
นโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 4

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในการแถลงนโยบายตอรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2526 พลเอกเปรม  
ติณสลูานนท กลาวถึงนโยบายเศรษฐกิจอยางเดนชัดรวม 11 ขอ ทั้งนี้โดยมีเปาหมายของการ
ดํ าเนนินโยบายอยางนอย 3 เปาหมาย คือ

(1) การยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ํ า 
ในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติใหเหลือนอยลง

(2) การขยายการผลิตและการสรางงานใหคนมีงานทํ ามากขึ้น
(3) การรักษาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหอยู ในเกณฑที่มั่นคงและมี 

เสถียรภาพ

 ขอที่นาสังเกตก็คือ การระบุเปาหมายของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเปนไป
โดยเดนชัด ซึ่งนับวาแตกตางจากนโยบายเศรษฐกิจที่แถลงในยุครัฐบาลเปรม 1 ดังเปนที่ทราบ 
กันดีวา ความขัดแยงทางความคิดระหวางคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจของ
นายบุญชู โรจนเสถียรในยุครัฐบาลเปรม 1 นั้น นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหแนวนโยบาย 
ที่กํ าหนดขึ้นไมกระจางชัดเทาที่ควร ทั้งนี้ไมเพียงแตการระบุเปาหมายของการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจจะเปนไปอยางคลุมเครือเทานั้น หากทวาแนวนโยบายหลายตอหลายประการ 
ยงัไมสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุไวอีกดวย

อยางไรก็ตาม แมวาแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 4 จะมีการระบุ 
เปาหมายไวโดยชัดเจน แตความไมสอดคลองระหวางแนวนโยบายกับเปาหมาย และระหวาง 
แนวนโยบายกับขอเท็จจริงก็ยังปรากฏรองรอยใหเห็นอยูไมนอย

หลกัการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลไดประกาศหลักการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สํ าคัญอยางนอย 2 ขอ คือ
ประการแรก รัฐบาลจะยึดถือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เปนหลักในการพัฒนาประเทศ
ประการที่สอง รัฐบาลจะยึดถือนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และขจัด 

การกระทํ าที่เปนการผูกขาด โดยคํ านึงถึงผลประโยชนของประชาชนผู บริโภคเปนสํ าคัญ  
แตในขณะเดียวกันก็จะใหความเปนธรรมแกผูผลิตและผูจํ าหนายอยางทั่วถึง
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การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯนั้น นับเปนหลักการที่ถูกตอง ทั้งนี้
ปรากฏวา การวางแผนพัฒนาฯในเมืองไทยเทาที่เปนมาในอดีต คือ การรางแผน แลววางไวเฉยๆ 
ดังนั้น จึงไมเปนการถูกตองนักที่จะประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาฯ ในเมื่อมิไดมีการดํ าเนิน
การตามแผนทีร่างไว อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯนั้น จํ าตองมีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาฯใหสามารถแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น
แลว หากแผนพฒันาฯรางขึ้นอยางผิดพลาด การพัฒนาประเทศโดยยึดถือแผนพัฒนาฯก็จะพลอย
ผิดพลาดตามไปดวย

ในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีนั้น เราจะพบวา นโยบาย 
ดังกลาวนี้ไดเคยประกาศมาแลวในรัฐบาลเปรม 1 แตพฤติกรรมของรัฐบาลเปรม 1-3 หาได 
สอดคลองกบัแนวนโยบายที่ประกาศไม ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐบาลกํ าลังหันเหเสนทางเดินของระบบ
เศรษฐกิจกลับไปสูระบบทุนนิยมแหงรัฐ โดยเขาไปมีสวนในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรงมากขึ้น 
ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลเขาไปลงทุนในบริษัท ผาแดงอินดสัตรี จํ ากัด บริษัท ฟนิกซพัลพ
แอนดเปเปอร จํ ากัด และกํ าลังตามติดมาดวย บริษัท ปุยแหงชาติ จํ ากัด พฤติกรรมดังกลาวนี้ 
นับวาตรงกันขามกับนโยบายเศรษฐกิจเสรี เพราะหลักการพื้นฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้  
กคื็อ รัฐบาลไมควรเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรง นอกจากนี้ นโยบายการสง
เสริมการลงทุนของรัฐบาลก็ยังมีสวนสรางสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยอีกดวย 
เพราะนโยบายที่มาควบคูกับการสงเสริมการลงทุน ก็คือ การกีดกันมิใหผูผลิตรายใหมไปลงทุน 
ในกิจการที่ไดรับการสงเสริม

นโยบายการคลัง

รัฐบาลเปรม 4 ไดประกาศแนวนโยบายการคลังไวอยางนอย 4 ประการ คือ
(1) จะปรับปรุงนโยบายการบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่จะสราง

ความคลองตัวและสามารถหนุนใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในสาขาการผลิตและการบริการ
ตางๆ โดยในขณะเดียวกันจะพยายามรักษาฐานะทางการคลังไวใหดี
 (2) การใชจายของรัฐบาลจะยึดนโยบายประหยัดในจุดที่ควรจะประหยัดใหไดผล
ที่สุด
 (3) นโยบายภาษีอากรจะเรงรัดใหมีการจัดเก็บภาษีอากรอยางทั่วถึงและมี 
ประสิทธภิาพ โดยปรับปรุงระบบภาษีอากร ตลอดจนการจัดเก็บใหสะดวก รัดกุม แนนอน และ 
เปนธรรม รวมทั้งใหสอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาในทุกดาน
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 (4) นโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจจะยึดนโยบายใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนแหลง
อํ านวยรายไดใหกับรัฐบาล และจะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจที่หยอนประสิทธิภาพมาเปนภาระของ 
รัฐบาลและประชาชนอีกตอไป

เมือ่เทยีบกบันโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1-3 เราจะเห็นไดวา นโยบาย 
การคลงัทีน่ ําเสนอตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผานมานี้ (2526) มีรายละเอียดมากกวาเดิม 
เปนอนัมาก เพราะในยุครัฐบาลเปรม 1 นั้น รัฐบาลประกาศแตเพียงวา “… จะปรบัปรุงนโยบาย
และบริหารการเงินการคลังในแนวที่จะสรางความคลองตัว สามารถหนุนใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกจิแขนงตางๆ … และจะรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและฐานะทางการคลังของประเทศ
ไวใหไดดี…”

เมือ่พเิคราะหแนวนโยบายการคลังที่แถลงไวนี้ เราจะเห็นไดวา เปาหมายของการ
ดํ าเนินนโยบายการคลัง ก็คือ การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ แมวาในการแถลงเปาหมายหลักของการดํ าเนินโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลจะเนน 
เปาหมายการลดความเหลื่อมล้ํ าในฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชาติใหเหลือนอยลงก็ตาม  
แตแนวนโยบายการคลังที่กํ าหนดขึ้นกลับมิไดกลาวแมแตนอยวา จะใชรายจายรัฐบาลและภาษี
อากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายได

หากรัฐบาลไมเลือกใชเครื่องมือทางการคลังเปนพาหะในการกระจายรายได 
ความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจยอมยากที่จะสัมฤทธิผล

อยางไรก็ตาม เมื่ออานแนวนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดแลว เราจะเห็นไดวา  
เกือบจะไมมีมาตรการทางนโยบายใดเลยที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจ ยกเวน
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท

ดังนัน้ จงึเปนที่เขาใจไดวา ในยุครัฐบาลเปรม 4 จะยังไมมีการปรับปรุงโครงสราง
ระบบภาษีอากรเพื่อแกปญหาการกระจายรายได และนโยบายรายจายจะยังคงมีลักษณะเปน
นโยบายรัดเข็มขัดดังเชนที่เปนอยูในรัฐบาลเปรม 2-3

จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมมาสูนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด
ในยคุรัฐบาลเปรม 1 รัฐบาลไดเลือกใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม ดวยการ

น ําเงนิคงคลงัออกมาใชจาย เพื่อกระตุนใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลของการดํ าเนิน
นโยบายดงักลาวนี้ ก็คือ เงินคงคลังไดรอยหรอลงไปเปนอันมาก ทั้งยังปรากฏดวยวา รัฐบาลไดนํ า
เงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆไปใชจาย จนไมสามารถจายคืนแก 
เจาของเมื่อถูกทวงถาม ปรากฏการณดังกลาวนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ไทย
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วิกฤติการณทางการคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 ทํ าใหรัฐบาลตอง 
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทางการคลัง จากนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม มาเปนนโยบายการคลัง
แบบรัดเข็มขัดในยุครัฐบาลเปรม 2-3

แมวาฐานะเงินคงคลังจะฟนตัวจนมีความมั่นคงมากขึ้น แตก็ยังไมคืนกลับสู
สภาพเดิม ความจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจึงยังคงมีตอไป และ 
ดูเหมือนวา รัฐบาลตระหนักดีถึงความจํ าเปนดังกลาวนี้ ดวยเหตุนี้เอง งบประมาณแผนดิน 
ประจ ําปงบประมาณ 2527 จึงกํ าหนดขึ้นโดยยึดถือนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด

นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดไมเพียงแตจะชวยฟนฟูฐานะเงินคงคลังใหกลับ
มั่นคงดังเดิมเทานั้น หากทวายังชวยผอนคลายแรงกดดันของภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจไทย
อีกดวย แตเหนือส่ิงอื่นใด นโยบายดังกลาวนี้มีสวนชวยลดการขาดดุลของดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดอยางสํ าคัญ

อยางไรก็ตาม นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจะมีผลใหระบบเศรษฐกิจไทย 
ฟนตัวจากภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจเชื่องชากวาที่ควรจะเปน แตโดยเหตุที่ศูนยกลางของระบบ 
ทุนนิยมแหงโลกกํ าลังฟนตัวจากความซบเซาในระหวางป 2526-2527 ขอเสียของการดํ าเนิน
นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดในชวงเวลาดังกลาวนี้จึงมีไมมาก

รฐัวิสาหกิจ : เครือ่งมือของการหารายได ?
รัฐบาลเปรม 4 ประกาศที่จะใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการหารายได  

คํ าประกาศดงักลาวนี้สะทอนใหเห็นความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
เหตุผลที่ใชสนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาทในการผลิตสินคาและบริการตางๆนั้น 

โดยพื้นฐานแลวมิใชเหตุผลในเรื่องของการหารายได หากแตเปนเหตุผลในดานสวัสดิการของ
สังคมและการกระจายรายได

สินคาและบริการบางประเภทใหประโยชนไมเฉพาะแตผูบริโภค หากยังเปน
ประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม รัฐบาลจึงตองเขาไปมีบทบาทในการผลิตทั้งโดยตรงและโดยออม 
ดังเชนบริการการศึกษา

สินคาและบริการบางประเภทมีลักษณะเปนสินคาที่เปนโทษ ซึ่งไมสมควรสงเสริม
ใหมีการบริโภค รัฐบาลจึงตองเขาไปมีบทบาทในการจํ ากัดการผลิตและการบริโภคใหอยูในระดับ
อันเหมาะสม ดังกรณีของสุรา เครื่องดื่มที่มอัีลกอฮอลอ่ืนๆ และยาสูบ แตในกรณีเหลานี้ รัฐบาล
กลบัใชรัฐวสิาหกิจที่ผลิตสินคาที่เปนโทษดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการหารายได
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รัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการผลิตบริการสาธารณูปโภคตางๆ มิใชเพราะตองการ
หารายได หากแตเปนเพราะวาบริการเหลานี้มีลักษณะเปนการผูกขาดตามธรรมชาติ กลาวคือ 
หากปลอยใหมีการแขงขันโดยเสรี จะกอใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไมสมควร

การประกาศที่จะใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการหารายไดของรัฐบาล จึงเปน
นโยบายทีไ่มถกูตอง เพราะหากรัฐวิสาหกิจมีเปาหมายในการหารายไดสูงสุดก็ดี หรือหากํ าไรสูงสุด
กดี็ รัฐวสิาหกิจก็จะมีพฤติกรรมไมแตกตางจากวิสาหกิจเอกชน

ถาเชนนั้น เราจะมีรัฐวิสาหกิจไปทํ าไมกัน
แทที่จริงนั้น รัฐวิสาหกิจควรถูกใชเปนเครื่องมือในการดํ าเนินนโยบายสาธารณะ

ไมวาจะเปนการกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม หรือการกระจายรายไดใหมีความเปนธรรม 
มากยิ่งขึ้น

ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐบาลเปรม 4 มิไดกลาวถึงนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
ที่ผลิตสินคาเอกชนแมแตนอย โดยหลักการแลว เมื่อรัฐบาลเลือกสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี  
รัฐบาลก็ไมควรเขาไปมีบทบาทในการผลิตสินคาเอกชนโดยตรง หากแตควรปลอยใหเปนบทบาท
หนาที่ของภาคเอกชน ในกรณีเชนนี้ การกํ าหนดนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ จะตอง
จํ าแนกระหวางรัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาสังคมกับรัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชน แตการณ 
กลบัปรากฏวา การกํ าหนดนโยบายของรัฐบาลเปรม 4 เนนการจํ าแนกระหวางรัฐวิสาหกิจที่มีกํ าไร
กบัรัฐวสิาหกจิทีข่าดทนุ แทที่จริงนั้น รัฐวิสาหกิจจะมีกํ าไรหรือขาดทุนสวนหนึ่งขึ้นอยูกับเปาหมาย
และประสิทธิภาพในการประกอบการ ในบางกรณี การประกอบการของรัฐวิสาหกิจอาจตอง
ประสบการขาดทุนอยางหลีกเลี่ยงมิได ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการ
กระจายรายไดนั่นเอง1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2526
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