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ขอมลูเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2526 ซ่ึงรัฐบาลเปดเผยตอ
สาธารณชนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ยังไมละเอียดพอที่จะนํ ามาวิเคราะหผลกระทบไดอยาง 
ลึกซึง้ ทัง้นี้ปรากฏวา รัฐบาลกํ าหนดงบประมาณรายจายและประมาณการรายรับไว 177,000 ลานบาท  
การก ําหนดงบประมาณรายจายไดแสดงขอมูลจํ าแนกตามหนวยราชการ (ดูตารางที่ 1)  และจํ าแนก
ตามลกัษณะงาน (ดูตารางที่ 2)  แตไมปรากฏวา มีขอมูลงบประมาณรายจายจํ าแนกตามลักษณะทาง
เศรษฐกจิ และจํ าแนกออกเปนงบพัฒนากับงบปกติแตประการใด ทางดานประมาณการรายรับ ก็มี 
รายละเอียดอยูเพียง 2 รายการ คือ รายได 151,000 ลานบาท และเงินกูรวมกับเงินคงคลัง 26,000 ลาน
บาท ทั้งนี้ไมปรากฏวามีการจํ าแนกรายละเอียดวาเปนรายไดจากภาษีอากรจากการขายสิ่งของและ
บริการ จากรัฐพาณิชย และอื่นๆอยางละเทาไร สวนการชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณ ก็ยัง 
ไมสามารถระบุไดวาจะอาศัยเงินกูและเงินคงคลังในสัดสวนอยางไร และในกรณีของเงินกูก็มิไดมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงเงินกูแตประการใด ความจํ ากัดของขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน  
ประจํ าปงบประมาณ 2526 ไมเพียงแตจะทํ าใหการวิเคราะหเปนไปไดในขอบเขตอันจํ ากัดเทานั้น 
หากทวายังสะทอนใหเห็นปญหาภายในภาครัฐบาลอีกดวย การที่รัฐบาลยังไมสามารถกํ าหนด
ประมาณการรายไดจากการเก็บภาษีอากรได สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเหตุวา รัฐบาลเริ่มไมแนใจใน
ศกัยภาพในการเสียภาษีอากรของประชาชน และความสามารถในการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเอง

1.   เปาหมายของงบประมาณแผนดิน 2526
จากเอกสารของทางราชการเทาที่หาได ชวยใหทราบวา “….นโยบายงบประมาณ

รายจายประจํ าป 2526 กํ าหนดใหสอดคลองกับนโยบายรายไดของรัฐบาลเปนหลัก ซ่ึงจะเนนหนัก 
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ในดานการรักษาเสถียรภาพของการคลัง และอัตราภาวะเงินเฟอมิใหสูงกวาในปปจจุบัน….”  คํ าให
สัมภาษณของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผานมานี้ยืนยันนโยบาย 
ดงักลาวนี้ วิกฤติการณทางการคลังที่เกิดขึ้นนับตั้งแตป 2523 เปนตนมา ทํ าใหรัฐบาลจํ าตองรัดเข็มขัด 
ทัง้นีไ้มเพยีงแตวา การหารายไดของรัฐบาลจะตํ่ ากวาเปาหมายเทานั้น หากทวาความเปนไปไดที่จะหา
เงนิกู และนํ าเงินคงคลังออกมาใช ยังถูกจํ ากัดดวยสภาวการณทางเศรษฐกิจอีกดวย ดังนั้น จึงมิใชเร่ือง
นาประหลาดใจที่รัฐบาลเลือกเปาหมายการแกไขวิกฤติการณทางการคลังควบคูกับเปาหมายการรักษา
เสถียรภาพของราคา ในเมื่อการดํ าเนินนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งสองนี้ภายใตสถานการณ
ปจจุบันมิไดขัดแยงกันแตประการใด และในเมื่อแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟออันเกิดจากปจจัย 
ภายนอกประเทศผอนคลายลง

ในประวัติศาสตรการคลังของไทยนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา การหารายไดของ 
รัฐบาลมกัจะสงูกวาเปาหมายที่กํ าหนดไว จนดูประหนึ่งเปนปกติวิสัย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในระบบการ
คลังของไทยมีตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (Automatic Stabilizers)  ซ่ึงทํ าให 
รายไดจากภาษีอากรผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงภาวการณทางเศรษฐกิจ ในยุคสมัยที่ระบบ
เศรษฐกจิไทยสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 1 (2504-2509) และฉบับที่ 2 (2510-2514)  รายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้นตามการจํ าเริญ
เตบิโตของระบบเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ ทั้งๆที่รัฐบาลเกือบมิไดเปลี่ยนแปลงฐานภาษีและโครงสราง
อัตราภาษีอากรแตประการใด  ปญหาการหารายไดของรัฐบาลจึงมีไมสูมากนัก รายไดจริงที่รัฐบาล 
จดัหาไดสูงกวาประมาณการรายไดอยูตลอดเวลา  แตแลวในปงบประมาณ 2519 สัญญาณเตือนภัย 
กด็งัขึน้ เมื่อรัฐบาลไมสามารถหารายไดไดตามเปาหมาย กลาวคือ รายไดจริงของรัฐบาลมีเพียงรอยละ 
98.4 ของเปาหมาย ในระหวางปงบประมาณ 2520-2522 รัฐบาลสามารถหารายไดไดมากกวา 
เปาหมายอกี แตแลวนับตั้งแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา ปญหาการหารายไดตํ่ ากวาเปาหมาย 
กเ็กดิขึ้นอยางตอเนื่อง (ดูตารางที่ 3)

เมือ่พจิารณาเฉพาะรายไดจากภาษีอากร ภาพที่ไดมิไดแตกตางจากรายไดของรัฐบาล
โดยทัว่ไป ในปงบประมาณ 2519-2520 รายไดจากภาษีอากรตํ่ ากวาเปาหมายที่กํ าหนดไว และแมวา
จะไมมปีญหาดังกลาวนี้ในปงบประมาณ 2521-2523 แตปญหานี้กลับปรากฏขึ้นอีกในปงบประมาณ 
2524 (ดูตารางที่ 4)

วิกฤติการณการคลังอันเกิดจากการจัดหารายไดของรัฐบาลมิไดเปนไปตามเปาหมาย 
จะยังคงปรากฏตอมาในปงบประมาณ 2525 และอาจจะยังไมหมดไปในอนาคตอันใกล จากการ
เปรียบเทียบขอมูลรายได-รายจายของรัฐบาลในระหวางปงบประมาณ 2521-2525 ดังที่นํ าเสนอใน
ตารางที ่ 5 เราจะเห็นไดวา ในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ (ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธของปฏิทินถัดไป) รายจายจริงของรัฐบาลตกประมาณรอยละ 35-37 ของงบประมาณ
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รายจายรวมตลอดป พฤติกรรมการใชจายของรัฐบาลในปงบประมาณ 2525 มิไดแตกตางจากปกอนๆ 
ดงัจะเหน็ไดวา รายจายจริงในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2525 (ตุลาคม 2524 – กุมภาพันธ 
2525) ตกประมาณรอยละ 35.67 ของงบประมาณรายจายรวม  แตในดานการหารายไดของรัฐบาล 
กลับปรากฏวาผิดปกติอยางนาสังเกต ดังจะเห็นไดวา รายไดจริงของรัฐบาลในชวง 5 เดือนแรก 
ระหวางปงบประมาณ 2521-2524  ตกประมาณรอยละ 31-37  ของประมาณการรายได แตรายไดใน
ชวงเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 2525 กลับตกตํ่ าลงเหลือประมาณรอยละ 22.51 ของประมาณการ
รายได  ซ่ึงนับเปนกรณีผิดปกติอยางมาก (ดูตารางที่ 5)

การที่รัฐบาลไมสามารถหารายไดตามเปาหมายที่กํ าหนดไวไดนั้น นาจะเปนผล 
สืบเนือ่งจากปจจัยอยางนอย 2 ปจจัย  กลาวคือ

ประการแรก  การก ําหนดเปาหมายในการหารายไดสูงกวาความสามารถในการหา
รายไดที่แทจริงของรัฐบาล ในระหวางปงบประมาณ 2523-2524 ซ่ึงรัฐบาลไมสามารถหารายไดได
ตามเปาหมายที่กํ าหนดไวนั้น ปรากฏวา อัตราการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายไดอยูในเกณฑสูงมาก 
กลาวคือ 28.7% ในปงบประมาณ 2523  และ 29.5% ในปงบประมาณ 2524  การกํ าหนดเปาหมาย 
การหารายไดที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงเชนนี้ สันนิษฐานไดวาเปนผลจากแรงกดดันของการเพิ่มขึ้นของงบ
ประมาณรายจาย นับตั้งแตป 2504 เมื่อเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่หนึ่ง
เปนตนมา รัฐบาลใชงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอด ทั้งนี้โดยยึดถือเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก การใชจายอยางเกินตัวของภาครัฐบาลจึงมีสวนสํ าคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณ 
การคลัง

ประการที่สอง  แรงกดดนัจากการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายอาจไมเปนปญหา
มากนักหากรัฐบาลสามารถปรับฐานในการหารายไดใหกวางขวางขึ้น แตการณกลับมิไดเปนเชนนั้น 
ทั้งนี้ไมเพียงแตจะไมมีการปรับโครงสรางภาษีอากรเพื่อขยายฐานภาษีอากร และเพื่อเพิ่มความกาว
หนาแหงโครงสรางอัตราภาษีอากรเทานั้น หากยังลังเลที่จะปรับโครงสรางราคาของบริการสาธารณะ
ตางๆอีกดวย ซ่ึงสรางภาระทางการคลังใหแกภาครัฐบาลโดยที่มิไดมีผลดีตอความเปนธรรมในการ
กระจายรายไดแมแตนอย นอกจากนี้ การกํ าหนดเปาหมายในการเก็บภาษีอากรในทางปฏิบัติมิได
คํ านึงถึงศกัยภาพในการเสียภาษีอากรของประชาชน (Taxable Capacity) ในแตละทองถ่ินและแตละ
ภูมิภาค

ในกรณขีองปงบประมาณ 2525 นั้น เปาหมายรายไดของรัฐบาลที่กํ าหนดขึ้นไมอาจ
เรียกไดวาสูงเกินปกติ เพราะประมาณการรายไดในปงบประมาณ 2525 เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 
16.7 ซ่ึงนบัวาอยูในเกณฑปกติ แตการณกลับปรากฏวา รายไดที่หาไดในชวง 5 เดือนแรกตํ่ ากวา 
แนวโนมในอดีตเปนอันมาก ทั้งนี้ไมเพียงแตอัตราสวนระหวางรายไดจริงกับประมาณการรายได 
จะตกตํ่ าอยางผิดปกติเทานั้น หากทวารายไดจริงสัมบูรณก็ยังนอยกวาปกอนหนานี้ ในชวงหาเดือน



4

แรกของปงบประมาณ 2524 (ตุลาคม 2523 – กุมภาพันธ 2524)  รายไดจริงของรัฐบาลเทากับ 37,940
ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.62 ของประมาณการรายได แตในชวงหาเดือนแรกของปงบประมาณ 
2525 รัฐบาลหารายไดไวเพียง 31,516 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.51 ของประมาณการรายได (ดูตา
รางที่ 5)

จากขอมูลตางๆเทาที่ประมวลได การที่รัฐบาลหารายไดในชวง 5 เดือนแรกของ 
ปงบประมาณ 2525 ไดนอยกวาเปาหมายเปนอันมาก อาจเปนผลจากสาเหตุอยางนอย 3 ประการ 
กลาวคือ

ประการแรก  การลดคาเงินบาท 8.7% จาก 21.0 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เปน 23.0 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 ซ่ึงมีผลใหราคาสินคาเขา 
เมื่อคิดเทียบเปนเงินบาทแพงขึ้นนั้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นภายในระบบ
เศรษฐกจิไทย ทํ าใหการนํ าเขาชะลอตัวลง ซ่ึงทํ าใหรัฐบาลเก็บอากรขาเขาและภาษีการคาไดนอยกวา
ที่ควร

ประการที่สอง  การผอนคลายมาตรการควบคุมการสงออกและการลดอากรขาออก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอากรยางสงออก เพื่อเกื้อหนุนเกษตรกรมิใหไดรับผลกระทบกระเทือนจากการ 
ตกตํ่ าของราคาสินคาเกษตรกรรมมากเกินไป ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอการหารายไดของรัฐบาล 
โดยคาดวา  อากรขาออกจะลดลงประมาณ 3,000 ลานบาท

ประการที่สาม  เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางภาษีแบบกาวหนา 
ในยามที่ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ/หรือในยามที่มีภาวะเงินเฟอ รายไดจากการ 
จดัเกบ็ภาษดีงักลาวนี้ยอมเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ แมจะไมมีการเปลี่ยนแปลงฐานภาษีและอัตราภาษีเลย 
ก็ตาม แตในยามที่ภาวะเงินเฟอออนตัวลง ประกอบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจดังเชนที่เกิดขึ้น 
ในปจจุบันนี้ รายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงเพิ่มขึ้นไมไดมากเทาที่ควร นอกจากนี้ ภาวะ
ชะงกังนัทางเศรษฐกิจยังมีผลกระทบตอรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกดวย

วิกฤตการณทางการคลังดังที่พรรณนามาขางตนนับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าให 
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526 มีลักษณะ ‘รัดเข็มขัด’  และเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ 
ท ําใหยงัไมมีการกํ าหนดเปาหมายในการหารายไดจากภาษีอากรอยางแนนอนตายตัว

2. ลักษณะของงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2526
รัฐบาลกํ าหนดงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526 ไว 177,000 ลานบาท 

และก ําหนดประมาณการรายไดไว 151,000 ลานบาท ดังนั้น งบประมาณดังกลาวนี้จึงมีลักษณะเปน 
งบประมาณขาดดุล โดยสวนที่ขาดดุลของงบประมาณเทากับ 26,000 ลานบาท ในขณะนี้ รัฐบาล 
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ยงัไมสามารถแจกแจงรายละเอียดไดวา จะหาเงินมาชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณดวยวิธีการใด 
(ดูตารางที่ 6)

งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526 นี้ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2525 
ซ่ึงกํ าหนดไว 161,000 ลานบาท แสดงวา งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 อยางไรก็ตาม  
เนือ่งจากรัฐบาลไดดํ าเนินการรัดเข็มขัดโดยการลดรายจายในปงบประมาณ 2525  ลง 4,000 ลานบาท 
งบประมาณรายจายในปดังกลาวนี้จึงเหลือเพียง 157,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับฐานงบประมาณ 
รายจายที่ตัดทอนลงนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526 จะเทากับ 
12.7%

ทํ านองเดียวกัน ประมาณการรายไดในปงบประมาณใหมนี้ เพิ่มขึ้นจาก 140,000 
ลานบาท เปน 151,000 ลานบาท อัตราการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายไดเทากับ 7.9% อยางไรก็ตาม 
ขอมลูเกีย่วกับรายไดจริงของรัฐบาลในชวง 5 เดือนแรกของงบประมาณ 2525 (ดังแสดงไวในตาราง 
ที่ 5 ) ชวยใหคาดคะเนไดวา รายไดจริงของรัฐบาลในปงบประมาณ 2525 จะตํ่ ากวา 140,000 ลานบาท 
อยางแนนอน เมื่อเปนเชนนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของประมาณการรายไดในปงบประมาณ 2526 ยอม 
สูงกวา 7.9%

3. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526
เมือ่พจิารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าป 2526 จํ าแนกตามลักษณะงาน 

(Functional Classification) ดงัรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2 นั้น  เราจะเห็นไดวา  ลักษณะงานที่ได
รับจดัสรรงบประมาณรายจายมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ ดานการศึกษา (21.0%)  ดานการปองกัน
ประเทศ (20.0%)  ดานเศรษฐกิจ (19.1%)  และดานการชํ าระหนี้เงินกู (15.3%)

ลักษณะการจัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา รัฐบาลยังคงให
ความสํ าคัญแกการปองกันประเทศในลํ าดับสูง ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2520-2524) รัฐบาลไดกูเงินจากตางประเทศเพื่อพัฒนากองทัพถึง 20,000 ลานบาท เงินกูในกรณี
ดังกลาวนี้ กูจากสถาบันการเงินเอกชนในตางประเทศ โดยเปนเงินกูระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยสูง  
ดงันัน้ หากรวมงบประมาณรายจายดานการชํ าระหนี้เงินกูเพื่อพัฒนากองทัพ เปนที่เขาใจกันวา งบ
ประมาณรายจายดานการปองกันประเทศจะมีความสํ าคัญสูงสุด

เมือ่พจิารณาถึงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายจํ าแนกตามลักษณะงาน ลักษณะ
งานทีม่อัีตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายสูงที่สุด ไดแก ดานการชํ าระหนี้เงินกู ซ่ึงงบประมาณ
รายจายเพิ่มขึ้นถึง 29.2% รองลงมาไดแก ดานการบริหารทั่วไป (23.6%) ดานการสาธารณสุข 
(19.0%)  และดานการรักษาความสงบภายใน (16.9%)  ดงัรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2
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กลาวโดยทั่วไปแลว ลักษณะการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 
2526 มไิดแตกตางจากปงบประมาณกอนๆในสาระสํ าคัญ แตกระนั้นก็ตาม มีขอที่พึงสังเกตอยูอยาง
นอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก  การเพิม่ขึน้ของงบประมาณรายจายดานการชํ าระหนี้เงินกูเปนลักษณะ
เดนอนัพงึสงัเกตไดของงบฯประจํ าปงบประมาณ 2526  แตเดิมนั้น งบประมาณรายจายดานนี้มีไมถึง
รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายรวม แตในปงบประมาณใหมนี้สูงถึง 15.3% นบัเปนลักษณะงาน 
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณมากเปนอันดับที่ส่ี มิหนํ าซํ้ าอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายดาน
นีย้งัสงูเปนอนัดับหนึ่งอีกดวย (ดูตารางที่ 2) การที่งบประมาณดานการชํ าระหนี้เงินกูมียอดรายจายสูง
มากเชนนี้ เปนผลจากการกอหนี้สาธารณะในอดีต เพราะหนี้สาธารณะเหลานี้ เมื่อถึงกํ าหนดตอง
ชํ าระ รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อชํ าระเงินตนและดอกเบี้ย งบประมาณรายจายรายการ
นี้จึงยากที่จะตัดทอนได การหาเงินมาใชจายดวยการกอหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นอยางนาสังเกตนับ 
ตัง้แตปงบประมาณ 2520 เปนตนมา ยอมสรางภาระผูกพันและผลักดันใหรายจายดานการชํ าระหนี้
เงนิกูเพิม่ขึน้ตามไปดวย หากรายจายรายการนี้เพิ่มขึ้นมากเพียงใด งบประมาณสวนที่เหลือสํ าหรับใช
จายเพื่อลักษณะงานอื่นๆยอมมีนอยลงเพียงนั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากร รัฐบาลควรจะเขมงวดในการกลั่นกรองโครงการที่จะใชเงินกู (โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูจาก
ตางประเทศ) มากยิ่งขึ้น

ประการที่สอง  เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจํ าแนกตามหนวยงาน แมวา 
รัฐบาลจะตัดทอนงบประมาณสํ าหรับรัฐวิสาหกิจลงจนเหลือเพียง 1,595.3 ลานบาท คิดเปน 0.9%
ของงบประมาณรายจายรวมเมื่อเทียบกับงบ 2,972.2 ลานบาทในปงบประมาณ 2525 แสดงวา  
งบประมาณสํ าหรับรัฐวิสาหกิจลดลงถึงประมาณ 46.7% (ดตูารางที่ 1) อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริง 
มอียูวา รัฐบาลตั้งงบประมาณใหแกรัฐวิสาหกิจเฉพาะที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและรัฐวิสาหกิจที่ไมมี
รายไดเทานั้น สวนรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนหรือตองใชเงินบาทสมทบตามโครงการเงินกูจาก
ตางประเทศ ใหใชจายจากเงินกูเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structure Adjustment Loan) 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง หรือเงินกูอ่ืนเปนจํ านวนถึง 2,004,411 ลานบาท  
ดงันัน้  เมือ่รวมเงินกูดังกลาวนี้ งบประมาณสํ าหรับรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ 2526 มิไดลดลงจาก
ปงบประมาณกอน ๆ มากอยางที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพแตประการใด

4.   ผลท่ีคาดวาจะเกิดจากการใชงบประมาณ 2526
ดังไดกลาวในตอนตนแลววา ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน 2526 ที่รัฐบาล 

เปดเผยสูสาธารณชนยังมีนอยเกินกวาที่จะวิเคราะหไดอยางลุมลึก บทวิเคราะหตอไปนี้จึงเขียนขึ้น
จากขอมลูอันจํ ากัดดังกลาวนี้  ทั้งนี้การวิเคราะหจะกลาวถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น 3 ประการ  คือ
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(1) ผลที่มีตอเสถียรภาพของราคา
(2) ผลที่มีตอการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(3) ผลที่มีตอการกระจายรายไดประชาชาติ

4.1 ผลท่ีมีตอเสถียรภาพของราคา
นบัตั้งแตป 2516 เปนตนมา เมื่อประเทศกลุม OPEC รวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบ

อยางไดผล ปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยพื้นฐานแลวเกิดจากปจจัยภายนอกประเทศเปน
สํ าคญั แตในสภาพที่เกิดภาวะการชะงักงันทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
ไมมีทีทาวาจะฟนตัวไดภายในปนี้ ประกอบกับผลิตภัณฑปโตรเลียมมีราคาตกตํ่ าลง ดังที่เกิดขึ้น 
ในปจจุบันนี้ แรงกดดันจากภายนอกประเทศที่จะกอใหเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย 
จึงผอนคลายลง  และความเปนไปไดที่อัตราเงินเฟอในป 2525 จะตํ่ ากวา 10% จงึมอียูเปนอันมาก

อยางไรก็ตาม ปญหาที่พึงพิจารณาก็คือ งบประมาณแผนดิน 2526 จะมีสวนสราง
แรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอดวยหรือไม กลาวในเชิงวิชาการ เรายังขาดดัชนีอันเปนเครื่องมือที่จะ
วิเคราะหประเด็นนี้อยางกระจางชัด การวิเคราะหอยางคราวๆจํ าตองอาศัยขอสมมติบางประการ  
กลาวคือ

ประการแรก  หากการใชจายและการหารายไดของรัฐบาลเปนไปตามประมาณการ 
ทีก่ ําหนดไวทั้งในปงบประมาณ 2525 และ 2526 กลาวคือ รายจาย 177,000 ลานบาทในปงบประมาณ 
2526 เทยีบกบั 161,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2525  และรายได 151,000 ลานบาทเทียบกับ 
140,000 ลานบาท (ดูตารางที่ 6)  ในกรณีนี้จะเห็นไดวา งบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 
2526 เปนงบประมาณขาดดุล โดยที่ทั้งระดับการใชจายและสวนขาดดุลของงบประมาณมีมากกวาป
งบประมาณ 2525 ดังนั้น จึงมีแรงกดดันของภาวะเงินเฟอ

ประการที่สอง  เนือ่งจากรัฐบาลไดรัดเข็มขัดในปงบประมาณ 2525 โดยลดรายจาย
ลง 4,000 ลานบาท หากการหารายไดเปนไปตามเปาหมาย 140,000 ลานบาท สวนขาดดุลของ 
งบประมาณ 2525 จะเทากับ 17,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ดังไดกลาวแลววา มีเหตุผลนาเชื่อถือวา 
การหารายไดของรัฐบาลในปงบประมาณ 2525 จะตํ่ ากวาเปาหมายเปนอันมาก ดังนั้น สวนขาดดุล
ของงบประมาณ 2525 จะตองสูงกวา 17,000 ลานบาท ตราบเทาที่รัฐบาลใชจายเงินเต็มงบ 157,000 
ลานบาท ในชั้นนี้เราอาจสรุปไดอยางหยาบๆวา ภายใตขอสมมติที่วา รัฐบาลใชจายเงินเต็มจํ านวน 
157,000 ลานบาท และหารายไดไดไมนอยกวา 131,000 ลานบาท หากรัฐบาลสามารถหารายไดและ
ใชจายเงนิตามประมาณการที่กํ าหนดไวในปงบประมาณ 2526 งบประมาณแผนดิน 2526 จะสราง 
แรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอ
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อยางไรกต็าม แรงกดดันแหงเงินเฟอจะมีมากมีนอยเพียงใด มิไดขึ้นอยูกับระดับการ
ใชจายและลักษณะของงบประมาณแผนดินเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับวิธีการชดเชยสวนขาดดุลของงบ
ประมาณและการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการเงินอีกดวย 
หากการชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณอาศัยเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทยและเงินคงคลัง 
แรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอยอมมีมากกวาการกูเงินจากประชาชนและสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากรัฐบาลยังมิไดแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ดูตารางที่ 6) เราจึงมิอาจเสนอการ
วเิคราะหไดมากนัก  นอกจากจะตั้งขอสังเกต 3 ประการ  คือ

ประการแรก  ความเหน็ที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพที่วา งบประมาณแผนดิน 2526 
เปนงบประมาณที่กอใหเกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจ (Contractionary Budget) นั้น  เปนความเห็นที่
ปราศจากขอสนับสนุนทางขอเท็จจริง   จากขอมูลตางๆที่ประมวลไดในขณะนี้  อยางดีที่สุดที่เราจะ
กลาวไดกค็ือ งบประมาณแผนดิน 2526 ไมชวยเกื้อกูลการฟนตัวทางเศรษฐกิจเทาที่ควร แตไมถึงกับ
ซ้ํ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

ประการที่สอง  หากระดับการใชจายของรัฐบาลและสวนขาดดุลของงบประมาณ
แผนดิน 2526 สูงกวาปงบประมาณ 2525 ซ่ึงจะสรางแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอข้ึนในระบบ
เศรษฐกจิไดนัน้ แรงกดดันดังกลาวนี้อาจมีไมมากถึงกับทํ าใหเกิดภาวะเงินเฟอจริงๆ เนื่องจากระบบ
เศรษฐกจิไทยในปจจุบันกํ าลังประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย  (คํ าวา “ภาวะเงินเฟอ” ในที่นี้ หมายถึง 
ภาวการณณที่ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราปละ 10%)

ประการที่สาม พฤตกิรรมการใชจายของรัฐบาลในระยะหลังๆนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นับตั้งแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา มีผลในการสรางแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอมากกวาที่
ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีแนวโนมที่จะใชจายเกินตัว ในปงบประมาณ 
2523 รายจายของรัฐบาลเทากับ 115,527 ลานบาท ทั้งๆที่กํ าหนดงบประมาณรายจายไว 
เพียง 109,000 ลานบาท การใชจายเกินงบประมาณที่กํ าหนดไวนับเปนปรากฏการณอันผิดปกติ  
นอกจากนี ้รัฐบาลยังมีแนวโนมที่จะนํ าเงินนอกงบประมาณมาใชจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยฝากไวกับคลังจังหวัดตางๆ นับตั้งแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา เมื่อรัฐบาล
ประสบวกิฤตการณในการหารายได เงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยฝากไวกับคลังจังหวัดตางๆเหลานี้
เปนแหลงที่รัฐบาลนํ ามาใชจายโดยไมตองจายดอกเบี้ย พฤติกรรมดังกลาวนี้จึงมีผลเสมือนหนึ่งการกู
เงินจากธนาคารแหงประเทศไทยในรูปแอบแฝงนั่นเอง ผลที่ตามมาก็คือ สวนขาดดุลที่เกิดขึ้นจริง 
มมีากกวาสวนขาดดุลในงบประมาณ จากขอมูลในตารางที่ 7 เราจะเห็นไดวา ในชวง 4  เดือนแรกของ 
ปงบประมาณ 2525 (ตุลาคม–มกราคม 2525) สวนขาดดุลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิจารณาจากการ 
เปลี่ยนแปลงฐานะเงินสดหรือดุลเงินสดมีมูลคาเทากับ 15,609 ลานบาท แตสวนขาดดุลใน 
งบประมาณ (หรือสวนตางระหวางรายจายกับรายได) มีเพียง 14,854 ลานบาท ( = 46,410 - 31,556)  
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เทานัน้ สวนแตกตางระหวางดุลเงินสดกับดุลเงินในงบประมาณ (755 ลานบาท) อาศัยเงินนอกงบ
ประมาณดงักลาวขางตนนี้ ขอมูลในตารางที่ 7 ช้ีใหเห็นวา การใชเงินนอกงบประมาณในชวง 4 เดือน
แรกของปงบประมาณ 2523 อยูในระดับสูงมากถึง 2,043 ลานบาท เราคาดวา พฤติกรรมการใชเงิน
เกนิตวัของภาครัฐบาลดังกลาวนี้ จะยังไมหมดไปในปงบประมาณ 2526 หากการคาดคะเนนี้เปนจริง 
สวนขาดดุลของงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงจะมีมากกวาดุลเงินในงบประมาณ ซ่ึงจะสรางแรงกดดัน
แหงภาวะเงินเฟอหรือการฟ นตัวทางเศรษฐกิจไดมากกวาผลการวิเคราะหโดยไมพิจารณาถึง 
พฤติกรรมดังกลาวนี้

4.2 ผลท่ีมีตอการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดงัเปนทีท่ราบกันดีวา ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ โลกแหงระบบทุนนิยมกํ าลังเผชิญ

ปญหาความถดถอยและความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ าในประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจมีผลในการฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยถดถอยตามไปดวย อัตราการจํ าเริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจไทยซึ่งเคยสูงขึ้น 10.1% ในป 2521 ลดลงเหลือ 6.1% ในป 2522  ทัง้นี้เนื่องจากสภาพ 
ฝนแลง ทํ าใหปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีนอยกวาปกติมาก การจํ าเริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกจิไทยยังคงตกตํ่ าตอไปอีกในป 2523 โดยเหลือเพียง 5.8% คราวนี้เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลก ภาคหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเคยเติบโตในอัตราสูงกวาปละ 10%
มีอัตราการจํ าเริญเติบโตเพียง 4.8% แตกระเตื้องขึ้นเปน 8.0% ในป 2524 ประกอบกับการผลิต 
ทางดานการเกษตรไดผลดี จึงทํ าใหอัตราการจํ าเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยในป 2524 เพิ่มขึ้น
เปน 7.6%

ปญหาที่พึงพิจารณาก็คือ งบประมาณแผนดิน 2526 จะมีผลตอการจํ าเริญเติบโต 
ของระบบเศรษฐกิจไทยอยางไรบาง จากขอมูลตางๆที่ไดประมวลมากลาวไวขางตน มีเหตุผลที่จะ
สนับสนุนวา หากการใชจายและการหารายไดของรัฐบาลเปนไปตามเปาหมายที่กํ าหนดไว 
งบประมาณแผนดิน 2526 จะมีผลทํ าใหระบบเศรษฐกิจขยายตัว  แมจะไมมากนักก็ตาม  แตถาหาก
ความจํ ากัดแหงรายไดบีบบังคับใหรัฐบาลจํ าตองรัดเข็มขัดดังเชนที่ปรากฏในชวงสองปที่ผานมานี้ 
ยอมยากที่จะคาดการณเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู กับระดับรายจายและรายไดที่ 
แปรเปลี่ยนจากปงบประมาณกอน

เมื่อพิจารณาในแงของเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ มีขอพึงสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน 2526 อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก  ระดบัการใชจายของรัฐบาลตามที่ปรากฏในงบประมาณแผนดิน 2526 
มีการเปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณกอนไมมากนัก งบประมาณแผนดิน 2526 จึงไมชวยเกื้อกูล 
ตอการฟนตวัของระบบเศรษฐกิจไทย การวางแผนทางการงบประมาณในลักษณะดังกลาวนี้ มิใชเกิด
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จากการใหความสํ าคัญแกเปาหมายเสถียรภาพของราคา หากแตเปนเพราะเกิดวิกฤติการณทางการ
คลังอนัเนื่องจากการหารายไดของรัฐบาลไมเปนไปตามเปาหมายนั่นเอง

ประการที่สอง  แมวางบประมาณรายจายดานเศรษฐกิจในปงบประมาณใหมนี้ 
จะมีมากเปนอันดับที่สาม รองจากดานการศึกษาและดานการปองกันประเทศ แตมีขอนาสังเกตวา  
งบประมาณรายจายดานเศรษฐกิจมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบตํ่ าที่สุด เพียง 2.9% (ดตูารางที่ 2)

ประการที่สาม  จากถอยแถลงของสํ านักงบประมาณ งบประมาณรายจายจํ านวน 
177,000 ลานบาทนี้ เปนงบประมาณรายจายเพื่อขยายและปรับปรุงงาน รวมทั้งงานหรือโครงการใหม
เปนจ ํานวนเพียง 23,682.2 ลานบาท  คิดเปนเพียงรอยละ 13.4 ของงบประมาณรายจายรวม

เมื่อพิจารณารายจายรัฐบาลจํ าแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจ มีขอนาสังเกตวา  
รัฐบาลพยายามชะลอการขยายตัวของงบลงทุนนับตั้งแตปงบประมาณ 2524 เปนตนมา อันเปนเหตุให
สัดสวนของงบลงทุนในงบประมาณรายจายรวมมีแนวโนมลดลงจาก 25.7% ในปงบประมาณ 2523  
เหลือ 25.1% และ 22.9% ในปงบประมาณ 2524 และ 2525 ตามลํ าดับ  แมวางบประมาณแผนดิน  
2526 จะยงัไมมรีายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตก็เปนที่คาดกันวา รัฐบาลจะยังคงยึดถือนโยบายดังกลาว
นีต้อไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ งบลงทุนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แนวนโยบายดังกลาวนี้กอใหเกิด 
ขอวิพากษวิจารณวา งบประมาณแผนดิน 2526 จะซํ้ าเติมบรรยากาศการลงทุนซึ่งซบเซาอยูแลวให 
ซบเซาลงไปอีก  โดยที่ผลกระทบสํ าคัญจะตกแกภาคการกอสราง และการวางงานจะมีมากขึ้น

ขอโจมตีขางตนนี้มีประจักษพยานขอเท็จจริงสนับสนุนมากนอยเพียงไร ประเด็นที่
พึงพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐบาล 
ในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ และประเด็นที่สอง เกี่ยวกับความสํ าคัญของภาคการกอสรางใน 
โครงสรางการผลิตและการจางงาน

การพิจารณาบทบาทในดานการลงทุนโดยตรงของรัฐบาล จะพิจารณาเฉพาะแตงบ
ลงทนุของรฐับาลเพียงเทานั้นมิได ทั้งนี้ไมเพียงแตวารัฐบาลจะอาศัยเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะ
เงินกูจากตางประเทศในการลงทุนเทานั้น หากทวาหนวยเศรษฐกิจที่สํ าคัญอีกประเภทหนึ่งของภาค
รัฐบาล อันไดแก รัฐวิสาหกิจนั้นก็มีบทบาทสํ าคัญยิ่งยวดในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจดวย ดังนั้น 
เราจะเห็นไดวา ทั้งๆที่การขยายตัวของงบลงทุนในงบประมาณแผนดินของรัฐบาลชะลอตัวลง โดย
เฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตปงบประมาณ 2524 เปนตนมา แตขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของภาค 
รัฐบาลกลับชี้ใหเห็นวา  มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางมากในปปฏิทิน 2523-2524  อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
การลงทุนในภาครัฐบาลเทากับ 56.4% และ 33.4% ตามลํ าดับ  ทัง้ที่การลงทุนในภาคธุรกิจเอกชน 
กลับซบเซา  โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนมีเพียง 8.3% และ 11.2% ตามลํ าดับ  ผลก็คือ  การ 
ลงทนุของภาครัฐบาลซึ่งมีเพียงรอยละ 29.0 ของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Investment)  ในป 2520  กลับมีความสํ าคัญเพิ่มขึ้น จนอัตราสวนกังกลาวนี้มีคาสูงขึ้น เปน 40.1%  
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ในป 2524 (ดูตารางที่ 8)  ดังนี้ การพิจารณาบทบาทในการลงทุนโดยตรงของภาครัฐบาล โดย
พจิารณาเฉพาะแตงบลงทุนในงบประมาณแผนดินเทานั้น  ยอมจะไดภาพบิดเบือนจากความเปนจริง

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสะสมทุนถาวรเบื้องตน (Gross Fixed Capital 
Formation) ของระบบเศรษฐกิจไทย เราพบวา การสะสมทุนถาวรในรูปของการกอสรางในป 2523 
ประมาณรอยละ 43 เกิดขึ้นในภาครัฐบาล  โดยที่สัดสวนดังกลาวนี้เคยสูงถึง 47% ในป 2519  และ
คาดวาจะเหลือเพียง 40% ในป 2524  ดังนี้จะเห็นไดวา ภาครัฐบาลมีบทบาทสํ าคัญในภาคการกอสราง
เปนอันมาก การตรึงงบลงทุนใหเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจึงไมเกื้อกูลตอการฟนตัวของภาคการ
กอสรางเทาที่ควร จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เราพบวา อัตราการ
จํ าเริญเติบโตของภาคการกอสรางซึ่งสูงถึง 19.7% ในป 2520  ลดลงตามลํ าดับจนเหลือ 7.1% ในป 
2522 แมจะฟนขึ้นมาเปน 13.9% ในป 2523 แตกลับลดลงเหลือ 5.2% ในป 2524 ความซบเซาของ
กจิการกอสรางจะยังคงปรากฏตอไป อยางไรก็ตาม มีเหตุผลนาเชื่อวา ภาวะการชะงักงันของภาคการ
กอสรางจะเปนปญหาแกระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมไมมากนัก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาคการกอสราง
กอใหเกดิผลผลิตเพียงประมาณรอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเทานั้น นอกจากนี้ 
จากรายงานการสํ ารวจแรงงานของส ํานักงานสถิติแหงชาติในป 2522 ในจํ านวนผูมีงานทํ า 16.813
ลานคน เปนผูที่ทํ างานในภาคการกอสรางเพียง 0.579 ลานคน คิดเปนรอยละ 3.4 ของจํ านวนผูมี
งานทํ าทั้งหมดเทานั้น

4.3 ผลท่ีมีตอการกระจายรายได
งบประมาณแผนดิน 2526 ยังไมมีนโยบายที่เดนชัดเกี่ยวกับเปาหมายการกระจาย 

รายได วิกฤติการณแหงรายไดของรัฐบาลซึ่งทํ าใหรัฐบาลจํ าตองรัดเข็มขัดนั้น ยอมมีผลกระทบ
กระเทือนตอการดํ าเนินการนตามแผนพัฒนาชนบท เพื่อชวยเหลือครอบครัวที่ยากจน นอกจากนี้ 
ยังไมปรากฏวา รัฐบาลมีความกระตือรือลนในการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรเพื่อความเปนธรรม
ในการกระจายรายได มิหนํ าซํ้ าการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางดานภาษีอากรในเดือนกุมภาพันธ 2525 
แทนที่จะเปนผลดีกลับตอผลเสียตอการกระจายรายได หากรัฐบาลยังไมกลาที่จะใชมาตรการตางๆ 
เพือ่ขยายฐานของภาษีอากร และเพิ่มความกาวหนาแหงโครงสรางอัตราภาษีอากร ซ่ึงจะมีผลกระทบ
กระเทอืนตอผูมีฐานะเศรษฐกิจดี วิกฤติการณทางการคลังซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 2523 เปนตนมา ยอมยาก
ทีจ่ะขจัดใหหมดไปได

4.4 ผลท่ีมีตอดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
งบประมาณป 2526 จะมีผลเชนไรตอฐานะดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศขึ้นอยู

กับนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยเปนสํ าคัญ ถาธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบาย
ควบคุมการขยายตัวของปริมาณเงินไมใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามแนวความคิดสํ านักการเงินนิยม 
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(Monetarism) แลว กเ็ชือ่ไดวา การขาดดุลงบประมาณอยางมากในป 2526 จะมีผลทํ าใหอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดการเงินสูงขึ้น ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลจะตองไปแขงขันกับภาคเอกชนในตลาดการเงิน ซ่ึงอาจ 
ท ําใหเกิดภาวะเงินตึง (Tight Money) ขึน้ได มีผลทํ าใหการลงทุนชะงักงัน อยางไรก็ตาม ในกรณี 
ดงักลาว จะมีผลดีตอดุลการชํ าระเงิน เพราะอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะสูงขึ้น แตถาหากธนาคารแหง
ประเทศไทยมีนโยบายเนนหนักไปทางดานการควบคุมอัตราดอกเบี้ยไมใหสูงจนเกินไป การกูเงิน
ของรฐับาลก็จะพึ่งแหลงเงินที่ไมแขงขันกับเอกชน เชน กูจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือใชเงิน 
คงคลงัมากขึน้ การดํ าเนินการดังกลาวจะทํ าใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
กวาปกต ิจนอาจเปนผลทํ าใหระดับเงินเฟอที่เปนอยูภายในประเทศลดลงชากวาตางประเทศ นอกจาก
นี้ ยังอาจทํ าใหอัตราดอกเบี้ยลดลงได ซ่ึงทั้งสองประการนี้ จะมีผลทํ าใหดุลการชํ าระเงินขาดดุล 
มากขึ้นได

5.  งบประมาณแผนดิน 2526  กับเปาหมายทางเศรษฐกิจ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (2525-2529)  กํ าหนดเปาหมายทางการคลัง

ไววา จะใหรายจายรัฐบาลคํ านวณตามราคาคงที่เพิ่มขึ้นโดยถัวเฉลี่ย 6.8% ตอป และจะใหมีการจัดทํ า
งบประมาณในลักษณะที่ประหยัดรัดเข็มขัด โดยมีเปาหมายใหการขาดดุลงบประมาณไมเกินปละ 
22,000 ลานบาท

แตขอเท็จจริงปรากฏวา ในดานหนึ่งนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจายรัฐบาลในปงบ
ประมาณ 2526 ซ่ึงตกประมาณ 9.9% ถึง 12.7% นัน้ ตํ ่ากวาเปาหมายที่กํ าหนดไวในแผนพัฒนาฯ  
(ทัง้นี้สมมติวา อัตราเงินเฟอเทากับ 10%) แตในอกีดานหนึ่ง สวนขาดดุลของงบประมาณ 2526 ซ่ึงมี
ถึง 26,000 ลานบาท สูงกวาเปาหมายที่กํ าหนดไว การวางแผนในเมืองไทยจึงยังคงมีลักษณะเปนการ
รางแผนเพื่อวางไวเฉยๆ หรือมิฉะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่รางขึ้นก็มีอัตราความลาหลัง
หรือไมทันสมัยสูงจนนาตกใจ

ดงัไดกลาวแลววา งบประมาณแผนดิน 2526 มีเปาหมายที่จะแกไขวิกฤติการณทาง
การคลังควบคูกับการรักษาเสถียรภาพของราคา เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา ระบบทุนนิยมโลก
กํ าลังเผชิญกับปญหาความชะงักงันทางเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑปโตรเลียมยังไมมีทีทาวาจะมีราคา 
สูงขึ้น ยอมเปนไปไดที่รัฐบาลจะรักษาเสถียรภาพของราคามิใหอัตราเงินเฟอสูงกวาปละ 10% แต
ความสํ าเร็จในการแกไขวิกฤติการณทางการคลังแมจะเปนไปไดในลักษณะชั่วคราว แตจะไมมีการ
แกปญหาในขั้นรากฐานตราบเทาที่ยังไมมีการปรับโครงสรางภาษีอากรใหมีลักษณะคลองตัวมากกวา
ทีเ่ปนอยูในปจจุบัน

งบประมาณแผนดิน 2526 มีผลเสียไมเฉพาะแตในขอที่ไมเกื้อกูลตอการฟนตัวของ
ระบบเศรษฐกิจเทาที่ควรเทานั้น หากยังมีผลเสียตอการจางงานอีกดวย การจางงานในภาคการ 
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กอสรางจะเพิ่มขึ้นไดไมมากเทาที่ควร เนื่องจากงบลงทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง การวาง
งานของบัณฑิตกํ าลังเปนปญหาที่ส่ังสมเรื้อรังและรายแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ชะลอการบรรจุอัตรากํ าลังใหม แตเหนือส่ิงอื่นใด การดํ าเนินการตามแผนพัฒนาชนบทและการ 
แกปญหาความยากจนจะตองถูกเลื่อนเวลาออกไปอีกตราบเทาที่ รัฐบาลยังไมสามารถแกไข 
วกิฤตกิารณทางการคลังที่เกิดขึ้น  และตองพะวงตอปญหานี้ปแลวปเลา
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ตารางที่ 1
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2525-2526

(ลานบาท)

ปงบประมาณ 2525 ปงบประมาณ 2526 + เพ่ิม - ลดกระทรวง
จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

1. งบกลาง
2. สํ านักนายกรัฐมนตรี
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงการคลัง
5. กระทรวงการตางประเทศ
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณฯ
7. กระทรวงคมนาคม
8. กระทรวงพาณิชย
9. กระทรวงมหาดไทย

10. กระทรวงยุติธรรม
11. กระทรวงวิทยาศาสตร
12. กระทรวงศึกษาธิการ
13. กระทรวงสาธารณสุข
14. กระทรวงอตุสาหกรรม
15. ทบวงมหาวิทยาลัย
16. สวนราชการไมสังกัดสํ านักนายก

รฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง
17. รัฐวิสาหกิจ
18. เงินทุนหมุนเวียน

21,966.8
1,268.5

29,384.5
22,363.3

769.4
13,441.8
10,152.8

359.4
17,254.0

509.2
1,172.0

27,042.5
6,652.3

738.3
4,453.8

439.8

2,972.2
59.4

13.6
0.8

18.3
13.9

0.5
8.4
6.3
0.2

10.7
0.3
0.7

16.8
4.1
0.5
2.8
0.3

1.8
-

17,707.8
1,470.1

33,055.6
28,841.8

850.2
15,135.9
10,676.2

416.2
19,769.5

627.1
1,319.4

31,156.4
7,919.6

833.5
5,097.8

523.6

1,595.3
-

10.0
0.8

18.7
16.3

0.5
8.6
6.0
0.2

11.2
0.3
0.7

17.6
4.5
0.5
2.9
0.3

0.9
-

- 4,250.0
201.6

3,671.1
6,478.5

80.8
1,698.1

523.4
56.8

2,515.5
117.9
147.4

4,110.9
1,267.3

95.2
644.0
83.8

1,376.9
59.4

-19.4
+15.9
+12.5
+30.0
+10.5
+12.6

+5.2
+15.8
+14.6
+23.2
+12.6
+15.2
+19.1
+12.9
+14.5
+19.1

-46.3
-100.0

รวม 161,000.0 100.0 177,000.0 100.0 16,000.0 +9.5

ที่มา :   สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
รายจายจํ าแนกตามลักษณะงาน
ปงบประมาณ 2523-2526

2523 2524 2525 2526 + เพิ่ม – ลด (2526)
ลักษณะงาน จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานการศึกษา
3.   ดานสาธารณสุข
4. ดานสาธารณูปการ
5. ดานปองกันประเทศ
6. ดานรักษาความสงบภายใน
7. ดานบริหารทั่วไป
8. ดานชํ าระหนี้เงินกู
9. ดานอื่น

24,096.1
22,558.1

4,483.4
7,157.5

22,384.3
6,050.5
3,551.4

12,392.9
11,882.3

21.0
19.7

3.9
6.3

19.5
5.3
3.1

10.8
10.4

32,189.2
27,944.5

5,124.1
9,996.5

27,708.0
7,272.0
4,746.8

17,530.9
7,488.0

23.0
20.0

3.7
7.1

19.8
5.2
3.4

12.5
5.3

32,857.0
32,364.6

6,395.2
10,330.3
31,617.6

8,231.3
4,309.0

21,008.5
13,886.5

20.4
20.1

5.0
6.4

19.6
5.1
2.7

13.0
8.7

33,822.7
37,228.9

7,611.6
10,888.5
35,454.2

9,611.8
5,325.8

27,140.3
9,906.2

19.1
21.0

4.3
6.3

20.0
5.4
3.0

15.3
5.6

965.7
4,864.3
1,216.4

558.2
3,836.6
1,380.5
1,016.8
6,141.8

-3,980.3

+12.9
+15.0
+19.0

+5.4
+12.1
+16.8
+23.6
+29.2
-28.7

รวม 114,556.5 100.0 140,000.0 100.0 161,000.0 100.0 177,000.0 100.0 16,000.0 9.9

    ทีม่า  :   สํ านักงานงบประมาณ
    หมายเหตุ :    ตวัเลขป 2525  เปนตัวเลขประมาณการที่ไดรับการปรับลาสุด
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ตารางที่ 3
ประมาณการรายไดและรายไดจริงของรัฐบาล

ปงบประมาณ 2516-2524
(ลานบาท)

ปงบประมาณ ประมาณการรายได
(1)

รายไดจริง
(2)

(2) 100
(1)

×

2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524

24,377.0
35,600.0
37,999.8
43,612.4
50,371.8
62,000.0

72,00.0
92,680.0

120,000.0

25,646.1
38,207.6
38,242.4
42,922.0
52,157.6
62,142.9
75,046.0
92,146.0

110,331.01

105.2
107.3
100.6
98.4

103.4
100.2
104.4
99.4
91.9

ที่มา :   สํ านกังบประมาณและกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ :   1 สถติเิบือ้งตนจากกรมบัญชีกลาง อางถึงในธนาคารแหงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2524 หนา 82
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ตารางที่ 4
ประมาณการรายไดจากภาษีอากรและภาษีอากรที่เก็บไดจริง

ปงบประมาณ 2519-2524
(ลานบาท)

ปงบประมาณ
ประมาณการรายได

จากภาษีอากร
(1)

ภาษีอากร
ที่เก็บไดจริง

(2)

(2) 100
(1)

×

2519
2520
2521
2522
2523
2524

41,632
46,132
49,902
62,959
75,778

102,683

35,771
44,692
54,549
66,889
85,721

99,5501

85.9
96.9

109.3
106.2
113.1
96.9

ที่มา :    สํ านกังบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ :   1 สถติเิบือ้งตนจากกรมบัญชีกลาง อางถึงในธนาคารแหงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงิน  2524 หนา 82
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ตารางที่ 5
รายได – รายจาย 5 เดือนแรกของปงบประมาณ

(ตุลาคม – กุมภาพันธ)
(ลานบาท)

5 เดือนแรก (ต.ค. – ก.พ.)ป
งบประมาณ รายจายจริง

(1)
รายไดจริง

(2)
ขาดดุลจริง

(3)

ประมาณการรายจาย
ตลอดปงบประมาณ

(4)

ประมาณการรายได
ตลอดปงบประมาณ

(5)

(1) 100
(4)

×
(2)

100
(5)

×

2521
2522
2523
2524
2525
2526

28,709
34,230
40,724
50,435
57,429

-

21,386
26,858
33,168
37,940
31,516

-

- 7,323
- 17,372
- 7,556

- 13,495
- 25,913

-

81,000
92,000

114,577
140,000
161,000
177,000

62,000
72,000
92,000

120,000
140,000
151,000

35.44
37.21
35.54
36.74
35.67

-

34.49
37.30
35.79
31.66
22.51

-

ที่มา  :   คํ านวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 6
ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 2523-2526

(ลานบาท)

2523 2524 2525 2526
ลกัษณะรายรับ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

ก. รายได
1. ภาษีอากร
2. การขายสิ่งของและบริการ
3. รัฐพาณิชย
4. รายไดอ่ืน
5. รายไดเพ่ิมจากรัฐวิสาหกิจ
6. รายไดเพ่ิมจากภาษีอากร
     และคาธรรมเนียมตาง ๆ
               รวมรายได

ข. เงินกูภายในประเทศ
1. ธนาคารแหงประเทศไทย
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคาร พาณิชย มูลนิธิ
    สถาบัน บริษัท และเอกชน
    อ่ืน ๆ

ค.  เงินคงคลัง

83,771.4
2,373.9
4,569.6
3,180.6

93,835.5
17,500.0
8,000.0
3,200.0

6,300.0

3,500.0

71.9
2.1
4.0
2.7

81.7
13.2

6.9
2.8

5.5

3.1

102,683.5
2,808.1
5,153.3
4,605.1
1,250.0

3,500.0
120,000.0

16,000.0
5,600.0
3,200.0

7,200.0

4,000.0

7.3.3
2.0
3.7
3.3
0.9

2.5
85.7
11.4

4.0
2.3

5.1

2.9

118,566.1
3,244.5
6,828.3
4,530.1

6,833.1
140,000.0

19,000.0
7,200.1
4,200.0

7,600.0

2,000.0

73.6
2.1
4.2
2.8

4.2
87.0
11.8

4.5
2.6

5.7

1.2

151,000.0

26,000.0

รวม 114,835.5 100.0 140,000.0 100.0 161,000.0 100.0 177,000.0

ที่มา   :    สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 7
รายไดและรายจายจริงแยกราย 4 เดือน ของปงบประมาณ (ตุลาคม – มกราคม)

ปงบประมาณ 2522 – 2525
(ลานบาท)

2522 2523 2524 2525

รายได 21,310 26,080 30,511 31,556
รายจาย 27,124 31,595 41,060 46,410

ดุลเงินในงบประมาณ - 5,814 - 5,515 - 20,549 - 14,854
ดุลเงินนอกงบประมาณ -  768 - 2,043 -  441 - 755

ดุลเงินสด - 6,528 - 7,558 -  10,990 - 15,609

ที่มา  :   คํ านวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 8
การลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Investment)

ป 2520 – 2524
(ลานบาท)

รายการ 2520 2521 2522 2523 2524

1.   การลงทุนมวลรวมภายในประเทศ
1.1 ภาคธุรกิจเอกชน
1.2 ภาครัฐบาล
1.3 การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงคลัง

2.  อัตราการเพิ่มข้ึนของการลงทุน (%)
2.1 ภาคธุรกิจเอกชน
2.2 ภาครัฐบาล

3. อตัราสวนระหวางการลงทุนในภาครัฐบาล
กบัการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (%)

4. อตัราสวนระหวางการลงทุนมวลรวมภายใน
ประเทศ กับผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (%)

120,240
68,962
29,670

3,608
30.0
37.6
28.2

29.0

26.0

126,950
79,928
36,722
10,300

24.2
15.9
23.8

28.9

27.0

160,287
101,267
43,089
15,931

26.3
26.7
17.3

26.9

28.8

186,258
109,706
67,393

9,159
16.2

8.3
56.4

36.2

27.2

224,260
122,002
89,923
12,335

20.4
11.2
33.4

40.1

27.9

ที่มา :   สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ  :  สถติปิ 2524  เปนตัวเลขประมาณการ
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