นโยบายการคลัง
ยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
(2523 - 2526)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขึน้ ตนเปนมะลิซอน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท เริ่มเขากุมหางเสือสยามรัฐนาวาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2523 ในการปราศรัยตอประชาชนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ศกเดียวกัน พลเอกเปรมแถลงวา “…
ปญหาหลักของชาติที่จะตองคิดแกไขอยางจริงจังและรีบดวน คือ ปญหาความยากจน ความ
ขาดแคลนแรนแคนของพี่นองชาวไทย ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ …” และตอมาเมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2523 พลเอกเปรมไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยมีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา เปาหมาย
ของการดําเนินนโยบาย อันเปนเจตนารมณสูงสุดของรัฐบาลนี้มีอยู 2 ประการคือ
(1) การยกระดับมาตรฐานและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น
(2) การเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
สําหรับในดานการคลังนั้น รัฐบาลไดประกาศนโยบายวา “… จะปรับปรุงนโยบาย
และการบริหารการเงินการคลังในแนวที่จะสรางความคลองตัว สามารถหนุนใหเกิดการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในแขนงตางๆ … และจะรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและฐานะทางการคลังของ
ประเทศไวใหไดดี…”
ในการศึกษาแนวนโยบายการคลังของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีขอ
พึงสังเกตอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แนวนโยบายการคลังที่แถลงไวมีลักษณะไมสอดคลองกับเปาหมาย
หลักของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ กลาวคือ ในขณะที่เปาหมายหลักอยูที่การแกปญหาความ
ยากจนของมวลชน เพื่อยกระดับมาตรฐานและความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น แตแนว
นโยบายการคลังกลับเนนเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายเสถียรภาพทาง
การคลังเปนสําคัญ
ประการที่สอง รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมิไดแถลงนโยบายภาษีอากรไว
อยางชัดเจน ซึ่งทําใหยากที่จะประเมินไดวา การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ประสบความสําเร็จ
หรือไม
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ความไมสอดคลองตองกันระหวางแนวนโยบายการคลังกับเปาหมายการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ เปนผลจากความขัดแยงระหวางคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกับทีม
เศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร ความขัดแยงดังกลาวนี้เกิดจากพื้นฐานทางความคิดและ
ภูมิหลังแหงชีวิตที่แตกตางกัน และปรากฏอยางชัดเจนครั้งแรกในรางแนวนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภา ประเด็นแหงขอขัดแยงประเด็นหนึ่งในหลายๆประเด็น ก็คือ คณะที่ปรึกษาของนายก
รัฐมนตรีไดยนื ยันแนวนโยบายที่วา จะมีการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร เพื่อกอใหเกิดความเปน
ธรรมในการกระจายรายได แตทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูยังคงตองการใชภาษีอากรเปนเครื่องมือ
ในการใหสงิ่ จูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการลงทุนของเอกชน อยางไรก็ตาม ชัยชนะในยกแรก
ตกเปนของทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู เมื่อนายกรัฐมนตรียินยอมแกรางนโยบายเศรษฐกิจโดยมิได
กลาวถึงนโยบายการภาษีอากรอยางกระจางชัด การตัดสินใจของพลเอกเปรมดังกลาวนี้ไดสราง
ความผิดหวังแกสมาชิกบางคนในคณะที่ปรึกษาฯ เปนอันมาก
ความขัดแยงเกี่ยวกับการดําเนินโยบายเศรษฐกิจระหวางคณะที่ปรึกษาของนายก
รัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูปรากฏอยางชัดเจนอีกครั้งในเรื่องแนวนโยบายการพัฒนา
ชนบท ทั้งนี้ปรากฏวา คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่งเพื่อ
กําหนดแนวนโยบายการพัฒนาชนบท โดยมีนายเสนห จามริกเปนประธาน รายงานของคณะ
ทํางานฯดังกลาวนี้นับเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหพลเอกเปรม ติณสูลานนทประกาศนโยบาย
“ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” ในโอกาสวันขึน้ ปใหม พ.ศ. 2524 โดยใหถือเปนเปาหมายหลัก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ดวย แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาชนบทดังกลาวนี้
นายบุญชูไดคดั คานแนวนโยบายที่นําเสนอ โดยอางวา นโยบาย “ผันเงิน” ก็เพียงพอที่จะพัฒนา
ชนบทแลว อยางไรก็ตาม การณกลับปรากฏวา พลเอกเปรมเลือกที่จะยืนอยูขางคณะที่ปรึกษาฯ
ในกรณีนี้
ความเชือ่ มัน่ และความชื่นชมในนโยบาย “ผันเงิน” ซึ่งใชในรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมชในป 2518 ทําใหนายบุญชู โรจนเสถียร ผลักดันใหนํานโยบายดังกลาวนี้กลับมาใชอีกครั้ง
หนึง่ ทัง้ นีป้ รากฏวา คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติวงเงินจํานวน 3,500 ลานบาท เพื่อใชในโครงการสราง
งานในชนบท ซึง่ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2523 และเนื่องจากเปนกรณีฉุกเฉินและ
มีความจําเปนเรงดวน รัฐบาลจึงอนุมัติใหจายเงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.
2491 ไปกอน
ขอใหสังเกตวา เมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนทเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น
เปนชวงเวลาที่ปงบประมาณ 2523 ไดลวงเลยมาแลวเกือบครึ่งป การจัดสรรงบประมาณรายจาย
สําหรับโครงการสรางงานในชนบทสําหรับฤดูแลง 2523 จึงเปนการจัดสรรงบประมาณกลางป
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โดยที่มิไดมีการตระเตรียมแผนการทางการคลังลวงหนามากอน และนี่เองที่เปนจุดเริ่มตนของ
ปญหาวิกฤติการณการคลังนับตั้งแตปลายป 2523 ตอเนื่องมาจนถึงตนป 2525
แตกใบออนเปนมะลิลา
การเพิ่มการใชจายของรัฐบาลตามโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523
โดยปราศจากการวางแผนทางการคลังอยางรัดกุม นับเปนปจจัยสําคัญที่สรางปญหาวิกฤติการณ
ทางการคลังอยางรายแรงในเวลาตอมา ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐสภาไดอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2523 ไว 109,000 ลานบาท แตในระหวางปงบประมาณ รัฐบาลไดประกาศ
ใชพระราชบัญญัตงิ บประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับเงินเดือนขาราชการและลูกจาง ซึ่งมีวงเงินรายจาย
5,556 ลานบาท ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2523 เปนตนมา วงเงินดังกลาวนี้ไดรับอนุมัติจาก
รัฐสภาในปลายยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และเมื่อรวมกับงบประมาณรายจายตาม
โครงการสรางงานในชนบทป 2523 อีก 3,500 ลานบาท งบประมาณรายจายสําหรับปงบประมาณ
2523 จะอยูใ นระดับสูงถึง 118,056 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 92,000 ลานบาทในปงบประมาณ
2522 แลว ก็เทากับวา งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2523 เพิ่มขึ้นถึง 28.3% ซึ่งนับวา
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายที่อยูในเกณฑสูงมาก อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได
มีมติเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2523 ใหตัดทอนรายจายของงบประมาณประจําป 2523 ดวยวิธีการ
ตางๆ โดยคาดวา จะสามารถประหยัดรายจายได 3,000 – 3,500 ลานบาท
เมื่อวิเคราะหสถิติรายจายจริงของรัฐบาลปรากฏวา ในปงบประมาณ 2523
รัฐบาลใชจา ยเงินไปรวมทั้งสิ้น 112,586 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2522 ถึง 30.7% ซึ่ง
นับวาสูงเปนประวัติการณ ทั้งนี้ปรากฏวา รายจายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นโดยถัวเฉลี่ยปละ 15%
ในระหวางป 2504-2519 และปละ 16% ในระหวางป 2520-2522 ในขณะที่รัฐบาลหารายไดในป
งบประมาณ 2523 ไดเพียง 92,146 ลานบาท การขาดดุลในงบประมาณจึงมีถึง 20,440 ลานบาท
และขณะเดียวกัน ก็มีการนําเงินนอกงบประมาณมาใชจาย จนเกิดการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ
อีก 1,340 ลานบาท ผลสุทธิก็คือ เกิดการขาดดุลเงินสดถึง 21,780 ลานบาท คําถามพื้นฐาน
มีอยูวา การที่มีการขาดดุลเงินสดจํ านวนมากมายถึงเพียงนี้เปนเพราะรัฐบาลหารายไดตํ่ากวา
ทีค่ วรจะเปนหรือไม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในปงบประมาณ 2523 รัฐบาลหารายไดไดเพียงรอยละ
99.4 ของเปาหมาย (92,146 ลานบาท เทียบกับเปาหมาย 92,680 ลานบาท) อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายไดรฐั บาลในปงบประมาณดังกลาวนี้สูงถึง 22.6% เทียบกับถัวเฉลี่ยปละ 12% ในระหวางป
2504-2519 และปละ 22% ในระหวางป 2520-2522 แลว ก็นับวาอยูในเกณฑสูง (ดูตารางที่ 1)
ดังนั้น การขาดดุลเงินสดจํานวนมหาศาลในปงบประมาณ 2523 จึงเกิดจาก
พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลเอง ผลที่ตามมาก็คือ มีการนําเงินคงคลังจํานวน
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6,611 ลานบาทมาใชจา ยในปนั้น จํานวนเงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2523 เหลืออยูเพียง
6,394 ลานบาท ปรากฏการณดังกลาวนี้กอใหเกิดความตระหนกตกใจในหมูขาราชการชั้นผูใหญ
ของกระทรวงการคลัง และเจาหนาที่ระดับผูบริหารของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอันมาก
ตามปกติเงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ (สิ้นเดือนกันยายน) จะอยูในระดับ
11,000-13,000 ลานบาท แตกลับเหลือเพียง 6,394 ลานบาทเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2523 (ดู
ตารางที่ 2) ฐานะของเงินคงคลังไดเลวรายลงตามลําดับ เอกสารภายในธนาคารแหงประเทศไทย
บงชีว้ า ยอดเงินคงคลังเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2524 เหลืออยูเพียง 533.1 ลานบาท นายไพจิตร
เอือ้ ทวีกลุ ไดแถลงตอรัฐสภาวา เมื่อเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาล
เปรม 2 ในเดือนมีนาคม 2524 นั้น เงินคงคลังเหลืออยูเพียง 925 ลานบาท (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4
มิถนุ ายน 2525)
ปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลเปรม 1 ก็คือ การนําเงินฝากของธนาคาร
แหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆออกมาใช ตามปกติคลังจังหวัดนอกจากจะทํ าหนาที่
กระทรวงการคลังประจําจังหวัดแลว ยังทําหนาที่เปนผูแทนของธนาคารแหงประเทศไทยในการ
รับฝากเงินอีกดวย เมื่อหนวยราชการและธนาคารพาณิชยในตางจังหวัดที่ตองการฝากเงินกับ
ธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนของธนาคารแหงประเทศไทยจะนําเงินสงเขาบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่คลังจังหวัด โดยมีขอตกลงกับกระทรวงการคลังวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะรักษายอดเงินฝากที่คลังจังหวัดในอัตรารอยละ 140 ของเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่ผู
แทนธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับสวนที่เกินนี้จะโอนเขาสวนกลางโดยการหักบัญชีเงินคงคลัง
ของรัฐบาลที่ธนาคารแหงประเทศไทย ตามปกติธนาคารพาณิชยจะรักษาดุลเงินฝากที่ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทยตามคลังจังหวัดตางๆในระดับ 3,000 ลานบาท ดังนั้น วงเงินที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะมีไวฝากที่คลังจังหวัดตามอัตรารอยละ 140 จึงอยูในระดับ 4,000-4,500 ลาน
บาท ยามใดก็ตามทีเ่ งินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆสูงเกินกวาระดับดัง
กลาวนี้ ก็จะมีการโอนเขาสวนกลางโดยการหักบัญชีเงินคงคลัง
ดังนัน้ คลังจังหวัดจึงมีทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินในงบ
ประมาณเปนเงินที่ไมมีพันธะวาตองจายคืน อันประกอบดวยรายไดจากภาษีอากรและรายไดอื่นๆ
ของแผนดิน รวมตลอดทั้งรายรับจากเงินกูของรัฐบาล สวนเงินนอกงบประมาณเปนเงินที่มีพันธะ
ตองจายคืนแกเจาของ ประกอบดวยเงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทยเปนสําคัญ
การณปรากฏวา รัฐบาลเปรม 1 ไดนําเงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ คลังจังหวัดตางๆไปใชจาย โดยที่ไมสามารถชํ าระคืนเมื่อถูกทวงถาม ทั้งนี้เพราะเหตุวา
พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลทําใหฐานะของเงินคงคลังทรุดฮวบลงไปเปนอันมาก
จนเปนที่เขาใจกันทั่วไปวา เงินคงคลังมีจํานวนไมเพียงพอที่จะจายคืนเงินนอกงบประมาณที่มี
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ผูฝากไวกับคลังจังหวัดตางๆ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในบทความเรื่อง “การบริหารเงิน
คงคลังของประเทศไทย” ของนายพนัส สิมะเสถียร อธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งตีพิมพใน สรรพาสาสน
(กันยายน – ตุลาคม 2523)
จากแหลงขาวที่เชื่อถือได เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2523 เงินฝากของธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆมียอดรวมสูงถึง 11,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 350 ของยอด
เงินฝากธนาคารพาณิชยที่คลังจังหวัด นับวาสูงเปนประวัติการณ ดังไดกลาวแลววา ตามขอตกลง
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง เงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ คลังจังหวัดตางๆจะรักษาใหอยูในระดับ 4,000-4,500 ลานบาท ดังนั้น เมื่อยอดเงินฝาก
ดังกลาวนีม้ สี งู ถึง 11,000 ลานบาท จะตองโอนเงินจากคลังจังหวัดคืนแกธนาคารแหงประเทศไทย
โดยการหักบัญชีเงินคงคลังอยางนอย 6,500 ลานบาท ขอมูลเกี่ยวกับเงินคงคลังเทาที่ประมวลได
ปรากฏวา เมือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2523 รัฐบาลมีเงินคงคลังเหลืออยูเพียง 3,353 ลานบาทเทานั้น
ซึง่ นอยกวาเงินนอกงบประมาณที่มีผูฝากไวกับคลังจังหวัดตางๆเสียอีก
การนําเงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆออกมาใชจาย
จนไม ส ามารถชํ าระคื น เมื่ อ ถู ก ทวงถาม นั บ เป น ปรากฏการณ ใ หม ซึ่ ง ไม เ คยปรากฏมาก อน
พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาลในปงบประมาณ 2523 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
เพิ่มเติมโครงการสรางงานในชนบท โดยมิไดพิจารณาถึงสถานการณทางการคลังและขีดความ
สามารถในการหารายไดของรัฐบาล นับเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณทางการคลัง
ฐานะของเงินคงคลังไดทรุดฮวบลงอยางนาใจหาย จนถึงระดับที่วา เงินคงคลังที่เหลืออยูนั้น
ไมเพียงพอทีจ่ ะชําระหนี้คืนเงินนอกงบประมาณทีมีผูฝากไวกับคลังจังหวัดตางๆ
มิเห็นโลง ไยตองหลั่งนํ้าตา
ในขณะที่วิกฤติการณทางการคลังเริ่มปรากฏตัวขึ้นนั้น ไมเปนที่แนชัดวา ทีม
เศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร จะตระหนักถึงปญหาดังกลาวนี้หรือไม แตเมื่อพิจารณา
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2524 ซึ่งทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูมีสวนรับผิดชอบ
จัดทํ าขึ้นดวยแลว จะเห็นไดวา ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูยังคงใชงบประมาณแผนดินเปน
เครื่องมือในการอัดฉีดความจําเริญเติบโตแกสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2524 มียอดสูงถึง 140,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2523
ถึง 22.2% (ดูตารางที่ 3) การใหความสําคัญแกงบลงทุนของรัฐบาลนับเปนลักษณะเดนที่สําคัญ
ดังจะเห็นไดวา งบลงทุนของรัฐบาลในปงบประมาณ 2524 มียอดรวมคิดเปนรอยละ 25.1 ของ
งบประมาณรายจายรวม ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับปงบประมาณ 2523 (ดูตารางที่ 5)
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ดวยเหตุฉะนี้ อาจกลาวสรุปไดวา ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูยึดถือหลักการที่วา
“มิเห็นโลง ไยตองหลั่งนํ้าตา” แตการเนนบทบาทของรัฐบาลในการอัดฉีดความจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปงบประมาณ 2524 ไดมีสวนซํ้าเติมวิกฤติการณทางการคลังใหเลวรายลงไปอีก
ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มทวงถามใหกระทรวงการคลังโอนเงินฝากของธนาคาร ณ คลังจังหวัด
ตางๆเขาสูสวนกลาง และเริ่มเรียกรองใหรัฐบาลรัดเข็มขัด พรอมกับปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
หารายได
หากมิใชกรณีเทเล็กซนํ้ ามันอัปยศและความขัดแยงภายในพรรคกิจสังคม ทีม
เศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรจะยังคงรับผิดชอบบริหารนโยบายการคลังตอมา โดยที่มิอาจ
คาดไดวา สถานการณทางการคลังและฐานะแหงเงินคงคลังจะเลวรายลงไปกวาที่เปนอยูอีกมาก
นอยเพียงไรหรือไม
นายบุญชู โรจนเสถียรเขารับตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเปรม 1 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2523 และออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 จากสถิติเงินคงคลัง ซึ่ง
รวบรวมจากรายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหงประเทศไทย ปรากฏวา เมื่อสิ้นเดือน
กุมภาพันธ 2523 กอนที่นายบุญชูจะรับตําแหนงเพียง 12 วัน เงินคงคลังมียอดรวม 6,191 ลาน
บาท อีกเพียงปตอมา เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2524 เงินคงคลังมียอดลดลงเหลือเพียง 4,867 ลาน
บาท กอนที่นายบุญชูจะออกจากตําแหนงเพียง 4 วัน แตสิ่งที่สถิติเงินคงคลังมิไดบอกไวก็คือ
การนําเงินฝากของธนาคารแหงประเทศ ณ คลังจังหวัดตางๆไปใชจายเปนจํานวนมาก จนกระทั่ง
รัฐบาลไมสามารถชําระคืนเมื่อถูกทวงถาม
การสิน้ สุดของรัฐบาลเปรม 1 นับเปนการสิ้นสุดของพฤติกรรมทางการคลังแบบ
เจาบุญทุม
สิน้ สุดยุคนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม
มาสูย คุ นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด
พฤติกรรมทางการคลังของรัฐบาลเปรม 2 และ 3 แตกตางจากรัฐบาลเปรม 1
อยางชนิดหนามือเปนหลังมือ วิกฤติการณทางการคลังและความเลวรายของฐานะแหงเงินคงคลัง
ทําใหเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลัง จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาเปนนโยบาย
แบบรัดเข็มขัด
แนวนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด ปรากฏอยางชัดเจน 2 ดาน ดานหนึ่ง
พิจารณาไดจากการประกาศใชมาตรการประหยัดรายจายของรัฐบาล และอีกดานหนึ่งพิจารณาได
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2525 และ 2526
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ในป 2524 รัฐบาลไดประกาศมาตรการประหยัดรายจายรวม 2 ครั้ง คือ ในเดือน
มีนาคม และเดือนพฤษภาคม 2524 ทั้งนี้โดยมีเปาหมายที่จะลดรายจายในปงบประมาณ 2524
ลง 3,000 ลานบาท สาระสําคัญของมาตรการดังกลาวนี้มีดังนี้คือ
(1) ลดรายจายของงานและโครงการที่มีความสํ าคัญดอยกวาลงใหไดวงเงิน
รอยละ 5 ของงบประมาณรายจายหมวดตางๆของหนวยงานนั้น ยกเวนรายจายหมวดเงินเดือน
คาจาง คาสาธารณูปโภค งบชําระหนี้ และรายจายของรัฐวิสาหกิจ
(2) ระงับการกันเงินไวจายเหลื่อมปที่ไมมีขอผูกพัน
(3) ระงับรายจายพิเศษโดยใชเงินคงคลัง
(4) หามโอนและนําเงินเหลือจายไปใชในหมวดอื่น
ในป 2525 รัฐบาลไดประกาศมาตรการประหยัดรายจายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้
โดยมีเปาหมายที่จะลดรายจายในปงบประมาณ 2525 ลง 4,000 ลานบาท สาระสําคัญของ
มาตรการดังกลาวนี้มีดังนี้ คือ
(1) ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานักงบประมาณรวมกันทบทวนตัดทอนรายจายในปงบประมาณ 2525 ตามโครงการหรือตาม
แผนพัฒนา โดยพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานและการใชจายของหนวยงานตางๆ
โดยเฉพาะในดานการกอสรางและการจัดซื้อครุภัณฑ
(2) ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดแตละกระทรวงพิจารณาทบทวนตัดทอนงบประมาณ
รายจายที่ไมมีความจําเปน หรือตัดทอนโครงการที่มีความสําคัญในระดับตํ่าในแงของผลที่มีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวม
(3) ใหสวนราชการตางๆประหยัดเงินงบประมาณรายจาย โดยเฉพาะหมวด
คาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดอื่นๆ โดยพยายาม
ประหยัดรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ อยางนอยรอยละ 5 ของงบประมาณ
ที่ไดรับ การประหยัดอาจไมตองถึงรอยละ 5 ในแตละหมวด แตเมื่อรวมกันทั้งสามหมวดแลว
จะตองไมนอยกวารอยละ 5
(4) ไมอนุมตั ใิ หมกี ารโอนเงินงบประมาณเหลือจายจากหมวดเงินเดือน หมวดคา
จางประจํา และหมวดคาจางชั่วคราวไปใชจายในหมวดอื่น
(5) ใหระงับการเบิกจายงบประมาณที่สวนราชการเคยไดรับอนุมัติใหขยายเวลา
เบิกจายทีก่ นั ไวเหลื่อมปเกินกวา 3 ป นับตั้งแตป 2521 หรือกอนหนานั้น
(6) งบประมาณที่สวนราชการเคยไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการเบิกจายที่กันไว
เหลือ่ มปจนถึงเดือนมีนาคม 2525 หากยังไมมีสัญญาผูกพันเมื่อสิ้นเดือนแลว ใหระงับการใชจาย
หากมีสญ
ั ญาผูกพันแลว ใหทบทวนตัดทอนลงไปอีกใหเหลือเฉพาะเทาที่จําเปน
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การประกาศใชมาตรการการประหยัดการใชจายของรัฐบาลทั้งในป 2524 และ
ป 2525 ไมเพียงแตจะชวยเสริมสรางฐานะแหงเงินคงคลังใหมั่นคงแข็งแรงขึ้นเทานั้น หากทวา
ยังกระตุนใหสวนราชการตางๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเงินอยางมีแบบแผนและอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย ดังเปนที่ทราบกันดีวา สวนราชการตางๆมีแนวโนมที่จะเสนอขอ
งบประมาณรายจายเกินกวาขีดความสามารถในการใชจาย และไมมีการวางแผนการใชจาย
งบประมาณให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมั ก จะเร ง การการใช จ  า ยในช ว งไตรมาสสุ ด ท า ยของป
งบประมาณ (กรกฎาคม - กันยายน) อีกทั้งมักจะใชจายเงินไมหมด จนเปนเหตุใหตองมีการใชเงิน
ขามปงบประมาณจนเปนปกติวิสัย การประกาศตัดทอนรายจายของสวนราชการเปนครั้งคราวจึงมี
สวนผลักดันใหสวนราชการตางๆวางแผนการใชจายเงินอยางรัดกุมและอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ มิฉะนัน้ จะมีผลกระทบกระเทือนตอการเสนอของบประมาณรายจายในปตอๆไป
ในอีกดานหนึ่ง เราจะพบประจักษพยานของนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดได
จากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2525 และ 2526 ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐบาลพยายาม
เหนีย่ วรัง้ มิใหงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นในอัตราสูงจนเกินไป การณจึงปรากฏวา อัตราการเพิ่ม
ขึน้ ของงบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2525 และ 2526 ไดลดนอยถอยลงตามลําดับ กลาว
คือ 15% ในปงบประมาณ 2525 และ 9.9% ในปงบประมาณ 2526 (ดูตารางที่ 3)
เมื่อเราพิจารณารายละเอียดของงบประมาณ 2525 และ 2526 จะพบวา
รัฐบาลพยายามชะลอการใชจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ผลปรากฏวา สัดสวนของ
งบประมาณรายจายในหมวดนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายรวมไดลดลงตามลําดับ ในป
งบประมาณ 2523 งบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางมีจํานวนคิดเปนรอยละ
19.9 ของงบประมาณรายจายรวม สัดสวนดังกลาวนี้ไดลดนอยถอยลงตามลําดับจนเหลือเพียง
15.3% ในปงบประมาณ 2526 (ดูตารางที่ 6)
รัฐบาลไมเพียงแตชะลอการใชจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางเทานั้น หาก
ยังเหนี่ยวรั้งมิใหหมวดคาครุภัณฑเพิ่มขึ้นในอัตราสูงจนเกินไปอีกดวย ผลก็คือ สัดสวนของงบ
ลงทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายรวมไดลดนอยถอยลงตามลําดับนับตั้งแตปงบประมาณ
2523 เปนตนมา ทั้งนี้งบลงทุนประกอบดวยรายจายในดานการกอสรางและดานการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ ในปงบประมาณ 2523 งบลงทุนมีจํานวนถึงรอยละ 25.7 ของงบประมาณรายจายรวม
สัดสวนดังกลาวนี้ไดลดลงจนเหลือเพียง 19.9% ในปงบประมาณ 2526 อนึ่งมีขอนาสังเกตดวยวา
งบลงทุนในปงบประมาณ 2526 ไมเพียงแตจะมีสัดสวนลดลงเทานั้น หากทวาจํานวนรวมก็ยัง
นอยกวาปงบประมาณ 2525 อีกดวย (ดูตารางที่ 5)
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การดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดดังกลาวนี้ดูเหมือนไมเปนที่สบอารมณ
ของภาคเอกชนเทาใดนัก เพราะนโยบายดังกลาวนี้ไมเกื้อกูลตอการจําเริญเติบโตของภาคเอกชน
กิจการที่ไดรับผลกระทบกระเทือนอยางมากจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการคลังของรัฐบาล
ดังกลาวนี้ ก็คอื กิจการกอสราง และกิจการจัดจําหนายครุภัณฑซึ่งตองพึ่งสวนราชการเปนตลาด
สําคัญ
วิกฤติการณทางการคลังยังไมสิ้น :
ความวัวมิทันหาย ความควายเขามาแทรก
ในขณะทีเ่ ริม่ เกิดวิกฤติการณทางการคลังในชวงปลายป 2523 นั้น ระบบทุนนิยม
แหงโลกก็เริ่มประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเกิดขึ้นใน
ศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก โดยที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด การคา
ระหวางประเทศมีมูลคาคิดเปนประมาณรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรมภายในประเทศ ทั้งยัง
เปนระบบเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางสําคัญดวย การคาระหวาง
ประเทศของไทยมากกวารอยละ 50 คาขายกับกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้น
ความถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นในศูนยกลางของระบบทุนนิยมแหงโลก จึงสงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจไทย โดยผานกลไกของการคาระหวางประเทศ ผลกระทบดังกลาวนี้ทวีความ
รุนแรงขึ้นในชวงตนป 2525 เมื่อราคาพืชผลตางๆในตลาดการคาระหวางประเทศพากันตกตํ่า
อยางนาใจหาย สภาวการณดังกลาวนี้มีสวนซํ้าเติมใหวิกฤติการณทางการคลังของไทยเลวราย
ลงไปอีก ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามพัฒนาการของระบบทุนนิยม
โลก การตกตําของราคาพื
่
ชผลที่สงออกทําใหภาษีศุลกากรและภาษีการคาที่จัดเก็บไดตํ่ากวาที่ควร
จะเปน ขณะเดียวกัน ความถดถอยทางเศรษฐกิจไดบั่นทอนอํ านาจซื้อของประชาชน ซึ่งมี
นัยสําคัญวา กําลังความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนพลอยถูกบั่นทอนไปดวย
นอกจากนี้ การรัดเข็มขัดของรัฐบาลยังชวยใหฐานะของดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศดีขนึ้ ดวย เพราะตามปกติหากรายจายรัฐบาลยิ่งเพิ่มมากเพียงใด อํานาจซื้อของประชาชน
ยิ่งเพิ่มมากเพียงนั้น และเมื่ออํานาจซื้อของประชาชนยิ่งเพิ่มมากเพียงใด การนําสินคาเขาก็ยิ่ง
มีมากเพียงนั้น นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจึงชวยบรรเทาภาวะการขาดดุลการคาระหวาง
ประเทศ และมีผลดีตอฐานะของดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ความถดถอยทางเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลหารายไดไดตํ่ากวาเปาหมาย ปรากฏ
การณดงั กลาวนี้เริ่มปรากฏขึ้นในปงบประมาณ 2523 เมื่อรัฐบาลหารายไดไดเพียงรอยละ 99.4
ของเปาหมาย อัตราสวนดังกลาวนี้ไดลดเหลือ 91.9% และ 81.2% ในปงบประมาณ 2524 และ
2525 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 7) วาจําเพาะรายไดจากภาษีอากร การเก็บภาษีอากรไดตํ่ากวา
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เปาหมายเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2524 และ 2525 โดยที่ความรุนแรงของ
ปญหาในปงบประมาณ 2525 มีมากกวาปงบประมาณ 2524 (ดูตารางที่ 8)
ดังนั้น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจึงชักนํ าใหรายไดของรัฐบาลพลอยตกตํ่ า
ไปดวย อัตราเพิ่มขึ้นของรายไดรัฐบาล ซึ่งอยูในระดับสูงกวาปละ 20% ในระหวางปงบประมาณ
2520-2523 เริม่ ตกตําลง
่
โดยเหลือเพียง 19.7% ในปงบประมาณ 2524 และ 3.1% ในป
งบประมาณ 2525 (ดูตารางที่ 1)
ภาวะตกตํ่าแหงรายไดรัฐบาลอันเกิดจากภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้
มีสวนซํ้าเติมใหวิกฤติการณทางการคลังเลวรายลงไปอีก เมื่อรัฐบาลไมสามารถหารายไดมากเทา
ที่ควร ฐานะแหงเงินคงคลังยอมไมมั่นคงแข็งแรงเทาที่ควรตามไปดวย แมวารัฐบาลจะพยายาม
ดําเนินการรัดเข็มขัดมากเพียงใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ฐานะทางการคลังยังคงมีการขาดดุล
จํานวนมากทัง้ ในปงบประมาณ 2524 และ 2525 ทั้งนี้ปรากฏวา การขาดดุลเงินสดมีจํานวนถึง
17,648 และ 38,393 ลานบาทตามลําดับ (ดูตารางที่ 1)
ยุคแหงการรัดเข็มขัด
อยางไรก็ตาม ความพยายามในการดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดดวย
การใชมาตรการประหยัดการใชจายและการชะลออัตราเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจาย ในที่สุด
แลวก็ชว ยใหฐานะแหงเงินคงคลังมีความมั่นคงขึ้น
รายจายจริงในปงบประมาณ 2524 และ 2525 เพิ่มขึ้นเพียง 15.4% และ 17.5%
ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจายรัฐบาลในป
งบประมาณ 2523 (ดูตารางที่ 1) การรัดเข็มขัดทําใหกระทรวงการคลังสามารถชําระคืนเงินนอก
งบประมาณทีม่ ผี ฝู ากไว ณ คลังจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินฝากของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ดวยเหตุนเี้ อง ดุลเงินนอกงบประมาณซึ่งขาดดุลถึง 1,340 ลานบาทในปงบประมาณ 2523
กลับเกินดุลถึง 2,005 และ 591 ลานบาทในปงบประมาณ 2524 และ 2525 ตามลําดับ (ดูตารางที่
1)
เงินคงคลังซึง่ เหลืออยูเพียง 6,394 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2523 กลับมี
จํานวนเพิม่ ขึน้ เปน 8,008 และ 8,143 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2524 และ 2525 ตามลําดับ
(ดูตารางที่ 1) ฐานะแหงเงินคงคลังมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น แตก็ยังไมอยูในระดับเดียวกับชวงปงบ
ประมาณ 2520-2522 ซึ่งเงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณอยูในระดับ 11,000-13,000 ลานบาท (ดู
ตารางที่ 2)
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อยางไรก็ตาม เราอาจกลาวไดวา หากวิกฤติการณทางการคลังมิไดถูกซํ้าเติมดวย
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สถานการณทางการคลังและฐานะแหงเงินคงคลังนาจะมีความมั่นคง
แข็งแรงมากกวานี้
แมวา ในบัดนี้ (2526) วิกฤติการณทางการคลัง 2523-2525 จะผานพนไปแลว
แตขอ ทีเ่ รามิควรลืมเลือนก็คือ การดําเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมในปงบประมาณ 2523
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเงินคงคลังออกมาใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในปนั้น นับเปน
สาเหตุสาคั
ํ ญทีก่ อ ใหเกิดวิกฤติการณดังกลาวนี้ เราไดรับบทเรียนราคาแพงจากการดําเนินนโยบาย
การคลังแบบเจาบุญทุม โดยปราศจากการพิจารณาสถานการณทางการคลังอยางรอบดาน
แมวาทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรจะเปนผูผลักดันใหเกิดพฤติกรรมทางการคลังแบบ
เจาบุญทุม แตพลเอกเปรม ติณสูลานนทในฐานะนายกรัฐมนตรียอมตองมีสวนรับผิดชอบโดยตรง
และคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ตองมีสวนรับผิดชอบไมแตกตางกัน
นโยบายรายจาย : เปาหมายกับความเปนจริง
การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยยุครั ฐบาลพลเอกเปรม ติ ณสูล านนทมิไดมี
ลักษณะแตกตางไปจากแนวโนมในอดีต (ดูตารางที่ 3)
รัฐบาลเปรม 1-2-3 มีสวนรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ 2524-2526 โดยตรง หากนํางบประมาณรายจายทั้งสามปนี้มาพิจารณารวมกัน
เราจะเห็ น แบบแผนการจั ด สรรงบประมาณอย า งชั ด เจน หากพิ จ ารณาในแง ข องจํ านวน
งบประมาณรายจาย ลักษณะงานที่ไดรับงบประมาณมากที่สุดตามลําดับคือ ดานเศรษฐกิจ
ดานการศึกษา และดานการปองกันประเทศ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 20.68%,
20.41% และ 19.83% ของงบประมาณรายจายรวมตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายในแตละลักษณะงาน ปรากฏวา ลักษณะงานที่มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจายสูงสุด ไดแก การชําระหนี้เงินกู ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยถัวเฉลี่ยปละ
29.86% รองลงมาไดแก การสาธารณสุข (19.29%) การศึกษา (18.17%) การรักษาความสงบ
ภายใน (16.68%) และการปองกันประเทศ (16.57%) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4
ความจํ าเป น ในการดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง แบบรั ด เข็ ม ขั ด อั น เป น ผลจาก
วิกฤติการณทางการคลังนั้น ทําใหรัฐบาลไมสามารถทุมการใชจายในการพัฒนาชนบทและการ
แกปญหาความยากจนไดมากเทาที่ควร ระบบเศรษฐกิจไทยจึงยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหลัก
ดังที่รัฐบาลแถลงไว
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสํ าคัญในดานนโยบายรายจายของรัฐบาลซึ่ง
เกิดขึน้ ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ
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ประการแรก สํ านักงบประมาณเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทํ างบประมาณ
เพือ่ ใหการจัดสรรและการใชงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากระบบการจัดทํา
งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item Budget) มาเปนระบบการจัดทํางบประมาณแบบแผน
งาน ซึง่ ทําใหสว นราชการตางๆตองกําหนดแผนงานและโครงการตางๆ ตลอดจนวางแผนในการใช
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาจากลําดับความสําคัญและประโยชนสุทธิที่สังคม
ไดรับจากแผนและโครงการตางๆเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทํางบประมาณดังกลาวนี้
เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2525
ประการที่สอง รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทเริ่มดําเนินการกระจายอํานาจ
ทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ดวยการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 โดยกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณแก
สวนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทํ างบประมาณก็ดี และการกระจายอํานาจทาง
การคลังดังกลาวก็ดี ลวนมีสวนชวยเสริมสรางใหระบบการคลังของไทยเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
นโยบายภาษีอากร : เราจะไปไหนกัน ?
ดังไดกลาวแลววา ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2523
พลเอกเปรม ติณสูลานนทมิไดกลาวถึงแนวนโยบายภาษีอากรอยางกระจางชัด ทั้งนี้เปนผลจาก
ความขัดแยงระหวางทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร กับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
แตกระนัน้ ก็ตาม กลับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางดานภาษีอากรเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลง
ทีส่ าคั
ํ ญปรากฏในกฎหมายอยางนอย 6 ฉบับ
(1) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2523 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
(2) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2523 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2523
(3) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2524 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2524
(4) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2525
(5) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2525 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2525
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(6) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2525
การเปลีย่ นแปลงมาตรการทางดานภาษีอากรระหวางป 2523-2525 มีลักษณะ
เดนอันควรจะกลาวถึงดังตอไปนี้
ประการแรก การเพิม่ การใชจายอยางเกินตัวในปงบประมาณ 2523 ประกอบกับ
การหารายไดไดตํ่ากวาเปาหมายในเวลาตอมา ทําใหรัฐบาลจําเปนตองหารายไดจากภาษีอากร
มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงปรากฏวา มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บและอัตราภาษีหลายครั้งหลายครา
โดยมุง หวังทีจ่ ะมีรายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้น ความขอนี้จะเห็นไดโดยชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม ภาษีเบียร และภาษีแสตมปยาสูบในเดือนพฤษภาคม 2523 การ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวงแร ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆในป 2523
การเพิม่ อัตราภาษีสุรา เบียร และบรั่นดีที่นําเขาจากตางประเทศในป 2525 และการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีการคาบางประเภทในป 2525 นอกจากนี้ รัฐบาลยังใชการนิรโทษกรรมทางภาษีอากร
(Tax Amnesty) เปนเครือ่ งมือในการหารายได โดยในเดือนกุมภาพันธ 2525 กระทรวงการคลัง
ไดออกแถลงการณใหผูที่เสียภาษีสรรพากรไวไมถูกตองครบถวนใหนํ าเงินภาษีที่ขาดไปชํ าระ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2525 อยางไรก็ตาม การใหนิรโทษกรรมทางภาษีอากรอยางพรํ่าเพรื่อ
จะมีผลสงเสริมใหมีการหลบเลี่ยงภาษีอากรมากขึ้น
ประการที่สอง รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมิไดมีแนวนโยบายอันแจมชัด
ในการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร แมวาในดานหนึ่งนั้น จะมีความพยายามที่จะปฏิรูประบบ
ภาษีอากรเพื่อใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย ซึ่งประกาศใชในเดือนกุมภาพันธ 2525 แตในอีกดานหนึ่ง การณปรากฏวา
พลเอกเปรมยังตองประนีประนอมกับกลุมนายธนาคารพาณิชย ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในเดือนกุมภาพันธ 2525 ทั้งนี้ปรากฏวา ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 10 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2520 ไดกําหนดใหนําเงินไดประเภทดอกเบี้ยเงินฝากไปคํานวณรวม
กับเงินไดประเภทอื่นๆ เพื่อเสียภาษีเงินไดตามโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนานับตั้งแตป 2527
เปนตนไป แตกอนหนานี้ ผูมีเงินไดสามารถแยกเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรารอยละ 10 ได
อยางไรก็ตาม โดยผลของพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2525
ไดมกี ารเพิ่มอัตราภาษีดอกเบี้ยจากรอยละ 10 เปนรอยละ 12.5 และไดขยายระยะเวลาใหสิทธิ
เลือกเสียภาษีแยกจากเงินไดประเภทอื่นออกไปจนถึงป 2529 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จึงมี
ผลเสียอยางมากตอความเปนธรรมแหงโครงสรางภาษีอากร เพราะมีผลเทากับยืดเวลาในการปรับ
ปรุงโครงสรางภาษีอากร
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ประการที่สาม ดังไดกลาวแลววา ในระหวางป 2523-2525 ระบบเศรษฐกิจไทย
ได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในศู น ย ก ลางของระบบทุ น นิ ย มโลก
ประชาชนมีความเดือดรอนในดานการครองชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระการครองชีพ รัฐบาลจึง
เปลีย่ นแปลงมาตรการทางดานภาษีอากร เพื่อผอนคลายภาระภาษีอากรของประชาชน มาตรการ
สําคัญปรากฏในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งนี้โดยการลดอัตราภาษี
การเพิม่ คาลดหยอน และการเพิ่มคาใชจายที่อนุญาตใหหักออกจากเงินไดพึงประเมิน รัฐบาลได
เปลีย่ นแปลงมาตรการเหลานี้ในเดือนพฤษภาคม 2522 และกุมภาพันธ 2525 อยางไรก็ตาม มีขอ
พึงสังเกตวา ผูท ี่มีเงินไดสูงกลับไดรับประโยชนจากมาตรการผอนคลายภาระภาษีอากรเหลานี้มาก
กวาผูที่มีเงินไดตํ่า
นอกจากนี้ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทยังไดพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากร การปรับปรุงที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรมสรรพากร
อยางขนานใหญ การเพิ่มอํานาจเจาพนักงานในการคน ยึด อายัด ขายทอดตลาดหลักทรัพย
การใหอํ านาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปดเผยรายชื่อและกิจการของผูเสียภาษีเงินได
ในบางกรณี การจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร และมีการปรับปรุงระบบเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ของภาษีเงินไดและภาษีการคา
บทสรุป
พลเอกเปรม ติณสูลานนทไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1
วา จะรักษาฐานะทางการคลังของประเทศไวใหดี แตเพียงชั่วระยะเวลา 6 เดือน มรสุมทางการคลัง
ก็เริ่มโหมกระหนํ่ าสยามรัฐนาวาจนเกิดวิกฤติการณทางการคลัง ทั้งนี้เปนผลจากการดํ าเนิน
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมโดยมิไดคํานึงถึงสถานการณทางการคลังอยางรอบดาน ดวยเหตุ
นีเ้ อง ตลอดระยะเวลาของรัฐบาลเปรม 2 และเปรม 3 จึงตองใชเวลาและความพยายามทั้งมวลใน
การเสริมสรางฐานะของเงินคงคลังใหมั่นคง ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการคลัง จาก
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาเปนนโยบายแบบรัดเข็มขัด
ดังนั้น หากพิจารณาในแงของเปาหมายเสถียรภาพทางการคลัง รัฐบาลพลเอก
เปรมประสบความลมเหลวเกือบโดยสิ้นเชิง ความลมเหลวดังกลาวนี้เกิดจากพฤติกรรมของรัฐบาล
เอง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพียงแตมาซํ้าเติมในภายหลัง นอกจากนี้ สิ่งที่ไมเคยปรากฏมากอน
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ก็คือ การที่รัฐบาลนํ าเงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ จังหวัดตางๆไปใชจายจนไมสามารถชําระคืน
โดยที่ เ วลาส ว นใหญ ข องรั ฐ บาลพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท ต  อ งเผชิ ญ กั บ
วิกฤติการณทางการคลัง การดําเนินโยบายเศรษฐกิจในการแกปญหาความยากจนของมวลชน
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เพือ่ ยกระดับมาตรฐานและความเปนอยูของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักที่แถลงไว จึงมิอาจ
เปนไปไดอยางเต็มที่ แมจะมีเจตนารมณอันมุงมั่นสักปานใดก็ตาม
บทเรี ย นสํ าคั ญที่ไดจ ากการดํ าเนิ น โยบายการคลั ง ในยุ ครัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท ก็คอื การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อหวังผลทางการเมือง โดยไมคํานึงถึงความเปน
จริงทางเศรษฐกิจ ยอมนํามาซึ่งหายนภัยไดโดยงาย แมวาเราจะไดบทเรียนบทนี้มาดวยราคาแพง
แตก็คงจะตองเรียนรูบทเรียนบทนี้ซํ้าแลวซํ้าเลาอีก ตราบเทาที่ระบอบการเมืองการปกครองยังมี
ลักษณะเปนคณาธิปไตยดังเชนทุกวันนี้ ภายใตระบอบการปกครองดังกลาวนี้ ประชาชนไมมีสิทธิ
ในการรับรูปญหาของบานเมืองและไมมีสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประเทศชาติ สภา
ผูแทนราษฎรไมสามารถตรวจสอบการบริหารของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ วิกฤติการณทาง
การคลังทีเ่ กิดขึน้ เปนเรื่องที่รับรูกันในหมูชนชั้นปกครอง ราษฎรมิไดมีสิทธิที่จะรับรู ดังที่นายไพจิตร
เอือ้ ทวีกลุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในยุครัฐบาลเปรม 2 แถลงตอรัฐสภาความตอน
หนึ่งวา
“… ทีว่ า เศรษฐกิจไทยแยนั้นเปนความจริง เมื่อตนป 2524 ขณะนั้นเงินคง
คลังเหลือเพียง 925 ลานบาท ซึ่งไมเคยมีมากอนเลยในประเทศไทย เรียกวา
รัฐบาลเขามาบริหารแบบไมมีเงินเลย แตจากการแกไขตางๆ บัดนี้ เราพน
ชวงหายนะแลว จึงเปดเผยได ขณะนี้ความมั่นคงทั้งดานการเงินการธนาคาร
มีอยางเต็มที่…”
(ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน 2525)1

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2526
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ตารางที่ 1
ฐานะทางการคลังของรัฐบาล
ปงบประมาณ 2523 – 2525
(ลานบาท)
รายรับ - รายจายเงินสด
รายได
(อัตราเพิ่ม)
รายจาย
(อัตราเพิ่ม)
ดุลเงินในงบประมาณ
ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสด
การชดเชยการขาดดุล
กูในประเทศสุทธิ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพาณิชย
อื่นๆ
กูตางประเทศสุทธิ
ใชเงินคงคลัง (+)
เงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ

2523

2524

2525

92,146
(22.6)
11,286
(30.7)
-20,440
-1,340
-21,780

110,295
(19.7)
129,948
(15.4)
-19,653
2,005
-17,648

113,705
(3.1)
152,729
(17.5)
-39,004
591
-38,393

16,437
5,763
3,999
5,946
729
-1,268
+6,611

21,087
15,505
2,189

41,029
17,022
4,342

3,393

19,665

-1,825
-1,614

-2,501
-135

6,394

8,008

8,143

ที่มา
ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ ขอมูลเฉพาะปงบประมาณ 2525 ประมวลจาก รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคาร แหงประเทศไทย

17
ตารางที่ 2
จํานวนเงินคงคลังเมื่อสิ้นปงบประมาณ (สิ้นเดือนกันยายน)
ปงบประมาณ 2520 - 2525
(ลานบาท)

ที่มา

สิ้นปงบประมาณ

จํานวนเงินคงคลัง

2520
2521
2522
2523
2524
2525

11,540
12,765
13,009
6,394
8,008
8,143

รวบรวมและคํานวณจาก รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหงประเทศไทย

18
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงาน
ปงบประมาณ 2523 – 2526
ลักษณะงาน
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานการศึกษา
3. ดานสาธารณสุข
4. ดานสาธารณูปการ
5. ดานการปองกันประเทศ
6. ดานการรักษาความสงบภายใน
7. ดานการบริหารทั่วไป
8. ดานการชําระหนี้เงินกู
9. ดานอื่นๆ
รวม
ที่มา

สํานักงบประมาณ

2523
จํานวน
รอยละ
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
114,556.5

21.0
19.7
3.9
6.3
19.5
5.3
3.1
10.8
10.4
100.0

2524
จํานวน
รอยละ
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
140,000.0

23.0
20.0
3.7
7.1
19.8
5.2
3.4
12.5
5.3
100.0

2525
จํานวน
รอยละ
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
161,000.0

20.4
20.1
5.0
6.4
19.6
5.1
2.7
13.0
8.7
100.0

2526
จํานวน
รอยละ
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
177,000.0

19.1
21.0
4.3
6.3
20.0
5.4
3.0
15.3
5.6
100.0

19
ตารางที่ 4
งบประมาณรายจายจําแนกตามลักษณะงาน
รวมปงบประมาณ 2524 – 2526
(ลานบาท)
ลักษณะงาน

1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานการศึกษา
3. ดานสาธารณสุข
4. ดานสาธารณูปการ
5. ดานการปองกันประเทศ
6. ดานการรักษาความสงบภายใน
7. ดานการบริหารทั่วไป
8. ดานการชําระหนี้เงินกู
9. ดานอื่นๆ
รวม
ที่มา

สํานักงบประมาณ

2524 - 2526

จํานวน

รอยละ

98,868.9
97,538.0
19,130.9
31,215.3
94,779.8
25,115.1
14,381.6
65,679.7
31,280.7
478,000.0

20.68
20.41
4.00
6.53
19.83
5.25
3.01
13.74
6.54
100.00

อัตราการเพิ่มขึ้นของงบ
ประมาณรายจายถัวเฉลี่ยตอป
(2524-2526)
%

11.97
18.17
19.29
15.01
16.57
16.68
14.46
29.86
-5.88
15.61

20
ตารางที่ 5
งบประมาณรายจายของรัฐบาลจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
ปงบประมาณ 2520 – 2526
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

งบประมาณรายจายรวม

งบลงทุน

งบประจํา

งบลงทุนคิดเปนรอยละของงบ
ประมาณรายจายรวม

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526

68,790
81,000
92,000
109,000
140,000
161,000
177,000

16,727
19,205
20,330
28,009
35,150
36,620
35,315

52,063
61,795
71,662
80,991
104,850
124,398
141,685

24.3
23.7
22.1
25.7
25.1
22.7
19.9

ที่มา

สํานักงบประมาณ

21
ตารางที่ 6
งบประมาณรายจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ปงบประมาณ 2520 – 2526
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

งบประมาณรายจายรวม

งบประมาณรายจายหมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณรายจายหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสรางคิดเปนรอยละของ
งบประมาณรายจายรวม (%)

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526

68,790
81,000
92,000
109,000
140,000
161,000
177,000

12,912
14,645
16,304
21,643
24,158
26,726
27,104

18.8
18.1
17.7
19.9
17.3
16.6
15.3

ที่มา

สํานักงบประมาณ

22
ตารางที่ 7
ประมาณการรายไดและรายไดจริงของรัฐบาล
ปงบประมาณ 2516 – 2525
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

ประมาณการรายได
(1)

รายไดจริง
(2)

2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525

24,377.0
35,600.0
37,999.8
43,612.4
50,371.8
62,000.0
72,000.0
92,680.0
120,000.0
140,000.0

25,646.1
38,207.6
38,242.4
42,922.0
52,157.6
62,142.9
75,046.0
92,146.0
110,295.0
113,705.0

ที่มา
สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ
ตัวเลขรายไดจริงในป 2525 เปนตัวเลขประมาณการ

รายไดจริง คิดเปนรอยละของ
ประมาณการรายได

105.2
107.3
100.6
98.4
103.5
100.2
104.4
99.4
91.9
81.2

23
ตารางที่ 8
งบประมาณรายไดจากภาษีอากรและภาษีอากรที่เก็บไดจริง
ปงบประมาณ 2519 – 2525
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

ประมาณการรายไดจากภาษี
อากร (1)

ภาษีอากรที่เก็บไดจริง
(2)

2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525

41,632
46,132
49,902
62,959
75,779
102,683
118,566

35,771
44,692
54,549
66,889
85,721
95,928
103,086

ที่มา
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ
ตัวเลขของป 2525 เปนตัวเลขประมาณการ

รายไดจริงจากภาษีอากร
คิดเปนรอยละของประมาณการ

85.9
96.9
109.3
106.2
113.1
93.4
86.9

