
คอลัมน “หอคอยสองโลก”
Financial Day ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2539

การตัดทอนงบประมาณป 2540

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การตัดสินใจของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาที่จะไมลดทอนงบประมาณ 
แผนดินประจํ าป 2540 โดยทิ้งใหเปนปญหาแกรัฐบาลชุดตอไปในการตัดสินใจ มิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจ เมื่อพิจารณาจากรากฐานความคิดของนักเลือกตั้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อมีสัญญาณวา  รัฐบาลไมสามารถหารายได ครบตามเปาหมายในป 
งบประมาณ 2539 นายบดี  จุณณานนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดปรึกษาอธิบดีกรม 
ที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีทั้งสาม อันประกอบดวยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร  
เมื่อตนเดือนตุลาคม 2539 และไดขอยุติที่จะปรับลดงบประมาณแผนดินประจํ าป 2540 ลง 
20,000-25,000 ลานบาท  เพื่อใหสอดคลองกับสถานะทางการคลังที่แปรเปลี่ยนไป

นโยบายการลดทอนงบประมาณป 2540 นับเปนนโยบายเดียวของนายบดีที่ 
สมเหตุสมผล เพราะกอนหนานี้นายบดีเปนเพียงเบี้ยหมากรุกที่นายกรัฐมนตรีจะใชใหเดินอยางไร 
ก็ได แตแลวเมื่อนโยบายการลดทอนงบประมาณป 2540 นํ าเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
นโยบายดังกลาวก็ถูกวิพากษวิจารณเปนอันมาก ในประการสํ าคัญ นายกรัฐมนตรีเปนผูนํ าการ 
คัดคานเสียเอง และนี่เองที่นายบดีใชเปนเหตุผลในการขอลาออกจากตํ าแหนง ทั้งๆที่มีเวลาอยูใน
ตํ าแหนงเพียงอีกสองเดือนเศษเทานั้น โดยที่หนังสือพิมพหลายฉบับประโคมขาววา การลาออก
เปนผลจากการถูกบีบค้ันใหลงนามอนุมัติการจัดตั้งธนาคารพาณิชยใหม

งบประมาณแผนดินประจํ าป 2540 กํ าหนดวงเงินไว 984,000 ลานบาท วงเงิน 
ดังกลาวนี้สูงกวาวงเงินที่กํ าหนดไวเดิม 5,000 ลานบาท ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปนผูผลักดันใหเพิ่ม 
วงเงินงบประมาณรายจาย อันกลายเปนประเด็นหนึ่งที่พรรคฝายคานใชโจมตีนายกรัฐมนตรี 
ในการอภิปรายไมไววางใจในเดือนกันยายน 2539

ความขัดแยงระหวางเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษา 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนเรื่องที่นักศึกษาที่มีความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรทราบแกใจดี  
รัฐบาลนักเลือกตั้งนิยมใชงบประมาณแผนดินในการอัดฉีดการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อ
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สรางคะแนนนิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อผลประโยชนแกหัวคะแนนและ 
สมุนบริวารในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลนักเลือกตั้งครามที่จะขึ้นภาษี
อากร เพราะเกรงจะเสียคะแนนนิยมทางการเมือง ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลนักเลือกตั้งจึงมีแนวโนม 
ที่จะใชงบประมาณขาดดุล ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบอบการเมืองอเมริกันนับเปนตัวอยางอันดี
ของความขอนี้

ในเมื่อรัฐบาลบรรหารเปนผูผลักดันใหเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจายจากวงเงิน 
ที่เสนอโดยเทคโนแครตในระบบราชการ จึงเปนเรื่องยากที่รัฐบาลนี้จะยอมปรับลดเงินเพียง 
ชวงเวลาที่ผานไปไมถึง 6 เดือน หากยอมตามขอเสนอนี้ยอมมีนัยเทากับการยอมรับขอผิดพลาด
ของตนเอง

หนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2539 รายงานวา 
การตัดทอนงบประมาณป 2540 กระทบตอโครงการที่นักเลือกตั้งใชในการหาคะแนนเสียง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อโครงการที่ใชโฆษณาในฤดูการเลือกตั้งถูกตัดทอนงบประมาณ ในประการ
สํ าคัญการประกาศตัดทอนงบประมาณในขณะที่มีการเลือกตั้งอาจยังผลใหเกิดความเพลี่ยงพลํ้ า
ทางการเมืองอยางสํ าคัญ เพราะคูแขงทางการเมืองสามารถโจมตีไดวา การดํ าเนินนโยบายของ 
รัฐบาลไมคงเสนคงวา และราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเชื่อนํ้ าคํ าของรัฐบาลที่ไมอยูกับรองกับรอย 
ไดอยางไร

ดวยตรรกทางการเมืองดังกลาวนี้ จึงมิใชเ ร่ืองนาประหลาดใจที่นายบดี  
จุณณานนทถูกยํ าใหญ เมื่อนํ าเสนอนโยบายการตัดทอนงบประมาณป 2540 ตอที่ประชุมคณะ 
รัฐมนตรี

แตการธํ ารงวงเงินงบประมาณป 2540 ไวในระดับสูง ในขณะที่มีภาวะถดถอย 
ของรายไดรัฐบาลนับเปนเรื่องนาอันตราย วิกฤติการณทางการคลังระหวางป 2523-2525 นาจะ
เปนบทเรียนแกรัฐบาลทุกชุดทุกสมัย วิกฤติการณดังกลาวเกิดจากการดํ าเนินนโยบายงบประมาณ
แบบ ‘เจาบุญทุม’ ในปงบประมาณ 2523 ในขณะที่ภาวะถดถอยกํ าลังคืบคลานสูระบบเศรษฐกิจ
ไทย อันเปนผลจากวิกฤติการณนํ้ ามันป 2522 และภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจโลกในเวลา 
ตอมา ซึ่งทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญภาวะถดถอยตามไปดวย ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
นํ ามาซึ่งภาวะถดถอยของรายไดรัฐบาล ซึ่งกลายเปนปญหาอยางรุนแรงในป 2524 กวาที่ระบบ
เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวและฐานะการคลังกลับมามีความมั่นคง รัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายการ 
รัดเข็มขัดทางการคลังตลอดชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2525-2531
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บทเรียนจากวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 ทํ าใหการดํ าเนินนโยบาย 
งบประมาณตองเปนไปดวยความระมัดระวัง เมื่อปรากฏภาวะถดถอยแหงรายไดในปงบประมาณ 
2539 นับเปนสัญญาณเตือนภัยอันควรแกการเอาใจใส เพราะตามปกติรายไดจริงของรัฐบาล 
(actual government revenue) มักจะสูงกวาประมาณการรายได (planned government 
revenue) เนื่องจากหนวยราชการมักจะกํ าหนดเปาหมายรายไดในลักษณะอนุรักษนิยม หาก 
รายไดจริงสูงกวาเปาหมายก็ถือเปนความดีความชอบ หากตํ่ ากวาเปาหมาย ก็ถือเปนความ 
หยอนสมรรถภาพในการทํ างาน

ดวยขอเท็จจริงที่วา หนวยราชการมักจะกํ าหนดเปาหมายรายไดในลักษณะ
อนุรักษนิยมเชนนี้ การที่รายไดจริงของรัฐบาลในปงบประมาณ 2539 ต่ํ าวาเปาหมาย ยอม 
สะทอนถึงภาวะถดถอยของรายได แมจนบัดนี้ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวา ภาวะถดถอยของรายได 
รัฐบาลมีมากนอยเพียงใด หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา รายไดขอรัฐบาลในปงบประมาณ 
2539 ต่ํ ากวาเปาหมายประมาณ 10,000 ลานบาท

รัฐบาลเลนเกมซื้อเวลาดวยการโยนภาระการตัดสินใจตัดทอนงบประมาณ 
ไปใหรัฐบาลชุดตอไป มิใชเพราะมารยาททางการเมือง ภายหลังการยุบสภา รัฐบาลไดแสดง
ประพฤติกรรมอันสะทอนถึงความไมมีมารยาททางการเมืองหลายตอหลายเรื่อง การดํ าเนินการ 
ใหสัมปทานยังคงมีตอมา แมจนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต ซึ่งเปนเรื่องใหญ  
รัฐบาลนี้ก็หาไดรอคอยรัฐบาลใหมไม เหตุผลและผลประโยชนทางการเมืองเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่
ทํ าใหรัฐบาลไมยอมทบทวนวงเงินงบประมาณป 2540

หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวในทํ านองวา รัฐบาลหันมาใชนโยบายการ 
หารายไดเพิ่มเติมแทนการรตัดทอนวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะไดผลอยางเดียวกัน โดยยกตัวอยาง
การขึ้นภาษีบุหร่ีเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2539 กระทรวงการคลังหวังเปนอยางยิ่งวา ภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจจะสลายตัวไปในป 2540 และรายไดรัฐบาลจะกลับสูภาวะปกติ แตขอคาดการณนี้
เปนการมองการณในขางดีมากเกินไป

หากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยังคงดํ ารงอยู หรือเลวรายลงในป 2540 การขึ้น
อัตราภาษีมิอาจชวยใหรายไดจากการเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึน ถึงเวลานั้น ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจจะสงผลตอฐานะการคลังของรัฐบาล
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ตารางที่ 1
งบประมาณแผนดินประจํ าป 2539-2540

(ลานบาท)

ปงบประมาณ 2539 ปงบประมาณ 2540
1. งบประมาณรายจาย
   1.1 งบประจํ า
   1.2 งบลงทุน
   1.3 งบชํ าระตนเงินกู
2. รายรับรัฐบาล
   2.1 รายไดรัฐบาล
   2.2 เงินกู

843,200
482,368
327,289
  33,543
843,200
843,200

-

984,000
535,744
423,759
  24,497
984,000
984,000

-
3. สวนขาดดุลงบประมาณ - -

ที่มา  สํ านักงบประมาณ
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