
วาดวยเงินคงคลัง1

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เพื่อนรวมงานของขาพเจาบางคนกํ าลังรูสึกสงสาร “กลุมสะตอสามัคคี” ที่ถูก 
หักหลังจากพรรครวมรัฐบาล จนเปนเหตุใหไดรับคะแนนเสียงไมไววางใจสูงสุดในการอภิปราย 
ในรัฐสภาในระหวางวันที่ 2-3 มิถุนายน ศกนี้ (2525) บางคนเห็นวา “กลบัเถิดปกษใตบานเรา”  
นาจะเปนเพลงเชียรประจํ ากลุม แตเพื่อนรวมงานอีกคนหนึ่งของขาพเจากลับชี้ชวนใหอาน 
คํ าอภปิรายของทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  ซึ่งตีพิมพในหนังสือพิมพ ไทยรัฐ  ฉบับ 
วนัศกุรที่ 4 มิถุนายน 2525 ความตอนหนึ่งวา

“… ทีว่าเศรษฐกจิไทยแยนั้นเปนความจริง เมื่อตนป 2524 ขณะนั้นเงินคงคลัง 
 เหลอืเพยีง 925 ลานบาท ซึ่งไมเคยมีมาเลยในประเทศไทย เรียกวารัฐบาลเขามา 
 บริหารแบบไมมีเงินเลย แตจากการแกไขตางๆ บัดนี้เราพนชวงหายนะแลว  
 จงึเปดเผยได ขณะนี้ ความมั่นคงทั้งดานการเงินการธนาคารมีอยางเต็มที่…”

 หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานตองตรงกันวา คํ าอภิปรายของทานรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงการคลังเต็มไปดวยการอางอิงสถิติ แตเปนที่นาเสียดายที่ไมมีหนังสือพิมพ
ฉบับใดรายงานขาวนี้อยางละเอียด มิหนํ าซํ้ าความใจแคบและเห็นแกอํ านาจของรัฐบาลยังเปนเหตุ
ใหประชาชนไมสามารถรับฟงการอภิปรายอันมีประโยชนนี้อยางเต็มที่ เปนอันวา เราตองสมมติ 
ไปพลางกอนวา รายงานขาวของ ไทยรัฐ ขางตนนี้ถูกตอง

เพือ่นรวมงานของขาพเจาพากันถกเถียงกันอยางหนาดํ าครํ่ าเครียดวา จริงหรือไม
ที่เงินคงคลังเมื่อตนป 2524 เหลือเพียง 925 ลานบาท และจริงหรือไมที่วา บัดนี้เราผานพน 
วกิฤติการณแหงเงินคงคลังไปแลว

เงินคงคลัง  คืออะไร

ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 บัญญัติไววา
“ภายใตบังคบัแหงมาตรา 13 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชํ าระใหแกรัฐบาล ไมวาเปน 

 เงนิภาษอีากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอื่นใด หัวหนาสวนราชการ 

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน มติชน (14 มิถุนายน 2525) ภายใตชื่อบทความ “เงินคงคลังเหลือ 925  

ลานบาท ผลงานของ ‘บุญชู’ หรือของใคร”
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 ที่ไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาที่ควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่ง หรือ 
 สงคลังจังหวัดหรือคลังอํ าเภอตามกํ าหนดเวลาและขอบังคับที่รัฐมนตรีกํ าหนด  
 โดยไมหักเงินไวเพื่อการใดๆเลย”

จากบทบญัญติัดังกลาวนี้ บรรดารายไดและเงินกูทั้งปวงของรัฐบาลจักตองนํ าเขา
บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่ง ในยามที่รัฐบาลจะใชจายเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ประจ ําป กต็องโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่หนึ่งไปสูบัญชีที่สอง กฎหมายระบุไวโดยชัดเจน
วา การโอนเงินคงคลังจากบัญชีที่หนึ่งจักกระทํ าไดก็แตเฉพาะการโอนไปสูบัญชีเงินคงคลังบัญชี 
ที่สองเทานั้น จะโอนไปที่อ่ืนใดมิได (มาตรา 5) สวนการสั่งจายเงินก็ตองสั่งจายจากบัญชี 
เงินคงคลังบัญชีที่สอง และรายการที่จะสั่งจายเงินไดจักตองเปนรายการที่มีกฎหมายอนุญาต 
ใหจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจํ าป ทั้งนี้มีกรณียกเวน
เพยีงบางกรณเีทานัน้ที่จะสั่งจายเงินกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได (มาตรา 7)

ดังนัน้ เงนิคงคลัง ก็คือ รายรับเหลือจายสะสมของรัฐบาล รัฐบาลมีรายรับอยู 2 
ประเภทใหญๆ คือ รายรับประเภทรายได (อันประกอบดวยรายไดจากภาษีอากร รายไดจาก 
รัฐพาณชิย รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ และรายไดอ่ืนๆ) กับรายรับประเภทเงินกู ยามใด
ก็ตามที่รัฐบาลมีรายไดหรือไดรับเงินกู เงินคงคลังก็จะมียอดเพิ่มข้ึน แตยามใดก็ตามที่รัฐบาล 
ใชจายเงนิ  ยอดเงินคงคลังจะลดนอยลง  บัญชีเงินคงคลังจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ขาพเจาไดกลาวแลววา บัญชีเงินคงคลังมีอยู 2 บัญชี บัญชีที่หนึ่งเปนบัญชี
สํ าหรับนํ าเงินเขา สวนบัญชีที่สองเปนบัญชีสํ าหรับจายเงินออก ดังนั้น การพิจารณาฐานะของ 
เงินคงคลังตามปกติ  จึงพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่หนึ่ง  ยอดเงินคงคลัง  
จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยขึ้นอยูกับพฤติกรรมในการใชจายเงินและการหารายรับของ 
รัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากรายจายและรายรับของรัฐบาลมิไดมีอยางสมํ่ าเสมอตลอดป การพิจารณา
ฐานะของเงินคงคลังจึงมักพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเปนรายคาบ ดังเชนการเปลี่ยนแปลงตาม 
ปปฏิทินหรือตามปงบประมาณ

ในปงบประมาณใดก็ตาม หากรายจายของรัฐบาลมีมากกวารายรับที่หาได  
เงินคงคลังยอมรอยหรอลง แตในปงบประมาณใดก็ตาม หากรัฐบาลมีรายรับมากกวารายจาย 
บัญชเีงนิคงคลงักจ็ะมยีอดเพิ่มข้ึน ดังนั้น ฐานะของเงินคงคลังจึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมทางการคลัง
ของรัฐบาล หากรัฐบาลใชจายเงินอยางเกินกวาความสามารถในการหาเงิน เงินคงคลังยอมจะมี
ฐานะอันงอนแงน
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วกิฤติการณเงินคงคลัง
แหลงขาวของขาพเจาในธนาคารแหงประเทศไทยเคยบอกกลาวใหทราบวา  

ตามปกติยอดเงินคงคลังเมื่อส้ินปงบประมาณ (นั่นก็คือ เมื่อส้ินเดือนกันยายน) จะอยูในชวง 
12,000-13,000 ลานบาท แตเมื่อส้ินปงบประมาณ 2523 (กันยายน 2523) รัฐบาลมีเงินคงคลัง
เหลอือยูเพยีง 6,394 ลานบาท ซึ่งนับวาผิดปกติอยางมาก สัญญาณแหงหายนภยัทางการคลัง 
เร่ิมปรากฏขึ้น

การใชจายเงินอยางเกินตัวของรัฐบาลในงบประมาณ 2523 นับเปนสาเหตุสํ าคัญ
ทีก่อใหเกดิวกิฤตกิารณเงินคงคลัง ดังปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินถึง 112,586 ลานบาท ในขณะที่
หารายไดเพยีง 92,146 ลานบาท รายจายของรัฐบาลเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2522 ถึง 30.7% 
ในขณะที่อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดเพียง 22.6% พฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล 
ยงัคงปรากฏตอมาในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2524 (ตุลาคมถึงธันวาคม 2523)

นาสังเกตวา ในชวงที่วิกฤติการณเงินคงคลังเริ่มปรากฏขึ้นนี้ เปนระยะเวลาที่ 
ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรรับผิดชอบงานบริหารนโยบายการคลังอยูพอดี ซึ่งเปน 
ที่ทราบกันดีวา ทีมงานดังกลาวนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการอัดฉีดเงินของรัฐบาลเขาสูระบบ
เศรษฐกิจเพื่อกระตุนใหเกิดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังเชนนโยบายผันเงินที่ใชในรัฐบาล  
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

นายบุญชู โรจนเสถียรเขารับตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2523 และออกจากต ําแหนงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 จากสถิติเงินคงคลังซึ่งรวบรวมจากรายงาน
เศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย เราพบวา (ดูตารางที่ 1) เมื่อส้ินเดือนกุมภาพันธ 
2523 กอนทีน่ายบญุชจูะรับตํ าแหนงเพียง 12 วัน เงินคงคลังมียอดรวม 6,191 ลานบาท อีกหนึ่งป
ตอมา เมือ่ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2524 เงินคงคลังมียอดลดลงเหลือเพียง 4,867 ลานบาท กอนที่
นายบญุชจูะออกจากตํ าแหนงเพียง 4 วัน

ถอยแถลงของทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังที่วา ระบบเศรษฐกิจไทย
ตองเผชญิกบัวิกฤติการณเงินคงคลังเมื่อตนป 2524 นั้น ถูกตองตามขอเท็จจริง แตสถานการณ 
จะเลยรายถงึขัน้ทีม่เีงนิคงคลังเหลือเพียง 925 ลานบาท ดังที่แถลงในรัฐสภานั้นนากังขาอยางยิ่ง 
เพราะจากสถติิเงนิคงคลังที่คํ านวณได เราพบวา ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2524 เงินคงคลัง
เมือ่ส้ินเดอืนมยีอดรวมมากกวา 3,700 ลานบาททุกเดือน (ดูตารางที่ 1)  อยางไรก็ตาม การณ 
อาจเปนไปไดวา รายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐผิดพลาด หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะเหตุวา  
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังหยิบยกสถิติเงินคงคลัง ณ วันหนึ่งวันใด ซึ่งเปนวัน 
ที่เลวรายที่สุดมาเอยอาง โดยที่มิใชวันสิ้นเดือน หากเปนกรณีหลังนี้ ก็สุดปญญาที่ราษฎรอยาง
ขาพเจาจะลวงรูได
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สิน้วกิฤติการณเงินคงคลัง ?
เมือ่นายสมหมาย ฮนุตระกลู และนายไพจิตร เอื้อทวีกุล ไดรับมอบหมายใหกุม

บังเหยีนทางการคลังตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2524 เปนตนมา ก็ไดเพียรพยายามแกไขวิกฤติการณ
เงินคงคลังอันเปนปญหาเฉพาะหนา มาตรการที่ใชก็คือ การรัดเข็มขัด และการเรงรัดเพิ่มพูน 
การจัดเก็บภาษีอากร การรัดเข็มขัดนับเปนมาตรการที่เดนชัด ในปลายปงบประมาณ 2524  
รัฐบาลไดประกาศใหหนวยราชการตางๆตัดทอนรายจายลง ผลก็คือ เมื่อส้ินปงบประมาณ 2524 
(ส้ินเดอืนกนัยายน 2524) เงินคงคลังมียอดรวม 8,008 ลานบาท เทียบกับ 6,394 ลานบาทเมื่อ 
ส้ินเดอืนกนัยายน 2523 (ดูตารางที่ 1) นับวาฐานะของเงินคงคลังมั่นคงขึ้น แตก็ยังไมกลับคืนสู
สภาพกอนปงบประมาณ 2523 ซึ่งยอดเงินคงคลังเมื่อส้ินปงบประมาณอยูในชวง 12,000-13,000 
ลานบาท

สถติิเงนิคงคลังลาสุดที่เราหาได คือ สถิติเมื่อส้ินเดือนกุมภาพันธ 2525 ปรากฏวา
มเีพยีง 4,808 ลานบาท เทียบกับ 4,867 ลานบาทเมื่อส้ินเดือนกุมภาพันธ 2524 จึงไมอาจกลาว 
ไดวา  เงนิคงคลังมีฐานะมั่นคงขึ้น  เพียงแตทรงตัวไวมิใหทรุดลงไปจากเดิมเทานั้น

ดังนี ้จะเหน็ไดวา เงินคงคลังในชวงตนป 2525 มิไดมีฐานะมั่นคงไปกวาชวงตนป 
2524 ทั้งนี้เพราะเหตุวา รายไดที่รัฐบาลจัดหาไดต่ํ ากวาเปาหมายเปนอันมาก อยางไรก็ตาม  
การเปลีย่นแปลงมาตรการทางภาษีอากร รวมทั้งการใหอภัยโทษแกผูที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 
ซึ่งประกาศใชในเดือนกุมภาพันธ 2525 จะมีผลในการเพิ่มพูนรายไดจากภาษีอากรแกรัฐบาล  
ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลไดดํ าเนินการรัดเข็มขัด ดวยการตัดทอนรายจายในชวงปลายป 
งบประมาณ 2525 อีก 4,000 ลานบาท มาตรการเหลานี้ลวนมีผลดีตอฐานะเงินคงคลัง

อาจเปนดวยเหตุนี้กระมัง ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังจึงแถลงตอ
รัฐสภาอยางมั่นอกมั่นใจวา “… บัดนีเ้ราพนหายนะแลว …”

บทเพลงแหงความแคนแกกิจสังคม
แหลงขาวของขาพเจาในกระทรวงการคลังบอกกลาววา ความขัดแยงระหวาง 

นายไพจิตรกับนายบุญชูซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนาน ประกอบกับการที่นายไพจิตรกลาว 
ประณามทมีเศรษฐกิจของนายบุญชูเปนนัยๆในฐานที่กอปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง แมจะมิได
เอยชือ่กต็าม มีสวนไมนอยตอคะแนนไววางใจที่นายไพจิตรไดรับจากรัฐสภาในการลงมติเมื่อวันที่ 
3 มถินุายน ศกนี ้ (2525) ทั้งนี้ปรากฏวา นายไพจิตรไดรับคะแนนไววางใจเพียง 299 เสียง  
ซึง่นบัวา มากเปนอันดับที่ 21 จากจํ านวน 24 คน และไดรับคะแนนเสียงไมไววางใจถึง 160 เสียง 
ซึง่สูงเปนอันดับที่หา
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แตถึงอยางไร เพื่อนรวมงานของขาพเจาหลายคนยังเชื่อวา ทานรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงการคลังจะยังไมรองเพลง “กลับเถิดนดิาบานเรา”

ตารางที่ 1
ปริมาณเงินคงคลังของรัฐบาลป 2523 – 2525

(ลานบาท)

เมื่อส้ินเดือน 2523 2524 2525

มกราคม 3,775 3,426
กุมภาพันธ 6,191 4,867 4,808
มีนาคม 5,373 4,539 -
กันยายน 6,394 8,008 -
ธันวาคม 3,353 3,210 -

ที่มา รวบรวมและคํ านวณจาก รายงานเศรษฐกิจรายเดือน  ของธนาคารแหงประเทศไทย
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