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วินัยทางการคลังบนทางสองแพรง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การสถาปนาวินัยทางการคลังในสังคมเศรษฐกิจไทยเปนประเด็นที่มีการตอสู
ทั้งทางการเมืองและทางความคิดในระบบราชการไทยมาเปนเวลาชานาน ความหยอนยาน
ของวินัยทางการคลังเปนผลมาจากการใชอํ านาจเผด็จการในการฉอฉลทรัพยากรของแผนดิน
เพื่อผลประโยชนสวนบุคคล
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ไมมียุคสมัยใดที่วินัยทางการคลังหยอนยานยิ่ง
ไปกวายุคทศวรรษ 2490 ทั้งนี้ปรากฏวา ภายหลังการรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2490
เพียงไมกี่วัน คณะผูกอการรัฐประหารไดขอเบิกเงินคาใชจายในการรัฐประหารจํานวน 8 ลานบาท
จากคลังแผนดิน ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายควง
อภัยวงศ (ซึ่งคณะรัฐประหารเชิดขึ้นมา) มิอาจขัดตอแรงกดดันได จึงอนุมัติใหเบิกจายเงินจํานวน
ดังกลาวไปพลางกอน แลวเสนอเรื่องขอมติจากคณะรัฐมนตรี ในเวลาตอมาการเบิกจายเงิน
จากคลังแผนดินจึงเปนไปตามอํ าเภอนํ้ าใจของผูทรงอํ านาจ โดยที่มิจํ าตองขอความเห็นชอบ
จากประชาชนหรือรัฐสภา การเบิกเงินคาใชจายในการรัฐประหารจํานวน 8 ลานบาทดังกลาวนี้
ในเวลาตอมาไดกอใหเกิดความขัดแยงภายในกองทัพบกโดยที่นายทหารจํ านวนไมนอยเห็นวา
เปนการกระทําอันมิชอบ และไดจุดประทุความไมพอใจในหมูชนชั้นปกครอง จนเปนเหตุประการ
หนึ่งที่ทําใหเกิด `กบฎเสนาธิการ' ในป 2492
แมในเวลาตอมาจะมีการตรา พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งกําหนดหลักการ
สําคัญวา บรรดารายรับอันเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดินทั้งปวงจักตองนําสงคลัง และการเบิกจาย
เงินจากคลังจักตองมีกฎหมายรองรับ แตการณยังคงปรากฏวา มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ของแผนดินเพื่อประโยชนสวนบุคคล ดังกรณีการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อคํ้าจุนกิจการของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในชวงป 2495-2496 เมื่อธนาคารดังกลาวประสบปญหาสภาพคลอง
อยางรุนแรง จนธนาคารกรุงเทพ จํากัด แปรสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงเศรษฐการ
ถือหุนถึง 60% แตครั้นเมื่อธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ฟนตัวทางเศรษฐกิจจนคืนสูสภาพปกติ
กระทรวงเศรษฐการกลับขายหุนทิ้ง โดยที่ปรากฏในเวลาตอมาวา ผูที่รับซื้อหุนธนาคารกรุงเทพ
จํากัด จากกระทรวงเศรษฐการก็คือ ผูนําในสังกัดกลุมซอยราชครูนั้นเอง
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การคํ้ าประกั น เงิ น กู  ข องบริ ษั ท ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ แห ง ชาติ จํ ากั ด ในช ว งป
2497-2498 เปนกรณีคลาสสิกอีกกรณีหนึ่งที่เปนบทเรียนอันสําคัญยิ่ง เมื่อแรกกอตั้ง บริษัท
สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด เปนวิสาหกิจเอกชน 100% โดยที่รัฐบาลมิไดมีสวนเปนเจาของ
แมแตนอย ตอมาธุรกิจบริษัทนี้ทรุดโทรมลง จนไมสามารถชําระหนี้ได อีกทั้งยังมีปญหาการ
ขาดสภาพคลองดวย รัฐบาลในฐานะผูคํ้ าประกันเงินกูจํ าตองเขาไปประคับประคองดวยการ
นํ างบประมาณแผ น ดิ น อั ด ฉี ด เข า ไปหลายต อ หลายครั้ ง จนในที่ สุ ด บริ ษั ท นี้ แ ปรสภาพเป น
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐบาลถือหุนมากกวา 50% กระนั้นก็ตาม รัฐบาลไมสามารถยับยั้ง
มรณกรรมของวิสาหกิจอิทธิพลแหงนี้ได ผลก็คือ รัฐบาลตองสูญเงินไปในการนี้หลายรอยลานบาท
แตสิ่งที่ไดกลับคืนมาก็คือ การตรา พ.ร.บ. กําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ.
2510 ซึ่งกําหนดหลักการสําคัญวา รัฐบาลมีอํานาจเฉพาะการคํ้าประกันหนี้สาธารณะ (public
debt) เทานั้น หามีอํานาจในการคํ้าประกันหนี้เอกชน (private debt) ไม
ในยุคทศวรรษ 2490 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพลิดเพลินกับการดําเนิน
นโยบายงบประมาณขาดดุล และหาความสําราญกับการกอหนี้สาธารณะ แตการกอหนี้ดวยการ
ขายพันธบัตรและตั๋วเงินคลังดูเหมือนจะไมทันใจทานผูนําผูชูคําขวัญ `เชื่อผูนํา ชาติพนภัย' การ
กอหนี้ดวยวิธีการเบิกเงินเกินบัญชี (overdraft) จากธนาคารแหงประเทศไทยจึงอุบัติขึ้นในป 2495
ซึ่งเปนวิธีการกอหนี้สาธารณะที่แหวกออกจากบรรทัดฐานสากล ในการนี้ ธนาคารแหงประเทศ
ไทยพยายามกําหนดขอบเขตการเบิกเงินเกินบัญชีไมใหเกินรอยละ 25 ของงบประมาณแผนดิน
ที่ไดรับอนุมัติ โดยตองชําระหนี้คืนภายใน 3 เดือนแรกของปงบประมาณถัดไป แตการเบิกเงิน
เกิน บัญชีเปนวิธีการกอหนี้สาธารณะตามอํ าเภอใจและปลอดพนจากการตรวจสอบจากฝาย
นิ ติบัญญัติ กลุ ม ขุน นางนัก วิ ช าการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
จึงพยายามผลักดันใหเลิกการกอหนี้ดวยวิธีการดังกลาวนี้ ซึ่งประสบความสําเร็จในป 2503
ประสบการณเกี่ยวกับสภาพความไรวินัยทางการคลังในยุคทศวรรษ 2490 ทําให
เทคโนแครตรุ  น แรกหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเน น ความสํ าคั ญ ของเป า หมายเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ประสบการณเหลานี้ทําใหนโยบายการเงิน
และการคลังดําเนินบนเสนทางอนุรักษนิยมมากยิ่งขึ้น โดยที่แนวนโยบายดังกลาวนี้ไดฝงรากลึกใน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติมาตั้งแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวแลว
เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ในชวงป 2525-2529 ทั้งปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหาการวางงาน
วิกฤติการณเงินคงคลัง ตลอดจนวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ เสียงรํ่าหาวินัยทางการคลังก็ดังขรม
อยางนอยที่สุดภายในระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ
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ไทย และดวยวินัยทางการคลังนี้เอง สยามรัฐนาวาสามารถฝาคลื่นลมมรสุมทางเศรษฐกิจมาได
โดยตลอดรอดฝง
อยางไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เริ่มมี
สัญญาณเตือนภัยวา วินัยทางการคลังมีแนวโนมที่จะหยอนยานลง ทั้งนี้พิจารณาไดจากเหตุการณ
สําคัญอยางนอย 6 กรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง ผูนําการรัฐประหาร ซึ่งขัดใจประชาชนดวยการลมลางระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยพยายามเอาใจประชาชนดวยการปลดหนี้สินของเกษตรกร แตกรณี
ดังกลาวนี้ไดรับการทัดทานจากนายวีรพงษ รามางกูร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่ง
ใหความเห็นวา การนําเงินของแผนดินไปชวยปลดหนี้ใหเกษตรกรเปนเรื่องที่ผิดวินัยทางการคลัง
อยางรุนแรง การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรควรจะเปนนโยบายระยะยาวที่มุงเพิ่มผลผลิต
และเสริมราคาสินคาเกษตร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรประสบภัยพิบัติรายแรง รัฐบาลและ
กระทรวงการคลังสามารถที่จะชะลอการใชหนี้ของเกษตรกรที่ติดอยูกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรหรือหนวยงานอื่นได แตมิใชการยกหนี้ใหทั้งหมด (ผูจัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 5 เมษายน 2534)
กรณี ที่ ส อง การจั ด ตั้ ง สภารั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแหง ชาติตามธรรมนู ญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 ยังผลใหสภา รสช. กลายเปนหนวยราชการใหมที่มี
เจาหนาที่ประจํา ทั้งๆที่ภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แลว ภาระหนาที่
ของสภา รสช.ไดบรรเทาเบาบางลงไปเปนอันมาก แตก็ยังมีการบรรจุบุคคลเขารับตําแหนงใน
สภา รสช.จํานวนมาก อีกทั้งมีการกําหนดเงินประจําตําแหนงกรรมการสภา รสช. จํานวนไมนอย
ซึ่งสรางภาระแกงบประมาณแผนดินอยางไมสมควร
กรณีที่สาม การใชจายเงินแผนดินในลักษณะตํานํ้าพริกละลายแมนํ้ าปรากฏ
ตอมาในโครงการพัฒนาประชาธิปไตยของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีแผนที่จะจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
เผยแพรประชาธิปไตยประจําหมูบานจํานวน 62,373 หมูบานทั่วราชอาณาจักร โดยชุดปฏิบัติการ
แตละชุดประกอบดวยเจาหนาที่ 4 คน อันประกอบดวยครู 1 คน เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุข 1 คน ทหารหรือตํารวจชายแดนหรือเจาหนาที่หนวยพัฒนาเคลื่อนที่ 1 คน และ
บุคคลที่นายอําเภอคัดเลือก 1 คน ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยเสนอของบประมาณ 938 ลาน
บาทในปงบประมาณ 2534 และ 2535 อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2534 มีมติหั่นงบประมาณดังกลาวนี้เหลือเพียง 165-200 ลานบาท แมนายก
รั ฐ มนตรี จ ะแสดงความกล า หาญทางจริ ย ธรรมในการตั ด ทอนงบประมาณของโครงการที่ ใ ห
ประโยชนไมคุมคา แตก็ยังมีทีทาประนีประนอมและรักษาหนากระทรวงมหาดไทย
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กรณีที่สี่ พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล ในฐานะรองประธานสภา รสช. ไดใช
อํานาจลงนามในคําสั่งใหการกอหนี้ตางประเทศของบริษัท การบินไทย จํากัด อยูนอกเพดาน
เงินกูตางประเทศที่ควบคุมโดยกระทรวงการคลังทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2534 (The
Bangkok Post ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2534 และแนวหนา ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2534) นิตยสาร
Far Eastern Economic Review (ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534) รายงานวา การลงนามในคําสั่ง
ดังกลาวนี้กระทํากอนการจัดตั้งรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แตเพิ่งจะเปนที่เปดเผยในภายหลัง
กรณีที่หา กระทรวงเกษตรและสหกรณกํ าลังดําเนินการจัดตั้งสภาการเกษตร
แหงชาติ โดยที่องคกรดังกลาวมีหนาที่ดูแลกองทุนเกษตรกรรมดวย รายไดหลักของกองทุน
เกษตรกรรมมาจากการเก็บคาธรรมเนียมการนํ าเขาและสงออกซึ่งสินคาเกษตรโดยไมตองนํ า
สงคลังแผนดิน และคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํ านาจในการจัดสรรเงินกองทุนไปใชจาย
ในดานตางๆโดยไมตองผานกระบวนการทางการคลังตามปกติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมตอง
ผ า นการพิ จ ารณาของรั ฐ สภา การใชเ งิน กองทุนเกษตรกรรมจึ ง เปน อํ านาจของฝ า ยบริ ห าร
โดยปราศจากการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ดูเหมือนวา เสนาบดีกระทรวงเกษตรฯจะยัง
มิไดเรียนรูบทเรียนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร อยางนอยที่สุดการใชกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจดังที่เปนมาในอดีต
มิใชกรณีตัวอยางที่จะสั่นคลอนความสํานึกทางมโนธรรมของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
กรณีที่หก กระทรวงกลาโหมดําริที่จะขอแปรญัตติในสภานิติบัญญัติ เพื่อขอเพิ่ม
งบประมาณประจํ าป 2535 ตามปกติก ระบวนการงบประมาณจะเริ่ ม ตนจากการเสนอขอ
งบประมาณของหนวยราชการตางๆ โดยสํานักงบประมาณทําหนาที่ประมวลคําเสนอขอเหลานั้น
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล ว งบประมาณที่ ห น ว ยราชการต า งๆต อ งการใช จ ะสู ง กว า วงเงิ น งบประมาณ
ที่กําหนดไว สํานักงบประมาณจะขอใหหนวยราชการตางๆตัดทอนงบประมาณใหอยูภายในวงเงิน
ที่กําหนด พลเอกวิมล วงศวงนิช ผูชวยผูบัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กลาโหมแถลงวา กระทรวงกลาโหมถูกตัดงบประมาณจํานวนมาก ทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดดีเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาผลประโยชนของประเทศดานชายฝงทะเลตะวันตก
ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจะขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในสภานิติบัญญัติโดยไมผานสํ านัก
งบประมาณ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมมั่นใจวาจะไดรับอนุมัติตามคําขอ (แนวหนา ฉบับวันที่ 22
พฤษภาคม 2534) จารีตทางการคลังของไทยมีอยูวา การแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
เปนเรื่องที่ไมสามารถกระทํ าได เพราะเกรงวาหากเปดชองใหมีการแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงิน
งบประมาณได งบประมาณอาจจะขาดดุลจํานวนมาก จนเปนผลเสียตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ระเบียบการประชุมสภาผูแทนราษฎรในอดีตจึงมีขอหามในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

5
ไทย พ.ศ.2521 มาตรา 133 ก็มีบทบัญญัติหามการแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณราย
จายเชนเดียวกัน
กรณี ตัว อย า งทั้ง 6 กรณีดัง กล า วขา งตน นี้นับเปนสัญญาณที่สอใหเห็นวา
ชนชั้นปกครองในปจจุบันพยายามทําลายกําแพงวินัยทางการคลัง เพื่อเปาหมายสวนบุคคลบาง
ประการ และบัดนี้ วินัยทางการคลังกําลังอยูบนทางสองแพรงระหวางการดํารงอยูกับมรณกรรม

