งบประมาณสําหรับการชําระหนี้ประจําปงบประมาณ 2527
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เพื่ อ นร ว มงานของผมกํ าลั ง วิ พ ากษ วิ จ ารณ ง บประมาณแผ น ดิ น ประจํ าป
งบประมาณ 2527 กันอยางเอาการเอางาน หลายคนไมเห็นดวยที่รัฐบาลนําเสนองบประมาณ
แผนดินในลักษณะเจียมเนื้อเจียมตัวเชนนี้ เพราะงบประมาณรายจายในปงบประมาณใหมนี้
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2526 เพียง 8.47% เทานั้น คนกลุมนี้
มีความเห็นวา ในยามที่ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังฟนตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจเชนนี้
รัฐบาลนาจะใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม โดยอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได
แตเพือ่ นรวมงานของผมอีกไมนอยที่เห็นวา รัฐบาลควรจะดําเนินนโยบายการคลัง
รัดแบบเข็มขัดตอไป เพราะทราบดีวา ฐานะแหงเงินคงคลังยังไมมั่นคงแข็งแรง วิกฤติการณ
เงินคงคลัง 2523-2525 สรางบาดแผลทางการคลังอันเหวอะหวะยากแกการเยียวยาแกไข
หลายคนแสดงความเห็นอกเห็นใจขุนคลังเฒา สมหมาย ฮุนตระกูล ที่ตองมาทํางานชดใชเวรกรรม
ในบั้นปลายแหงชีวิต
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2527 ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท
และสหายจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากรัฐสภาในเร็วๆนี้นั้น (2526) กําหนดงบประมาณรายจาย
ไวเพียง 192,000 ลานบาท เทียบกับ 177,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 แสดงวา
งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นเพียง 8.47%
ผมนั่งดูตัวเลขงบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงานดวยความวาบหวามใจ
กระทรวงกลาโหมยั ง คงครองตํ าแหน ง แชมเป  ย นในฐานะที่ เ ป น หน ว ยราชการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินมากที่สุด กลาวคือ ไดรับจัดสรรงบประมาณถึง 35,926.7 ลานบาท
หรือรอยละ 18.7 ของงบประมาณรายจายรวม รองลงมาไดแก กระทรวงการคลัง (18.3%)
และกระทรวงศึกษาธิการ (17.1%) สวนมหาดไทย “กระทรวงมาเฟย” หลนลงมาอยูอันดับที่สี่ โดย
ไดรบั จัดสรรงบประมาณ 21,407.3 ลานบาทหรือรอยละ 11.1 ของงบประมาณรายจายรวม
ผมไม สู  ป ระหลาดใจที่ ก ระทรวงกลาโหมได รั บ จั ด สรรงบประมาณมากที่ สุ ด
ในประเทศที่ผูที่มิไดเปนศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาของสํ านัก “ขุนศึก” มิอาจดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีไดดังเชนประเทศไทยของเรานี้ เหตุการณจักตองเปนเชนนี้
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ผมไมสูประหลาดใจที่กระทรวงมหาดไทยหลนไปอยูอันดับที่สี่ เพราะนับตั้งแต
การประถมศึกษาถูกโอนกลับไปอยูกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณสําหรับการประถมศึกษา
ก็ถกู โอนตามไปดวย
แต ผมประหลาดใจอยา งมากที่ได เห็นกระทรวงการคลังอันดับไตขึ้นมาอยาง
รวดเร็ว เมือ่ ยีส่ ิบปที่แลว อันดับของกระทรวงการคลังเมื่อพิจารณาจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับ
จัดสรร จัดอยูในระดับปานกลาง แตในปงบประมาณ 2527 กระทรวงการคลังไตบันไดดารา
มาอยูท อี่ นั ดับสอง จะเปนรองก็เฉพาะแตกระทรวงกลาโหมเทานั้น รวดเร็วเสียยิ่งกวากามนิตหนุม
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ?
ผมพยายามสืบคนดูวา กระทรวงการคลังไดรับพลังขุนศึกจากแหลงใด ถึงได
เติบโตอยางรวดเร็วถึงปานนี้ และผมก็ถึงบางออ
พลังที่ทําใหกระทรวงการคลังเติบใหญอยางรวดเร็วมิใชพลังอื่นใด หากแตเปน
พลังแหงการเปนลูกหนี้ ขอเท็จจริงมีอยูวา กระทรวงการคลังมีหนาที่ชํ าระเงินกูของรัฐบาล
ไมวาจะเปนหนี้ภายในประเทศหรือหนี้ตางประเทศ เมื่อรัฐบาลยิ่งกอหนี้สาธารณะมากเพียงใด
รายจายในการชํ าระหนี้ยอมตองเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น หากรัฐบาลไมตองการสูญเสียชื่อเสียง
กิตติคุณในฐานะที่เปนลูกหนี้ที่ดี เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ รัฐบาลจักตองจัดสรรงบประมาณ
รายจายสําหรับการชําระหนี้นั้นๆ
เนื่องจากในระยะหลังๆนี้ รัฐบาลกอหนี้เพิ่มขึ้นเปนอันมาก รายจายในการ
ชําระหนี้จึงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ดวยเหตุนี้เอง งบประมาณที่กระทรวงการคลังไดรับจัดสรร
จึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
งบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหแกกระทรวงการคลังในปงบประมาณ 2527
มียอดรวมถึง 35,129.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.3 ของงบประมาณรายจายรวมเมื่อเทียบกับ
28,819.2 ลานบาททีก่ ระทรวงการคลังไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2526 แลว แสดงวา กระทรวง
การคลังไดรบั จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 21.9% ในขณะที่งบประมาณรายจายรวมเพิ่มขึ้นเพียง
8.47% เทานั้น
งบประมาณรายจายในการชําระหนี้เงินกูในปงบประมาณ 2527 มียอดรวมสูงถึง
33,444.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายของกระทรวงการคลังจํานวน 35,129.4
ลานบาทแลว จะเห็นไดวา งบประมาณในการชําระหนี้เงินกูมีจํานวนคิดเปนรอยละ 95.2 ของ
งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง
เงินทีจ่ ดั สรรสําหรับการชําระหนี้เงินกูในปงบประมาณ 2527 นี้ แยกเปนการชําระ
หนีเ้ งินกูภ ายในประเทศ 22,957.3 ลานบาท หรือรอยละ 68.6 ของงบประมาณในการชําระหนี้
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เงิ น กู ส ว นที่เ หลื ออี ก 10,487.4 ลา นบาท (31.4%) จัดสรรไวชํ าระหนี้เงินกูตางประเทศ
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 2)
งบประมาณการชําระหนี้เงินกูจํานวน 33,444.7 ลานบาทนี้ เปนการชําระคืน
เงินตนเพียง 8,412.7 ลานบาท (25% ของงบชําระหนี้) แตเปนรายจายในรูปดอกเบี้ยถึง 24,816.1
ลานบาท (74.2%) สวนที่เหลืออีก 215.9 ลานบาท (0.6%) เปนรายจายในรูปคาธรรมเนียมจัดการ
เงินกู (ดูตารางที่ 2)
เมือ่ ลองตรวจสอบงบประมาณการชําระหนี้ยอนหลังไป 10 ป จะพบขอเท็จจริง
ดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 1)
ประการแรก ในชวงระหวางปงบประมาณ 2516-2523 งบประมาณการชําระหนี้
อยูในระดับประมาณรอยละ 9.3-13.4 ของงบประมาณรายจายรวม ในชวงเวลาดังกลาวนี้
ไมปรากฏวา งบประมาณการชําระหนี้เงินกูมีมากกวารอยละ 13.4 ของงบประมาณรายจายรวม
งบประมาณรายจายการชําระหนี้เงินกูเพิ่มขึ้นในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 18.4%
ประการที่สอง ในชวงระหวางปงบประมาณ 2524-2527 งบประมาณรายจาย
การชําระหนี้เงินกูไดถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด งบประมาณรายจายดังกลาวนี้ ซึ่งมียอดรวม
คิดเปนรอยละ 10.8 ของงบประมาณรายจายรวมในปงบประมาณ 2523 เพิ่มจนถึงระดับรอยละ
17.4 ของงบประมาณรายจายรวมในปงบประมาณ 2527 งบประมาณการชําระหนี้เงินกูเพิ่มขึ้น
ในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 28.2%
เพื่ อ นร ว มงานบางคนของผมมีค วามเห็น วา การที่รัฐ บาลยัง สามารถกอ หนี้
สาธารณะอยูไดนั้น แสดงวารัฐบาลยังมี “เครดิต” รัฐบาลยิ่งเปนหนี้ ประเทศชาติยิ่งเจริญ
แตผมมีความเห็นตรงกันขาม การหาเงินมาใชจายดวยการกอหนี้สาธารณะนั้น
มีตนทุนที่ตองเสีย เพราะเมื่อหนี้เงินกูถึงกําหนดตองชําระคืน รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณ
สํ าหรับชํ าระเงินตนและดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังตองเสียคาธรรมเนียมการจัดการหนี้อีกดวย
หากรัฐบาลยิง่ กูเ งินมากเพียงใด ภาระรายจายในการชําระหนี้ของรัฐบาลก็จะยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น
ผลที่ตามมาก็คือ ทรัพยากรของรัฐบาลสวนที่จะนําไปใชจายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จะมีสวนสัดนอยกวาที่ควรจะเปน
ขอมูลในตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวา ในปงบประมาณ 2516 งบประมาณรายจาย
สวนที่เหลือจากการชํ าระหนี้เงินกูมีถึงรอยละ 89.1 ของงบประมาณรายจายรวม แตในป
งบประมาณ 2527 งบประมาณรายจายสวนที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกูมีเพียงรอยละ 82.6 ของ
งบประมาณรายจายรวม เพราะรัฐบาลตองนํางบประมาณรอยละ 17.4 ของงบประมาณรายจาย
รวมไปชําระหนี้เงินกู
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ตารางที่ 1
งบประมาณการชําระหนี้เงินกูและงบประมาณรายจายรวม
ปงบประมาณ 2516-2527
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

งบประมาณรายจาย
รวม

งบประมาณการชําระ
หนี้เงินกู

งบประมาณการชําระหนี้เงินกู
คิดเปนรอยละของงบประมาณรวม

2526

32,033

3,801

11.9

2517

39,028

5,192

13.3

2518

50,500

6,386

12.6

2519

62,650

7,639

12.2

2520

68,790

6,417

9.3

2521

81,000

10,821

13.4

2522

92,000

10,028

10.9

2523

114,556

12,393

10.8

2524

140,000

17,531

12.5

2525

161,000

21,009

13.0

2526

177,000

27,180

15.3

2527

192,000

33,445

17.4

ที่มา สํานักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
งบประมาณการชําระหนี้เงินประจําปงบประมาณ 2527
(ลานบาท)
รายการชําระหนี้

หนี้ภายในประเทศ

หนี้ตางประเทศ

จํานวน

จํานวน

%

%

รวม
จํานวน

%

1. เงินตน

3,775.1

16.4

4,637.6

44.2

8,412.7

25.2

2. ดอกเบี้ย

19,120.7

83.3

5,695.4

54.3

24,816.1

74.2

61.5

0.3

154.4

1.5

215.9

0.6

22,957.3

100.0

10,487.4

100.0

33,444.7

100.0

3. คาธรรมเนียมจัดการ
รวม
ที่มา

1

สํานักงบประมาณ1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร ไทยแลนด ฉบับวันที่ 17-23 มิถุนายน 2526

