นโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 4
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในการแถลงนโยบายตอรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 พลเอกเปรม
ติณสูลานนท กลาวถึงนโยบายเศรษฐกิจอยางเดนชัดรวม 11 ขอ ทั้งนี้โดยมีเปาหมายของการ
ดําเนินนโยบายอยางนอย 3 เปาหมาย คือ
(1) การยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น และลดความเหลื่อมลํ้ า
ในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติใหเหลือนอยลง
(2) การขยายการผลิตและการสรางงานใหคนมีงานทํามากขึ้น
(3) การรั ก ษาฐานะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศให อ ยู  ใ นเกณฑ ที่ มั่ น คงและมี
เสถียรภาพ
ขอที่นาสังเกตก็คือ การระบุเปาหมายของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปนไป
โดยเดนชัด ซึ่งนับวาแตกตางจากนโยบายเศรษฐกิจที่แถลงในยุครัฐบาลเปรม 1 ดังเปนที่ทราบ
กันดีวา ความขัดแยงทางความคิดระหวางคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจของ
นายบุญชู โรจนเสถียรในยุครัฐบาลเปรม 1 นั้น นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทําใหแนวนโยบาย
ที่กําหนดขึ้นไมกระจางชัดเทาที่ควร ทั้งนี้ไมเพียงแตการระบุเปาหมายของการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิ จ จะเป น ไปอย า งคลุ ม เครื อ เท า นั้ น หากทว า แนวนโยบายหลายต อ หลายประการ
ยังไมสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุไวอีกดวย
อยางไรก็ตาม แมวาแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4 จะมีการระบุ
เปาหมายไวโดยชัดเจน แตความไมสอดคลองระหวางแนวนโยบายกับเปาหมาย และระหวาง
แนวนโยบายกับขอเท็จจริงก็ยังปรากฏรองรอยใหเห็นอยูไมนอย
หลักการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลไดประกาศหลักการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญอยางนอย 2 ขอ คือ
ประการแรก รั ฐ บาลจะยึ ด ถื อ แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
เปนหลักในการพัฒนาประเทศ
ประการที่ ส อง รั ฐ บาลจะยึ ด ถื อ นโยบายเศรษฐกิ จ แบบเสรี นิ ย ม และขจั ด
การกระทํ าที่ เ ป น การผู ก ขาด โดยคํ านึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องประชาชนผู  บ ริ โ ภคเป น สํ าคั ญ
แตในขณะเดียวกันก็จะใหความเปนธรรมแกผูผลิตและผูจําหนายอยางทั่วถึง
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การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯนั้น นับเปนหลักการที่ถูกตอง ทั้งนี้
ปรากฏวา การวางแผนพัฒนาฯในเมืองไทยเทาที่เปนมาในอดีต คือ การรางแผน แลววางไวเฉยๆ
ดังนั้น จึงไมเปนการถูกตองนักที่จะประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาฯ ในเมื่อมิไดมีการดําเนิน
การตามแผนทีร่ า งไว อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯนั้น จําตองมีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาฯใหสามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น
แลว หากแผนพัฒนาฯรางขึ้นอยางผิดพลาด การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯก็จะพลอย
ผิดพลาดตามไปดวย
ในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีนั้น เราจะพบวา นโยบาย
ดังกลาวนี้ไดเคยประกาศมาแลวในรัฐบาลเปรม 1 แตพฤติกรรมของรัฐบาลเปรม 1-3 หาได
สอดคลองกับแนวนโยบายที่ประกาศไม ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐบาลกําลังหันเหเสนทางเดินของระบบ
เศรษฐกิจกลับไปสูระบบทุนนิยมแหงรัฐ โดยเขาไปมีสวนในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรงมากขึ้น
ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลเขาไปลงทุนในบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด บริษัท ฟนิกซพัลพ
แอนดเปเปอร จํากัด และกําลังตามติดมาดวย บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด พฤติกรรมดังกลาวนี้
นับวาตรงกันขามกับนโยบายเศรษฐกิจเสรี เพราะหลักการพื้นฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้
ก็คอื รัฐบาลไมควรเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรง นอกจากนี้ นโยบายการสง
เสริมการลงทุนของรัฐบาลก็ยังมีสวนสรางสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยอีกดวย
เพราะนโยบายที่มาควบคูกับการสงเสริมการลงทุน ก็คือ การกีดกันมิใหผูผลิตรายใหมไปลงทุน
ในกิจการที่ไดรับการสงเสริม
นโยบายการคลัง
รัฐบาลเปรม 4 ไดประกาศแนวนโยบายการคลังไวอยางนอย 4 ประการ คือ
(1) จะปรับปรุงนโยบายการบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่จะสราง
ความคลองตัวและสามารถหนุนใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในสาขาการผลิตและการบริการ
ตางๆ โดยในขณะเดียวกันจะพยายามรักษาฐานะทางการคลังไวใหดี
(2) การใชจายของรัฐบาลจะยึดนโยบายประหยัดในจุดที่ควรจะประหยัดใหไดผล
ที่สุด
(3) นโยบายภาษีอ ากรจะเรง รัดใหมีการจัดเก็บภาษีอากรอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงระบบภาษีอากร ตลอดจนการจัดเก็บใหสะดวก รัดกุม แนนอน และ
เปนธรรม รวมทั้งใหสอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาในทุกดาน
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(4) นโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจจะยึดนโยบายใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนแหลง
อํานวยรายไดใหกับรัฐบาล และจะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพมาเปนภาระของ
รัฐบาลและประชาชนอีกตอไป
เมือ่ เทียบกับนโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1-3 เราจะเห็นไดวา นโยบาย
การคลังทีน่ าเสนอต
ํ
อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผานมานี้ (2526) มีรายละเอียดมากกวาเดิม
เปนอันมาก เพราะในยุครัฐบาลเปรม 1 นั้น รัฐบาลประกาศแตเพียงวา “… จะปรับปรุงนโยบาย
และบริหารการเงินการคลังในแนวที่จะสรางความคลองตัว สามารถหนุนใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจแขนงตางๆ … และจะรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและฐานะทางการคลังของประเทศ
ไวใหไดดี…”
เมือ่ พิเคราะหแนวนโยบายการคลังที่แถลงไวนี้ เราจะเห็นไดวา เปาหมายของการ
ดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง ก็ คือ การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ แมวาในการแถลงเปาหมายหลักของการดําเนินโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจะเนน
เปา หมายการลดความเหลื่ อมลํ้ าในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติใหเหลือนอยลงก็ตาม
แตแนวนโยบายการคลังที่กําหนดขึ้นกลับมิไดกลาวแมแตนอยวา จะใชรายจายรัฐบาลและภาษี
อากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายได
หากรั ฐบาลไม เ ลือกใชเ ครื่องมือทางการคลังเปนพาหะในการกระจายรายได
ความพยายามที่จะลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจยอมยากที่จะสัมฤทธิผล
อยางไรก็ตาม เมื่ออานแนวนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดแลว เราจะเห็นไดวา
เกือบจะไมมีมาตรการทางนโยบายใดเลยที่จะชวยลดความเหลื่อมลํ้ าทางเศรษฐกิจ ยกเวน
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
ดังนัน้ จึงเปนที่เขาใจไดวา ในยุครัฐบาลเปรม 4 จะยังไมมีการปรับปรุงโครงสราง
ระบบภาษีอากรเพื่อแกปญหาการกระจายรายได และนโยบายรายจายจะยังคงมีลักษณะเปน
นโยบายรัดเข็มขัดดังเชนที่เปนอยูในรัฐบาลเปรม 2-3
จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาสูนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด
ในยุครัฐบาลเปรม 1 รัฐบาลไดเลือกใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม ดวยการ
นําเงินคงคลังออกมาใชจาย เพื่อกระตุนใหเกิดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลของการดําเนิน
นโยบายดังกลาวนี้ ก็คือ เงินคงคลังไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก ทั้งยังปรากฏดวยวา รัฐบาลไดนํา
เงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆไปใชจาย จนไมสามารถจายคืนแก
เจาของเมื่อถูกทวงถาม ปรากฏการณดังกลาวนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ไทย
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วิกฤติการณทางการคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 ทํ าใหรัฐบาลตอง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางการคลัง จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม มาเปนนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัดในยุครัฐบาลเปรม 2-3
แมวาฐานะเงินคงคลังจะฟนตัวจนมีความมั่นคงมากขึ้น แตก็ยังไมคืนกลับสู
สภาพเดิม ความจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจึงยังคงมีตอไป และ
ดูเหมือนวา รัฐบาลตระหนักดีถึงความจําเปนดังกลาวนี้ ดวยเหตุนี้เอง งบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2527 จึงกําหนดขึ้นโดยยึดถือนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด
นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดไมเพียงแตจะชวยฟนฟูฐานะเงินคงคลังใหกลับ
มั่นคงดังเดิมเทานั้น หากทวายังชวยผอนคลายแรงกดดันของภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจไทย
อี ก ด ว ย แต เ หนือสิ่ง อื่น ใด นโยบายดัง กลา วนี้มี ส ว นชว ยลดการขาดดุลของดุล การคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดอยางสําคัญ
อยางไรก็ตาม นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจะมีผลใหระบบเศรษฐกิจไทย
ฟนตัวจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจเชื่องชากวาที่ควรจะเปน แตโดยเหตุที่ศูนยกลางของระบบ
ทุนนิยมแหงโลกกําลังฟนตัวจากความซบเซาในระหวางป 2526-2527 ขอเสียของการดําเนิน
นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดในชวงเวลาดังกลาวนี้จึงมีไมมาก
รัฐวิสาหกิจ : เครือ่ งมือของการหารายได ?
รั ฐ บาลเปรม 4 ประกาศที่ จ ะใช รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น เครื่อ งมือ ในการหารายได
คําประกาศดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
เหตุผลที่ใชสนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาทในการผลิตสินคาและบริการตางๆนั้น
โดยพื้นฐานแลวมิใชเหตุผลในเรื่องของการหารายได หากแตเปนเหตุผลในดานสวัสดิการของ
สังคมและการกระจายรายได
สินคาและบริการบางประเภทใหประโยชนไมเฉพาะแตผูบริโภค หากยังเปน
ประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม รัฐบาลจึงตองเขาไปมีบทบาทในการผลิตทั้งโดยตรงและโดยออม
ดังเชนบริการการศึกษา
สินคาและบริการบางประเภทมีลักษณะเปนสินคาที่เปนโทษ ซึ่งไมสมควรสงเสริม
ใหมีการบริโภค รัฐบาลจึงตองเขาไปมีบทบาทในการจํากัดการผลิตและการบริโภคใหอยูในระดับ
อันเหมาะสม ดังกรณีของสุรา เครื่องดื่มที่มอี ลั กอฮอลอื่นๆ และยาสูบ แตในกรณีเหลานี้ รัฐบาล
กลับใชรฐั วิสาหกิจที่ผลิตสินคาที่เปนโทษดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการหารายได

5
รัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการผลิตบริการสาธารณูปโภคตางๆ มิใชเพราะตองการ
หารายได หากแตเปนเพราะวาบริการเหลานี้มีลักษณะเปนการผูกขาดตามธรรมชาติ กลาวคือ
หากปลอยใหมีการแขงขันโดยเสรี จะกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไมสมควร
การประกาศที่จะใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการหารายไดของรัฐบาล จึงเปน
นโยบายทีไ่ มถกู ตอง เพราะหากรัฐวิสาหกิจมีเปาหมายในการหารายไดสูงสุดก็ดี หรือหากําไรสูงสุด
ก็ดี รัฐวิสาหกิจก็จะมีพฤติกรรมไมแตกตางจากวิสาหกิจเอกชน
ถาเชนนั้น เราจะมีรัฐวิสาหกิจไปทําไมกัน
แทที่จริงนั้น รัฐวิสาหกิจควรถูกใชเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายสาธารณะ
ไมวาจะเปนการกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม หรือการกระจายรายไดใหมีความเปนธรรม
มากยิ่งขึ้น
ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐบาลเปรม 4 มิไดกลาวถึงนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
ที่ผลิตสินคาเอกชนแมแตนอย โดยหลักการแลว เมื่อรัฐบาลเลือกสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี
รัฐบาลก็ไมควรเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรง หากแตควรปลอยใหเปนบทบาท
หนาที่ของภาคเอกชน ในกรณีเชนนี้ การกําหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ จะตอง
จํ าแนกระหว า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค า สั ง คมกั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ผ ลิ ต สิ น คา เอกชน แตการณ
กลับปรากฏวา การกําหนดนโยบายของรัฐบาลเปรม 4 เนนการจําแนกระหวางรัฐวิสาหกิจที่มีกําไร
กับรัฐวิสาหกิจทีข่ าดทุน แทที่จริงนั้น รัฐวิสาหกิจจะมีกําไรหรือขาดทุนสวนหนึ่งขึ้นอยูกับเปาหมาย
และประสิทธิภาพในการประกอบการ ในบางกรณี การประกอบการของรัฐวิสาหกิจอาจตอง
ประสบการขาดทุนอยางหลีกเลี่ยงมิได ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการ
กระจายรายไดนั่นเอง1
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