การปฏิรูปเงินคงคลัง :
บทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523–2525
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ใครก็ตามที่เชื่อวา ระบบการคลังของไทยเปนระบบที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
เมื่อไดเรียนรูบทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลัง ซึ่งกอตัวขึ้นในป 2523 และผอนคลายลงในป
2525 ตางก็ตอ งละทิง้ ความเชื่อดังกลาวนี้เสียโดยสิ้นเชิง เพราะหากมิใชจุดออนของระบบการคลัง
ดังทีเ่ ปนอยูนี้วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523 –2525 จะไมรายแรงดังที่ไดเกิดขึ้น
ผูที่สนใจศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยสมัยใหมตางก็เห็นพองตองกันวา
วิ ก ฤติ การณ เ งิ น คงคลัง 2523–2525 เปนวิกฤติการณที่เลวรายที่สุดนับแตไดสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรเปนตนมา และอาจกลาวไดวาเปนวิกฤติการณที่เลวรายยิ่งกวาครั้งที่เกิดขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะในครั้งนั้น ถึงวิกฤติการณทางการคลังที่เกิดขึ้น
จะเลวรายมากเพียงใด แตรัฐบาลก็ยังมีเงินเหลืออยูในทองพระคลัง แตวิกฤติการณเงินคงคลัง
2523 – 2525 รัฐบาลไมเพียงแตจะนําเงินของแผนดินมาใชจนหมดสิ้นเทานั้น หากทวายังไดนําเงิน
ของผูอ นื่ ไปใชจายดวย และไมสามารถใชคืนเมื่อถูกทวงถาม
นโยบายเงินคงคลังเพื่อเงินคงคลัง หรือนโยบายเงินคงคลังเพื่อประชาชน ?
วิ ก ฤติ ก ารณ เ งิ น คงคลั ง 2523 – 2525 เกิ ด ขึ้ น ในยุคสมัย ที่พ ลเอกเปรม
ติณสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรี นายบุญชู โรจนเสถียรดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝาย
เศรษฐกิจ และนายอํานวย วีรวรรณเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปจจัยสําคัญที่ผลักดันให
เกิดวิกฤติการณดงั กลาวนี้ ก็คือ การนําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการ
สรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 โดยมิไดหาเงินมาชดใชเงินคงคลังที่นําออกไปใช อันเปนเหตุ
ใหเงินคงคลังลดลงอยางฮวบฮาบ
นายไพจิตร เอื้อทวีกุลไดเคยเปดเผยวา เมื่อตนเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังในเดือนมีนาคม 2524 เงินคงคลังมียอดคงเหลือเพียง 925 ลานบาท (ไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน 2525) นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในยุค
รัฐบาลเปรม 2-4 ก็เพิ่งเปดเผยเมื่อไมนานมานี้วา เมื่อตนเขารับตําแหนงดังกลาวนี้เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2524 ก็ไดพบวา ไมมีเงินคงคลังที่จะใชจายเลย (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 เมษายน
2526)
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การทีน่ ายไพจิตร เอื้อทวีกุลออกมาเปดเผยวา ฐานะแหงเงินคงคลังอยูในสภาพ
ยอบแยบเพียงใดเมื่อตนเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังนั้น นัยสําคัญของ
ถอยแถลงนีก้ ็คือ การกลาวหาวา ทีมเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมซึ่งรับผิดชอบการบริหารการคลัง
ในยุครัฐบาลเปรม 1 นั้น ไดผลาญเงินคงคลังของแผนดินไปเปนอันมาก ขอกลาวหานี้ไดรับการ
ตอบโตจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งทาใหนายไพจิตรนําหลักฐานมายืนยันวา เงินคงคลังรอย
หรอมากจริงดังทีก่ ลาวหา แตนายไพจิตรกลับมิไดปริปากแมแตนอย ทั้งนี้เนื่องจากเห็นแกพลเอก
เปรม ติณสูลานนทนนั่ เอง หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว พลเอกเปรมในฐานะนายกรัฐมนตรีจะตอง
รับผิดชอบตอวิกฤติการณทางการคลังที่เกิดขึ้นโดยตรง
กระแสการตอบโตนายไพจิตรมิไดมาจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชเทานั้น หาก
ยังมาจากนายบุญชู โรจนเสถียรดวย ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “ปญหาเศรษฐกิจและการเมือง
ปจจุบนั ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2525 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ
48 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ นายบุญชูชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดในการบริหาร
การคลังที่ยึดถือ “นโยบายเงินคงคลังเพื่อเงินคงคลัง” มากกวา “นโยบายเงินคงคลังเพื่อประชาชน”
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในขณะนั้น รัฐบาลเปรม 2-3 ไดดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดอยางจริงจัง
เพือ่ เสริมฐานะแหงเงินคงคลังใหมั่นคงแข็งแรง (มติชน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2525)
อยางไรก็ตาม มีคําถามพื้นฐานอยางนอย 2 ประการที่จักตองหาคําตอบคือ
ประการแรก ในยุครัฐบาลเปรม 1 ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูไดยึดถือ “นโยบาย
เงินคงคลังเพื่อประชาชน” จริงหรือไม
ประการที่สอง รัฐบาลเปรม 1 ไดผลาญเงินคงคลังไปมากนอยเพียงใด
ขออวดอางที่วา รัฐบาลเปรม 1 ยึดถือ “นโยบายเงินคงคลังเพื่อประชาชน” นั้น
เปนขออวดอางที่มีขอนาสังเกตอยูเปนอันมาก ตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 รัฐบาลมิไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางการใชจายของรัฐบาล บริการสาธารณะทั้งมวล ไมวาจะเปนบริการการศึกษา บริการ
สาธารณสุข และบริการการเคหะ ลวนแลวแตเปนประโยชนตอประชาชนในเขตเมืองมากกวา
ประชาชนในเขตชนบท และเปนประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมากกวา
ประชาชนทีม่ ฐี านะยากจน สวนการนําเงินคงคลังหลวงมาใชจายในโครงการสรางงานในเขตชนบท
ในฤดูแลง 2523 นั้นเลา ก็ยังเปนเรื่องที่ถกเถียงกันไดวา ประชาชนที่มีฐานะยากจนไดรับประโยชน
จากโครงการดังกลาวนี้มากเพียงใด และมีสวนชวยใหการกระจายรายไดมีความเปนธรรมมากขึ้น
หรือไม
แตการดําเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมในยุครัฐบาลเปรม 1 เมื่อถูกซํ้าเติม
ดวยภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ไดมีผลใหเงินคงคลังรอยหรอลงไปเปนอันมาก กลาวคือ
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(1) เมือ่ สิน้ เดือนกุมภาพันธ 2523 กอนที่นายบุญชู โรจนเสถียรจะเขารับตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 เพียง 12 วัน เงินคงคลังมียอดรวม 6,191 ลาน
บาท อีกหนึง่ ปตอ มา เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2524 กอนที่นายบุญชูจะออกจากตําแหนงเพียง 4
วัน เงินคงคลังเหลืออยูเพียง 4,867 ลานบาท
(2) เอกสารภายในธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดเงินคงคลังเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2524 เหลืออยูเพียง 533.1 ลานบาท
เหนือสิง่ อื่นใด ขอเท็จจริงไดปรากฏชัดวา รัฐบาลเปรม 1 ไดผลาญเงินคงคลัง
สวนที่เปนเงินของแผนดินจนหมดสิ้น ทั้งยังไดนําเงินฝากของผูอื่นในคลังแผนดินไปใชเปนจํานวน
มาก จนเมื่อถูกทวงถามก็ไมสามารถชําระคืนได
เหตุใดรัฐบาลจึงสามารถใชจายเงินเกินกวาเงินของแผนดินที่มีอยู
องคประกอบของเงินคงคลัง
กอนอืน่ เราจะตองทําความเขาใจวา เงินที่มีอยูในบัญชีเงินคงคลังของรัฐบาลนั้น
มิไดมีเฉพาะแตเงินของรัฐบาลเพียงโสดเดียว หากทวายังมีเงินของผูอื่นที่ฝากไวกับคลังแผนดิน
อีกดวย เราอาจจําแนกเงินในบัญชีเงินคงคลังออกเปน 2 สวน คือ เงินในงบประมาณ กับเงินนอก
งบประมาณ
เงินในงบประมาณเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลที่จะนําไปใชจายในการตางๆได โดย
ทีส่ ว นใหญตอ งมีกฎหมายรองรับ เงินสวนนี้ประกอบดวยรายไดประเภทตางๆและเงินกูของรัฐบาล
ยามใดก็ตามทีร่ ัฐบาลมีรายได ไมวาจะเปนรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร รายไดจากรัฐพาณิชย
รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ และรายไดประเภทอื่นๆ ซึ่งตามกฎหมายจักตองนําสงคลัง
ยามนั้นเงินในบัญชีเงินคงคลังยอมมีมากขึ้น ทํานองเดียวกัน หากรัฐบาลขอกูยืมเงินจากหนวย
เศรษฐกิจตางๆโดยการขายพันธบัตรและตั๋วเงินคงคลัง และนําเงินกูเหลานี้เขาบัญชีเงินคงคลัง
ยอดเงินในบัญชีเงินคงคลังยอมเพิ่มพูนขึ้น แตในกรณีตรงกันขาม เมื่อรัฐบาลใชจายเงิน ยอมจะ
ตองเบิกเงินจากบัญชีเงินคงคลัง ซึ่งทําใหเงินคงคลังรอยหรอลง สวนเงินนอกงบประมาณเปนเงินที่
มิไดเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล อันประกอบดวยเงินฝากและเงินขายบิล
เงินฝากเปนเงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและตองจายคืนตามคําขอของผูฝาก
เงินอันพึงฝากกระทรวงการคลังไดจักตองมิใชเงินงบประมาณแผนดิน เงินขององคการที่มีบัญชี
เงินหมุนเวียน และเงินรายรับของรัฐ หนวยราชการที่มีรายรับซึ่งไมตองสงเขาคลังแผนดินจักตอง
นําเงินนั้นฝากไวกับกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจบางแหงก็นําเงินของตนฝากไวกับกระทรวงการ
คลังดวย แตเงินฝากรายการสําคัญที่สุดก็คือ เงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ในสวนภูมิภาค
คลังจังหวัดนอกจากจะทําหนาที่ของกระทรวงการคลังประจําจังหวัดแลว ยังทําหนาที่เปนผูแทน
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ของธนาคารแหงประเทศไทยดวย เมื่อบรรดาธนาคารพาณิชยนําเงินมาฝากธนาคารแหงประเทศ
ไทย เงินเหลานี้จะเขาบัญชีเงินคงคลังโดยเกือบอัตโนมัติ
สวนเงินขายบิลเปนเงินทีก่ ระทรวงการคลังรับไว ณ ที่แหงหนึ่ง เพื่อโอนไปจาย
ณ ที่อีกแหงหนึ่ง เงินขายบิลมีอยู 2 ประเภทคือ เงินขายบิลของสวนราชการและเงินขายบิล
สวนบุคคล สวนราชการหรือบุคคลใดที่ตองการโอนเงินไปสูตางจังหวัด อาจซื้อบิลจากกระทรวง
การคลัง แลวสงบิลไปใหแกผูที่ตองการโอนเงินนั้นไปให ผูรับก็จะไดนําบิลไปขึ้นเปนเงินจากคลัง
จังหวัดหรือคลังอําเภอในทองที่ตอไป ระบบเงินขายบิลมีกระบวนการไมแตกตางจากการจายเงิน
ทางธนาณัติ การขยายตัวของบริการธนาณัติและบริการธนาคารพาณิชย ทําใหความนิยมที่จะโอน
เงินดวยวิธีขายบิลลดนอยถอยลงตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการโอนเงินสวนบุคคล อยางไร
ก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะหนึ่งๆมักจะมีเงินขายบิลซึง่ ยังไมมีผูไปเบิกอยูเสมอ ดังนั้น จึงมี
เงินขายบิลคางอยูในคลังแผนดิน
ดั ง นี้ เราจะเห็ น ได ว า เงิน ที่ อยูใ นทอ งพระคลั ง มีทั้ง เงิ น งบประมาณซึ่ ง เปน
กรรมสิทธิข์ องรัฐบาล และเงินนอกงบประมาณซึ่งรัฐบาลมิไดมีกรรมสิทธิ์และมีพันธะที่จักตองจาย
คืนแกเจาของ โดยที่ระบบบัญชีเงินคงคลังมิไดจําแนกเงินในงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ
ออกจากกัน ดังนัน้ การเบิกจายเงินจากคลังจึงมิอาจทราบไดโดยทันทีวา เงินเบิกจายนั้นเปนเงิน
สวนที่เปนกรรมสิทธของรัฐบาลหรือไม ในบางขณะ หากรัฐบาลเพลิดเพลินกับการใชจายมาก
เกินไป เงินคงคลังสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลก็อาจหมดไปได และรัฐบาลอาจเผลอใชเงิน
คงคลังสวนทีเ่ ปนกรรมสิทธิ์ของผูอื่นดวย จนในที่สุดอาจเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังขึ้น
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม : ตนตอแหงวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523 – 2525
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมในยุครัฐบาลเปรม 1 โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทไปใชจายในโครงการสรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523
โดยทีม่ ไิ ดหาเงินชดใชคลังแผนดิน นับเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังดังกลาว
นี้ ความรายแรงของวิกฤติการณเงินคงคลังที่เกิดขึ้นในป 2523 อยูในขั้นที่เรียกไดวา รัฐบาล
อยูในฐานะ 'ถังแตก' นายพนัส สิมะเสถียร ผูเคยผานงานในตําแหนงอธิบดีกรมบัญชีกลางไดเปด
เผยขอเท็จจริงในขณะที่ยังดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากรวา “… ในปจจุบัน (2523) เงินคง
คลังที่มีอยูเปนจํ านวนนอยกวาขอผูกพันที่จะตองจายสํ าหรับเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ …” (สรรพากรสาสน ฉบับเดือนกันยายน – ตุลาคม 2523) แมวานายพนัสจะมิได
เปดเผยขอมูลเชิงปริมาณอยางเปนรูปธรรม แตจากการประมวลขอมูลจากแหลงตางๆ เราพบวา
เมือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2523 รัฐบาลมีเงินคงคลังเหลืออยูเพียง 3,353 ลานบาท แตปรากฏวา
เงินฝากของธนาคารแหงประเทศไทย ณ คลังจังหวัดตางๆมียอดรวมสูงถึง 11,000 ลานบาท
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แสดงใหเห็นวา รัฐบาลไดใชจายเงินเกินตัวไปเปนอันมาก จนถึงขั้นที่ไมสามารถจายคืนเงินฝาก
เมือ่ ถูกทวงถาม
ธนาคารแหงประเทศไทยไดทวงถามกระทรวงการคลังหลายครั้งหลายครา เพื่อให
ชําระคืนเงินฝากดังกลาวนี้ แตกระทรวงการคลังก็ไดแตประวิงเวลา เพราะไมรูจะนําเงินจากแหลง
ใดมาชําระคืน จนในที่สุด ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการรวมจากหนวยงานทั้งสองเพื่อพิจารณา
ปญหาดังกลาวนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523 – 2525 เริ่มเกิดขึ้นในชวงที่นาย
อํ านวย วี รวรรณดํ ารงตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ในฐานะที่ เ ป น ลู ก หม อ
ของกระทรวงการคลัง เปนที่เขาใจกันวา นายอํานวยนาจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
เงินคงคลังของไทยอยางลึกซึ้ง หากมิใชการดํ าเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม โดยมิได
พิจารณาสถานการณทางการคลังอยางรอบดานและมิไดมีการวางแผนทางการคลังอยางรอบคอบ
แลว วิกฤติการณทางการคลังครั้งที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยก็อาจไมเกิดขึ้น
บทเรียนราคาแพง
ระบบบั ญ ชี เ งิ น คงคลั ง ในป จ จุ บั น มิ ไ ด แ ยกแยะเงิ น ในงบประมาณกั บ เงิ น
นอกงบประมาณออกจากกัน ทําใหมีการใชจายเงินผสมผเสคละเคลากันไปหมด โดยไมรูวา เงิน
ทีน่ าไปใช
ํ
จา ยนัน้ เปนสวนที่รัฐบาลมีกรรมสิทธิ์หรือไม ผลเสียที่ตามมาก็คือ ผูบริหารนโยบายการ
คลังไมสามารถทราบโดยทันทีวา ในขณะหนึ่งขณะใดนั้น มีเงินคงคลังสวนที่เปนเงินของแผนดิน
เหลืออยูมากนอยเพียงใด ดวยเหตุนี้ การกําหนดนโยบายการใชจายของรัฐบาลจึงกระทําไป
โดยที่ไมทราบฐานะทางการเงินที่แทจริงของรัฐบาล ซึ่งอาจสรางปญหาวิกฤติการณเงินคงคลังได
โดยงาย
ดังนั้น หากไมตองการใหประวัติศาสตรซํ้ารอย มีความจําเปนที่จะตองมีการ
ปฏิรปู ระบบบัญชีเงินคงคลัง โดยแยกเงินในงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณออกจากกันใหเปน
สัดสวน มิฉะนัน้ แลว รัฐบาลจะไมสามารถทราบไดวา เงินที่รัฐบาลเบิกไปใชจายนั้นเปนเงินสวน
ทีเ่ ปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเอง หรือเปนเงินที่ผูอื่นฝากไวกับคลังแผนดิน1
นีเ่ ปนบทเรียนที่ไดมาดวยราคาอันแพง
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