
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2535

นโยบายการคลัง รัฐบาลอานันท 2

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           แนวนโยบายการคลังของรัฐบาลอานันท 2 กํ าลังเปนประเด็นการวิวาทะในหมู 
นักเศรษฐศาสตรผูมีหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ เหตุการณพฤษภาทมิฬซึ่งทํ าลาย 
ภาพลักษณของประเทศไทยในสังคมโลกอยางมหันต มีผลกระทบอยางสํ าคัญตออุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง และตอการตัดสินใจในการลงทุนทั้งของนายทุนไทยและนายทุน
ตางดาว แตการที่นายอานันท ปนยารชุนไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2535 และตอมามีการจัดตั้งรัฐบาลอานันท 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ศกเดียวกันนั้นได
ชวยจุดประกายแหงความหวังวา สถานการณทางเศรษฐกิจจะเลวรายลงไมมากนัก แมวา 
ประมาณการเกี่ยวกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะถูกปรับต่ํ าลงมา แตตัวเลขประมาณ 
การใหมยังคงอยูในระดับ 7% หรือใกลเคียงกัน

           นักเศรษฐศาสตรฝายหนึ่งตองการใหรัฐบาลอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจเพื่อ
เรงเราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตรฝายนี้คาดการณวา เหตุการณพฤษภา 
ทมิฬจักทํ าใหการลงทุนของเอกชนลดลงจากระดับที่ควรจะเปน หากปราศจากเหตุการณ 
ดังกลาวนี้ รัฐบาลจึงควรเขาไปประคับประคองใหระบบเศรษฐกิจรุดหนาตอไป ดวยการที่รัฐบาล
เพิ่มการใชจายเพื่อทดแทนการลงทุนของเอกชนที่สูญหายไป นักเศรษฐศาสตรฝายนี้อาศัย 
การวิเคราะหและมุมมองแบบเคนส (Keynesian economics)

           นักเศรษฐศาสตรอีกฝายหนึ่งมีความเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยยังมิไดตกอยูใน
ภาวะถดถอย (economic recession) เหตุการณพฤษภาทมิฬเพียงแตทํ าใหการเติบโตของระบบ   
เศรษฐกิจเชื่องชาลงเล็กนอย เกียรติภูมิและความนาเชื่อถือของรัฐบาลอานันท 2 ไดชวยเหนี่ยวรั้ง 
มิใหระบบเศรษฐกิจไทยทรุดตํ่ าลงมากไปกวานี้ นักเศรษฐศาสตรฝายนี้ไมเห็นดวยกับนโยบาย 
การคลังแบบเจาบุญทุม เพราะไมเพียงแตจะไมจํ าเปนตองดํ าเนินนโยบายการคลังลักษณะนี้ 
เทานั้น หากทวานโยบายดังกลาวยังกอผลเสียทางเศรษฐกิจดานอื่นๆอีกดวย นักเศรษฐศาสตร 
ฝายนี้ตองการใหรัฐบาลทุมทรัพยากรไปในการฟนฟูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการสราง
บรรยากาศการ ลงทุนใหดีดังเดิม
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            ผมคอนขางเห็นดวยกับทัศนะของนักเศรษฐศาสตรกลุมหลัง ในฐานะนักศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ผมยังจํ าไดดีวา การใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมในยุครัฐบาล 
เปรม 1 ไดมีสวนสํ าคัญในการกอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรุนแรงในระหวางป 2523-
2525 จนตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังชนิดหนามือเปนหลังมือ จากนโยบายการคลัง 
แบบเจาบุญทุมมาเปนนโยบายการคลังแบบกระยาจก นับต้ังแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา  
รัฐบาลไดเสนอนโยบายงบประมาณชนิดมุงรัดเข็มขัด โดยอัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณ 
รายจายอยูในระดับต่ํ ากวาปละ 10%  งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มข้ึนเพียงพอที่จะใชจายเพิ่ม
ตามราคาสินคาและบริการที่สูงขึ้นเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นโยบายงบประมาณที่รัฐบาล
เลือกใชเปนนโยบายที่อัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณที่แทจริงเทากับศูนย (zero-growth 
budget) งบประมาณรายจายที่แทจริง (real government expenditure) คงอยูในระดับเดิม  
ในบางป อัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณรายจายตํ่ ากวาอัตราเงินเฟอเสียดวยซํ้ า

           นโยบายการคลังแบบกระยาจกมิไดปรากฏเฉพาะแตการรัดเข็มขัดงบประมาณ 
ประจํ าปเทานั้น หากทวายังมีการตัดทอนงบประมาณรายจายกลางปอีกดวย นโยบายการคลัง 
แบบกระยาจกไดดํ าเนินสืบเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 มาจนถึงปงบประมาณ 2531  
ทั้งๆที่ระบบทุนนิยมโลกไดฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนตั้งแตปลายป 2529  
แตการปรับตัวทางดานนโยบายงบประมาณกลับเปนไปอยางเชื่องชา ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร
นโยบายการคลังยังไมแนใจวา การฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกในขณะนั้นเปนปรากฏการณถาวร 
หรือเปนเพียงปรากฏการณชั่วคราว กวาที่นโยบายงบประมาณจะมีสวนชวยเกื้อหนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ก็ลวงเลยเขาสูปงบประมาณ 2532 และนับต้ังแตนั้นเปนตนมา งบประมาณรายจาย 
ของรัฐบาลเพิ่มข้ึนมากกวาปละ 15% โดยที่อัตราการเพิ่มจะสูงสุดในปงบประมาณ 2536 ซึ่งเทา
กับ 19.5% (ดูตารางที่ 1)

           แมว ารัฐบาลจะมีเงินคงคลังนับแสนลานบาทและอยู ในฐานะที่จะดํ าเนิน
นโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมได เพราะสภาพการณแตกตางจากชวงป 2523-2525 เปน 
อันมาก แตการปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีอากรในยุครัฐบาลอานันท 1 (มีนาคม 2534 - เมษายน 
2535) โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทนภาษีการคา และการลดอากรขาเขา 
เพื่อลดการปกปองอุตสาหกรรม ยอมมีผลกระทบตอรายไดและกระแสการนํ าเงินสงคลัง  
การดํ าเนินนโยบายการคลังในแนวอนุรักษนิยม จึงยังเปนเรื่องที่พึงสนับสนุน

           นอกเหนือไปจากประเด็นปญหาความไมแนนอนของรายไดรัฐบาลแลว ปญหา 
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลจํ าตองใหความสํ าคัญในการแกไข ในป 
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2533 และ 2534 สวนขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 8.9% และ 8.5% ของ GDP ตามลํ าดับ 
โดยที่คาดกันวา สวนขาดดุลนี้จะยังคงสูงถึง 7-8% ในป 2535 นี้ (ดูตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา  
การออมภายในประเทศที่ไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการลงทุนภายในประเทศ นับต้ังแต 
ป 2531 เปนตนมา ปญหาการขาดแคลนเงินออมมิไดเกิดจากการใชจายอยางเกินตัวของรัฐบาล 
อีกตอไป ดังจะเห็นไดวา ดุลเงินสดของรัฐบาลมีสวนเกินดุล (ดูตารางที่ 2) รายไดจริงของรัฐบาล
ทวมรายจายจริง ยังผลใหเงินคงคลังซึ่งเคยอยูในระดับ 10,000-12,000 ลานบาท เพิ่มเปน 
132,679 ลานบาท เมื่อส้ินปงบประมาณ 2533

           ผลการศึกษานโยบายการคลังของรัฐบาลไทยในอดีตพบวา การดํ าเนินนโยบาย 
การคลังแบบเจาบุญทุม โดยใหงบประมาณรายจายเพิ่มในอัตราสูงและมีสวนขาดดุลของงบ
ประมาณจํ านวนมาก จะมีผลผลักดันใหดุลการคาระหวางประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
มากขึ้น สถานภาพของบัญชีเดินสะพัดในปจจุบัน ซึ่งมีสวนขาดดุลจํ านวนมาก ไมเกื้อกูลให 
รัฐบาลดํ าเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกตดวยวา งบประมาณ
แผนดินประจํ าปงบประมาณ 2536 ซึ่งกํ าหนดวงเงินได 550,000 ลานบาทนั้น เพิ่มข้ึนจากป 
งบประมาณ 2535 ถึง 19.5% ซึ่งนับเปนอัตราการเพิ่มที่คอนขางสูงอยูแลว และแมรัฐบาล 
จะกํ าหนดใหงบประมาณแผนดินป 2536 เปนงบประมาณสมดุลติดตอกันเปนปที่สาม แตก็มี 
ความเปนไปไดที่จะกลายเปนงบประมาณขาดดุลในบ้ันปลาย เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถหา 
รายไดไดครบตามเปาหมาย
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ตารางที่ 1
อัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณรายจายของรัฐบาล

ปงบประมาณ 2525 - 2536
(%)

ปงบประมาณ อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจาย

2525 5.7
2526 9.9
2527 8.5
2528 2.6
2529 8.6
2530 6.3
2531 7.0
2532 17.2
2533 17.3
2534 15.7
2535 18.8
2536 19.5

     ที่มา       คํ านวณจากเอกสารงบประมาณ
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ตารางที่ 2
ดุลเงินสดของรัฐบาล และดุลบัญชีเดินสะพัด

เทียบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ป 2525 - 2534

(%)

ป ดุลเงินสดของรัฐบาลเทียบกับ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดเทียบกับ GDP

2525 - 5.2 - 2.8
2526 - 2.9 - 7.3
2527 - 3.6 - 5.1
2528 - 3.4 - 4.1
2529 - 3.6   0.6
2530 - 1.4 - 0.7
2531   2.0 - 2.7
2532   3.3 - 3.6
2533   5.0 - 8.9
2534   5.2 - 8.5

  ที่มา              ธนาคารแหงประเทศไทย
  หมายเหตุ    เครื่องหมาย (-) แสดงวาขาดดุล


