นโยบายการคลังหลังการเลือกตั้ง 18 เมษายน 2526
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เพื่อนของผมที่สํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรพากันฉงนฉงายกันวา หลังการ
เลือกตัง้ 18 เมษายน 2526 และการจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม
จะเดินไปในทิศทางใด
หลายคนเชื่อวา ไมวาพลเอกเปรม ติณสูลานนทจะกลับมาเปนนายกรัฐมนตรี
อีกหรือไม นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหมจะไมแปรเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญ และ
กลุมบุคคลที่จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ จะยังคงเปนกลุมคนหนาเดิม
คือ กลุมขาราชการประจํา
ความเห็ น ทํ านองข า งต น นี้ เ กิ ด จากข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว  า หลั ง จากที่ ต ระเวนฟ ง
การหาเสียงของพรรคการเมืองตางๆแลว ไมมีใครฟงออกวา พรรคการเมืองเหลานี้มีนโยบาย
เศรษฐกิจแตกตางกันอยางไรบาง
เพื่อนรวมสํานักคนหนึ่งของผมออกความเห็นวา ตอใหนักเศรษฐศาสตรรางวัล
โนเบลอยางเชน พอล แซมมวลสัน หรือมิลตัน ฟรีดแมน มาฟงการหาเสียงในเมืองไทย ก็คงไมรูวา
กิจสังคม ประชาธิปต ย ชาติไทย หรือแมแตประชากรไทย มีนโยบายเศรษฐกิจแตกตางกันอยางไร
ประเด็นที่ใชในการหาเสียงครั้งนี้ เนนหนักในเรื่องใครเปนเผด็จการ ใครเปน
ประชาธิปไตย สวนปญหาและนโยบายเศรษฐกิจกลาวกันอยางเหวี่ยงแห ไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ไมมีการนําเสนอมาตรการทางนโยบายอยางเปนระบบ
เพือ่ นหลายคนของผมมีความเห็นวา การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา
จะตองมีการระบุเปาหมายของการดําเนินนโยบายอยางชัดเจน และจะตองมีการจัดลําดับความ
สําคัญของเปาหมายเหลานี้ ในสภาพการณปจจุบัน การแกปญหาความยากจนและการกระจาย
รายไดใหเปนธรรมมากขึ้น พึงยึดถือเปนเปาหมายที่มีความสํ าคัญลํ าดับที่หนึ่ง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจะไรความหมาย ตราบเทาที่คนจํานวนมากยังมีฐานะยากจน มีรายไดไมเพียง
พอแกการครองชีพ และคนจํานวนมากยังคงอยูในสภาพการวางงาน
พรรคการเมืองจํ านวนมากหาเสียงในประเด็นปญหาความยากจนของมวลชน
แตไมปรากฏวามีพรรคการเมืองใดที่นําเสนอแผนงานและมาตรการในการแกปญหานี้อยางเปน
ระบบ
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ไมมีพรรคการเมืองใดที่กลาวถึงการผลาญเงินแผนดินของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในรูปของงบพัฒนาจังหวัด การแกปญหาความยากจนและการพัฒนาชนบทจําตองมีการ
วางแผนอยางรัดกุม ซึ่งในเรื่องนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดตระเตรียมงานไวอยางดียิ่ง การแจกจายเงิน ส.ส. นําไปพัฒนาจังหวัดเปนพฤติกรรมการใชเงิน
ชนิดเบี้ยหัวแตก โดยไมเปนประโยชนแกสังคมเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังเปนที่ทราบกันดีวา
จุดมุง หมายในการใชจายเงินนี้เปนเรื่องของการหาคะแนนนิยมทางการเมืองเหนือสิ่งอื่นใด
เพื่อนคนหนึ่งของผมตั้งคํ าถามวา แลวเราจะทํ าอยางไรกับนโยบายการคลัง
ดังเปนที่ทราบกันดีวา รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทตองเผชิญกับวิกฤติการณทางการคลัง
ตลอดระยะเวลาระหวางป 2523-2525 เนื่องจากมีการนําเงินคงคลังไปใชจายในโครงการผันเงิน
สูชนบท จนฐานะแหงเงินคงคลังทรุดลงอยางฮวบฮาบ แมขณะนี้ฐานะแหงเงินคงคลังจะดีขึ้น
แตกย็ ังไมดีเทาสภาพที่เปนอยูกอนป 2523
ผมมีความเห็นวา รัฐบาลจําเปนตองดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดตอไป
จนกวาฐานะแหงเงินคงคลังจะมั่นคงกวานี้ ในชวง 2526-2527 รัฐบาลไมตองกังวลกับปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เพราะศูนยกลางของระบบทุนนิยมแหงโลกกําลังฟนตัว ทั้งอัตราดอกเบี้ย
และราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมก็ลดตํ่าลง ซึ่งเปนประโยชนแกการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต
สภาพการณดงั กลาวนี้ การดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดจะไมเหนี่ยวรั้งการจําเริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจมากเทากับชวงป 2523-2525 นโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตชวยเสริมฐานะ
แห ง เงิ น คงคลั ง ให มั่ น คงเท า นั้ น หากทว า ยั ง เป น ประโยชน แ ก ก ารแก ป  ญ หาดุ ล การค า และ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศอีกดวย ประจักษพยานของความขอนี้จะเห็นไดจากประสบการณ
ในชวงป 2524-2525
การบริหารเงินคงคลังจําเปนตองมีการจัดองคการเสียใหม โดยใหมีผูรับผิดชอบ
โดยตรงโดยเฉพาะ แตเหนือสิ่งอื่นใดจะตองมีการแยกแยะบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณออกจากกัน ในปจจุบัน เงินที่สงเขาสูคลังแผนดินมีทั้งเงินในงบประมาณ (อันไดแก
รายไดของรัฐบาลและเงินกู) และเงินนอกงบประมาณ (อันไดแก เงินที่มีผูนํามาฝากกับคลังจังหวัด
ต า งๆ) เงิ น ในงบประมาณเป น กรรมสิท ธิ์ข องรัฐ ซึ่งสามารถนํ าไปใชจายได สวนเงินนอก
งบประมาณเปนเงินที่คลังแผนดินมีพันธะที่จะตองจายคืนแกผูฝาก เพราะมิใชกรรมสิทธิ์ของ
รัฐบาล ระบบบัญชีเงินคงคลังในปจจุบันมิไดมีการแยกแยะเงินนอกงบประมาณออกจากเงิน
ในงบประมาณ ซึ่งทํ าใหมิอาจพิจารณาฐานะแหงเงินคงคลังไดอยางเที่ยงตรง และกอใหเกิด
วิกฤติการณแหงเงินคงคลังไดโดยงาย หากมีการนํ าเงินคงคลังไปใชจายอยางไมระมัดระวัง
ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลเปรม 1 ซึ่งปรากฏวา รัฐบาลนําเงินคงคลังไปใชจาย
จนไมสามารถชําระคืนแกธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากเงินที่นําไปใชจายนั้นเปนเงินฝาก
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ของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการปฏิรูประบบบัญชี
เงินคงคลัง โดยมีการจําแนกเงินนอกงบประมาณออกจากเงินในงบประมาณ
ในดานรายจาย รัฐบาลยังคงมีความจําเปนที่จะตองรัดเข็มขัด แตในดานรายได
จําตองมีการปฏิรปู ระบบภาษีอากรเพื่อใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความจําเปน
ตองปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจอีกดวย บรรดารัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชนควรจะดํ าเนินการ
ขายหุนใหแกเอกชน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะทําใหเสนแบงพรมแดนระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
ชัดเจนยิง่ ขึน้ เทานั้น หากทวายังชวยผอนปรนภาระรายจายของรัฐบาลอีกดวย
เพือ่ นของผมหลายคนพากันรองวา “แมเจาโวย” หลังจากเห็นรายชื่อรัฐวิสาหกิจ
ไทย แมแตสนามกอลฟยังเปนรัฐวิสาหกิจ ดังเชนสนามกอลฟบางพระและสนามกอลฟเขาใหญ
บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในการผลิตสินคาเอกชนมีอยูอยางมหาศาล สินคาที่ผลิตมีตั้งแตอาหาร
กระปอง แกว แบตเตอรี่ หนังฟอก สิ่งทอ ไปจนถึงโรงแรม
ไมเพียงแตจะตองมีการจัดระบบรัฐวิสาหกิจเสียใหมเทานั้น หากยังควรที่จะ
หยุดยัง้ บทบาทของรัฐบาลในการลงทุนโดยตรงอีกดวย นับตั้งแตป 2520 เปนตนมา รัฐบาลเริ่มมี
แนวโนมที่จะเขาไปถือหุนในบริษัทธุรกิจตางๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดใหญ
ดังเชนบริษัท ฟนิกซพัลป แอนด เปเปอร จํากัด และบริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด หากแนวโนม
ดังกลาวนี้ยังคงดํ าเนินตอไป ในไมชาระบบเศรษฐกิจไทยก็จะยางกาวสูระบบทุนนิยมแหงรัฐ
ดังเชนทีเ่ กิดขึ้นในชวงป 2490-2500 การสงเสริมธุรกิจเหลานี้อาจกระทําได โดยที่รัฐบาลไมจําตอง
เขาไปลงทุนหรือถือหุนโดยตรง1
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