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เมื่อมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลังเริ่มกอตัวขึ้นในป 2523 มีคนเพียงไมกี่คน 
ที่ไดรับรูปญหานี้ นับเปนเรื่องนาประหลาดที่รัฐบาลใชจายเงินจนกระทั่งเงินคงคลังสวนที่ 
เปนสมบัติของแผนดินหมดสิ้นไป มิหนํ าซํ้ ายังนํ าเงินที่มีผูฝากไวกับคลังแผนดินไปใชจาย จน 
ไมสามารถชํ าระคืนเมื่อถูกทวงถาม แตมีเฉพาะแตเจาหนาที่ระดับสูงทั้งของธนาคารแหงประเทศ
ไทยและกระทรวงการคลังเทานั้นที่มีโอกาสรับรูปญหา ราษฎรคนเดินถนนไมมีโอกาสที่จะรับรู
ปญหาดังกลาวนี้

หลายคนเชื่อวา แมแตคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1  
ก็ไมทราบวา วิกฤติการณเงินคงคลังกํ าลังกอตัวขึ้น ดวยเหตุนี้เอง เมื่อนายไพจิตร เอื้อทวีกุลเ 
ปล่ียนสถานะจากที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในยุค 
รัฐบาลเปรม 2 จงึรูสึกตกใจเปนอันมากที่ไดทราบวา ฐานะแหงเงินคงคลังของรัฐบาลกํ าลังอยูใน
ข้ันวิกฤต หนึ่งปใหหลัง นายไพจิตรจึงไดเปดเผยวา เมื่อตนเขารับตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลงัในเดือนมีนาคม 2524 นั้น เงินคงคลังเหลืออยูเพียง 925 ลานบาท (ไทยรัฐ ฉบับ
วนัที ่ 4 มถินุายน 2525) สวนนายสมหมาย ฮนุตระกลูก็เปดเผยในภายหลังวา ในขณะที่เขารับ
ตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2524 “… ปญหาแรกที่ผมเขามา
เจอเวลานั้น คือ ปญหาเงินคงคลังไมมีจายเลย…” (ประชาชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัที่ 20 เมษายน 
2526)

การดํ าเนินนโยบายแบบปด : มรดกของระบอบเผด็จการ
 เราอาจเรยีกลักษณะการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลไทยในปจจุบันวา การดํ าเนิน
นโยบายแบบปด ปรัชญาพื้นฐานของการดํ าเนินนโยบายลักษณะดังกลาวนี้ก็คือ ชนชั้นปกครอง
เทานั้นที่มีเอกสิทธิ์ในการรับรูปญหาของบานเมืองและมีเอกสิทธิ์ในการแกปญหาของบานเมือง 
ราษฎรผูอยูใตปกครองหาไดมีสิทธิดังกลาวนี้แตประการใดไม

ดวยเหตนุีเ้อง ราษฎรจึงถูกปดหูปดตา และไมมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับบาน
เมอืงทีถ่กูตองและสมบูรณ ในบางกรณี รัฐบาลกลับเปนผูบิดเบือนขาวสารตางๆเสียเอง เมื่อสหรัฐ
อเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อทํ าสงครามอินโดจีนในชวงป 2508-2509 ผูนํ าของ 
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รัฐบาลไทยตางพากันปฏิเสธเสียงแข็งวา หาไดมีฐานทัพดังกลาวนี้แตประการใดไม แตขอเท็จจริง 
กไ็ดปรากฏในเวลาตอมาวามีฐานทัพดังกลาวนี้จริง

การปดหูปดตาราษฎรยังเห็นไดจากการที่รัฐบาลไมยินยอมใหมีการถายทอด 
การอภปิรายในรฐัสภาทางวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ การลิดรอนเสรีภาพในการเสนอขาวของ
หนังสือพิมพก็ดี และการที่รัฐบาลควบคุมการเสนอขาวทางโทรทัศนอยางเขมงวดก็ดี เหลานี้ 
ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปดหูปดตาประชาชน

การปดหูปดตาราษฎรเปนพฤติกรรมของรัฐบาลในระบอบเผด็จการ ซึ่งผูปกครอง
ไมมคีวามเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของประชาชน ผูปกครองถือวา ประชาชนโงเขลา
เกินกวาที่จะรับรูปญหาของบานเมือง และประชาชนไมมีความรูความสามารถในการแกปญหา
ของประเทศชาติ ดวยเหตุนี้เอง จึงไดมีการลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหาของประชาชน และสิทธิ 
ในการมีสวนแกปญหาของประชาชน

วกิฤติการณเงินคงคลัง 2523 – 2525
วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 เกิดจากพฤติกรรมทางการคลังแบบเจา 

บุญทุม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํ าเงินคงคลังจํ านวน 3,500 ลานบาทมาใชจายในโครงการการ
สรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 โดยที่มิไดหาเงินชดใชคลังแผนดิน

แตในการสรางความชอบธรรมในการนํ าเงินคงคลังออกมาใช รัฐบาลกลับมิได
ปฏิบัติตามเจตนารมณแหงกฎหมาย ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐบาลไดใช “มติใหจายเงินไปกอน” ตาม
ความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ในการสรางความชอบธรรมที่จะ 
นํ าเงินคงคลังออกมาใช แต “มติใหจายเงินไปกอน” จักตองเปนมติของรัฐสภาซึ่งไดตราไวเปน 
พระราชบญัญัติ เพื่อใหรัฐสภาไดพิจารณาอยางรอบคอบกอนที่จะใหความเห็นชอบ แตการณกลับ
ปรากฏวา รัฐบาลใชวิธีออก “พระราชก ําหนดอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2523” 
ซึง่ไมตองผานการพิจารณาของรัฐสภา

การน ําเงนิคงคลังออกมาใชในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 นับ
เปนตวัอยางของการดํ าเนินนโยบายแบบปดเปนอยางดี การที่รัฐบาลหลีกเลี่ยงไมนํ าเรื่องเขาสูการ
พจิารณาของรัฐสภา ก็เพราะไมตองการใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูฐานะทางการคลังของรัฐบาล
นัน่เอง แตการด ําเนินนโยบายแบบปดนี้เอง กลับทํ าใหวิกฤติการณเงินคงคลังซึ่งเริ่มกอตัวขึ้นในป 
2523 มคีวามรายแรงมากกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลมิไดพิจารณาสถานการณทาง
การคลงัอยางรอบดานและมิไดวางแผนทางการคลังอยางรอบคอบ

แหลงขาวที่เชื่อถือไดแจงวา ในทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 แลวเสร็จ พรรค 
กิจสังคมซึ่งรวมรัฐบาลและกุมบังเหียนการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สํ าคัญผลักดันใหรัฐบาล
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ดํ าเนนินโยบายผนัเงนิ โดยเปลี่ยนชื่อเปนโครงการสรางงานในชนบท แตขอเสนอที่จะนํ าเงินคงคลัง
จํ านวน 3,500 ลานบาทมาใชจายในโครงการนี้ไดรับการคัดคานจากคณะที่ปรึกษาของนายก 
รัฐมนตรี แตนายกรัฐมนตรีกลับเออออหอหมกกับทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร รอง
นายกรฐัมนตรฝีายเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนระยะขาวใหมปลามัน และตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ไมมี
ความรูเกี่ยวกับระบบเงินคงคลัง

ความขัดแยงระหวางทีมเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมกับคณะที่ปรึกษาของนายก
รัฐมนตรใีนกรณีนี้เปนเรื่องภายใน ซึ่งไมปรากฏขาวเล็ดลอดสูสาธารณชน ประชาชนไมมีโอกาสได
รับรูขอโตแยงและเหตุผลของทั้งสองฝาย จวบจนกระทั่งมรสุมแหงวิกฤติการณเงินคงคลังกอตัวขึ้น

ในยุครัฐบาลเปรม 2 เมื่อคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไดรับทราบปญหา
วิกฤติการณเงินคงคลัง ที่ปรึกษาบางคนดํ าริที่จะดํ าเนินคดีกับทีมเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคม 
ในรัฐบาลเปรม 1 ในฐานที่มีสวนสรางวิกฤติการณเงินคงคลัง บางคนเห็นวา วิธีการนํ าเงินคงคลัง
ออกมาใชเปนไปอยางผิดกฎหมาย แตบางคนก็เห็นวา กรณีนี้ยากที่จะเอาผิดได อยางไรก็ตาม  
ไมปรากฏแนชดัวา  คณะที่ปรึกษาโดยสวนรวมมีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางไร

วกิฤตกิารณเงินคงคลัง 2523-2525 เปนผลพวงของการดํ าเนินนโยบายแบบปด 
แมแตรัฐสภาก็มิไดรับรูวา รัฐบาลไดผลาญเงินคงคลังไปอยางไรบาง กวาที่จะไดรับรู ก็เปนชวง
เวลาที่วิกฤติการณดังกลาวนี้ไดผอนคลายลงแลว และผูที่เปดเผยเรื่องนี้ตอรัฐสภาก็มิใชอ่ืนไกล 
หากแตเปนนายไพจิตร เอื้อทวีกุล ซึ่งไดแถลงตอรัฐสภาความตอนหนึ่งวา

“… ทีว่าเศรษฐกจิแยนั้นเปนความจริง เมื่อตนป 2524 ขณะนั้นเงินคงคลัง
เหลอือยูเพยีง 925 ลานบาท ซึ่งไมเคยมีมากอนเลยในประเทศไทย เรียกวา  
รัฐบาลเขามาบริหารแบบไมมีเงินเลย แตจากการแกไขตางๆ บัดนี้เราพนชวง
หายนะแลวจงึเปดเผยได ขณะนี้ความมั่นคงทั้งดานการเงินการธนาคารมีอยาง
เต็มที่…”
(ไทยรัฐ ฉบับวนัที่ 4 มิถุนายน 2525)

แมแตนกัเศรษฐศาสตรเสรีนิยมอยางนายไพจิตรก็ยังมีความเห็นวา รัฐบาลไมพึง
เปดเผยใหประชาชนไดทราบวา ระบบเศรษฐกิจกํ าลังเผชิญวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เวนแตวา 
วกิฤตกิารณดังกลาวไดพนชวงหายนะแลวจึงเปดเผยได

บทเรยีนจากการดํ าเนินนโยบายแบบปด
ตลอดยคุสมัยรัฐบาลในระบอบเผด็จการ ราษฎรถูกลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหา

และสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมี
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ลักษณะเปนการดํ าเนินนโยบายแบบปด โดยถือวา การกํ าหนดนโยบายเปนเรื่องของชนชั้น 
ปกครอง ราษฎรผูอยูในปกครองไมมีสิทธิและหนาที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้

วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 นับเปนตัวอยางอันดีที่สะทอนใหเห็น 
ขอบกพรองของการดํ าเนินนโยบายแบบปด ภายใตการดํ าเนินนโยบายลักษณะดังกลาวนี้  
ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะไมสามารถมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจตางๆ 
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจจํ ากัดวงกรอบใหเปนอํ านาจหนาที่ของ 
ชนชั้นปกครองเทานั้น เมื่อปรัชญาพื้นฐานของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเปนเชนนี้ การสื่อ 
ขาวสารระหวางราษฎรผูอยูใตปกครองกับรัฐบาลผูปกครองจึงไมมี หรือมิฉะนั้นก็มีอยางไมมี 
ประสิทธภิาพ ยิ่งในระบอบการปกครองแบบเผด็จการดวยแลว กลไกในการสื่อขาวสารดังกลาวนี้
ไมปรากฏวามี

ในอีกดานหนึ่งนั้น การดํ าเนินนโยบายแบบปดอาจทํ าใหการกํ าหนดนโยบายก็ดี
และการบริหารนโยบายก็ดี เปนไปอยางไมรอบคอบและไมรัดกุม หากการดํ าเนินนโยบายไมมี
ลักษณะปดตัวเองเชนนี้ ผูบริหารก็อาจไดรับประโยชนจากปญญาความคิดจากราษฎรผูอยูใต 
ปกครอง วกิฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 เกิดจากความผิดพลาดในการคาดคะเนสถานการณ
ทางเศรษฐกิจ และความไมรอบคอบในการวางแผนทางการคลัง หากการดํ าเนินโยบายไมมี
ลักษณะปดตัวเองมากเชนนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะชวยใหวิกฤติการณ 
ดังกลาวไมรายแรงมากเทาที่ไดเกิดขึ้น

การดํ าเนินนโยบายแบบปดเปนมรดกของระบอบการปกครองแบบเผด็จการ  
บัดนี้ เราไดกาวสูระบอบประชาธิปไตยแลว รัฐบาลควรจะเลิกลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหาและ
สิทธใินการมสีวนรวมแกปญหาของประชาชน รัฐบาลจักตองเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
ของประชาชน อยาไดดูหมิ่นภูมิปญญาของราษฎร ไมมีอารยประเทศใดๆที่เจริญรุดหนาโดยที่ 
ไมยอมใหราษฎรมีสวนรับรูและมีสวนแกปญหาของชาติบานเมือง

จงเลกิการดํ าเนินนโยบายแบบปด
 และหนัมาดํ าเนินนโยบายแบบเปด1

                                                          
1หมายเหตุ บทความนี้เขียนในป 2526 โดยมิไดตีพิมพมากอน และตีพิมพในหนังสือเลมนี้เปนครั้งแรก
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