งบประมาณแผนดิน 2526 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภายหลังจากที่รางงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2526 ปรากฏสู
สายตาของสาธารณชน ก็มีเสียงวิพากษวิจารณกันมากวา งบประมาณดังกลาวนี้จะไมชวยเกื้อกูล
ใหระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าที่กําลังดํารงอยูเทาที่ควร
งบประมาณแผนดินกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
หากรัฐบาลตองการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า โดยไมคํานึงถึงเปาหมายอื่นๆ
ของระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของงบประมาณแผนดินจะตองเปนงบประมาณขาดดุล โดยที่มี
งบประมาณรายจายและสวนขาดดุลของงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอน เพื่ออัดฉีดเงิน
เขาสูการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ผูท เี่ ห็นวา รัฐบาลควรใชงบประมาณแผนดิน 2526 ในการแกไขภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํามั
่ กจะมีความเห็นวา งบประมาณรายจายที่กําหนดไวนั้นตํ่าเกินไป
อย า งไรก็ ต าม ผู  ที่ มี ค วามเห็ น ดั ง กล า วนี้ มั ก จะมี ข  อ มู ล ไม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ
งบประมาณรายจายประจําป 2525
รัฐบาลกําหนดงบประมาณรายจาย 2526 ไว 177,000 ลานบาท ในขณะที่
งบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2525 เทากับ 161,000 ลานบาท แสดงวา งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2526 เพิ่มขึ้นจากปกอนหนานี้เพียง 9.9%
ขอมูลดังกลาวนี้เอง ที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณวา งบประมาณรายจาย 2526
ไมเกื้อกูลตอการแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงมีอยูวา รัฐบาลไดรัดเข็มขัด โดยลดรายจายในครึ่งหลัง
ของปงบประมาณ 2525 และคาดวาจะลดรายจายไดประมาณ 4,000 ลานบาท ดังนั้น
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2525 จึงมียอดรวมเพียง 157,000 ลานบาท มิใช
161,000 ลานบาทดังที่กําหนดไวแตเดิม
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ดวยเหตุนเี้ อง การที่งบประมาณรายจายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 157,000 ลาน
บาทในปงบประมาณ 2525 เปน 177,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 แสดงวางบประมาณ
รายจายเพิ่มขึ้น 12.7%
แตเรือ่ งมิไดสิ้นสุดเพียงเทานี้ เพราะในเอกสารงบประมาณ 2526 ทางราชการ
ไดประมาณการไววา จะสามารถหารายรับในปงบประมาณ 2525 ไดเพียง 141,930.3 ลานบาท
และโดยเหตุที่ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ รายรับของรัฐบาลจักตองเทากับรายจายเสมอ
ดังนัน้ จึงอนุมานไดวา รัฐบาลไดดําเนินการรัดเข็มขัด จนงบประมาณรายจายในปงบประมาณ
2525 เหลือเพียง 141,930.3 ลานบาท
การเพิม่ งบประมาณรายจายจาก 141,930.3 ลานบาทเปน 177,000 ลานบาท
ยอมแสดงวา งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นถึง 24.7% ซึ่งนับเปนอัตราการเพิ่มรายจายที่อยู
ในเกณฑสูงทีเดียว
ดังนัน้ ความวิตกกังวลที่วา งบประมาณแผนดิน 2526 จะไมชวยใหแกไขปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า แมจะเปนความวิตกกังวลที่มีมูลแหงขอเท็จจริงอยูเปนอันมาก แตก็มิได
รายแรงมากตามเสียงวิพากษวิจารณแตประการใด
ขอที่นาวิตกมากยิ่งกวาก็คือ หากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจยังไมฟนตัว จนเปนเหตุใหรายไดของรัฐบาลที่จัดเก็บไดในปงบประมาณ 2526
ตํ่ากวาเปาหมายเปนอันมาก และรัฐบาลตองรัดเข็มขัดอีกครั้งหนึ่ง มาตรการประหยัดรายจาย
ดังกลาวนี้จะเปนเหตุใหงบประมาณแผนดิน 2526 ไมเกื้อกูลตอการแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าเทาที่ควร
งบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 2526 ปรากฏวา เปนงบพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 72,584 ลานบาท และงบปกติ 104,416 ลานบาท ดังนั้น งบประมาณรายจายในงบพัฒนา
จึงมียอดรวมคิดเปนรอยละ 41.0 ของงบประมาณรายจายรวม
งบพัฒนาเปนงบประมาณรายจายของโครงการ แผนงาน และงานตางๆที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนงบปกติเปนงบประมาณรายจายของโครงการ
แผนงาน และงาน ซึ่งไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ
การที่รัฐบาลจัดสรรงบพัฒนาถึงรอยละ 41.0 ของงบประมาณรายจายรวม
ย อ มแสดงให เ ห็ น ว า มี ค วามพยายามที่ จ ะประสานนโยบายรายจ า ยให เ ข า กั บ แผนพั ฒ นาฯ
ในระดับหนึ่ง
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อยางไรก็ตาม จากถอยแถลงของสํานักงบประมาณ งบประมาณรายจายจํานวน
177,000 ลานบาทนี้ เปนงบประมาณรายจายเพื่อขยายและปรับปรุงงาน รวมทั้งงานหรือโครงการ
ใหมเปนจํานวนเพียง 23,682.2 ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ 13.4 ของงบประมาณรายจายรวม
ซึง่ จัดอยูในเกณฑคอนขางตํ่า
ขีดจํากัดทางดานรายไดของรัฐบาลซึ่งถูกซํ้าเติมดวยภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให
รัฐบาลไมสามารถริเริ่มโครงการใหมๆไดมากเทาที่ตองการ ดังนั้น แมวารัฐบาลจะประกาศนโยบาย
“ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” มาตัง้ แตป 2524 แตการดําเนินงานพัฒนาชนบทอยางขนานใหญ
ยังไมปรากฏ และเปนที่เขาใจกันวา ขีดจํากัดทางดานรายไดของรัฐบาล ประกอบกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจดังทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาชนบทและการแกปญหา
ความยากจนจะตองถูกเลื่อนเวลาออกไปอีก
งบประมาณแผนดิน 2526 กับการลงทุนของรัฐบาล
ในการพิจารณาบทบาทของรัฐบาลในดานการลงทุน นักเศรษฐศาสตรมักนิยมใช
วิธกี ารจําแนกรายจายของรัฐบาลออกเปนงบลงทุนกับงบประจํา (หรืองบดําเนินการ)
รายจายในงบลงทุนประกอบดวยรายจายในการกอสรางและรายจายในการซื้อ
ครุภณ
ั ฑ ซึง่ ถือเปนสินคาประเภททุน สวนรายจายรายการอื่นๆที่เหลือ รวมเรียกวา “งบประจํา”
หรือ “งบดําเนินการ”
งบประมาณรายจายจํานวน 177,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 นี้ จําแนก
เปนงบลงทุน 35,315 ลานบาท และงบประจําหรืองบดําเนินการ 141,685 ลานบาท งบลงทุน
มีมลู คาคิดเปนรอยละ 19.9 ของงบประมาณรายจายรวม
อัตราสวนระหวางงบลงทุนกับงบประมาณรายจายรวมมีแนวโนมลดลงตั้งแต
ปงบประมาณ 2523 เปนตนมา โดยมีคาเทากับ 25.7% ในปงบประมาณ 2523 แตไดลดลง
โดยตลอด จนเหลือเพียง 19.9% ในปงบประมาณ 2526 (ดูตารางที่ 1)
มี ผู  ใ ห ข  อ สั ง เกตว า งบลงทุ น ในป ง บประมาณ 2526 มี จํ านวนน อ ยกว า
ปงบประมาณ 2525 เสียอีก กลาวคือ 35,315 ลานบาท เทียบกับ 36,620 ลานบาท ดังขอมูล
ปรากฏในตารางที่ 1
อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวนี้เปนวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา แตเนื่องจาก
รัฐบาลไดรัดเข็มขัดในครึ่งหลังของปงบประมาณ 2525 และเปนที่คาดกันวางบลงทุนจะตอง
ตัดทอนลงไมนอยกวา 5% ดังนั้น ยอดงบลงทุนในปงบประมาณ 2526 จงมิไดตํ่ ากวาป
งบประมาณ 2525
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ขอมูลดังทีป่ รากฏในตารางที่ 1 เปนงบประมาณรายจาย สวนขอมูลรายจายจริง
ปรากฏในตารางที่ 2 ซึ่งบงชี้ใหเห็นวา อัตราสวนระหวางรายจายในการลงทุนกับรายจายรวม
ทีเ่ กิดขึน้ จริงมีแนวโนมลดลงตั้งแตปงบประมาณ 2523
เมื่อเราพิจารณางบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ปรากฏวา
มีแนวโนมเหมือนกับงบลงทุน กลาวคือ งบประมาณรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งมี
มูลคาคิดเปนรอยละ 18.8 ของงบประมาณรายจายรวมในปงบประมาณ 2520 มีสัดสวนลดลง
ตามลําดับ จนเหลือเพียง 17.7% ในปงบประมาณ 2522 แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 19.9% ในป
งบประมาณ 2523 แต ห ลั ง จากนั้ น กลั บ มี แ นวโน ม ลดลงตามลํ าดั บ จนเหลือ 15.3%ในป
งบประมาณ 2526 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3
ขอมูลทีน่ าเสนอข
ํ
างตนนี้ บงชี้ใหเห็นวา นับตั้งแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา
รัฐบาลไดพยายามตรึงงบลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งงบการกอสรางใหเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
นโยบายดังกลาวนี้ยอมมีผลกระทบตอภาคการกอสรางอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะเหตุวา
จากการศึ ก ษาขอมู ลเกี่ ย วกั บการสะสมทุน ถาวรเบื้อ งตนของระบบเศรษฐกิจไทย เราพบวา
การสะสมทุนถาวรในรูปของการกอสรางประมาณรอยละ 40 เกิดขึ้นในภาครัฐบาล การชะลอการ
กอสรางในภาครัฐบาลจึงมีผลกระทบกระเทือนตอกิจการกอสรางอยางมาก
อัตราการจําเริญเติบโตของภาคการกอสราง ซึ่งสูงถึง 19.7% ในป 2520 ไดลดลง
ตามลําดับ จนเหลือ 7.1% ในป 2522 แมจะฟนขึ้นมาเปน 13.9% ในป 2523 แตกลับลดลงเหลือ
5.2% ในป 2524 และเปนที่คาดกันวา ความซบเซาของกิจการกอสรางในป 2525 จะไมแตกตาง
จากป 2524 มากนัก
อยางไรก็ตาม มีเหตุผลนาเชื่อถือวา ภาวะการชะงักงันในภาคการกอสรางจะเปน
ปญหาแกระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมไมมากนัก ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาคการกอสรางกอใหเกิด
ผลผลิตเพียงประมาณรอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเทานั้น นอกจากนี้ จาก
รายงานการสํารวจแรงงาน ของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2522 ปรากฏวา ในจํานวนผูมีงานทํา
16.813 ลานคน เปนผูท ี่ทํางานในภาคการกอสรางเพียง 0.579 ลานคน คิดเปนรอยละ 3.4 ของ
จํานวนผูมีงานทําทั้งหมด
การลงทุนของภาครัฐบาลมิไดใชแตงบประมาณ
ในการพิจารณาบทบาทของการลงทุนโดยตรงของภาครัฐบาล เราจะพิจารณา
เฉพาะแตงบลงทุนในงบประมาณแผนดินเทานั้นมิได ทั้งนี้ดวยเหตุผลสําคัญอยางนอย 2 ประการ
คือ
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ประการแรก ภาครัฐบาลมิไดมีขอบเขตเฉพาะแตหนวยราชการเทานั้น หากยัง
ครอบคลุมถึงองคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตางๆอีกดวย การพิจารณาบทบาทดานการลงทุน
ของภาครัฐบาลจึงตองพิจารณาคลุมใหถึงหนวยเศรษฐกิจเหลานี้
ประการที่สอง การลงทุนของภาครัฐบาลมิไดอาศัยเฉพาะแตงบประมาณแผนดิน
เทานัน้ หากทวายังอาศัยเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูจากตางประเทศอีกดวย
ดังนัน้ ขอเท็จจริงจึงปรากฏวา แมวาการจัดสรรงบลงทุนในงบประมาณแผนดิน
จะมีแนวโนมลดลงนับตั้งแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา แตการลงทุนของภาครัฐบาลยังคง
เพิม่ ขึ้นในอัตราสูงอยางยิ่ง
ในระหวางป 2520-2522 อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ
มีมากกวาปละ 24% แตกลับลดลงเหลือ 16.2% ในป 2523 และ 20.4% ในป 2524 ตัวเลข
ดังกลาวนีเ้ ปนตัวเลขรวมของภาครัฐบาลและภาคเอกชน หากพิจารณาเฉพาะแตการลงทุนในภาค
เอกชน เราจะเห็นภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอันชัดเจน อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคเอกชน
มีคา เทากับ 8.3% ในป 2523 และ 11.2% ในป 2524 และเปนที่คาดกันวา สถานการณในป 2525
อาจจะเลวรายลงไปกวานี้ (ดูรายการหมายเลข 2 ในตารางที่ 4)
ทั้งๆที่การลงทุนในภาคเอกชนเปนไปอยางซบเซาในป 2523-2524 แตการณ
ปรากฏวา การลงทุนของภาครัฐบาลกลับเพิ่มขึ้นในอัตราสูงอยางยิ่ง กลาวคือ 56.4% ในป 2523
และ 33.4% ในป 2524 ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงการลงทุนที่อาศัยเงินกูจากตางประเทศ และโครงการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจตางๆนั่นเอง (ดูรายการหมายเลข 2.2 ในตารางที่ 4)
ด ว ยเหตุ นี้เอง สัดสวนของการลงทุนของภาครัฐบาลเมื่อเทียบกับการลงทุน
มวลรวมภายในประเทศ จึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในป 2520 ประมาณรอยละ 29.0 ของการลงทุน
มวลรวมภายในประเทศเกิดจากการลงทุนในภาครัฐบาล อัตราสวนดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้นเปน
40.1% ในป 2524 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 (ดูรายการหมายเลข 3)

6
ตารางที่ 1
งบประมาณรายจายของรัฐบาล จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
ปงบประมาณ 2520 – 2526
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

งบประมาณ
รายจายรวม

งบลงทุน

งบประจํา

งบลงทุนคิดเปนรอยละของ
งบประมาณรายจายรวม

2520

68,790

16,727

52,063

24.3

2521

81,000

19,205

61,795

23.7

2522

92,000

20,330

71,662

22.1

2523

109,000

28,009

80,991

25.7

2524

140,000

35,150

104,850

25.1

2525

161,000

36,620

124,380

22.8

2526

177,000

35,315

141,685

19.9

ที่มา

สํานักงบประมาณ

7
ตารางที่ 2
รายจายจริงของของรัฐบาล จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
ปงบประมาณ 2520 – 2524
(ลานบาท)
ปงบประมาณ รายจายรวมของ
รัฐบาล

รายจายในการ
ลงทุน

รายจายในการ
รายจายในการลงทุนคิด
ดําเนินงาน
เปนรอยละของรายจายรวม

2520

62,721

16,283

46,438

26.0

2521

74,739

18,562

56,177

24.8

2522

86,146

18,237

67,909

21.2

2523

112,586

25,853

86,731

23.0

2524

129,940

28,077

101,863

21.6

ที่มา
ธนาคารแหงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ประจําปตางๆ (2520-2524)
หมายเหตุ ตัวเลขของปงบประมาณ 2524 เปนตัวเลขประมาณการ

8
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ปงบประมาณ 2520 – 2526
(ลานบาท)

ปงบประมาณ

ที่มา

งบประมาณ
รายจายรวม

งบประมาณรายจาย
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอ
สราง

งบประมาณรายจายหมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสรางคิด
เปนรอยละของงบประมาณ
รายจายรวม (%)

2520

68,790

12,912

18.8

2521

81,000

14,645

18.1

2522

92,000

16,304

17.7

2523

109,000

21,643

19.9

2524

140,000

24,158

17.3

2525

161,000

26,726

16.6

2526

177,000

27,104

15.3

สํานักงบประมาณ

9
ตารางที่ 4
การลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Investment)
ป 2520 – 2524
(ลานบาท)
รายการ
1. การลงทุนมวลรวมภายในประเทศ

2520

2521

2522

2523

102,240 126,950 160,287 186,258

2524
224,260

1.1 ภาคธุรกิจเอกชน

68,962

79,928 101,267 109,706

1.2 ภาครัฐบาล

29,670

36,722

43,089

67,393

89,923

3,608

10,300

15,931

9,159

12,335

30.3

24.2

26.3

16.2

20.4

2.1 ภาคธุรกิจเอกชน

37.6

15.9

26.7

8.3

11.2

2.2 ภาครัฐบาล

28.2

23.8

17.3

56.4

33.4

3. อัตราสวนระหวางการลงทุนในภาครัฐบาล
กับการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (%)

29.0

28.9

26.9

36.2

40.1

4. อัตราสวนระหวางการลงทุนมวลรวมภายใน
ประเทศกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(%)

26.0

27.0

28.8

27.2

27.9

1.3 การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงคลัง
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุน (%)

ที่มา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ สถิติป 2524 เปนตัวเลขประมาณการ

122,002

