได การขึ้นคาบริการ
มีแนวโนมที่จะฮวบฮาบ ซึง่ สงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกวาที่ควร
ในกรณีโครงการทางดวนขั้นที่สองนี้ หากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ปรับคาทางดวนตามสัญญาตั้งแตตน ประพฤติกรรมดังกลาวนี้ก็จะเปนแบบอยางแกรัฐบาลชุด
ตอๆมาที่จะปฏิบัติตาม แตเมื่อรัฐบาลชาติชาย ซึ่งเปนผูลงนามในสัญญา กลับนํารองในการ
`เบี้ยว' สัญญาเสียเอง แรงผลักดันที่จะใหรัฐบาลชุดตอๆมาปฏิบัติตามสัญญาจึงออนระโหย
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลชาติชายมิไดปรับคาทางดวนตามขั้นตอน ยอมเปนภาระแกรัฐบาลชุดตอๆ
มาทีจ่ ะตองปรับคาทางดวนอยางฮวบฮาบ
สังคมโลกจักตองเรียนรูบทเรียนวา อยาไดทําสัญญาการลงทุนหรือสัญญาการรับ
สัมปทานกับรัฐบาลไทย โดยที่กําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ปรับราคาสินคาและบริการ เพราะเปนเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยไมเคยปฏิบัติได และมีแนวโนมที่จะไม
ปฏิบัติดวย
บริษัท Kumagai Gumi ผูถ อื หุน ใหญในบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด คงนึกวา
โครงการทางดวนขัน้ ที่สองเปน `หมู' ที่เคี้ยวไดงายๆ แตกวาจะรูวาเปนหมูปาเขี้ยวตันก็สายเสียแลว
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BOT, BTO, BOO, BOOT, BOOST, และ BRT8
หากมิใชเปนเพราะปญหาความขัดแยงระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทยกับ
บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ จํากัด ในเรื่องผลประโยชนของระบบทางดวนพิเศษขั้นที่สอง ประชาชน
คนไทยก็คงยากที่จะไดยินชื่อ BOT หรือ BTO
บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ จํากัด อางสิทธิในการบริหารระบบทางดวนพิเศษขั้นที่
สอง โดยอางวา สัมปทานในการสรางระบบทางดวนดังกลาวนี้เปนสัมปทานแบบ BTO ( = Build,
Transfer, and Operate) ในขณะที่การทางพิเศษฯ อางประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290
(พ.ศ.2515) วามิอาจถายโอนอํานาจการบริหารทางดวนใหแกเอกชนได
ระบบการใหสัมปทานแบบ BTO หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะกลาวถึงในภายหลัง
มักจะใชกบั การสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ดังเชนถนนและทางหลวง
ทาเรือ โรงงานไฟฟา ระบบโทรคมนาคม และระบบการประปา ระบบการใหสัมปทานแบบ BTO
เกิดขึ้นเนื่องจากมีนักลงทุนเอกชนขันอาสาที่จะสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือผลิต
บริการสาธารณูปโภคใหแกประเทศดอยพัฒนา นักลงทุนเอกชนดังกลาวนี้โดยทั่วไปเปนบริษัท
กอสรางระหวางประเทศ หรือมิฉะนั้นก็เปนบริษัทผูขายเครื่องจักรหรือครุภัณฑขนาดใหญ รวมทั้ง
อาจเปนบริษัทระหวางประเทศที่รับจางติดตั้งและจัดระบบโรงงาน ในทางปฏิบัติ บริษัทผูเสนอ
โครงการเหลานีม้ กั จะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม เพื่อขอสัมปทานจากรัฐบาลประเทศเจาบาน ทั้งนี้มักจะ
มีนายทุนในประเทศเจาบานรวมถือหุนดวย ผูถือหุนอื่นๆนอกจากบริษัทผูเสนอโครงการแลว
ยังประกอบดวยนักลงทุนระหวางประเทศ และสถาบันการเงินที่เปนเจาหนี้ดวย
ในกรณีโครงการทางดวนขั้นที่สอง บริษัท กูมาไก กูมิ จํากัด (Kumagai Gumi
Co. Ltd.) ซึง่ ประกอบธุรกิจการกอสรางและที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนหัวหอกในการขอสัมปทาน
ในการสรางทางดวนขั้นที่สอง เมื่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติในเดือนมิถุนายน 2530
ใหการทางพิเศษฯลงทุนรวมกับเอกชนในการสรางทางดวนขั้นที่สอง ไมปรากฏแนชัดวา มติ
8

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 สิงหาคม 2536
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ดังกลาวเกิดจากการผลักดันและวิ่งเตนของบริษัท กูมาไก กูมิ หรือไม แตการณปรากฏตอมาวา
บริษัทกูมาไก กูมิ เปนตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งบริษัท ทางดวนกรุเทพฯ จํ ากัด (Bangkok
Expressway Company Limited = BECL) โดยมีผถู อื หุน 11 ราย บริษัท กูมาไก กูมิ เปนผูถือหุน
ใหญ โดยถือหุนถึง 65% ผูถือหุนอื่น ๆ ประกอบดวยธนาคารพัฒนาอาเซีย (Asian Development
Bank) บริษทั ช.การชาง จํากัด สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และสถาบันการเงินที่มี
ฐานะเปนเจาหนี้ของบริษัททางดวนกรุงเทพฯดวย ดังเชนธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอาเซีย
ในเดือนกุมภาพันธ 2531 บริษัท กูมาไก กูมิ และบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ
รวมกันจัดตั้ง Bangkok Expressway Consortium (= BEC) เพือ่ ตระเตรียมรางขอเสนอและ
เจรจาขอสัมปานการสรางทางดวนขั้นที่สองกับการทางพิเศษฯ ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดอีกเชนกันวา
การทางพิเศษฯเปนผูเชื้อเชิญใหบริษัท กูมาไก กูมิฯ เสนอขอสัมปทาน หรือบริษัท กูมาไก กูมิฯ
อาศัยชองทางทางการเมืองอื่นใดในการไดมาซึ่งสัมปทานดังกลาวนี้
การเจรจาระหวางการทางพิเศษฯ กับ BEC เริ่มตนในเดือนเมษายน 2531 ครั้นถึง
ปลายเดือนกรกฎาคมศกเดียวกัน ก็ปรากฏแนชัดวา การทางพิเศษฯตกลงที่จะใหสัมปทาน
การสรางทางดวนขัน้ ที่สองแกบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน
2531 ยืนยันความขอนี้
กลาวโดยสรุปก็คือ เมื่อรัฐบาลเปรมมีมติใหการทางพิเศษฯลงทุนรวมกับเอกชน
ในการสรางระบบทางดวนขั้นที่สองในเดือนมิถุนายน 2530 นั้น ไมปรากฏชื่อผูประกอบการเอกชน
รายอืน่ ทีย่ นื่ ขอสัมปทาน จนอดมีขอกังขามิไดวา การผลักดันนโยบายดังกลาวนี้เปนฝมือของบริษัท
กูมไิ ก กูมฯิ ตัง้ แตตน ยิ่งเมื่อศึกษาระบบการใหสัมปทานแบบ BTO หรือ BOT ดวยแลว ก็ยิ่งพบวา
การผลั ก ดั น นโยบายการใหสัม ปทานเอกชนในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สาธารณูปโภคตาง ๆ มักจะริเริ่มโดยบรรษัทระหวางประเทศ
แมวา ระบบการใหสัมปทานแบบ BTO หรือ BOT จะมิใชของใหม แตเพิ่งจะ
เฟอ งฟูในทศวรรษ 2520 นี้เอง เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา บริษัทกอสรางระหวางประเทศ ซึ่งมีงาน
ชุกมือภายหลังทีเ่ กิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 กลับเผชิญกับภาวะธุรกิจซบเซาเมื่อยาง
เขาสูท ศวรรษ 2520 การกอสรางในตะวันออกกลางเริ่มบรรเทาเบาบางลง มิหนําซํ้ายังถูกซํ้าเติม
ดวยภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 บรรดาบริษัท
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ที่ขายเครื่องจักรและครุภัณฑอื่นๆ ลวนแลวแตเผชิญกับภาวะธุรกิจซบเซาเชนเดียวกับธุรกิจ
กอสราง บริษัทระหวางประเทศเหลานี้จึงคิดคนวิธีที่จะฟนฟูธุรกิจดวยการเสนอโครงการกอสราง
และโครงการสาธารณูปโภคตอรัฐบาลประเทศโลกที่สาม บริษัทยักษใหญเหลานี้จะเปนผูลงทุน
ในโครงการที่ไดรับสัมปทาน เปนเจาของในถาวรวัตถุที่สรางขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง และหารายได
จากถาวรวัตถุนั้นจนสามารถชํ าระคืนหนี้ไดทั้งหมด แลวจึงยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของประเทศ
เจาบาน ทั้งนี้จะตองมีขอตกลงในการแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐบาลประเทศเจาบานกับ
บริษทั ผูลงทุนอยางชัดเจน
นายกรัฐมนตรีเตอรกัต โอซาล (Turgut Ozal) แหงเตอรกีเปนผูขนานนามระบบ
การใหสมั ปทานดังที่บรรยายขางตนนี้วา ระบบ BOT ซึ่งยอมาจากคําวา Build, Own, and
Transfer หรือ Build, Operate, and Transfer โครงการแรกที่รัฐบาลเตอรกีกาหนดที
ํ
่จะให
สัมปทานแบบ BOT ก็คือ โครงการกอสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียรที่เมือง Akkuyu โดยที่บริษัทที่
อาสากอสรางไดแก Atomic Energy of Canada Limited รวมกับ Kraftwerk Union of West
Germany แตการเจรจาระหวางรัฐบาลเตอรกีกับบริษัทผูขอสัมปทานไมสามารถตกลงกันได
โครงการนี้ จึ ง ต อ งระงั บ ไปในที่ สุ ด กระนั้ น ก็ ต าม รั ฐ บาลเตอรกีไดใหสัมปทานแบบ BOT
ในโครงการตาง ๆ มากกวา 20 โครงการ โครงการเหลานี้ประกอบดวยโครงการทางหลวง ทาเรือ
ทาอากาศยาน โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังถานหิน และการจัดเขตการคาเสรี
ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT เปนที่นิยมอยางแพรหลายในทศวรรษ 2520
ทั้งนี้ดวยสาเหตุหลายตอหลายประการ ในดานหนึ่ง รัฐบาลประเทศโลกที่สามตองการขยาย
โครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและบริการสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต แตติดขัดที่ไมมีทรัพยากรทางการเงิน นอกจากนี้ ประเทศ
ดอยพัฒนาจํานวนไมนอยตองเผชิญกับวิกฤติการณหนี้ตางประเทศและวิกฤติการณทางการคลัง
ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT ไมเพียงแตจะชวยผอนคลายขีดจํากัดทางการคลังของรัฐบาล
ประเทศโลกที่สามเทานั้น หากทวายังสอดคลองกับกระแสการถายโอนบทบาททางเศรษฐกิจไปสู
ภาคเอกชน (privatization) อีกดวย ในอีกดานหนึ่ง ระบบการใหสัมปทานแบบ BOT ก็ใหประโยชน
แกบริษัทผูขอสัมปทาน เพราะชวยใหมีงานทํ าและขายของได นอกจากนี้ ธนาคารโลกและ
เครือขายยังอํานวยความสะดวกในการใหเงินกู เพราะการใหสัมปทานแบบ BOT สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม
แมระบบการใหสัมปทานดังที่กลาวขางตนนี้ จะเริ่มตนดวยระบบ BOT (= Build,
Operate, and Transfer) แตในไมชารูปแบบการใหสัมปทานเริ่มแตกแขนงและมีลักษณะ
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หลากหลาย เพราะขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการ และผลการเจรจาระหวางรัฐบาลเจาบานกับ
บริษทั ผูขอสัมปทาน รูปแบบสัมปทานที่แตกตางไปไดแก
(1) BTO (= Build, Transfer, and Operate) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับสัมปทาน
เปนผูล งทุนโครงการ เมื่อการกอสรางแลวเสร็จยกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเจาบาน โดยที่รัฐบาล
เจาบานหรือบริษัทผูรับสัมปทานเปนผูบริหารโครงการ ทั้งนี้แลวแตขอตกลง
(2) BOO (= Build, Own, and Operate) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับสัมปทาน
เปนผูลงทุนสราง เปนเจาของและเปนผูประกอบการ โดยไมตองโอนกรรมสิทธิ์ใหแกรัฐบาล
เจาบาน
(3) BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับ
สัมปทานเปนผูลงทุนสราง เปนเจาของและเปนผูประกอบการชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงโอนเปน
กรรมสิทธิ์แกรัฐบาลเจาบานในภายหลัง
(4) BOOST (= Build, Own, Operate, Subsidize, and Transfer) สัมปทาน
รูปแบบนี้มีสาระสํ าคัญเหมือนกับระบบ BOOT ตางกันแตเพียงวา ในระหวางที่บริษัทผูรับ
สัมปทานกําลังดําเนินโครงการ รัฐบาลเจาบานตองใหเงินอุดหนุนแกบริษัทผูรับสัมปทาน
(5) BRT (= Build, Rent, and Transfer) ตามรูปแบบนี้ บริษัทผูรับสัมปทาน
เปนผูล งทุนกอสราง เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ ก็ใหเชาแกรัฐบาลเจาบานชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวจึง
ยกกรรมสิทธิ์ใหในภายหลัง
แมวาระบบการใหสัมปทานแกเอกชนในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และผลิตบริการสาธารณูปโภคประเภทตางๆจะเฟองฟูมากในทศวรรษ 2520 แตภายหลังจากที่
สังคมโลกฟน ตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ระบบการใหสัมปทาน
แบบ BOT หรือรูปแบบอื่นใด ก็มิไดเฟองฟูดุจดังปางกอน สวนหนึ่งเปนเพราะวา บรรดาบริษัท
กอสรางระหวางประเทศมิไดวางงานดังยุคที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย และบริษัทผูผลิตเครื่องจักร
สามารถขายของได อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา การแสวงหารายไดจากโครงการสัมปทานแบบ BOT
หรือรูปแบบอื่นมิไดเปนไปอยางราบรื่น ในบางกรณีมีความขัดแยงเกี่ยวกับการแบงปนรายได
เนื่องจากความไมชัดเจนของสัญญา และในบางกรณีรัฐบาลประเทศเจาบานใหสัมปทานแก
เอกชน โดยที่มิไดยอมรับบทบาทของเอกชนในการผลิตบริการสาธารณูปโภค
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การบริหารราชการแผนดิน
กรณีโครงการทางดวนขั้นที่สอง9
เมื่อการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ยื่นฟองบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ
จํากัด เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2536 ในขอหาละเมิด และศาลมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นใหบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯเปดใหประชาชนใชทางดวนขั้นที่สองเพื่อบรรเทาปญหาการจราจร ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2536 เวลา 15.00 น. เปนตนไป ชุมชนทุนนิยมโลกก็พากันจับตามองพฤติกรรม
ของรัฐบาลไทย แมวา ผูนํารัฐบาลนายชวน หลีกภัย ตางพากันขับขานลํานําวาดวย `ภาพพจนไทย
ยังไมเสีย' แตในอีกดานหนึ่งนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยถูกสั่งการใหชี้แจงสถาบันการเงินตางๆ
โดยเฉพาะทีเ่ ปนเจาหนี้บริษัท ทางดวนกรุงเทพฯวา รัฐบาลไทยยังคงปฏิบัติตามพันธกิจที่ปรากฎ
ในสัญญาทีท่ ากั
ํ บบริษทั ดังกลาว กระทรวงการคลังถูกสั่งการใหขับขานลํานําวาดวย `เมืองไทย
ยังสวยอยู' ในที่ประชุมสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ กระทรวง
การตางประเทศก็ถูกสั่งการใหมารวมประสานเสียงในการขับขานลํานําดังกลาวนี้ ในขณะที่ กทพ.
อาสาที่ จ ะว า จ า งบริ ษั ท โฆษณาในการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาคมโลกรั บ ทราบรู ป ลั ก ษณ ที่
`แทจริง' ของรัฐบาลไทย ทั้งนี้มิใชเพื่อแกภาพพจนของเมืองไทยและรัฐบาลไทย เพราะรัฐบาลไทย
อางวา `ภาพพจนไทยยังไมเสีย'
การประกาศขึน้ คาทางดวนเปน 30 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 และการ
ขอใหศาลไตสวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อเปดใชทางดวนขั้นที่สอง อันเปนวิธีการชั่วคราวกอนการ
พิพากษาในเวลาตอมานั้น กทพ.และกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจดําเนินการโดยมิไดปรึกษาหรือ
แมแตรายงานใหนายกรัฐมนตรีไดทราบลวงหนา นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ผูรักษาการตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ก็คงอยูในฐานะอันไมแตกตางจากนายกรัฐมนตรีที่กําลังเยือนสาธารณรัฐประชาชน
จีนมากนัก แมแตนายอํานวย วีรวรรณ ซึง่ รับผิดชอบกํากับนโยบายและการบริหาร กทพ. และอยู
ในคณะผูต ดิ ตามนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ยังไดรับรายงานในภายหลัง
ผูนํารัฐบาลเหลานี้จําตอง `ตกบันไดพลอยโจน' ดวยการขับขานลํานําวาดวย
`สุขวิชทําดี' และ `ชวลิตทําดี' ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน นายอํานวยจําตองตกบันไดพลอยโจน
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 กันยายน 2536
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ด ว ยเหตุ ที่ ก ารตั ด สิ น ใจครั้ ง นี้ เ ปน การตัดสินใจของผูนํ าพรรคความหวัง ใหม อัน เปน ตน สัง กัด
นอกจากนี้ ความสัมพันธที่นายอํานวยมีกับนายไชย ณ ศีลวันต แหงธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเปน
เจาหนีแ้ ละผูถ อื หุน รายสําคัญของบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ ยังความหวาดระแวงแกผูคนใน กทพ.
อีกดวย อยางนอยที่สุด ประธานคณะกรรมการบริหาร กทพ. ไดออกมาใหสัมภาษณในชวงที่
เหตุการณกาลั
ํ งเขาดายเขาเข็มวา มีบุคคลในรัฐบาลที่ใหญกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
คอยใหทายบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ จนเปนเหตุใหการเจรจาระหวางหนวยงานทั้งสองมิอาจยุติ
ไดโดยงาย (ผูจ ัดการรายวัน และสยามโพสต ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2536)
ผูนําพรรคประชาธิปต ยจําตองตกบันไดพลอยโจน เพราะไมตองการใหประชาชน
รับรูความไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปตยเปน
แกนนํ า หากการปรับคาทางดวนเปน 30 บาท เพื่อใหเปนไปตามพันธะที่ปรากฏในสัญญา
และการอาศัยกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใหเปดใชทางดวนขั้นที่สอง เปนแนวทางปฏิบัติ
อันถูกตองดังที่ผูนําพรรคประชาธิปตยสรรเสริญ ผูคนในประเทศนี้ก็คงอดสงสัยมิไดวา เหตุไฉนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 จึงมิไดปรากฏในแนวทางอันนาสรรเสริญนี้
หากผูนําพรรคประชาธิปตยไมพอใจผูวาการ กทพ. และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยทีด่ าเนิ
ํ นการหักพราดวยเขาโดยมิไดปรึกษา ก็คงจะตองกลํ้ากลืนความไมพอใจดังกลาว
นี้ไว ในเมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยลอยตัวเหนือปญหา ดวยการบริหารราชการแผนดินแบบ
แยกสวนในการรับผิดชอบ มิใชดวยความรับผิดชอบรวมกัน เมื่อ กทพ. เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเรือ่ งคาทางดวนในการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536 ไมเพียงแตรัฐบาลจะมิไดชวย
กทพ.ในการตัดสินใจเทานั้น หากทวานายชวน หลีกภัย ยังไดใหสัมภาษณในเวลาตอมาวา การ
กําหนดคาทางดวนเปนอํานาจของ กทพ.ทีจ่ ะเสนอใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา คณะรัฐมนตรี
ไมมีอํานาจในเรื่องนี้ (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2536) การที่คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2536 เพียงแตรับทราบรายงานโดยมิไดกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน กอใหเกิดความอึดอัดใจอยางยิ่งแกผูวาการ กทพ. จนถึงกับมีวิวาทะกับนาย
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ผานสื่อมวลชน ในขณะที่โฆษกรัฐบาลชี้แจงวา การที่รัฐบาลมิไดเขาไปแกไข
ปญหาของ กทพ. ก็เพราะ กทพ. มิไดรายงานขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณแกรัฐบาล ดังนั้น
การประชุมเมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม จึงเพียงแตยืนยันมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 เทานั้น
โฆษกรัฐบาลยังคงขับขานลํานําเพลงเดียวกับนายกรัฐมนตรี เมื่อตอกยํ้าในเวลา
ตอมาวา อํานาจการกําหนดคาทางดวนเปนของ กทพ. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536
เพียงแตใหขอเสนอแนะแก กทพ. ในการจัดเก็บคาทางดวนในอัตรา 20 บาท โดยไมพยายาม
ใหกระทบสัญญา แตถาหากบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯยืนยันวาเปน 30 บาท รัฐบาลก็ตองปฏิบัติ
ตามสัญญา (สยามโพสต ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2536)
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ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมาย
จัดตัง้ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ระบุไวในขอ 47 (3) อยางชัดเจนวา อํานาจในการกําหนด
คาผานทางพิเศษเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยไมมีบทบัญญัติใดๆที่บังคับให
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
กฎหมายที่บัญญัติในทํานองเดียวกับ ปว. 290/2515 มีอยูเปนอันมาก โดยที่มี
กฎหมาย จํานวนไมมากนักที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในบางเรื่อง
หากรัฐบาลยึด หลักการบริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย อยางเครงครัด
คณะ รัฐมนตรีจะตองไมเขาไปกําหนดนโยบายหรือแทรกแซงในเรื่องที่กฎหมายมิไดใหอํานาจไว
กระทรวง หรื อทบวงจะมีเครือขายแหงอํ านาจที่ชัดเจน และใชอํ านาจตามตัวบทกฎหมาย
การบริหาราชการแผนดินจะมีการแยกสวนความรับผิดชอบตามกฎหมาย ภายใตหลักการบริหาร
ราชการแผนดินดังกลาวนี้ นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนเพียงไมประดับเทานั้น
แตจารีตการปกครองของไทยและนานาอารยประเทศมิไดเปนเชนที่กลาวขางตน
นี้ แมในเรื่องที่มีกฎหมายใหอํานาจแกเจากระทรวงอยางชัดเจน หากเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอ
ส ว นรวม เจ า กระทรวงมั ก จะนํ าเรื่ อ งเสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขอความเห็ น ชอบหรื อ ขอ
แนวนโยบาย จารีตการปกครองดังกลาวนี้เปนไปตามหลักการบริหารราชการแผนดินที่ยึดถือ
ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น รั ฐ บาลมี ห น า ที่ ข จั ด ทุ ก ข แ ละอํ านวยประโยชน สุ ข ให ป ระชาชน
คณะรัฐมนตรีจึงตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาของชาติบานเมือง การบริหาร
ราชการแผนดินโดยแยกสวนความรับผิดชอบ หรือโดยยึดถือตัวบทกฎหมายอยางเถรตรง ในบาง
กรณีอาจซํ้าเติมปญหาที่มีอยูแลวใหรุนแรงยิ่งขึ้น
แมในรัฐบาลนายชวน หลีกภัยนี้เอง คณะรัฐมนตรีก็ไดมีบทบาทในการชี้ขาด
เรือ่ งตางๆหลายตอหลายเรื่อง ทั้งๆที่กฎหมายมิไดใหอํานาจไวและเปนเรื่องที่มิจําตองขอความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรี ยกตัวอยางเชน การกําหนดคาธรรมเนียมการใชทางหลวงและสะพาน
พ.ร.บ.กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 มาตรา 3 ระบุไว
อยางชัดเจนวา อํ านาจในการกํ าหนดคาธรรมเนียมดังกลาวเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมิตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แตคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2536 มีสวนรวมในการตัดสินใจยกเลิก
การเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงบางเสนทาง
แมในกรณีการกําหนดคาทางดวนก็เชนเดียวกัน ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีและโฆษก
รัฐบาลตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา อํานาจการกําหนดคาทางดวนเปนของกระทรวงมหาดไทย
มิใชของคณะรัฐมนตรี แตเหตุไฉนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 จึงมีสวนประวิง
การปรับคาทางดวนเปน 30 บาท นายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลจะปฏิเสธไดอยางไรวา ตัวเลข
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20 บาท แทนทีจ่ ะเปน 25 บาทตามขอเสนอของนายอํานวย วีรวรรณ มิไดเปนผลจากการหารือ
และถกเถียงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แมคณะรัฐมนตรีจะไมมีอํานาจตามกฎหมายในการกําหนด
คาทางดวน แตคณะรัฐมนตรีก็ไดใชอํ านาจทางการเมือง ซึ่งรองรับดวยกฎหมายอื่นในการ
เหนีย่ วรัง้ มิใหมีการปรับคาทางดวนสูงเกินไป
ปญ หาโครงการทางดว นขั้ น ที่ส องเปน ปญ หาระดับ ชาติที่จํ าตอ งอาศั ย ความ
รับผิดชอบรวมกันของรัฐบาลในการแกไขตั้งแตตน เพราะโครงการดังกลาวนี้เปนสัมปทานที่ใหแก
บรรษัท ระหวางประเทศและใชเงินลงทุนจํานวนมาก การปลอยให กทพ.และกระทรวงมหาดไทย
ตัดสินใจดํ าเนินการแตลํ าพัง อาจทํ าใหละเลยผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ในเมื่อ
หนวยงานทั้งสองยึดถือประโยชนของ กทพ.เปนที่ตั้ง การตัดสินใจใชกระบวนการยุติธรรมในการ
บังคับใหเปดใชทางดวนขั้นที่สอง โดยปราศจากการประเมินผลประโยชนและตนทุนของสังคม
อยางรอบดาน นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
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กระบวนการกําหนดนโยบาย
กรณีโครงการทางดวนขั้นที่สอง10
ภายหลังจากที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ยืน่ ฟองบริษัท ทางดวน
กรุงเทพ จํากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 ในขอหาละเมิด และศาลมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นให
บริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ เปดใหใชทางดวนขั้นที่สองตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ศกเดียวกัน เวลา
15.00 น. เปนตนไป อันถือเปนวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา เปาแหงการโจมตีก็แปรเปลี่ยน
จากบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ไปเปน กทพ. ทัง้ นีป้ รากฏวา การเปดใชทางดวนขั้นที่สองหาไดชวย
บรรเทาปญหาการจราจรดังที่คาดหวังไม มิหนําซํ้าคาทางดวนยังถูกปรับจากอัตรา 15 บาท เปน
30 บาท สําหรับรถยนต 4 ลออีกดวย ผูคนที่ใชทางดวนและสื่อมวลชนพากันกนประณามการขึ้น
คาทางดวน ดังกลาวนี้ บางคนถึงกับกลาวหาวา กทพ. อาศัยกระบวนการยุติธรรมในการบังคับ
เปดใชทางดวนขั้นที่สองเพียงเพื่ออําพรางการขึ้นคาทางดวนเทานั้น
ในขณะที่ กทพ.กลาวอางวา การปรับคาทางดวนเปนพันธะที่เปนไปตามสัญญา
ทีท่ ากั
ํ บบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ผูคนจํานวนไมนอยเริ่มตั้งขอกังขาวา เหตุไฉน กทพ.จึงทําสัญญา
ทีม่ เี งือ่ นไขการกําหนดคาทางดวนสูงเชนนี้ ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการเลาขานวา กทพ. เปนผูเจรจา
รายละเอียดในการทําสัญญากับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ โดยที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ไมทราบรายละเอียดของสัญญา ทั้งนี้หัวหนาพรรคประชากรไทยไดเอยชื่อ นายจรัญ บุรพรัตน
ผูวาการ กทพ. คนแรกวาเปนผูมีบทบาทสําคัญดังกลาวนี้
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมาย
จัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทย บัญญัติขึ้นในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองถูกครอบงํา
โดยกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ประกอบกับจอมพลประภาส จารุเสถียร กุมอํานาจทางการเมือง
ในขณะนั้น กทพ. จึงถูกดึงไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย แทนที่จะสังกัดกระทรวงคมนาคม ในเมื่อ
เจากระทรวงมีภูมิหลังเปนขาราชการ การดําเนินงานของ กทพ.จึงตกอยูในเงื้อมมือของกลุม
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พลังอํามาตยาธิปไตย และ กทพ. ก็มีอิสระเสรีในการบริหารพอสมควร การตัดสินใจในการ
แกปญ
 หาในการบริหารโดยทั่วไปสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหาร และอยางมากที่สุดก็เพียงขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการกําหนดและ
จัดเก็บคาทางดวนเปน อํานาจของเจากระทรวง (ขอ 47) ทั้งนี้มีเพียงเรื่องที่ตองขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเพียง 5 เรื่องเทานั้น (ขอ 36) อันไดแก
(1) การสรางหรือขยายทางพิเศษ
(2) การกูย มื เงินเกิน 10 ลานบาท
(3) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(4) การจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกิน 500,000 บาท
(5) การจําหนายทรัพยสินที่มีราคาเกิน 1 ลานบาทจากบัญชีเปนสูญ
ในกรณีโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง กทพ. ตองขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ในการกอสรางตามขอ 36(1) แหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290/2515 รัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท มีนโยบายที่จะใหเอกชนเปนผูลงทุนโครงการทางดวนขั้นที่สอง แตเนื่องจากประกาศ
คณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ 290/2515 ไม มี บ ทบัญญัติที่ ชัด เจนเกี่ย วกั บการใหสัม ปทานแกเ อกชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 มีมติอยางชัดเจนวา `... เปนนโยบายให
การทางพิเศษแหงประเทศไทยใหสัมปทานได...' พรอมทั้งใหความเห็นชอบในหลักการการให
สัมปทานโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง โดยใหเวลาในการใหสัมปทานไมเกิน 1 ป 6 เดือน
หากไมมีเอกชนยื่นขอเสนอการลงทุน ให กทพ.ลงทุนกอสรางโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง
เฉพาะสวน วงแหวนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2528 ตอไปไดทันที
ขอทีน่ า สังเกตก็คือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 มิไดกําหนด
หลักเกณฑการใหสมั ปทานที่เปนรายละเอียด เพียงแตกําหนดเคาโครงสัมปทานอยางหยาบๆ วา
ระบบทางดวนขัน้ ที่สองที่จะใหสัมปทานประกอบดวยทางดวน 2 เสนทาง คือ
(1) สายเหนือ-ใต จากทางดวนเฉลิมมหานครบริเวณบางโคลถงึ ถนนแจงวัฒนะ
(2) สายตะวันออก จากสายเหนือ-ใต บริเวณโรงกรองนํ้าสามเสนของการ
ประปานครหลวง ถึงถนนศรีนครินทร
รัฐบาลเปรมกําหนดอายุสัมปทาน 30 ป ผูเสนอขอสัมปทานจะตองเสนอเงื่อนไข
ที่ดีที่สุดในเรื่องคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียด รวมตลอดจน
คาใชจา ยในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งมีมูลคาประมาณ 5,200 ลานบาท
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ดวยเหตุที่รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มิไดกํ าหนดหลักเกณฑการให
สัมปทานที่เปนรายละเอียด กทพ.จึงคอนขางมีอิสระเสรีในการดําเนินการ กทพ.ออกประกาศและ
ขอกําหนดในการจัดทําขอเสนอในการกอสรางและการบริหารโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองเพื่อ
เชิญชวนใหเอกชนขอสัมปทานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530 และตอมาไดแกไขขอกําหนดดังกลาวนี้
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม ศกเดียวกัน
เจาหนาที่ระดับสูงของ กทพ.อางวามีผูยื่นขอเสนอขอสัมปทานถึง 2 ราย แตขาว
ทีป่ รากฏสูสาธารณชนมีเฉพาะแตบริษัท กูมาไกกูมิ จํากัด (Kumagai Gumi Co. Ltd.) อยางนอย
ที่สุดชื่อผูขอสัมปทานรายที่สองไมเคยปรากฎสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หากมีผูเสนอขอสัมปทาน
รายที่สองจริง กทพ.ก็ไดจัดการฌาปนกิจตั้งแตแรกแลว
การปรากฎตัว ของกู ม าไกกูมิเ ปน ปมเงื่อ นทางประวัติศาสตร ที่จ ะตองสะสาง
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีนโยบายที่จะใหสัมปทานแกเอกชนในการสรางทางดวนขั้นที่
สองอยางชัดเจน เพราะในขณะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณเงินคงคลัง
และวิกฤติการณหนีต้ างประเทศอยางคอนขางรุนแรง ความสามารถของรัฐบาลที่จะลงทุนเองจึงมี
อยูอ ยางจํากัด ขณะเดียวกัน ที่ปรึกษารัฐบาลเปรมก็สนับสนุนนโยบายการถายโอนการผลิตไปสู
ภาคเอกชน (privatization) ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา นโยบายดังกลาวนี้จะชวยผลักภาระการเสี่ยง
ในการลงทุนจากภาครัฐบาลไปใหภาคเอกชน นอกจากนี้ กระแสการถายโอนการผลิตจากภาค
รัฐบาลไปสูภาคเอกชนยังไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
อีกดวย
ขอเท็จจริงตางๆเทาที่ประมวลไดยังไมชัดเจนพอที่จะกลาววา ใครเปนผูดึงกลุม
กูมาไกกูมิเขามาในประเทศไทย มีความเปนไปไดที่กลุมกูมาไกกูมิ ซึ่งในขณะนั้นกําลังเผชิญกับ
ภาวะธุรกิจถดถอย จะตบเทาเขามาแสวงหาชองโอกาสในการลงทุนเอง แตขอเท็จจริงที่วา กลุม
กูมาไกกูมเิ ขารวมทุนกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในเวลาตอมา ก็อาจมีความเปนไปไดอีกเชนกันวา
กลุม ธนาคารกรุงเทพฯ เปนผูดึงกลุมกูมาไกกูมิเขามาขอสัมปทานโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง
กลุมธนาคารกรุงเทพฯมีความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลเปรม และมีโอกาสติดตาม
การปรับเปลีย่ นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลดังกลาวอยางใกลชิด เมื่อประจักษชัดถึงเจตนารมณ
อันแรงกลาของรัฐบาลเปรมในการดําเนินนโยบายการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาค
เอกชน กลุมธนาคารกรุงเทพฯ จึงเห็นชองโอกาสในการลงทุนในการผลิตบริการสาธารณูปโภค
ความเชื่อมั่นในทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเปรมอาจเปนเหตุปจจัยที่ทําใหกลุมธนาคาร
กรุงเทพฯรวมลงทุนกับกลุมกูมาไกกูมิ ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ธนาคารกรุงเทพฯเปนผู
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ถือหุนรายสําคัญฝายไทยและเจาหนี้รายใหญของบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัดในเวลาตอมา
และมิใชเรือ่ งนาประหลาดใจอีกเชนกันที่ทุกครั้งคราที่มีปญหาความขัดแยงระหวาง กทพ.กับบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ ตัวแทนธนาคารกรุงเทพฯเปนหัวหอกในการเจรจากับ กทพ.
กลุม กูมาไกกูมเิ ขามาจัดตั้งบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (BECL) ในประเทศ
ไทย ตอมาบริษทั กูมาไกกูมิ จํากัด รวมกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯจัดตั้ง Bangkok Expressway
Consortium (BEC) BEC ไดยนื่ ขอเสนอการลงทุนในโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองตอ กทพ.
เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2531 กทพ.ไดพจิ ารณาขอเสนอของ BEC และมีการเจรจาตอรองกัน
จนขอเสนอดังกลาวเปนที่ยอมรับของ กทพ. ขัน้ ตอนการเจรจาดังกลาวนี้คอนขางรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับโครงการสัมปทานระหวางประเทศทั้งมวลที่มีการเจรจาในประเทศตางๆ ในกรณีนี้ การเจรจา
ระหวาง กทพ. กับ BEC เริ่มตนในเดือนเมษายน 2531 ครั้นในชวงปลายเดือนกรกฎาคม ศกเดียว
กัน ก็เปนที่แนชัดวา กทพ.ตัดสินใจทีจ่ ะใหสัมปทานแก BEC/BECL ในขณะที่การเจรจาใชเวลา
เพียง 4 เดือนเศษ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกลับตองใชเวลาประมาณ 2
เดือน เนือ่ งจากเดือนสิงหาคม 2531 เปนชวงเปลี่ยนผานระหวางรัฐบาลเปรมกับรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2531 มีมติ
อนุมัติให กทพ.ทําสัญญากับกลุมบริษัท BEC ในการกอสรางและบริหารโครงการระบบทางดวน
ขัน้ ที่สอง โดยให กทพ.รางสัญญาใหกรมอัยการพิจารณาเห็นชอบกอน
ในระยะหลังๆนี้ มักจะมีขอโจมตีวา รัฐบาลพลเอกชาติชายเรงรีบในการให
สัมปทาน แก BEC/BECL บางคนถึงกับกลาวหาเปนนัยๆวา รัฐบาลชุดนั้นอาจ `มีนอกมีใน' กับ
กลุม บริษทั ดังกลาวนี้ แตเมื่อศึกษาความเปนมาดวยความเปนธรรมแลว ขอกลาวหาเรื่อง `มีนอก
มีใน' จะตองหาขอพิสูจน สวนขอกลาวหาเรื่องการเรงรีบใหสัมปทานนั้นเปนขอกลาวหาที่ไมเปน
ธรรม ในเมื่อกระบวนการพิจารณาไดผานขั้นตอนตางๆมาจนเกือบถึงขั้นสุดทาย จนถึงขั้นบรรจุ
เขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแลว แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา คณะที่ปรึกษาบานพิษณุโลก
ของรัฐบาลชาติชายไดทราบวาระการประชุมนี้กอนการประชุมเพียง 4 วัน และมีความพยายามที่
จะดึงเรื่องออกจากวาระการประชุมเพื่อนํากลับไปศึกษา แตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไมยินยอม
ในขณะนัน้ รัฐบาลชาติชายและคณะที่ปรึกษายังตั้งตัวไมติด เพราะเพิ่งรับตําแหนงเพียงเดือนเศษ
แตเหตุผลสําคัญยิ่งกวาก็คือ รัฐบาลชาติชายไมตองการทําศึกหลายดาน เพราะทราบดีวา การให
สัมปทาน โครงการระบบทางดวนขั้นที่สองเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเปรม การลมหรือเตะถวง
โครงการนีย้ อมเปนการหักหาญนํ้าใจพลเอกเปรม ติณสูลานนท
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ความผิดของรัฐบาลชาติชายอยูที่การใหอํานาจ กทพ.ในการเจรจาทําสัญญา
โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑในรายละเอียด ซึ่งเปดชองให กทพ.ใชอานาจในการเจรจาอย
ํ
างเต็มที่
หากมติเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2531 มีขอบกพรอง มติวันที่ 29 มิถุนายน 2530 ก็มีขอบกพรอง
ไมแตกตางกัน เนื่องจากขาดรายละเอียดสําคัญเชนเดียวกัน มติของรัฐบาลชาติชายเปนไปตาม
ครรลองแหงกฎหมายที่ใหอํานาจผูวาการ กทพ.ในการทํานิติกรรม แตการใหอํานาจกรมอัยการ
ในการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบร า งสั ญ ญา โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มิ ไ ด เ ป น ผู  ใ ห ค วามชอบ
รางสัญญาขัน้ สุดทาย นับเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในเวลาตอมา
การเจรจาเพื่อรางสัญญาเปนกระบวนการตอรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน
กทพ.อาจยอมเสียผลประโยชนในบางเรื่องเพื่อแลกกับผลประโยชนดานอื่น BEC/BECL ก็อยูใน
ฐานะเชนเดียวกัน แตการที่ BEC/BECL มีผลประโยชนรวมกับธนาคารกรุงเทพฯ ทํ าให
BEC/BECL มีเครือขายความสัมพันธกับบุคคลผูมีตําแหนงระดับสูงในภาครัฐบาล ไมวาจะเปน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
มหาดไทย กรมอัยการ กทพ. และรวมตลอดทั้งผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ ลวนแลวแตเปนประโยชนตอ BEC/BECL ในการเจรจาราง
สัญญากับ กทพ. อยางไรก็ตาม ไมมีหลักฐานปรากฏวา BEC/BECL ได `ซื้อ' เจาหนาที่ฝายไทย
เพือ่ หวังประโยชนจากการรางสัญญา
คําถามทีพ่ ึงพิจารณาก็คือ เมื่อรัฐบาลมอบหมายให กทพ.เปนผูเจรจาทําสัญญา
กับBEC/BECL กทพ.อยูในฐานะที่จะเจรจาเพื่อประโยชนสูงสุดของสังคม (Social Welfare
maximization) หรือไม แมวา กทพ.จะเปนองคกรของรัฐ แตการเปนองคกรของรัฐหาไดมี
หลักประกันแตประการใดวาจะดํ าเนินการโดยคํ านึงถึงผลประโยชนของสังคมเปนที่ตั้ง กทพ.
ประกอบดวยบุคลากรที่มีเจตคติแตกตางกัน แตมีกิเลสตัณหาเหมือนกัน กทพ.อาจตองการแสวง
หารายไดสงู สุดจากโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง ในขณะที่มีการยื้อแยงสวนแบงรายได กทพ.
อาจตองยอมให BEC/BECL ปรับคาทางดวนโดยที่มิไดคํานึงวา คาทางดวนที่ปรับนั้นจะเกินกวา
ระดับทีเ่ หมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวม (social optimal rate) หรือไม
กระบวนการเจรจารางสัญญาระหวาง กทพ.กับ BEC/BECL ใชเวลาอีกกวาเดือน
ในที่สุด กทพ. ก็สง รางสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองใหกรมอัยการพิจารณาเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2531 กรมอัยการตรวจสัญญาแลวพบวามีปญหาซึ่งมิอาจหาขอยุติไดระหวางผูแทน
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คณะ กรรมการ กทพ. ผูแทน กทพ. และผูแทน BECL จนกระทั่งคณะกรรมการ กทพ. ตองประชุม
เพือ่ หาขอยุตใิ นปญหาดังกลาว และแจงใหกรมอัยการทราบในหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2531
ในที่สุด กรมอัยการไดสงรางสัญญาฉบับแกไขคืนใหแก กทพ. เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2531 หนังสือ
กรมอัยการที่ มท 1202/12650 แจงให กทพ.ทราบวา กรมอัยการตรวจพิจารณารางสัญญาเฉพาะ
ฉบับภาษาไทย ซึง่ เปนฉบับลงนาม มิไดตรวจพิจารณารางสัญญาฉบับภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
กรมอัยการก็มิไดตรวจแกเอกสารทายสัญญาให และใหเปนหนาที่ของ กทพ. ในการแกไขเอกสาร
ทายสัญญาตางๆใหสอดคลองกับรางสัญญากอนลงนาม
ขอเท็จจริงเทาที่ประมวลไดทําใหเขาใจวา กรมอัยการพิจารณาเฉพาะประเด็น
ขอกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่วา รางสัญญานี้ขัดตอ ปว.290/2515 หรือไม แต
กรมอัยการหาไดพิจารณานัยทางเศรษฐกิจและสังคมของรางสัญญานี้แตประการใดไม ดังจะเห็น
ไดวา กรมอัยการมิไดสนใจสาระสําคัญของเอกสารทายสัญญาเลย ทั้งๆที่เอกสารทายสัญญา
เหลานีม้ คี วามสําคัญตอการแบงปนผลประโยชนระหวาง กทพ. กับ BECL และตอสวัสดิการของ
สั ง คมโดยสว นรวม กรมอั ย การเพี ยงแต เ ตือน กทพ.วา กทพ.มี ภาระหนาที่หลายประการ
ตามสัญญานี้ และจะมีปญหาในการเวนคืนที่ดินและการสงมอบพื้นที่เพื่อการกอสราง นอกจากนี้
กรมอัยการยังมีความเห็นวา กทพ.ควรจะเจรจาให BECL ตองวางหลักประกันซึ่งใหสิทธิแก กทพ.
ไดรบั การชดใชเต็มตามหลักประกัน หาก BECL ไมสามารถระดมทุนและทําสัญญาผูกพันแหลง
เงินทุน ตลอดจนเพิ่มทุนจดทะเบียนใหอยูในระดับไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาโครงการ
แตจะตองไมนอยกวา 1,800 ลานบาท
ในขณะที่กรมอัยการใชเวลาพิจารณารางสัญญาถึง 40 วัน กทพ.กลับใชเวลา
อันนอยนิดในการแกไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารทายสัญญา เพียงชั่วเวลา 3 วันตอมาก็มีการลง
นามในสัญญาระหวาง กทพ. กับ BECL เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 ทั้งนี้ไมปรากฏแนชัดวา กทพ.
ไดเจรจากับ BECL เพิ่มเติมในประเด็นที่กรมอัยการตั้งขอสังเกตหรือไม หากแตปรากฏแนชัดวา
รางสัญญาฉบับแกไขมิไดสงกลับไปใหคณะรัฐมนตรีหรือแมแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง เพราะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2531 ใหอํานาจกรมอัยการ
ในการใหความเห็นชอบรางสัญญาโครงการนี้
สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองลงนามโดยนายจรัญ บุรพรัตน ผูวาการ
กทพ. ในขณะนั้น กับนายฮิโรชิ อิชิคาวา กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัททางดวน
กรุงเทพฯ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290/2515 ใหอํานาจผูวาการ กทพ. ในการทํานิติกรรม
(ขอ 17) โดยที่ในบางกรณีตองขอสัตยาบันจากคณะกรรมการ กทพ. (ขอ 12)
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กระบวนการใหสัมปทานโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองดังที่พรรณนาขางตนนี้
สะทอนใหเห็นความหละหลวมของกระบวนการกําหนดนโยบาย ดังจะเห็นไดวา กทพ.คอนขาง
มีเสรีภาพในการเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับบริษัททางดวนกรุงเทพฯ มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2530 เรื่องการใหสัมปทานโครงการนี้แกเอกชนก็ดี และมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2531 เรื่องการอนุมัติให กทพ.ทําสัญญากับกลุมบริษัท BEC ก็ดี คณะ
รัฐมนตรีเพียงแตใหหลักเกณฑการใหสัมปทานอยางกวางๆโดยมิไดระบุรายละเอียด ขณะเดียวกัน
ก็ให อํ านาจกรมอั ย การในการพิจารณาใหค วามเห็น ชอบร า งสั ญญา แตก รมอัย การก็ มุง แต
พิจารณาประเด็นขอกฎหมาย โดยมิไดพิจารณานัยทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากการบังคับ
ใชสัญญาแมแตนอย ดังนั้น กรมอัยการจึงมิไดพิจารณาประเด็นสําคัญๆ ดังเชนการกําหนด
คาทางดวน การแบงปนรายไดระหวาง กทพ.กับบริษัท ทางดวนกรุงเทพฯ การประมาณการ
ปริมาณการใชทางดวน เปนตน แมวามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2531 จะใหอํานาจ
กรมอั ย การในการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบร า งสั ญ ญา แต ห นั ง สื อของกรมอัย การที่ มท
1202/12650 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2531 ไมปรากฏถอยคําใดๆที่แสดงวา กรมอัยการไดใหความ
เห็นชอบรางสัญญานั้นแลว กรมอัยการเพียงแตสงรางสัญญาที่แกไขแลวให กทพ. พรอมทั้งตั้ง
ขอสังเกตบางประการ โดยที่บางขอ กทพ. ตองกลับไปเจรจากับบริษัททางดวนกรุงเทพฯเปนการ
เพิม่ เติม แตไมปรากฏแนชัดวา กทพ. ไดกลับไปเจรจากับบริษัททางดวนกรุงเทพฯตามขอเสนอแนะ
ของกรมอัยการหรือไม และไมปรากฏแนชัดอีกดวยวา กรมอัยการไดติดตามตรวจสอบ กทพ.
ในการแกไขสัญญาหรือไม
ปว. 290/2515 เปนมรดกของระบอบอํามาตยาธิปไตย จึงมิใชเรื่องนาประหลาด
ใจที่กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจผูวาการ กทพ.ในการทํานิติกรรม ไมจํากัดแมแตการใหสัมปทาน
ระหวางประเทศ แต กทพ. เปนองคกรที่ประกอบดวยปุถุชนที่มีกิเลสมีตัณหาและมีความเห็นแกตัว
การใหอํานาจ กทพ.ในการทํานิติกรรมยอมเปดชองให กทพ. ใชอํานาจในการเจรจาเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลได แมในกรณีที่ไมมีการฉอราษฎรบังหลวงหรือประพฤติมิชอบ กทพ.ก็อาจ
มุง เจรจาทําสัญญาโดยยึดผลประโยชนขององคกรเปนที่ตั้ง และไมคํานึงถึงผลประโยชนของสังคม
โดยสวนรวมเทาที่ควร หากจะปองกันมิให กทพ. แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
ใหสมั ปทาน ก็จะตองมีกระบวนการถวงดุลและตรวจสอบการทํางานของ กทพ. มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2531 ตองการใหกรมอัยการตรวจสอบการทํางานของ กทพ. แตกรมอัยการ
ก็ไมสามารถ ทําหนาที่นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะกรมอัยการมีความชํานัญพิเศษเฉพาะ
ประเด็นขอกฎหมาย ไมมีความชํานัญพิเศษในประเด็นดานวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตร
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บทเรียนจากกรณีนกี้ ค็ อื หากตองการใหสํานักอัยการสูงสุดเปนองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการให
สั ม ปทานของหน ว ยราชการ และองค ก รของรั ฐ จํ าเป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาหน ว ยงานนี้ ใ ห มี ขี ด
ความสามารถในการทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นจักตองจัดระบบการกําหนดนโยบาย
เสียใหม
การปลอยให กทพ. มีอสิ ระเสรีอยางคอนขางเต็มที่ในการเจรจาทําสัญญาการให
สัมปทานแกบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ทําใหไมมีหนวยงานหรือองคกรใดที่ตรวจสอบวา ระบบ
การแบงปนรายไดระหวาง กทพ. กับบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ตามที่ปรากฏในสัญญาเปนระบบ
ทีเ่ ปนธรรมและรักษาผลประโยชนของแผนดินหรือไม โครงสรางอัตราคาทางดวนมีความเหมาะสม
เพียงใดในแงของสังคมโดยสวนรวม การประมาณการปริมาณการใชทางดวนบกพรองหรือไม
เปนตน ผลที่ตามมาก็คือ กทพ.ไดทาสั
ํ ญญาการใหสัมปทานโดยมีเงื่อนไขลวงลํ้าขอบขายอํานาจ
ของผูอ นื่ กลาวอยางเปนรูปธรรมก็คือ สัญญาการใหสัมปทานโครงการทางดวนขั้นที่สองมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขึ้นคาทางดวน ทั้งๆที่การกําหนดคาทางดวนเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเพียงแตไมมีอํานาจในการใหความเห็นชอบ
รางสัญญานี้เทานั้น หากทวายังมิไดเห็นรางสัญญากอนการลงนามอีกดวย ผลที่ตามมาก็คือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนแลวคนเลาประพฤติเสมือนหนึ่งวาไมรับรูเงื่อนไขในสัญญา
ทายทีส่ ดุ ทัง้ ๆทีก่ ารขึ้นคาทางดวนมีนัยทางการเมือง แตคณะรัฐมนตรีก็ไมมีโอกาสรับรูรางสัญญา
ฉบับที่จะมีการลงนาม อีกทั้งกรมอัยการก็มิไดเตือนรัฐบาลวา เงื่อนไขตามที่ปรากฎในสัญญา
สามารถสรางผลกระทบทางการเมืองที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได เพราะกรมอัยการสนใจ
เฉพาะประเด็นขอกฎหมาย ดวยเหตุนี้เองคณะรัฐมนตรีชุดแลวชุดเลาจึงมีมติเกี่ยวกับคาทางดวน
เสมือนหนึ่งวาไมรับรูเงื่อนไขตามที่ปรากฎในสัญญา อยางไรก็ตาม รัฐบาลมิอาจไมรับรูเงื่อนไข
เหลานีไ้ ด ในเมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2531 มอบอํานาจให กทพ.ทําสัญญากับ
กลุม บริษทั BEC และใหกรมอัยการมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญานั้น ในทํานอง
เดียวกัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็มิอาจไมรับรูเงื่อนไขการขึ้นคาทางดวนดวยเหตุผล
เดียวกัน ในเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมอยูในรัฐบาลดวย
กระบวนการใหสัมปทานโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง เปนกระบวนการ
ทีไ่ มโปรงใส ไมเพียงแตจะไมโปรงใสสําหรับสาธารณชนเทานั้น หากทวายังไมโปรงใสสําหรับคณะ
รัฐมนตรีดว ย ซึง่ เปนเรื่องนาอนาถยิ่งนัก กระบวนการใหสัมปทานที่ไมโปรงใสเชนนี้ยอมเปดชองให
ผูมีอํานาจแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย บทเรียนจากกรณีนี้ก็คือ การใหหนวยงาน
ระดับกรมมีอานาจในการให
ํ
สัมปทานระหวางประเทศเปนเรื่องไมสมควรอยางยิ่ง เพราะสัมปทาน
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ระหวางประเทศไมเพียงแตจะมีผลกระทบทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศเทานั้น
หากยังมีผลกระทบตอความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย
แททจี่ ริงแลว การใหสัมปทานระหวางประเทศก็ดี และการใหสัมปทานในการผลิต
บริการสาธารณูปโภคก็ดี ควรจะเปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เพราะสัมปทานระหวางประเทศสามารถกอผลกระทบตออธิปไตยของชาติ และตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศได สวนสัมปทานการผลิตบริการสาธารณูปโภคก็กระทบตอความผาสุกของ
ประชาชน การใหสัมปทานในกรณีทั้งสองนี้จึงสมควรที่จะขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
ด ว ยการตราเป น พระราชบั ญ ญั ติ โดยที่ ก ฎหมายการให สั ม ปทานจั ก ต อ งระบุ ห ลั ก เกณฑ
การกําหนดราคาหลักเกณฑการแบงปนรายได สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา ตลอดจนหลักเกณฑ
การไตสวนและคลี่คลายขอพิพาทระหวางคูสัญญา ดวยการตรากฎหมายการใหสัมปทานเปน
กรณีๆไปเชนนี้ กระบวนการตัดสินใจจะมีความโปรงใส โดยที่เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนีค้ ูสัญญายังมีฐานกฎหมายที่ใชอางอิงได การพิพาทเยี่ยงทารกดังที่เกิดขึ้น
ระหวาง กทพ. กับบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ยอมลดทอนลงดวย
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การเก็บคาทางดวนตามระยะทาง11
การเก็บคาทางดวนในอัตราใหมนับตั้งแตการเปดใชทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2536 เปนตนมา ทําใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ถูกโจมตีอยางมาก
ผูใชทางดวนบางรายตองเสียคาผานทางทั้งเที่ยวไปและกลับถึงวันละ 80 บาท ตกประมาณ
เดือนละ 2,400 บาท นับเปนภาระสาหัสสากรรจสําหรับชนชั้นกลาง
เสียงโจมตีอันดังขรมทําให กทพ. ตองยืน่ เรื่องใหบริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด
พิจารณาจัดเก็บคาผานทางตามระยะทางเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 ปญหาที่พึงพิจารณาก็คือ
การเก็บคาผานทางพิเศษตามระยะทางเปนเรื่องที่ทําไดหรือไม หากทําได ตองดําเนินการภายใต
เงือ่ นไขอะไรบาง สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง ขอ 11.2 กลาวถึงเรื่องนี้ดังนี้
ขอ 11.2 คาผานทางที่เปนสัดสวนกับระยะทาง
"บีอีซีแอล" จะวาจางบริษัทที่ปรึกษา เอ็มวีเอ หรือที่ปรึกษาดานการคมนาคมที่มี
มาตรฐานสากลอื่นที่ "บีอีซีแอล" จะแจงให "กทพ." ทราบ เพื่อจัดเตรียมศึกษาและใหคําแนะนํา
เกีย่ วกับแนวทางการจัดเก็บคาผานทางสําหรับ "โครงขายในเขตเมือง" กอนการเปดใชงาน"พื้นที่
สวนแรก" อยางไรก็ดี หากจะมีการจัดเก็บคาผานทางที่เปนสัดสวนกับระยะทาง "กทพ." กับ "บีอีซี
แอล" จะตองตกลงรวมกันอีกครั้งกอนการเปดใชงาน "พื้นที่สวนแรก"
สัญญาขอ 11.2 ดังที่ยกมาอางขางตนนี้ระบุอยางชัดเจนวา การเก็บคาผานทาง
เปนสัดสวนกับระยะทางจะใชไดเฉพาะ "โครงขายในเขตเมือง" (Urban Network) ซึ่งตามคํานิยาม
หมายถึง ระบบทางดวนขั้นที่หนึ่งและสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ Section A หรือ Section B
ของระบบทางดวนขั้นที่สอง ซึ่งเปดการจราจรระหวางระยะเวลาของสัญญา แตการเก็บคาทางดวน
ตามระยะทางตองเปนไปตามเงื่อนไขอยางนอย 2 ขอ กลาวคือ
เงื่อนไขขอที่หนึ่ง จะตองเปนความตกลงใจรวมกันระหวาง กทพ. กับบริษัท
ทางดวนกรุงเทพฯ ทั้งนี้โดยพิจารณาขอแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาเอ็มวีเอ หรือที่ปรึกษาดาน
การคมนาคมที่มีมาตรฐานสากล
เงื่อนไขขอที่สอง การจัดเก็บคาผานทางเปนสัดสวนกับระยะทาง จักตองกระทํา
กอนวันเปดใชงานพื้นที่สวนแรก
11

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 กันยายน 2536
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เงื่อนไขขอที่หนึ่งนั้นไมเปนปญหา เพราะเปนชวงเวลาที่คูสัญญากํ าลังเจรจา
เพือ่ หาขอตกลง แตเงื่อนไขขอที่สองคอนขางมีปญหาวา บัดนี้ กาลเวลาไดผานวันเปดใชงานพื้นที่
สวนแรกแลวหรือไม
สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองใหคํานิยาม "วันเปดใชงานของพื้นที่สวน
แรก" (Priority Component Opening Date) ไวดังนี้
"วันทีท่ ี่ "การกอสรางแลวเสร็จ" ในสวนของ "พื้นที่สวนแรก" โดยมีเงื่อนไขวา หาก
สวนหนึง่ สวนใดของ "พื้นที่สวนแรก" ไดรับผลกระทบจาก "เหตุสุดวิสัย" หรือ "เหตุการณที่เปน
ขอยกเวน" อันมีผลทําใหความแลวเสร็จของงานไมสามารถเปนไปไดหรือลาชาเกินกวาความแลว
เสร็จของสวนอืน่ สวนที่ไดรับผลนี้จะไมถือวารวมอยูใน "พื้นที่สวนแรก" ทั้งนี้เพียงเพื่อวัตถุประสงค
ในการคิดคํานวณ "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" เทานั้น
นอกจากนี้ สัญญายังไดนิยาม "พื้นที่สวนแรก" (Priority Component) วา
หมายถึง พืน้ ทีใ่ น Section A และ/หรือ Section C (รวมทั้งสวนของ Section B ที่อยูใน "สวนของ
พืน้ ที"่ เลขที่ 205) ซึ่งบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ไดรับมอบกอนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2533
ขอใหสังเกตวา เมื่อถึงกําหนดการกอสรางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 กทพ.
สงมอบพื้นที่ใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯ ไดเพียง 1% ของพื้นที่ทั้งหมดเทานั้น พื้นที่ที่บริษัท
ทางดวน กรุงเทพฯไดรับนี้ หากตีความตามสัญญาก็ตองถือเปน "พื้นที่สวนแรก" (Priority
Component) เมื่อบริษัททางดวนกรุงเทพฯกอสรางในพื้นที่สวนนี้เสร็จเรียบรอยแลว และวิศวกร
อิสระ (Independent Certification Engineer) ตรวจสอบทางดวนที่สรางเสร็จแลว และมี
ความเห็นวาทางดังกลาวสามารถเปดใชงานได ก็ใหถือเปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก"
ดวยเหตุทคี่ านิ
ํ ยามตามสัญญาเปนเชนนี้ บริษัททางดวนกรุงเทพฯ จึงถือวา วันที่ 13 พฤศจิกายน
2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" เพราะเปนวันที่ "พื้นที่สวนแรก" สรางเสร็จและไดรับ
การรับรองจากวิศวกรอิสระ ในขณะที่ กทพ.อางวา ยังไมถึงกําหนด "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" เพราะการกอสรางยังไมแลวเสร็จทั้งระบบและยังมิทันเปดใชงาน จะถือเปน "วันเปด
ใชงาน" มิได
เมื่ อ พิ จ ารณาคํ านิ ย ามและข อ ตกลงตามที่ป รากฎในสั ญ ญาโครงการระบบ
ทางดวนขั้นที่สอง จะเห็นไดวา การตีความของ กทพ.ไมถกู ตอง เพราะคํานิยาม "วันเปดใชงานของ
พืน้ ทีส่ ว นแรก" ตามที่ปรากฏในสัญญาบงบอกอยางชัดเจนวา ถึงจะยังไมเปดใชงาน ขอแตเพียงให
"พืน้ ทีส่ ว นแรก" สรางเสร็จและไดรับการรับรองจากวิศวกรอิสระ ก็ถือเปน "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" ได
เหตุใดจึงมีการนิยามศัพทเชนนี้ และมีขอตกลงที่ไมเกื้อกูลประโยชนของ กทพ.
เชนนี้ เปนเรื่องยาว ซึ่งจะยังไมกลาวถึงในบทความนี้
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หากการตีความทีว่ า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" เปนการตีความที่ถูกตอง ยอมมีนัยสําคัญวา การพิจารณากําหนดคาทางดวนเปน
สัดสวนกับระยะทางมิอาจทําได เพราะลวงเลยกําหนดเวลามาแลว เนื่องจากจะตองพิจารณา
เรือ่ งนีก้ อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ตามสัญญาขอ 11.2
หากไมยอมรับการตีความของบริษัททางดวนกรุงเทพฯที่ยึดวันที่ 13 พฤศจิกายน
2535 เปน "วันเปดใชงานของพื้นที่สวนแรก" ขอเท็จจริงที่ กทพ. อาศัยกระบวนการยุติธรรมในการ
เปดใชทางดวนขั้นที่สองเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ยิ่งทําให กทพ. ตองเขามุมอับ เพราะบัดนี้
เปนทีป่ ระจักษชัดแลววา นับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2536 เปนตนมาไดมีการเปดใชงานพื้นที่
สวนแรกแลว เมื่อขอเท็จจริงเปนเชนนี้ เงื่อนไขที่จะเจรจาเพื่อกําหนดคาทางดวนตามระยะทาง
ไดหมดสิ้นไปแลว
ดวยเหตุผลดังที่กลาวอางขางตนนี้ ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับ "วันเปดใชงานของพื้นที่
สวนแรก" จึงมีความสําคัญตอการเก็บคาผานทางพิเศษเปนสัดสวนกับระยะทาง
หลักการเก็บคาทางดวนตามระยะทางเปนหลักการที่เปนธรรม เมื่อพิจารณาจาก
ผูใ ชทางดวน ผูเ ดินทางไกลควรจะเสียคาทางดวนมากกวาผูเดินทางระยะสั้น แตหลักการดังกลาว
นีก้ ม็ ตี น ทุนการจัดเก็บที่ตองเสีย ทั้งๆที่สัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สองมีขอตกลงที่เปดชอง
ใหมีการเจรจาเพื่อจัดเก็บคาผานทางพิเศษเปนสัดสวนกับระยะทางกอนวันเปดใชงานพื้นที่สวน
แรก แตนาประหลาดใจที่ กทพ. มิไดสนใจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเจรจาแมแตนอย ผูบริหาร กทพ.
สนใจแตเพียงการผลักดันใหรัฐบาลปรับคาทางดวนจาก 10 บาท เปน 20 บาท และ 30 บาท
ตามลําดับเทานั้น กทพ. เพิ่งจะเรียกรองใหบริษัททางดวนกรุงเทพฯพิจารณาเก็บคาทางดวน
ตามระยะทาง เมือ่ ถูกโจมตีอยางรุนแรงภายหลังจากที่ปรับคาทางดวนเปน 30 บาทแลว พฤติกรรม
ดังกลาวนีส้ ะทอนใหเห็นถึงความเห็นแกไดของ กทพ. ตัง้ แตตน หากโครงสรางอัตราคาทางดวนที่
จัดเก็บอยูในปจจุบันเปนโครงสรางที่ไมเปนธรรม เหตุไฉน กทพ.จึงยินยอมทําสัญญากับบริษัททาง
ด ว นกรุง เทพฯ ทั้ง ๆที่ มี เ งื่ อนไขเกี่ย วกั บ การเก็บคา ผ า นทางที่ไมเ ปน ธรรมเชนนี้ นอกจากนี้
หาก กทพ.ยึดมัน่ ในหลักการเก็บคาทางดวนตามระยะทางตั้งแตตน ก็ควรที่จะแยกเก็บคาผานทาง
จากการใชระบบทางดวนขั้นที่หนึ่งออกจากระบบทางดวนขั้นที่สอง แมวาระบบทางดวนทั้งสอง
จะมีลกั ษณะทางกายภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตก็สามารถแยกเก็บคาผานทางได หากมีการ
วางแผนในการออกแบบระบบทางดวนขั้นที่สองตั้งแตตน การรวมเก็บคาผานทางระบบทางดวน
ขั้ น สองเข า ด ว ยกั น มี ผ ลเสมื อ นหนึ่ ง การฉวยโอกาสขึ้ น ค า ผ า นทางระบบทางด ว นขั้ น ที่ ห นึ่ ง
ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความเห็นแกไดของ กทพ. โดยไมคํานึงวา โครงสรางอัตราคาทางดวนที่ปรากฎ
ในสัญญาเปนโครงสรางที่เหมาะสมในแงของสังคมโดยสวนรวม (social optimal rate structure)
หรือไม
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บัดนี้ กทพ. พยายามแปลงโฉมเปน `นักบุญ' ดวยการเรียกรองใหบริษัททางดวน
กรุงเทพฯพิจารณาลดคาทางดวนเหลือ 20 บาทในจุดตางๆ รวม 6 จุดที่มีระยะทางยาวประมาณ
10 กิโลเมตร แต `ตราบาป' ที่ กทพ. สรางไวในการทําสัญญาโครงการระบบทางดวนขั้นที่สอง
ในลักษณะทีเ่ สียประโยชนแกประชาชาติไทยเปนเรื่องที่ยากแกการลบลางยิ่ง
ขอเรียกรองตางๆของ กทพ.ทีไ่ มสอดคลองกับขอตกลงตามสัญญารังแตจะทําให
ความขัดแยงระหวาง กทพ.กับบริษทั ทางดวนกรุงเทพฯ ยากที่จะสะสางได

ภาคที่แปด :
คาบริการสาธารณูปโภค
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จากบิล วอรเรน ถึง สมัคร สุนทรเวช1
ผมไมรูจักบิลลี่ โอแกน แตผมไดพบ บิล วอรเรน เมื่อไมนานมานี้
ผมพบ บิล วอรเรน ทีถ่ นนขาวสารในวันแหงความหงอยเหงา ถนนขาวสารเปนที่
ชุมนุมของเกสตเฮาส หรือโรงเตี๊ยมราคาถูกสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เมื่อยังเปนเด็ก
ผมเดินผานถนนขาวสารอยูบอยๆ เพราะมักจะเดินกลับจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศไปยังบาน
ทีท่ า ชางวังหลวง อาคารบานเรือนบนถนนนี้คอนขางซอมซอ แตในชวง 10 ปที่ผานมานี้ ธุรกิจ
เกสตเฮาสรุงเรืองสุดขีด แมความซอมซอของอาคารบานเรือนจะยังคงปรากฏอยู แตก็มีการ
ตกแตงประดับประดาจนแลดูงดงามขึ้น ผมชอบมาเดินแถวถนนขาวสาร ไมเพียงเพื่อมาแลดูชีวิต
นักทองเที่ยว `ราคา' ถูก ซึ่งมิไดตองตามสเปคของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเทานั้น หากทวา
ยังมาหาซือ้ หนังสือและเทปเพลงอีกดวย ที่นี่มีรานขายเทปหลายรานและมีรานขายหนังสือ (ฝรั่ง)
ใชแลวอยางนอยหนึ่งราน
วันหนึ่ง ขณะที่ผมกําลังนั่งดื่มนํ้าและเฝามองความเคลื่อนไหวบนถนนขาวสาร
บิล วอรเรน ไดเขามาไตถามเสนทางเดินรถเมล เขามาจากมลรัฐมอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีอาชีพเปนนักศึกษา เราไดสนทนาวิสาสะกันหลายเรื่อง บิลชื่นชมชีวิตอันเรียบงายบนถนน
ขาวสารมากพอๆกับความตื่นเตนที่ไดรับจากการโดยสารรถตุกตุก เขานิยมเดินทางไปไหนตอไหน
ดวยรถเมล โดยอาศัยแผนที่เปนคูมือ แมในบางครั้งจะแออัดยัดเยียดกัน แตก็เปนวิธีการทองเที่ยว
ทีเ่ สียตนทุนตํ่าที่สุด
บิลบอกแกผมวา ไมมีรถเมลในนครใดที่เสียคาโดยสารถูกไปกวารถเมลของ
ขสมก.แหงกรุงเทพมหานคร ดวยคาโดยสารเพียง 2 บาท เขาสามารถเดินทางทองเที่ยวไดนับสิบ
กิโลเมตร ซึ่งเมื่อคิดเปนเงินอเมริกันแลวยังไมถึง 10 เซนต ผมเลาใหบิลฟงวา ขสมก.มีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ กอตั้งขึ้นในป 2519 และประสบการขาดทุนนับตั้งแตแรกกอตั้ง บางปขาดทุนมาก
กวา 1,000 ลานบาท การที่ ขสมก.ประสบการขาดทุนติดตอกันมาถึง 14 ป เปนเหตุใหมีหนี้สิน
สูงถึง 10,539 ลานบาท แตที่ ขสมก.ยังคงสามารถดํารงอยูไดก็ดวยการคํ้ายันของเสาหลัก 2 เสา
เสาทีห่ นึง่ ก็คอื การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่งขายนํ้ามันเงินเชื่อแก ขสมก. จนเปนหนี้นํ้ามันอยู
1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2534
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ประมาณ 3,068 ลานบาท เสาที่สองก็คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนครั้งคราว
และเอื้ออํานวยให ขสมก.ไดเงินกูจ ากธนาคารกรุงไทย จํากัด ธนาคารออมสิน และจากกระทรวง
การคลังเอง ดวยเสาหลักทั้งสองนี้เอง ขสมก.จึงยังคงมีลมหายใจอยูได เวลานี้เสาหลักที่หนึ่งคือ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยกํ าลังถอนการคํ้ ายัน เพราะตองการนํ าเงินไปใชในการลงทุน
สวนเสาหลักที่สองก็คงไมสามารถคํ้ายัน ขสมก.ไดนานนัก เพราะทั้งธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
ออมสินตางก็มีปญหาของตนเอง
บิล วอรเรน จับประเด็นเรื่องที่ผมเลาไดทันทีวา คาโดยสารรถเมลในกรุงเทพฯ
เปนราคาทีต่ ํ่ากวาตนทุน และรัฐบาลตองใหเงินอุดหนุนแก ขสมก.เปนครั้งเปนคราว บิลกลาววา
นี่ ย  อ มหมายความว า ทุ ก ครั้ ง ที่ ช าวต า งชาติ ขึ้ น รถเมล ใ นกรุ ง เทพฯ คนเหล า นี้ พ ลอยไดรับ
การอุดหนุนจากรัฐบาลไทยดวย เขาฝากขอบคุณรัฐบาลไทยที่ชวยใหชาวตางชาติไดขึ้นรถเมล
ราคาถูก และแทที่จริงแลว ฝรั่งในชุมชนถนนขาวสารเกือบทุกคนควรจะเปนหนี้บุญคุณรัฐบาลไทย
เพราะลวนแลวแตนิยมโดยสารรถเมลกันทั้งสิ้น กอนจากกันวันนั้น บิลกลาวทิ้งทายวา รัฐบาล
อเมริกันไดใหเงินชวยเหลือแกรัฐบาลไทยมาเปนเวลานาน นโยบายการกําหนดคาโดยสารรถเมล
ของรัฐบาลไทยอาจเปนวิธีการอันแยบยลในการตอบแทนบุญคุณชาวอเมริกันก็ได
ในระยะหลังๆนี้ ผมมักจะไดยินไดฟงขอเสนอเกี่ยวกับการโอนกิจการรถเมลใหแก
เอกชน ผูคนในสังคมนี้ดูเหมือนจะขาดสํ านึกทางประวัติศาสตร และลืมเลือนเหตุการณที่เพิ่ง
ผานพนไปไมถงึ 15 ปจนหมดสิ้น ผมขอทบทวนประวัติศาสตรในเรื่องนี้ดังนี้ เดิมทีกิจการรถเมล
ในนครหลวงประกอบการโดยเอกชน โดยมีบริษัทรถเมลถึง 26 บริษัท และมีรัฐวิสาหกิจ 2 แหง
ทีจ่ ดั บริการเดินรถในกรุงเทพฯ ไดแก บริษัท ขนสง จํากัด และองคการ ร.ส.พ. ผมจําไดวา
ในบรรดาบริษัทรถเมลเอกชน 26 บริษัทนั้นมีเพียง 4-5 บริษัทเทานั้นที่สามารถใหบริการอัน
ประทับใจ กลาวคือ พนักงานสุภาพเรียบรอย และการขับรถคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร
เปนสําคัญที่โดดเดนไดแก บริษัท นายเลิด จํากัด บริษัท บุญผอง จํากัด และ บริษัทไทยประดิษฐ
จํากัด
คุ ณภาพของบริก ารรถเมลเ อกชนเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ เมื่อใกลกํ าหนด
การหมดสัมปทานการเดินรถในวันที่ 30 กันยายน 2518 บริษัทรถเมลเอกชนสวนใหญไมยอม
ลงทุนบํารุงรักษาสภาพรถ และไมยอมลงทุนซื้อรถใหมเพื่อทดแทนรถที่หมดอายุการใชงาน ทั้งนี้
เพราะเหตุที่ไมแนใจวาจะไดรับการตออายุสัมปทานการเดินรถหรือไม ความไมแนนอนในเรื่องนี้
ยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อมีปญหาความขัดแยงในผลประโยชนระหวางผูประกอบการเดินรถเอกชน
ดวยกันเอง จนถึงขั้นมีการรวมกลุมเพื่อรวมกิจการรถเมลในกรุงเทพฯใหอยูในบริษัทเดียวกัน
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ความขัดแยงดังกลาวนี้เปนความขัดแยงระหวางกลุมบริษัทนายเลิด
กับกลุมตอตานบริษัท นายเลิด ซึง่ มีนายสุจินต ประกอบผล และ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม เปนผูนํา
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ฝายที่ตอตานบริษัท นายเลิดสามารถเขาถึงคณะปฏิวัติหลังการรัฐประหารป 2514 และสามารถ
รวมตัวกันได 21 บริษัท เพื่อจัดตั้งบริษัท นครหลวงขนสง จํากัด พรอมทั้งผลักดันใหรัฐบาล
ลดจํานวนผูป ระกอบการใหเหลือเพียงบริษัทเดียว ฝายบริษัทนายเลิด จํากัด โตแยงวา ไมจําเปน
ตองลดใหเหลือเพียงบริษัทเดียว แตใหลดลงเหลือ 3-4 บริษัท ในประเด็นดังกลาวนี้ บริษัท บางแค
ขนสง จํากัด และบริษัท ศรีนครขนสงและพาณิชย จํากัด ไดรวมเปนพันธมิตรกับบริษัท นาย
เลิด จํากัด
ฝายที่ตอตานบริษัทนายเลิด กลาวหาวา การจัดเสนทางเดินรถไมสูเปนธรรมนัก
เพราะบริษัทนายเลิดไดสัมปทานเสนทางเดินรถสายยาว ซึ่งขามเขตการเดินรถ และมักเปนสาย
ที่ ผ  า นชุ ม ชนที่ มี ผู  โ ดยสารหนาแน น ความขั ด แย ง ดั ง กลา วนี้ ยังไม ทัน มีก ารสะสางก็เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ภาวะการไรเสถียรภาพทางการเมืองหลังจากนั้น
ทําใหรฐั บาลในเวลาตอมาไมมีเวลาในการแกปญหาเรื่องนี้ จวบจนสัมปทานการเดินรถของเอกชน
หมดอายุลง รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงตัดสินใจตั้งบริษัท มหานครขนสง จํากัด ขึ้นเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2518 เพื่อผูกขาดการเดินรถเมลในกรุงเทพฯ โดยมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ตอมารัฐบาล
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ตัดสินใจยกเลิก บริษัท มหานครขนสง จํากัด แลวจัดตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ ขึ้นแทนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2519
ขสมก. ตอ งล ม ลุกคลุก คลานตั้ง แตเ ริ่ม กอตั้ ง เพราะรัฐบาลมิไดจัดสรรทุน
ประกอบการใหอยางพอเพียงแกการหมุนเวียนใชจาย ภาวะหนี้สินจึงปรากฏตั้งแตวันแรกสืบตอมา
จนทุกวันนี้ เมือ่ บริษทั รถเมลเอกชนหมดอายุสัมปทานการเดินรถเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2518 นั้น
บริการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ จะหยุดชะงักตามไปดวยมิได บริษัทมหานครขนสง จํากัด และ
ขสมก. ทีก่ อ ตั้งขึ้นไมมีรถเมลของตนเอง จึงตองเชาและตอมารับซื้อรถเมลจากบริษัทรถเมลเอกชน
เดิม รถเกาที่รับซื้อมานี้จํานวนมาก มีสภาพทรุดโทรมจนเกือบจะเปนเศษเหล็กอยูแลว มรดก
ดังกลาวนี้ไดตกทอดถึง ขสมก. ในเวลาตอมา ทั้งนี้ไมเพียงแตตองรับซื้อรถเกาเทานั้น หากยังตอง
รับโอนพนักงานจํานวน 23,400 คนจากบริษัทรถเมลเอกชนดวย การขาดแคลนทุนประกอบการ
ทําให ขสมก.ตองกูเงินจากธนาคาร ผลที่ตามมาก็คือ รายจายดอกเบี้ยเปนรายจายที่ทรงความ
สําคัญลําดับสูง ในทํานองเดียวกัน การที่ ขสมก. ไมมีอูจอดรถของตนเอง ทําให ขสมก.ตองเชาอู
เอกชน และตองเสียตนทุนคาเชาเปนอันมาก ขสมก.จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งยาจกที่ตองการลงทุน
เยี่ยงเศรษฐี
สภาพอันไมนาชื่นชมนับตั้งแตกําเนิดของ ขสมก.ถูกซํ้าเติมดวยปญหาการบริหาร
ภายในองคกร ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมีการวางงานแฝงเปนอันมากเทานั้น หากทวายังมีการรั่วไหล
ทางการเงินอยางสุดที่จะพรรณนานาอีกดวย นับตั้งแตการรั่วไหลของรายไดอันเกิดจากการพิมพ
ตั๋วปลอม และการสูญเสียตนทุนอันเกิดจากการรั่วไหลของนํ้ ามันและอะไหล ขณะเดียวกัน
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ผูบริหารและเจากระทรวงยังพยายามหาผลประโยชนสวนบุคคลจากองคการนี้ในดานตางๆ ไมวา
จะเปนการเชารถ การเชาอูซอมรถ และการทําสัญญาซื้อบริการซอมรถ สภาพการณเหลานี้
ลวนแลวแตทําใหฐานะการเงินของ ขสมก.เสื่อมทรุดลงไปตามลําดับ
ในอีกดานหนึ่ง ขสมก. มีปญ
 หาในการแสวงหารายได เนื่องจากไมสามารถเขยิบ
อัตราคาโดยสารได ทุกครั้งที่มีการขยับอัตราคาโดยสารรถเมล ก็จะมีแรงตอตานทางการเมืองทันที
จนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไมกลาคิดถึงการขึ้นคารถเมล ทั้งๆที่ขอเท็จจริงก็ปรากฏแลววา อัตรา
คาโดยสารรถประจําทางในตางจังหวัดลวนแลวแตสูงกวา 2 บาทตอ 10 กิโลเมตรทั้งสิ้น นอกจากนี้
ตนทุนนํ้ามันไดถีบตัวเพิ่มขึ้นเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตเกิดวิกฤติการณตะวันออก
กลางในเดือนสิงหาคม 2533 เปนตนมา จนบรรดารถเมลเล็กไมสามารถทนประกอบการอยูได
และเพียรพยายามผลักดันใหมีการปรับอัตราคาโดยสารมาโดยตลอด
ขสมก. เองพยายามดิ้นรนหารายไดดวยวิธีการตางๆ ดังเชนการเปลี่ยนแปลง
เสนทางเดินรถ โดยตัดทอนระยะทางใหสั้นลง การเก็บคาโดยสารในอัตรา 3 บาท สําหรับรถเมล
ใหม การใหเอกชนเขามาจัดบริการเดินรถในบางเสนทาง การหารายไดจากการโฆษณาบนตัวรถ
และการหารายไดจากการใหสัมปทานบริการวิทยุประจํารถโดยสาร เปนตน แตถึงกระนั้นก็ยังไล
ไมทนั ตนทุนที่ถีบตัวสูงขึ้น
ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งที่เห็นกระทรวงการคลังตองคอยจุนเจือใหเงินอุดหนุน
ขสมก.เปนครัง้ เปนคราว เพราะนั่นหมายความวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรทั้งประเทศตองเปนผู
ใหเงินอุดหนุนในการจัดบริการรถเมลในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนเรื่องไมถูกตองตามหลักการที่ถูกที่ควร
แลว คนกรุงเทพฯควรจะเปนผูรับภาระรายจายในการจัดบริการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ และ
ผูโดยสารควรจะจายคาโดยสารเต็มตามตนทุน ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหเก็บคาโดยสาร
ในอัตราตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย หากจะชวยเหลือคนจนก็ควรที่จะชวยเหลือดวยวิธีการอื่น ดังเชน
การแจกคูปองใหคนจนสําหรับการโดยสารรถเมล เมื่อ ขสมก. ไดรับคูปอง ขสมก. ก็สามารถนํา
คูปองไปแลกเปนเงินจากกระทรวงการคลังได แตการเก็บคาโดยสารตํ่ากวาตนทุนดังที่เปนอยู
ทุกวันนี้ ไมเพียงแตคนจนในกรุงเทพฯจะไดประโยชนเทานั้น ชนชั้นกลางที่ขึ้นรถเมลก็ไดประโยชน
หรือแมแตชาวตางประเทศดังเชนบิล วอรเรน ก็ไดประโยชนดวย
ผมคิดวา ถึงเวลาแลวที่จะตองดําเนินการแกปญหา ขสมก.อยางจริงจัง การโอน
กิจการไปใหแกเอกชนจะไมสามารถแกปญหาได ตราบเทาที่มีการควบคุมอัตราคาโดยสาร และ
ผูประกอบการเอกชนไมสามารถปรับอัตราคาโดยสารตามสถานการณทางการเงินที่แปรเปลี่ยนไป
ได ในระยะสั้น มีความจําเปนที่จะตองปรับอัตราคาโดยสารใหอยูในระดับคุมทุน และควรจะถือ
เปนจารีตปฏิบัติที่จะตองมีการทบทวนอัตราคาโดยสารทุก 1-2 ป จนการปรับคาโดยสารรถเมล
กรุงเทพฯเปนเรื่องชาชินสําหรับคนกรุงเทพฯ แตในระยะยาว จะตองมีแผนปฏิบัติการที่จะคอยๆ
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โอนบริการขนสงมวลชนกรุงเทพฯไปใหแกกรุงเทพมหานคร เพราะการจัดบริการสาธารณูปโภค
ดังกลาวนี้ควรจะเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น การโอนกิจการในชั้นแรกอาจจํากัด
เฉพาะบางเขตและบางเสนทาง แตควรมีกําหนดเวลาอันแนนอนวา ขสมก.จะโอนกิจการแก
กรุงเทพมหานครทัง้ หมดภายในกําหนด 3-5 ป ขณะเดียวกัน รัฐบาลตองรับภาระในการชําระหนี้
ของ ขสมก. ซึง่ สะสมมาแตอดีต โดยภาระบางสวนอาจชดเชยไดดวยรายไดจากการขายทรัพยสิน
ของ ขสมก.เอง
บั ด นี้ ผู  บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครได อ อกมาโอ อ วดต อ ชาวกรุ ง เทพฯแล ว ว า
กรุ ง เทพมหานครสามารถจั ดบริการรถโดยสารประจํ าทางได โดยไมขาดทุน และนายสมัคร
สุนทรเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ก็ไดแสดงทัศนะที่ผอนปรนใหมีการปรับคาโดยสาร
รถเมลไดแลว หากมีการพูดจากัน การโอนกิจการของ ขสมก.ใหแกกรุงเทพมหานครยอมเปนไปได
โดยไมยากลําบากมากนัก เวนเสียแตวาทั้งสองฝายจะมีมิจฉาทิฐิและถือคติรวมกันวา "แพเปนพระ
ชนะเปนสมภาร"
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นํ้า ความแหงแลง และภาษีชลประทาน2
ทุกปเมื่อยางเขาหนาแลง ขาวภาวะความแหงแลงจะปรากฏในหนาหนังสือพิมพ
เปนประจํา ปนกี้ เ็ ฉกเชนเดียวกับปกอนๆ เพียงตนเดือนกุมภาพันธ กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศ
เตือนเรือ่ งภัยแลง เนื่องจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ในประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจไทย ภาวะ `ขาวยากหมากแพง' มักจะมาตามหลัง
ภาวะฝนแลง (โดยทีข่ า วในที่นี้หมายถึงธัญญาหาร และหมากในที่นี้หมายถึงผลไม) ในปที่มีภาวะ
ฝนแลงรุนแรง บางครั้งถึงกับเกิดกบฏชาวนาสั่นคลอนเสถียรภาพของสังคมการเมือง ดังกรณีกบฏ
ผูมีบุญภาคอีสาน
ความพยายามในการจัดระบบการชลประทานเพื่อใหกิจกรรมทางการเกษตร
ลดการพึ่งพิงดินฟาอากาศ แมจะลมเหลวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
แตก็เริ่มตั้งไขในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยที่โครงการเขื่อนเจาพระยา
เพิ่งจะปรากฎเปนตัวตนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เอง รัฐบาลไดทุมเททรัพยากรจํานวนมาก
ในการจัดระบบการชลประทาน แตกระนั้นก็ตาม สภาพดินฟาอากาศยังคงเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
อยางสําคัญตอการผลิตในภาคเกษตรกรรม และดูเหมือนวา ภาวะการพึ่งพิงสภาพดินฟาอากาศ
จะมิไดบรรเทาเบาบางลง ในขณะเดียวกัน ก็มีเหตุปจจัยที่ทําใหภาวะความแหงแลงมีมากขึ้น
ดังเชนการตัดไมทํ าลายปา และการทํ าลายระบบนิเวศวิทยา ภาวะความแหงแลงจึงปรากฏ
เปนขาวไดทุกป แตยังไมมีการศึกษาวา ภาวะความแหงแลงดังกลาวนี้ทวีความรุนแรงตามกาล
เวลาหรือไม
สําหรับเกษตรกร นํ้านับเปนหัวใจของชีวิตทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนนํ้าจึงนํา
มาซึง่ ภาวะแลงเข็ญ กลาวโดยทั่วไปแลว เกษตรกรในเขตนานํ้าฝนตกอยูในสภาพอันนาปริเวทนา
มากกวาเกษตรกรในเขตชลประทาน เพราะในเขตนานํ้าฝน เกษตรกรตองพึ่งพิงดินฟาอากาศเปน
สําคัญ ในยามทีเ่ กิดภาวะความแหงแลง ความทุกขเข็ญจะตกแกเกษตรกรในเขตนานํ้าฝนมากกวา
เกษตรกรในเขตชลประทาน ทั้งขอเท็จจริงก็ยังปรากฏดวยวา เกษตรกรในเขตชลประทานไมเพียง
แตจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาเกษตรกรในเขตนานํ้าฝนเทานั้น หากทวายังมีเสถียรภาพของ
รายไดดีกวาอีกดวย
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2534
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ในปจจุบนั พืน้ ทีใ่ นเขตชลประทานมีเพียงรอยละ 17 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
การขยายพื้นที่การชลประทานดวยการสรางเขื่อนขนาดใหญเปนเรื่องที่เปนไปไดยากทั้งในดาน
การเงินและดานการเมือง ในดานการเงิน การแสวงหาเงินกูเพื่อสรางเขื่อนชลประทานเปนเรื่องยาก
ลํ าบากมาก เนื่องจากการลงทุนดานการชลประทานใหผลตอบแทนในอัตราตํ่ า การที่อัตรา
ผลตอบแทนของเขื่อนชลประทานอยูในระดับตํ่านั้น ก็เปนเพราะภาวะตกตํ่าของราคาสินคาเกษตร
ซึง่ เกิดขึน้ อยางรุนแรงระหวางป 2524-2529 ธนาคารโลก ซึ่งเปนแหลงเงินกูเพื่อการชลประทาน
ทีส่ าคั
ํ ญ ก็หยุดการใหกูดานนี้ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ในดานการเมือง ประชาชนมีความรูสึกตอตาน
การสร า งเขื่ อ นมากขึ้ น เพราะประจั ก ษ ชั ด แล ว ว า การสร า งเขื่ อ นมี ผ ลในการทํ าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีขอกังขามากขึ้นวา เขื่อนที่สรางขึ้นนั้นจะเปนประโยชนตอเกษตรกรรม
จริงละหรือ
ภาวะการขาดแคลนนํ้าไมเพียงแตจะเปนปญหาในเขตนานํ้าฝนเทานั้น แมในเขต
ชลประทานก็ยังมีปญหานี้ การขาดแคลนนํ้านํ ามาซึ่งความขัดแยงในการใชนํ้า ความขัดแยง
ดังกลาวนีม้ อี ยู 2 ระดับ ระดับหนึ่งเปนความขัดแยงระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่น
อีกระดับหนึ่งเปนความขัดแยงภายในภาคเกษตรกรรมนั้นเอง
เขตชลประทานที่สํ าคัญที่สุดอยูในที่ราบภาคกลาง ซึ่งมีเขื่อนเก็บกักนํ้าขนาด
ใหญ 2 เขื่อน ไดแก เขื่อนภูมิพล (แมนาป
ํ้ ง จังหวัดตาก) และเขื่อนสิริกติ ิ์ (แมนํ้านาน อุตรดิตถ)
นอกจากนีย้ งั มีเขือ่ นเก็บนํ้าขนาดเล็กอีก 1 เขื่อน คือ เขื่อนกิ่วลม นํ้าที่ปลอยสูเขื่อนเจาพระยา
(ชัยนาท) จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวา มีการใชนํ้าเพื่อผลิตไฟฟาที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
มากนอยเพียงใด ความขัดแยงในการใชนํ้าระหวางการชลประทานกับการไฟฟาจะมีมากในฤดูแลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่ภาวะฝนแลงรุนแรง นํ้ าที่ปลอยสูเขื่อนเจาพระยาหาไดใชไปในดาน
การเกษตรทัง้ หมดไม สวนหนึ่งจักตองใชไปสําหรับการเดินเรือในแมนํ้าเจาพระยา สวนหนึ่งตองใช
ไปในการขับดันนํ้าเค็มและนํ้าเสียลงสูอาวไทย และอีกสวนหนึ่งตองใชไปในการผลิตนํ้าประปา
สวนที่เหลือจึงใชไปในการเกษตร
กรมชลประทานรายงานวา ในฤดูแลงปนี้ กรมฯตองจัดสรรนํ้าประมาณวันละ 20
ลานลูกบาศกเมตร สําหรับการเดินเรือ 2.5 ลานลูกบาศกเมตร การประปา 2.5 ลานลูกบาศกเมตร
การผลักดันนําเค็
้ ม 5 ลานลูกบาศกเมตร และการเกษตร 10 ลานลูกบาศกเมตร (มติชน ฉบับวันที่
7 กุมภาพันธ 2534)
ความต องการนํ้ าประปาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ จนเปนที่แนชัดวา การผลิต
นํ้ าประปาจากแหลงนํ้ าเจาพระยาจะไมเพียงพอที่จะสนองความตองการของประชาชนในนคร
หลวงในป 2540 ขณะเดียวกัน โรงงานอุตสาหกรรมริมฝงแมนํ้าเจาพระยาไดรวมใจกันปลอย
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นําเสี
้ ยลงสูแ มนาเจ
ํ้ าพระยาจํานวนมาก เปนเหตุใหตองมีการใชนํ้าชลประทานในการขับดันนํ้าเสีย
ลงสูอาวไทยมากขึ้น ความตองการใชนํ้ าชลประทานเพื่อการอื่นที่มิใชการเกษตรซึ่งมีมากขึ้นนี้
ยังผลใหมีนํ้ าชลประทานเหลือสํ าหรับการเกษตรนอยกวาที่ควร การขาดแคลนนํ้ าชลประทาน
สําหรับการประกอบการเกษตรในที่ราบลุมภาคกลางจึงกลายเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ประมาณป 2523 เปนตนมา กรมชลประทานตองเริ่มจัดสรรนํ้าชลประทานสําหรับ
การทํานาปรังในฤดูแลง โดยสลับกับทํานาปรังสองฝงคลองชลประทานฟากละป จนเปนจารีต
การเกษตรวา หากตําบลนี้มีโอกาสทํานาปรังในปนี้ ฤดูแลงปหนาจะตองหันไปทําอยางอื่น การ
ขาดแคลนนํ้าจนถึงขั้นที่มีการจัดสรรนํ้าชลประทานในลักษณะดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะเกิด
ภาวะฝนแลงอยางรุนแรงในป 2523 และเกือบทุก 2-3 ปตอๆมา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะนํ้า
จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตองผันเขาสูเขื่อนพิษณุโลกดวยความผิดพลาดในการประมาณ
การปริมาณนําและความต
้
องการใชนํ้าเมื่อคราวสรางเขื่อนพิษณุโลก ไมเพียงแตจะไมชวยใหพื้นที่
การชลประทานเพิ่ ม ขึ้ น เท า ที่ ค วรแล ว ยั ง ทํ าให เ กิ ด การยื้ อ แย ง นํ้ าระหว า งเขื่ อ นพิ ษ ณุ โ ลก
กับเขือ่ นเจาพระยาอีกดวย นักเศรษฐศาสตรการเกษตรบางคนบอกผมวา สิ่งที่เรียกวา "พื้นที่
เขตชลประทาน" นั้นจักตองแยกแยะระหวาง "เขตชลประทานที่มีนํ้า" กับ "เขตชลประทานที่ไมมี
นํา"
้ ในขณะทีส่ ถิติการเกษตรบอกแกเราวา เมืองไทยมีพื้นที่เขตชลประทานประมาณ 17% ของ
พืน้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ หมด ในจํานวนนี้อาจมีเพียงครึ่งเดียวเทานั้นที่เปน "เขตชลประทานที่มีนํ้า"
ภาวะการขาดแคลนนํ้าในบางทองที่ในฤดูแลงบางปรุนแรงถึงขั้นมีการแยงชิงการ
ใชนํ้า หากสภาวการณดงั กลาวนี้ยังคงดําเนินตอไป ในไมชาอาจมีผลบั่นทอนเสถียรภาพของสังคม
ชนบทได กระทรวงเกษตรและสหกรณพยายามดํ าเนินการผลักดันผลักดันใหเกษตรลดการ
เพาะปลูกขาวนาปรัง โดยเชื่อวา การลดพื้นที่การเพาะปลูกขาวนาปรัง 500,000 ไร จะทําใหผล
ผลิตขาวนาปรังลดลงจากระดับ 5.8 ลานตัน เหลือเพียง 3.6 ลานตัน ซึ่งจะมีผลดีตอราคา
โดยที่ผลผลิตขาวนาปรังสวนใหญเปนขาวเกรดตํ่า (The Nation, December 26, 1990)
นักเศรษฐศาสตรการเกษตรบางคนมีความเห็นวา การตัดสินในการลดพื้นที่การเพาะปลูกขาวควร
จะเปนเสรีภาพในการเลือกของเกษตรกร ไมควรที่รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณจะใชวิธี
การบังคับ เพราะไมมีใครที่จะรักษาผลประโยชนของเกษตรกรไดดีไปกวาตัวเกษตรกรเอง แตสิ่งที่
กระทรวงเกษตรฯทําอยูทุกวันนี้ก็คือ การบีบบังคับใหเกษตรกรลดพื้นที่การเพาะปลูกขาว ดวยการ
ปลอยนํ้าชลประทานนอยลง
ในอีกดานหนึ่ง กระทรวงเกษตรฯไดเรียกรองอีกครั้งหนึ่งใหมีการจัดเก็บภาษี
ชลประทาน ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีชลประทานนี้ไดมีมาแตครั้งที่นายวันเดอรไฮเด
(J.Homan van der Heide) เสนอใหรฐั บาลสยามลงทุนในโครงการชลประทานเจาพระยา ในป
2445 ในครั้งนั้น นายวันเดอรไฮเด เสนอใหเก็บคานํ้าในอัตราไรละ 1 บาท รายงานของธนาคารโลก
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หลายตอ หลายฉบับ ในเวลาต อมาไดเสนอใหรัฐบาลไทยพิจารณาจัดเก็บภาษีดังกลาวนี้ดวย
กระทรวงเกษตรฯก็เคยผลักดันเรื่องนี้เชนกัน การผลักดันที่เปนรูปธรรมครั้งลาสุดเกิดขึ้นในป 2526
แตทุกครั้งที่มีดํ าริที่จะจัดเก็บภาษีชลประทาน เปนตองเผชิญกับกระแสตอตานทางการเมือง
ทุกคราไป ฝายที่ตอตานการจัดเก็บภาษีชลประทานอางอิงเหตุผลในเรื่องความเปนธรรมวา
เกษตรกรมีฐานะยากจน รัฐบาลไมควรจะสรางภาระแกเกษตรกรมากไปกวาระดับที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ฝายที่สนับสนุนใหมีการจัดเก็บภาษีชลประทานมักจะอางอิงเหตุผลในเรื่องประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากรวา การที่นํ้าชลประทานเปนสินคาไดเปลา โดยที่เกษตรกรไมตองจายราคา
มีผลใหมีการใชนํ้ าชลประทานอยางฟุมเฟอย อันเปนการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ
การเก็บภาษีชลประทานไมเพียงแตจะชวยใหมีการใชนํ้าชลประทานอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น
หากยังเปนไปตามหลักการที่วา ผูที่ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะใดของรัฐควรจะเปนผูรับ
ภาระรายจายของรัฐบาลในการจัดสรรบริการสาธารณะนั้นๆอีกดวย ฝายที่สนับสนุนการจัดเก็บ
ภาษีชลประทานยังชี้ใหเห็นอีกดวยวา การเก็บภาษีดังกลาวนี้อาจเปนผลดีตอความเปนธรรมใน
การกระจายรายได เพราะเกษตรกรในเขตชลประทานมีฐานะดีกวาเกษตรกรนอกเขตชลประทาน
ระบบชลประทานไดชวยใหประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ที่ดินในเขต
ชลประทานยังมีราคาแพงกวาที่ดินนอกเขตชลประทานอีกดวย การจัดเก็บภาษีชลประทานจะชวย
ใหรฐั บาลมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนํามาขยายระบบการชลประทานอีกทอดหนึ่ง
หากการจั ด เก็ บ ภาษีช ลประทานมี จุดมุง หมายที่ จ ะยังผลให ก ารใช นํ้ าเปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐก็ตองทําใหนํ้าเปนสินคาที่มีราคาดวยการเก็บภาษีจากเกษตรกร
ผูไดรับประโยชนจากการชลประทานของรัฐ และจะตองจัดเก็บตามปริมาตรนํ้ าที่ใช ในการนี้
จํ าเปนตองติดตั้งมาตรวัดการใชนํ้า และตองมีการตรวจตราการใชนํ้าของราษฎรอยางเขมงวด
การเก็บภาษีชลประทานในลักษณะดังกลาวนี้จึงตองเสียตนทุนปฏิบัติการ (transaction cost)
จํานวนมาก และเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปไดในทางปฏิบัติ
หากการจั ด เก็ บ ภาษี ช ลประทานมี จุ ด ประสงค ใ นด า นความเป น ธรรมในการ
กระจายรายได โดยที่รัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นสํ าหรับการใชจายดานการชลประทานดวยภาษี
ชลประทานควรจะจั ด เก็ บ จากเจ า ของที่ ดิ น เพราะเจ า ของที่ ดิ น ได ป ระโยชน จ ากระบบการ
ชลประทานในแงทที่ าให
ํ ราคาและคาเชาที่ดินสูงขึ้น ในการนี้ ภาษีชลประทานควรจะผสมกลมกลืน
เขากับภาษีทดี่ นิ ขอสนับสนุนใหเก็บภาษีชลประทานจากเจาของที่ดินยิ่งมีเหตุผลหนักแนนมากขึ้น
เมือ่ ปรากฏวามีการใชที่ดินในเขตชลประทานไปใชในการอื่นที่มิใชเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สนามกอลฟหลายแหงใชวิธีการอันแยบยลในการดูดนํ้าชลประทานไปรดหญาสนามกอลฟ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรเก็บภาษีสิ่งแวดลอมหรือภาษีนํ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทีป่ ลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าเจาพระยา เพราะพฤติกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว
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นี้ทํ าใหตองสูญเสียนํ้ าชลประทานในการขับดันนํ้าเสียลงอาวไทยมากขึ้น พรอมกันนี้ รัฐบาล
จักตองปรับราคานํ้าประปาเพื่อใหมีการใชนํ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพ การเก็บภาษีชลประทาน
เพื่อใหประชาชนในชนบทใชนํ้ าอยางมีประสิทธิภาพ จะไมเปนธรรมหากไมมีการใชมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหคนในเมืองใชนํ้าอยางประหยัดดวย
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นํ้ากินนํ้าใชในกรุงเทพฯ กับนโยบายราคา3
นิวาสสถานของผมอยูในเขตนนทบุรี ซึ่งถือเปนปริมณฑลของกรุงเทพฯ ในชวง2-3
เดือนทีผ่ า นมานี้ นําประปาหยุ
้
ดไหลหลายครั้ง บางครั้งในเวลากลางวัน บางครั้งในเวลากลางคืน
และบางครั้งทั้งวันทั้งคืน การขาดนํ้าประปาสรางปญหาอยางมากตอการดํารงชีวิตของคนเมือง
หลวงอยางผม นับเปนเรื่องสาหัสสากรรจไมนอย ประสบการณในเรื่องนี้ทําใหผมเพิ่มความเห็นอก
เห็นใจเกษตรกรเปนทวีคูณ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ชีวิตทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตองพึ่งพิงนํ้าเปน
สําคัญ ภาวะการขาดแคลนนํ้าและความแหงแลงไมเพียงแตจะสรางความทุกขเข็ญเทานั้น หากยัง
อาจนํามาซึ่งความขมขื่นแหงชีวิตไดอีกดวย
ทุกวันนี้ ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพึ่งพิงนํ้ากินนํ้าใชจากแหลงสําคัญ
2 แหลง คือ นําประปา
้
และนํ้าบาดาล การพึ่งพิงนํ้าในแมนํ้าลําคลองตามธรรมชาติ แมจะมีอยูบาง
แตกล็ ดลงไปอยางมากในชวง 40 ปที่ผานมานี้ นํ้าประปาที่คนในเมืองหลวงใชอยูทุกวันนี้อาศัย
แหลงนํ้ าจากแมนํ้ าเจาพระยาเปนหลัก โดยที่การประปานครหลวงซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในเขต
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ยังไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้เปนที่ประมาณ
การกันวา การประปานครหลวงสามารถใหบริการแกประชาชนเพียง 75% ของจํานวนประชากร
7.3 ลานคนในบริเวณสามจังหวัดนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทําใหความ
ตองการใชนาเพิ
ํ้ ม่ ขึ้นอยางมาก จนแหลงนํ้าดิบจากแมนํ้าเจาพระยาไมเพียงพอแกการใช
การประปานครหลวงคาดคะเนวา ปญหาการขาดแคลนนํ้ าจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นนับแตป 2540 เปนตนไป จึงมีแผนการที่จะอาศัยแมนํ้าแมกลองเปนแหลงนํ้าสํารอง
โดยสรางคลองประปาระยะทาง 101 กิโลเมตร เพื่อผันนํ้าจากเขื่อนวชิราลงกรณมาหลอเลี้ยงชีวิต
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล งบประมาณในการนี้ตก 2,644
ลานบาท
ความไมพอเพียงของนํ้ากินนํ้าใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนปญหามาชานาน
แลว ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการใชนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณีซึ่งมีหนาที่
3
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รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการใชนํ้าบาดาล ประมาณวา มีการใชนํ้าบาดาลประมาณวันละ
1.2-1.4 ลานลูกบาศกเมตร จากบอนํ้าบาดาลประมาณ 9,000 บอ ในจํานวนนี้ ประมาณ 20%
ใชไปในการผลิตนํ้าประปา อีก 80% ใชในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และหมูบานจัดสรร แตตัวเลขของ
กรมทรัพยากรธรณีดังกลาวนี้เปนที่สงสัยกันวาตํ่ากวาความเปนจริงมาก องคการความรวมมือ
ระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Co-operation Agency = JICA) สํารวจพบวา
มีการใชนาบาดาลในกรุ
ํ้
งเทพฯ ประมาณวันละ 2.24 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่ตัวเลขประมาณ
การของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คือ 3 ลานลูกบาศกเมตร ตอวัน
การขยายตัวอยางรวดเร็วของการใชนํ้ าบาดาลไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
ทีส่ าคั
ํ ญ ปญหาหนึ่ง นั่นก็คือ การทรุดตัวของพื้นดิน กรุงเทพฯ กําลังจมลงไปเรื่อยๆ แตถาตองการ
ชะลอการทรุดตัวของพื้นดิน จะตองผลิตนํ้าประปาเพิ่มขึ้นมาชดเชยใหไดวันละ 3-4 ลานลูกบาศก
เมตร ซึ่งนับวามิใชเรื่องงาย
จากผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงอาเซีย (ATT) พบวา ในระหวางป
2503-2531 พืน้ ดินในกรุงเทพฯ ทรุดไปแลว 160 เซนติเมตร และในบางเขต อัตราการทรุดตัวของ
พืน้ ดินสูงถึงปละ 10 เซนติเมตร (The Bangkok Post, March 10, 1990) นับตั้งแตป 2520
เปนตนมา รัฐบาลเริ่มควบคุมการใชนํ้าบาดาลดวยการตราพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520
การควบคุมนีค้ รอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร
ปทุมธานี และอยุธยา แตในชั้นแรกเขมงวดเฉพาะเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี ในการนี้ไดจําแนกเขตการใชนํ้าบาดาลออกเปน 3 เขต ตามลําดับความวิกฤติของปญหา
* เขตวิกฤติการณอันดับที่หนึ่ง คือ พืน้ ทีท่ มี่ กี ารทรุดตัวของพื้นดินมากกวา 10
เซนติเมตรตอป ไดแก บางเขน พระโขนง บางกะป หวยขวาง หัวหมาก พระประแดง บริเวณ
ฝง ตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา (ปูเจาสมิงพราย) และสมุทรปราการ รวมพื้นที่มากกวา 900
ตารางกิโลเมตร
* เขตวิกฤติการณอันดับที่สอง เปนพื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินปละ 5-10
เซนติเมตร ประกอบดวยเขตดุสิต พญาไท ปทุมวัน บางรัก และยานนาวา รวมพื้นที่ประมาณ 100
ตารางกิโลเมตร
* เขตวิกฤติการณอันดับที่สาม เปนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทรุดตัวของพื้นที่ดินนอยกวา 5
เซนติเมตรตอป
ตาม พ.ร.บ. นํ้าบาดาล พ.ศ.2520 ผูประกอบการนํ้าบาดาลจักตองขออนุญาต
จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม และตองเสียคาใบอนุญาตนํ้าบาดาล 600 บาท
(รวมการเจาะนํ้าบาดาล การใชนํ้าบาดาล และการระบายนํ้าลงบอนํ้าบาดาล) อีกทั้งตองเสีย
คาธรรมเนียมนํ้ าบาดาล แตเดิมนั้นคาธรรมเนียมนํ้ าบาดาลครอบคลุมเฉพาะคาธรรมเนียม
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การวิเคราะหตัวอยางนํ้าเปนสําคัญ ภายหลังเมื่อการใชนํ้าบาดาลทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุด
อยางรุนแรง คาธรรมเนียมนํ้าบาดาลจึงคลุมถึงคาใชนํ้าบาดาล โดยเรียกเก็บในอัตรา 1 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร กรมทรัพยากรธรณีมิไดบังคับใหติดตั้งมาตรวัดการใชนํ้าบาดาลอยางทั่วถึง และ
ไมมีเจาพนักงานเก็บเงินจํานวนมากดุจดังการประปานครหลวง การเก็บคาใชนํ้าบาดาลจึงเก็บ
ตามปริมาตรที่ระบุไวในใบอนุญาตโดยเฉลี่ยเดือนละ 25 วัน บอนํ้าบาดาลบางบอเทานั้นที่มี
มาตรวัดการใชนํ้า ผูประกอบการนํ้าบาดาลจักตองชําระคาใชนํ้าปละ 4 งวด งวดละ 3 เดือน
เทาทีเ่ ปนมา กรมทรัพยากรธรณีเก็บคาใบอนุญาตนํ้าบาดาลไดเพียงปละ 30,000
- 40,000 บาท และเก็บคาธรรมเนียมนํ้าบาดาลไดประมาณปละ 100 ลานบาท แสดงใหเห็นวา
การควบคุมการใชนํ้ าบาดาลเปนไปอยางไมทั่วถึง และคงมีผูขุดนํ้ าบาดาลมาใชโดยละเมิด
กฎหมายนําบาดาลจํ
้
านวนมาก
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบวา ตนทุนในการ
ขุด นําบาดาลมาใช
้
รวมทั้งคาใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆที่ตองจายใหรัฐบาล โดยถัวเฉลี่ย
แลวไมถงึ 2 บาทตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่อัตราคานํ้าประปาถัวเฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ 6 บาท
โครงสรางราคาดังที่เปนอยูนี้จึงเรงเราใหมีการใชนํ้ าบาดาลเพิ่มขึ้นตอไป ปญหาแผนดินทรุด
จึงมิอาจแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ หากยังไมมีการปรับโครงสรางอัตราคาใชนํ้าใหเหมาะสม
นอกจากนี้ แมวาการใชนํ้าบาดาลจะสรางปญหาแผนดินทรุด แตการประปานครหลวงก็ยังคงขุด
นําบาดาลมาผลิ
้
ตนํ้าประปาโดยมิไดคิดปรับเปลี่ยนนโยบายแมแตนอย
ในการแกปญ
 หาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชในกรุงเทพฯ เทาที่ผานมา รัฐบาลใชวิธี
การที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา "การบริหารอุปทาน" (supply management) กลาวคือ เมื่อมีนํ้า
ไมพอกินไมพอใช รัฐบาลก็เพียรแสวงหาแหลงนํ้าเพิ่มเติม โดยในขณะเดียวกันก็พยายามลดอัตรา
การรัว่ ไหลของนํ้าประปา ซึ่งในปจจุบันมีอัตราสูงกวา 30% รัฐบาลคุนเคยกับการแกปญหาดวยวิธี
การนี้ ปญหาการขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชในเมืองพัทยาและบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งรุนแรง
มากขึน้ ทุกที รัฐบาลก็มงุ แกปญหาดวยวิธีการเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการผลักดันใหมีการ
สรางเขือ่ นเหวนรก เพื่อผันนํ้าไปหลอเลี้ยงชีวิตทางเศรษฐกิจในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
แทที่จริงแลว หากจะวิเคราะหอยางรอบดาน ปญหาการขาดแคลนนํ้ามิไดเกิด
จากการมีแหลงนํ้าไมเพียงพอเทานั้น หากยังเปนเพราะนํ้ากินนํ้าใชมีราคาถูกเกินไป ซึ่งทําให
ความต อ งการใช นํ้ ามี ม ากเกิ น กว า ที่ ค วรอี ก ด ว ย รั ฐ บาลจึง ควรหัน มาแก ปญ หาด ว ยวิธีก าร
ทีน่ ักเศรษฐศาสตร เรียกวา "การบริหารอุปสงค" (demand management) บาง การที่จะลดความ
ตองการในการใชนํ้า จําเปนตองขึ้นราคานํ้ากินนํ้าใช ทั้งนํ้าประปาและนํ้าบาดาล แตนโยบาย
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ดังกลาวนีท้ าให
ํ รฐั บาลสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลในอดีตจึงหลีกเลี่ยง
การแกปญหาดวยการปรับราคาเพื่อลดอุปสงค
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอแนะวา รัฐบาลควรขึ้นคานํ้าประปา
จากอัตราถัวเฉลีย่ ลูกบาศกเมตรละ 6.12 บาท เปน 9.00 บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งจะทําใหอุปสงค
การใชนาลดลงประมาณ
ํ้
23% เทียบเทากับนํ้าประปา 147 ลานลูกบาศกเมตร ในการนี้การประปา
นครหลวงจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 1,414 ลานบาท ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาแหลงนํ้าสํารองเพื่อใชผลิต
นําประปาต
้
อไปได
การทําใหนํ้ ากินนํ้าใชมีราคาแพงขึ้น ไมเพียงแตจะชวยลดความตองการใชนํ้า
เทานั้น หากยังชวยใหประสิทธิภาพการใชนํ้าเพิ่มขึ้นอีกดวย ทุกวันนี้เมื่อนํ้ากินนํ้าใชมีราคาถูก
ประชาชนจะใชนํ้าอยางฟุมเฟอย ดังเชนการเปดนํ้าทิ้งไวโดยมิไดใชประโยชน
จากการศึกษานโยบายการกําหนดอัตราคานํ้าประปาของการประปานครหลวง
ผมพบวา โครงสรางอัตราคานํ้ามีความไมเหมาะสมบางประการ การประปานครหลวงเริ่มเก็บคา
นํ้าในอัตรากาวหนาตั้งแตป 2515 เปนตนมา กลาวคือ ยิ่งใชนํ้ามาก ยิ่งตองจายในอัตราสูง
ในปจจุบันโครงสรางอัตราคานํ้ าที่มีลักษณะกาวหนาดังกลาวนี้บังคับเก็บจากเคหสถาน ธุรกิจ
รัฐ วิสาหกิจ และหนวยราชการ แตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแลว ความกาวหนาของโครงสราง
อัตราคานํามี
้ เฉพาะปริมาณการใชนํ้าไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเมตร แตเมื่อปริมาณการใชนํ้ามีมาก
กวา 2,000 ลูกบาศกเมตร โครงสรางอัตราคานํ้ากลับมีลักษณะถดถอย (regressive rate) ดังจะ
เห็นไดวา ปริมาณการใชนํ้าระหวาง 201-2,000 ลูกบาศกเมตร ตองเสียคาใชในอัตรา 8.60 บาท
ตอลูกบาศกเมตร แตปริมาณการใชนํ้าระหวาง 2,001-4,000 ลูกบาศกเมตร เสียคานํ้าในอัตรา
8.40 บาทตอลูกบาศกเมตร ยิ่งใชนํ้ามาก ยิ่งเสียคานํ้าในอัตราตํ่าลง ปริมาณการใชนํ้าสวนที่เกิน
50,000 ลูกบาศกเมตร เสียคานํ้าเพียง 5.00 บาท ตอลูกบาศกเมตรเทานั้น โครงสรางอัตรา
คานําประปาดั
้
งกลาวนี้จึงมุงใหประโยชนแกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนสําคัญ
การขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใชกําลังเปนปญหาขั้นวิกฤติในทศวรรษนี้ รัฐบาลควรจะ
เตรี ย มการใหป ระชาชนพรอมที่จ ะเผชิญกับปญหาดังกลาวนี้เสียแตเนิ่นๆดวยการปลูกฝงให
ประชาชนมีวินัยในการใชนํ้ า มรรควิธีในการสรางวินัยดังกลาวนี้วิธีหนึ่งก็โดยการปรับคานํ้ า
ใหมรี าคาแพงขึน้ โครงสรางอัตราคานํ้าประปาจะตองมีความกาวหนามากกวาปจจุบัน ทั้งนี้โดยไม
มีขอยกเวนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ตองปรับคานํ้าบาดาลใหอยูในระดับเดียว
กับนําประปา
้
ในการนี้จักตองปรับคาธรรมเนียมนํ้าบาดาล และตรวจสอบการใชนํ้าบาดาลอยาง
เขมงวดมากกวาปจจุบัน
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วิวาทะวาดวยคาธรรมเนียม
การใชยานยนตบนทางหลวง4
พ.อ. วินัย สมพงษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม สังกัดพรรคพลังธรรม
มีนโยบายที่จะเลิกจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง ทั้งสวนที่จัดเก็บอยูแลวและ
สวนที่กําลังจัดเก็บใหม (สยามโพสต ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2535) ตอมาในชวงปลายเดือน
มกราคม 2536 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีบันทึกถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แสดงความเห็นคัดคานขอดําริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ดังกลาวนี้ (สยามโพสต ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2536)
และแลววิวาทะวาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงก็อุบัติ
ขึ้น
คาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง หรืออาจเรียกสั้นๆวา "คาผานทาง
หลวง" เริ่มจัดเก็บเปนกิจจะลักษณะโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียม
การใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 กฎหมายฉบับนี้แถลงเจตนารมณวา รัฐบาล
จําเปนตองสรางทางหลวงและสะพานเพิ่มขึ้น เพื่อความกาวหนาทางดานการคมนาคม แตงบ
ประมาณทีไ่ ดรับไมพอเพียง จึงตองกูเงินมาใชเพื่อการนี้ ดังนั้น จึงจําเปนตองเก็บคาธรรมเนียม
ผานทางหลวงและสะพาน เพื่อนํามาชดใชเงินกูและบูรณะทางหลวงและสะพานดังกลาว
นับตัง้ แต พ.ร.บ. กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน
พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใชเปนตนมา มีการเก็บคาผานทางหลวงจากการใชทางหลวงรวม 6 สาย
แตยกเลิกการจัดเก็บไปแลว 3 สาย (รายละเอียดดูตารางที่ 1) คงยังจัดเก็บในทางหลวงอีก 3 สาย
ไดแก

4
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1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 สายบางปะอิน-อยุธยา-สิงหบุรี-ชัยนาท
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 14 สายบางนา-บางปะกง
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 338 สายบางกอกนอย-นครชัยศรี
ในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเก็บคาผานทาง
หลวงเพิม่ ขึน้ อีก 10 แหง จากการใชทางหลวงสายตางๆ 4 สาย ดังตอไปนี้ (สยามโพสต ฉบับวันที่
6 มกราคม 2536)
1. สายธนบุรี-ปากทอ 2 แหง
2. สายสระบุรี-นครราชสีมา 4 แหง
3. สายบางปะอิน-นครสวรรค 3 แหง
4. สายปนเกลา-นครชัยศรี 1 แหง
พ.อ. วินัย สมพงษ กลาวถึงนโยบายการเก็บคาผานทางหลวงเพิ่มขึ้นเสมือนหนึ่ง
วาเปนการประกอบอาชญากรรม โดยกลาววา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนกอนเปนผู
สัง่ การใหจดั เก็บ ทัง้ ๆที่กรมทางหลวงไมอยากจัดเก็บ `..เรื่องนี้ตนมีหลักฐาน แตไมอยากจะเปดเผย
วาเปนใคร เพราะตนเขามาเพื่อสานงานเกา แตถาทําไวไมดี ตนก็ตองแกไข..' (แนวหนา 6
มกราคม 2536) พ.อ.วินัยกลาวดวยวา การยกเลิกการเก็บคาผานทางหลวงครั้งนี้มิไดตองการ
แสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองแตประการใด
รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมแสดงความคิดเห็นวา คาผานทางหลวงควรจะ
เก็บ เฉพาะการใช ท างหลวงที่ รัฐบาลใหสัม ปทานแกเ อกชนในการสรา ง หรือเก็บจากการใช
ทางหลวงสายที่มีการแขงขันกับเสนทางอื่น และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมควรเก็บจากการใชทาง
หลวงในเสนทางที่ประชาชนไมมีทางเลือกในการใชบริการ ทานรัฐมนตรีแสดงความปราดเปรื่อง
แหงปญญาวา บรรดาทางหลวงที่มีการจัดเก็บคาผานทางในปจจุบันลวนแลวแตไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑ 3 ประการที่กลาวขางตนนี้ ดังนั้น จึงควรยกเลิกการจัดเก็บเสีย
รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมกลาวถึงหลักเกณฑ 3 ประการเสมือนหนึ่งเปน
หลักเกณฑสากลที่ใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง แตวิญูชนก็คงสามารถ
พินิจพิเคราะหไดวา หลักเกณฑดังกลาวนี้หาไดเปนหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไม หากแตเปน
หลักเกณฑทแี่ ฝงดวยดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคลอยางสูง และแทที่จริงแลว หลักเกณฑที่ทาน
รัฐมนตรีกลาวอางหาไดเปนหลักเกณฑสากลแตประการใดไม หากจะยอมรับหลักเกณฑของ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม ก็คงจักตองตอบคําถามพื้นฐานใหไดวา เหตุใดเมื่อเอกชนเปน
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ผูลงทุนสรางทางหลวง จึงยินยอมใหเอกชนเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงได แตเมื่อรัฐบาล
เปนผูล งทุนสรางกลับไมยินยอมใหรัฐบาลเปนผูเก็บคาผานทางหลวง
การเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงเปนไปตามหลักการที่วา ผูที่ได
รับประโยชนจากบริการสาธารณะที่จัดสรรโดยรัฐบาลจักตองมีสวนรวมรับภาระรายจายในการ
จัดสรรบริการสาธารณะนั้นๆ ผูที่ไดประโยชนมากควรจะตองรับภาระรายจายมากกวาผูที่ได
ประโยชนนอย หลักการดังกลาวนี้รูจักในหมูนักเศรษฐศาสตรการคลังในนาม The Benefit
Principle of Taxation พ.ร.บ. กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.
2497 รางขึน้ บนพื้นฐานของหลักการดังกลาวนี้
ขอพิจารณาเกี่ยวกับการจัดเก็บคาผานทางหลวงโดยพื้นฐานแลวเปนขอพิจารณา
เกีย่ วกับประเด็นที่วา ใครควรเปนผูรับภาระรายจายในการสรางและบํารุงรักษาถนน หากรัฐบาล
ตัดสินใจไมจดั เก็บคาผานทางหลวงอีกตอไป การสรางและการบํารุงรักษาถนนและทางหลวก็ตอง
ใชเงินจากการเก็บภาษีอากรหรือจากเงินกู แตไมวากรณีจะเปนประการใด ประชาชนผูเสียภาษี
อากรจะเปนผูร บั ภาระการสรางและการบํารุงรักษาถนนและทางหลวงทั้งหมด ซึ่งยอมไมเปนธรรม
แกประชาชนที่มิไดประโยชนจากถนนและทางหลวงที่สรางขึ้น ในสภาวะที่รัฐบาลมีฐานะการคลัง
มัน่ คง การเก็บภาษีเพือ่ นํามาสรางและบํารุงรักษาถนนและทางหลวงอาจมิใชเรื่องยาก แตในยาม
ที่ฐานะการคลังของรัฐบาลงอนแงน ขีดจํากัดทางดานการคลังจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาถนน
และทางหลวงอยางสํ าคัญ การเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงจึงเปนหลักการ
ที่เปนธรรม เพราะผูที่ไดรับประโยชนจากทางหลวงจะตองรับภาระรายจายในการสรางและบํารุง
รักษาทางหลวงโดยตรง นอกจากนี้ การเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ยังมีสวนชวยผอนคลาย
ขีดจํากัดทางดานการคลังอีกดวย ทั้งนี้จักตองไมตองอยูในความประมาทวา ฐานะการคลังของ
รัฐบาลจะมั่นคงตราบชั่วกัลปาวสาน
ผูที่ตองการยกเลิกการจัดเก็บคาผานทางหลวงมักจะกลาวอางวา การเก็บคา
ธรรมเนียมดังกลาวนี้ทําใหประชาชนผูยากจนเดือดรอน แตขออางนี้หามีมูลแหงความเปนจริงไม
ผูท มี่ ฐี านะดีพอทีจ่ ะเปนเจาของยานยนตนั้นมิอาจจัดอยูในกลุมคนจนได รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมกลาวอางอีกดวยวา การเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง ทําใหราคาสินคาแพงขึ้น ทั้งนี้
โดยอางปากคําของบรรดาพอคานายทุนที่ใกลชิด ขอกลาวอางนี้มีขอพึงพิจารณาอยางนอย 2
ประการ
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ประการแรก หากรัฐบาลไมเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวง รัฐบาลก็ตองหันไป
พึง่ พิงภาษีอากร โดยที่ภาษีสวนใหญเปนภาษีทางออม ซึ่งมีผลกระทบตอราคาสินคาไมแตกตาง
จากการเก็บคาธรรมเนียมมากนัก
ประการที่สอง หากแมนวาการเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงจะทําใหตนทุน
สินคาแพงขึ้น แตผลกระทบตอตนทุนการผลิตมีอยูนอยมากเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา อัตรา
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากรถบรรทุกสินคาอยูในระดับตํ่ามาก เพียง 3.00 - 10.00 บาทตอคันตอ
ดาน (ดูตารางที่ 3) มิหนําซํ้าทางหลวงที่เรียกเก็บคาผานทางก็มีอยูเพียง 3 สายเทานั้น (ดูตารางที่
1)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหเหตุผลในการเลิกเก็บคาธรรมเนียมในการใช
ทางหลวงอีกประการหนึ่งวา รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวนี้มีอยูเพียง 0.1% ของ
งบประมาณกรมทางหลวง จึงเปนเรื่องที่กรมทางหลวงสามารถรับภาระได แทที่จริงแลว ภาระ
ดั ง กล า วนี้ห าใช ภ าระของกรมทางหลวงไม หากแต เ ปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร
การเลิกจัดเก็บคาผานทางหลวงจึงมีผลเทากับวา กระทรวงคมนาคมไมตองการใหผูใชทางหลวง
รวมรับภาระรายจายโดยตรง การจายคาผานทางหลวงเปนการรับภาระรายจายอยางเปดเผย
แตการนําภาษีอากรมาสรางและบํารุงรักษาถนนเปนการรับภาระอยางแอบแฝง เพราะไมเพียงแต
มองไมเห็นตัวผูรับภาระที่ชัดเจนเทานั้น หากทวาผูรับภาระยังอาจไมรูตัววาตนมีสวนรวมรับภาระ
การสรางและบํารุงรักษาทางหลวงอีกดวย โดยที่ผูรับภาระบางคนไมไดประโยชนจากทางหลวง
ทีส่ รางขึ้น
การที่กรมทางหลวงเก็บคาธรรมเนียมการใชทางหลวงไดนอย เปนเพราะอัตรา
คาธรรมเนียมอยูในระดับตํ่า (ดูตารางที่ 2 และ 3) มิหนําซํ้าโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ในปจจุบันยังตํ่ากวาเมื่อเริ่มจัดเก็บในป 2497 อีกดวย การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
คนกอนดําริทจี่ ะจัดเก็บคาผานทางหลวงเพิ่มขึ้นก็ดี หรือปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมใหสูงขึ้น
ก็ดี หาใชเปนการประกอบอาชญากรรมไม หากแตเปนการกระทําอันควรแกการสรรเสริญ เพราะ
เปนการผลักดันใหผูที่ไดประโยชนจากรัฐตองรวมรับภาระรายจายของรัฐเพิ่มขึ้น
ผูม อี านาจ
ํ
หากถูกครอบงําดวยอวิชาและมิจฉาทิฐิ ยอมไรซึ่งพลังแหงธรรม และ
ราษฎรยอมเดือดรอน
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ตารางที่ 1
รายชือ่ ทางหลวงทีม่ ีการเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
2497 - 2536 (ก.พ.)
รายชื่อทางหลวง
1. ถนนสุขุมวิท
ชวงบางปู-คลองดาน
2. ถนนพหลโยธิน
ชวงรังสิต-ประตูนํ้าพระอินทร
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข
121
4. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32
สายบางปะอิน-อยุธยา-สิงหบุรี
และชัยนาท
5. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 14
สายบางนา-บางปะกง
6. ทางหลวงแผนดินหมายเลข
338 สายบางกอกนอย นครชัยศรี
ที่มา

รวบรวมจาก ราชกิจจานุเบกษา

ชวงเวลาการจัดเก็บคาธรรมเนียม
1 ม.ค. 2498 ถึง 27 พ.ค. 2511
29 เม.ย. 2501 ถึง 29 พ.ย. 2504
1 พ.ย.2506 ถึง 13 ก.ค. 2507
22 มิ.ย. 2515 ถึงปจจุบัน

11 มิ.ย. 2529 ถึงปจจุบัน
1 พ.ย. 2532 ถึงปจจุบัน

เหตุผลในการยกเลิกการจัดเก็บ
มี ก ารเป ด เส น ทางสายใหม ทํ าให
รายไดไมคุมคาใชจายในการจัดเก็บ
เนื่ อ งจากมี ก ารขยายถนน ทํ าให
ประชาชนไมสะดวกในการใชถนน
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลเห็ น วา ยั ง ไมสมควร
เก็บ
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ตารางที่ 2
โครงสรางคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
28 ธันวาคม 2497 - 21 มิถุนายน 2515
(บาทตอครั้ง)
ประเภทยานยนต

คาธรรมเนียม

1. รถจักรยานยนต

1.50

2. รถยนตนั่ง

3.00

3. รถยนตบรรทุก

15.00

4. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร

15.00

5. รถแทรกเตอร

15.00

6. รถพวงที่พวงกับรถนั่ง

3.00

7. รถพวงที่พวงกับรถอื่น

15.00 (ตอ 1 เพลา)

8. ยานยนตประเภทอื่น

15.00

9. รถยนตบรรทุก 3 เพลาขึ้นไป

25.00
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ตารางที่ 3
โครงสรางคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
22 มิถนุ ายน 2515 – ปจจุบัน
(บาทตอครั้ง)
ประเภทยานยนต

22 มิ.ย. 2515-30 มี.ค. 2516

29 มี.ค. 2516 ถึงปจจุบัน

1. รถจักรยานยนต
2. รถยนตนั่ง
3. รถยนตบรรทุก 2 เพลา
3.1 นํ้าหนักรถไมเกิน 2,000 กก.
3.2 นํ้าหนักรถเกิน 2,000 กก.
4. รถยนตบรรทุก 3 เพลาขึ้นไป
5. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร 2 เพลา
5.1 นํ้าหนักรถไมเกิน 2,000 กก.
5.2 นํ้าหนักรถเกิน 2,000 กก.
6. รถยนตบรรทุกคนโดยสาร 3 เพลา
7. รถแทรกเตอร
8. รถพวงที่พวงกับรถนั่ง
9. รถพวงที่พวงกับรถอื่น
10. ยานยนตประเภทอื่น

1.00
3.00

1.00
3.00

3.00
10.00
15.00

3.00
8.00
10.00

3.00
10.00
15.00
10.00
3.00
10.00 ตอหนึ่งเพลา
10.00

3.00
8.00
10.00
10.00
3.00
5.00 ตอหนึ่งเพลา
10.00

