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เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยวิพากษรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในประเด็นการ
ทําลายวินยั ทางการคลัง เนื่องเพราะนโยบายที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2544 มีลักษณะเปนนโยบาย ‘เจาบุญทุม’ ผูท มี่ โี อกาสรับฟงขอวิพากษดังกลาวนี้ก็คง
ตองคิดวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินท เปนรัฐบาลที่
มีวนิ ยั ทางการคลังอันเครงครัด
คําถามพื้นฐานมีอยูวา วินัยทางการคลังคืออะไร และรัฐบาลของนายธารินทร
นิมมานเหมินทมวี นิ ยั ทางการคลังอันเครงครัดจริงหรือไม
ในชวงเวลาสามขวบปที่ผานมานี้ ผูนําพรรคประชาธิปตยเอื้อนเอยถึงวินัยทางการ
คลังอยูบอยครั้ง แตดวยความหมายที่แตกตางกัน บางครั้งกลาวถึงความสมดุลของงบประมาณ
(Budget Balance) วาเปนวินยั ทางการคลัง แตบางครั้งกลาวถึงวินัยทางการคลังในความหมาย
อืน่ จนกอใหเกิดความฉงนฉงายวา ผูนําพรรคประชาธิปตยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยทาง
การคลั ง อย า งถ อ งแท เ พี ย งใด หรื อ ว า วิ นั ย ทางการคลั ง เป น เพี ย งคํ าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ใ ช ป  ด ปาก
ผูว พิ ากษนโยบายรัฐบาลในยามที่เปนรัฐบาล หรือใชวพิ ากษรัฐบาลในยามที่เปนฝายคาน
หากความสมดุลของงบประมาณเปนวินัยทางการคลัง อันเปน ‘กฎ’ ของสํานัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินท
จะถือวามีวินัยทางการคลังมิได เพราะแมชวงขวบปแรกจะดําเนินนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลัง
แตเมื่อพานพบวานโยบายที่ดําเนินตาม ‘ใบสั่ง’ ของกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาวนี้
มีผลซํ้ าเติม ภาวะถดถอย จนกลายเป นภาวะตกตํ่ าของเศรษฐกิจ รัฐบาลของนายธารินทร
นิมมานเหมินทก็ปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังไปสูแนวทางการอัดฉีดรายจายรัฐบาลเพื่อกระตุน
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เศรษฐกิจ หากรัฐบาลพรรคประชาธิปต ยโออวดวาตนมีวินัยทางการคลัง ทั้งในยามที่ดําเนินการรัด
เข็มขัดทางการคลัง และในยามที่ใชนโยบายงบประมาณขาดดุล พรรคประชาธิปตยก็มิควรวิพากษ
วา การใชนโยบายงบประมาณขาดดุลเปนการทําลายวินัยทางการคลัง
ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกยึดถือความสมดุลของงบประมาณเปน
‘กฎ’ หรือวินัยทางการคลังอันเครงครัด สํานักเศรษฐศาสตรเคนส (Keynesian Economics) ถือวา
งบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ งบประมาณแผนดินควรจะมี
ลักษณะเชนไร (สมดุล ขาดดุล หรือเกินดุล) ยอมขึ้นอยูกับสภาวการณในขณะนั้น และเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจที่ตองการบรรลุ ในทัศนะของสํานักเศรษฐศาสตรเคนส ความสมดุลของงบประมาณ
มิใช ‘กฎ’ หรือวินยั ทางการคลังที่จักตองยึดปฏิบัติอยางเครงครัด เพราะในยามที่ระบบเศรษฐกิจ
เผชิญภาวะตกตําอย
่ างรุนแรง จําเปนตองใชนโยบายงบประมาณขาดดุล มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจ
มิอาจบรรลุดลุ ยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full-employment Equilibrium) ได ดังกรณีภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470
วินยั ทางการคลังในความหมายอยางกวาง หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และกระบวนการทางการคลังที่กําหนดขึ้น หากมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการทาง
การคลังที่กําหนดขึ้นอยางเครงครัด ยอมถือวามีวินัยทางการคลัง หากกฎ ระเบียบ และกระบวน
การทางการคลังลาหลัง ไมเหมาะสม และไมรัดกุม ก็ตองมีการแกไข โดยตองมีการถกอภิปราย
เกีย่ วกับความลาหลัง ความไมเหมาะสม และความไมรัดกุมดังกลาวนี้อยางโปรงใส ยกตัวอยาง
เชน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ทวิ กําหนดขีดจํากัดของสวนขาดดุลงบ
ประมาณ (Maximum Budget Deficit) มิใหเกินกวา 25% ของประมาณการรายได (โดย
ประมาณ) รัฐบาลทีร่ กั ษาวินัยทางการคลังจะตองดําเนินนโยบายงบประมาณ โดยมิใหสวนขาดดุล
ของงบประมาณเกินกวาเพดานดังกลาวนี้ ในทํานองเดียวกัน พ.ร.บ. กําหนดอํานาจกระทรวงการ
คลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 กําหนด ‘กฎ’ หรือ ‘วินัย’ ทางการคลังวา รัฐบาลมีอํานาจในการ
คําประกั
้
นหนี้สาธารณะ (Public Debt) หามีอานาจในการคํ
ํ
้าประกันหนี้เอกชน (Private Debt) ไม
รัฐบาลใดก็ตามทีพ่ ยายามดําเนินการคํ้าประกันหนี้เอกชน รัฐบาลนั้นยอมมีประพฤติกรรมที่ละเมิด
วินยั ทางการคลัง
ในชวงเวลาสามขวบปที่ผานมานี้ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยดําเนินนโยบายที่
ละเมิดวินยั ทางการคลังหลายตอหลายกรณี ในที่นี้จะกลาวถึงเพียง 2 กรณี
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กรณีแรก การผันงบประมาณไปใชในการประชาสัมพันธ ขอเท็จจริงปรากฏวา
กระทรวงการคลังผันงบประมาณเหลือจายของหนวยงานบางหนวยไปใชในการโฆษณานโยบาย
ของกระทรวงการคลัง การผันงบประมาณในลักษณะนี้แมกฎหมายวิธีการประมาณจะมิไดกําหนด
ขอหาม แตรัฐบาลที่เครงครัดในเรือ่ งวินยั ทางการคลังมิพึงปฏิบัติ เพราะงบประชาสัมพันธดังกลาว
นี้มิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝายนิติบัญญัติมิไดตรวจสอบความเหมาะสมของงบประชา
สัมพันธ ขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวงการคลังจัดสรรงบประชาสัมพันธใหรายการวิทยุกระจาย
เสียงบางรายการ (ดังเชนคลื่น 97.0) เพื่อโฆษณานโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชาชนผูฟงไมมี
โอกาสรับทราบวาเปนรายการประชาสัมพันธ และหลงเขาใจวาเปนการแสดงความเห็นของผูมี
ความเห็นอิสระ หาไดรับทราบวาเปนความเห็นของผูที่ตกอยูภายใตธนานุภาพของกระทรวงการ
คลัง กระทรวงการคลังยังผันงบประมาณไปวาจาง ‘นักวิชาการนายหนา’ เพื่อเขียนบทความ
โฆษณานโยบายของรัฐบาล พรอมทั้งซื้อพื้นที่ในหนังสือพิมพและนิตยสารฉบับตางๆในการตีพิมพ
บทความเหลานั้น โดยที่มิไดติดปายใหชัดเจนวาเปน ‘พืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ’ ของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิเพียงแตจะเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูมี
หนาที่แถลงขาวเท็จเทานั้น หากยังมีสวนทํ าลายความนาเชื่อถือของสื่อมวลชน และทําลาย
มหาวิทยาลัยดวยการดึงมหาวิทยาลัยเขาสูปริมณฑลแหงธนานุภาพของกระทรวงการคลัง มิพัก
ตองกลาววา การจัดสรรงบประชาสัมพันธของกระทรวงการคลังขาดความโปรงใส โดยที่มีการแจก
จายงบประมาณดังกลาวนี้แกรายการวิทยุและหนังสือพิมพที่ยืนอยูขางรัฐบาล แตไมจัดสรรใหแก
สือ่ มวลชนที่มุงวิพากษรัฐบาล
กรณีที่สอง การกอหนี้ตางประเทศอยางบาระหํ่าตองถือวาละเมิดวินัยทางการ
คลัง ในเมือ่ เงินกูตางประเทศมีตนทุนในรูปทรัพยากรที่ตองเสีย (Resource Cost) การกอหนี้ตาง
ประเทศจึงควรเปนไปอยางเขมงวด และใชเงินกูตางประเทศไปในทางที่เปนประโยชนสูงสุดแก
ระบบเศรษฐกิจ ขอเท็จจริงปรากฏวา การขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment
Loans) จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย และโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูภายใตแผนการ
มิยาซาวา (Miyazawa Plan) มิไดผา นกระบวนการประเมินโครงการอยางเขมงวดตามปกติ อัน
เปนการละเมิดวินัยทางการคลังขอที่หนึ่ง มิหนําซํ้าโครงการที่ใชเงินกูตางประเทศเหลานี้มิไดชวย
เพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ หลายตอหลายโครงการมีลักษณะตํ านํ้ าพริก
ละลายแมนาํ้ ดังเชนการกูเงินตางประเทศเพื่อปูกระเบื้องและปรับปรุงบาทวิถีในกรุงเทพฯ อันเปน
การละเมิดวินยั ทางการคลังขอที่สอง นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใชเงินกู
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการเงินกูมิยาซาวา แมเมื่อสํานักตรวจเงินแผนดินตรวจพบ
ความไมชอบมาพากล รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินทก็
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มิไดแสดงความกระตือรือรนในการแกไขและสอบสวนลงโทษผูทุจริตและประพฤติมิชอบ อันเปน
การละเมิดวินัยทางการคลังขอที่สาม
ในขณะที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยวิพากษนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรวา จะเปนเหตุใหภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจนเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจ สาธารณชน
ผูมีใจเปนธรรมอดตั้งขอกังขามิไดวา ภาระหนี้สาธารณะที่ถีบตัวสูงขึ้นมากนี้ รัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยมิไดมีสวนสําคัญในการสรางปญหาหรอกหรือ ในเมื่อมีการกอหนี้ตางประเทศอยาง
บาระหํ่าในรัฐบาลนั้น
ผู  นํ าพรรคประชาธิ ป  ต ย มี ทั ก ษะในการสร า งภาพลั ก ษณ ข องตนเองให แ ลดู
ขาวสะอาด ทั้งๆที่พรรคประชาธิปตยมียี้และกลิ่นเหม็นไมตางจากพรรคอื่น หากรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยมีวินัยทางการคลังอันเครงครัด การผันงบประมาณแผนดินดวยวิธีการอันแยบยลไป
สูสหกรณสรุ าษฎรธานี จํากัด อันเปนฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย นับเปน ‘วินัย
ทางการคลัง’ ของพรรคประชาธิปตยกระนั้นหรือ ?

