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เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยวิพากษรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในประเด็นการ
ท ําลายวนิยัทางการคลัง เนื่องเพราะนโยบายที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 
กมุภาพนัธ 2544 มีลักษณะเปนนโยบาย ‘เจาบุญทุม’  ผูทีม่โีอกาสรับฟงขอวิพากษดังกลาวนี้ก็คง
ตองคิดวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํ าของนายธารินทร นิมมานเหมนิท เปนรัฐบาลที่
มวีนิยัทางการคลังอันเครงครัด

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา วินัยทางการคลังคืออะไร และรัฐบาลของนายธารินทร 
นมิมานเหมนิทมวีนิยัทางการคลังอันเครงครัดจริงหรือไม

ในชวงเวลาสามขวบปที่ผานมานี้ ผูนํ าพรรคประชาธปิตยเอื้อนเอยถึงวินัยทางการ
คลังอยูบอยครั้ง แตดวยความหมายที่แตกตางกัน บางครั้งกลาวถึงความสมดุลของงบประมาณ 
(Budget Balance) วาเปนวนิยัทางการคลัง แตบางครั้งกลาวถึงวินัยทางการคลังในความหมาย
อ่ืน จนกอใหเกดิความฉงนฉงายวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวินัยทาง
การคลังอยางถองแทเพียงใด หรือวาวินัยทางการคลังเปนเพียงคํ าศักดิ์สิทธิ์ที่ใชปดปาก 
ผูวพิากษนโยบายรัฐบาลในยามที่เปนรัฐบาล  หรือใชวพิากษรัฐบาลในยามที่เปนฝายคาน

หากความสมดลุของงบประมาณเปนวินัยทางการคลัง อันเปน ‘กฎ’ ของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํ าของนายธารินทร นิมมานเหมินท 
จะถือวามีวินัยทางการคลังมิได เพราะแมชวงขวบปแรกจะดํ าเนินนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลัง 
แตเมื่อพานพบวานโยบายที่ดํ าเนินตาม ‘ใบส่ัง’ ของกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาวนี้ 
มีผลซํ้ าเติมภาวะถดถอย จนกลายเปนภาวะตกตํ่ าของเศรษฐกิจ รัฐบาลของนายธารินทร  
นิมมานเหมินทก็ปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังไปสูแนวทางการอัดฉีดรายจายรัฐบาลเพื่อกระตุน
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เศรษฐกิจ หากรัฐบาลพรรคประชาธปิตยโออวดวาตนมีวินัยทางการคลัง ทั้งในยามที่ดํ าเนินการรัด
เขม็ขัดทางการคลัง และในยามที่ใชนโยบายงบประมาณขาดดุล พรรคประชาธิปตยก็มิควรวิพากษ
วา การใชนโยบายงบประมาณขาดดุลเปนการทํ าลายวินัยทางการคลัง

ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกยึดถือความสมดุลของงบประมาณเปน 
‘กฎ’ หรือวนิัยทางการคลังอันเครงครัด สํ านักเศรษฐศาสตรเคนส (Keynesian Economics) ถือวา 
งบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ งบประมาณแผนดินควรจะมี
ลักษณะเชนไร (สมดุล ขาดดุล หรือเกินดุล) ยอมข้ึนอยูกับสภาวการณในขณะนั้น และเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจที่ตองการบรรลุ ในทัศนะของสํ านักเศรษฐศาสตรเคนส ความสมดุลของงบประมาณ
มิใช ‘กฎ’ หรือวนิยัทางการคลังที่จักตองยึดปฏิบัติอยางเครงครดั เพราะในยามที่ระบบเศรษฐกิจ
เผชญิภาวะตกตํ ่าอยางรุนแรง จํ าเปนตองใชนโยบายงบประมาณขาดดุล มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจ 
มิอาจบรรลุดุลยภาพที่มีการจางงานเต็มอัตรา (Full-employment Equilibrium) ได ดังกรณีภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470

วนิยัทางการคลงัในความหมายอยางกวาง หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และกระบวนการทางการคลังที่กํ าหนดขึ้น หากมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการทาง
การคลังที่กํ าหนดขึ้นอยางเครงครดั ยอมถอืวามีวินัยทางการคลัง หากกฎ ระเบียบ และกระบวน
การทางการคลังลาหลัง ไมเหมาะสม และไมรัดกุม ก็ตองมีการแกไข โดยตองมีการถกอภิปราย
เกีย่วกบัความลาหลงั ความไมเหมาะสม และความไมรัดกุมดังกลาวนี้อยางโปรงใส ยกตัวอยาง
เชน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ทวิ กํ าหนดขีดจํ ากัดของสวนขาดดุลงบ
ประมาณ (Maximum Budget Deficit) มใิหเกินกวา 25% ของประมาณการรายได (โดย
ประมาณ) รัฐบาลทีรั่กษาวินัยทางการคลังจะตองดํ าเนินนโยบายงบประมาณ โดยมิใหสวนขาดดุล
ของงบประมาณเกนิกวาเพดานดังกลาวนี้ ในทํ านองเดียวกัน พ.ร.บ. กํ าหนดอํ านาจกระทรวงการ
คลงัในการคํ้ าประกัน พ.ศ. 2510 กํ าหนด ‘กฎ’ หรือ ‘วินัย’ ทางการคลงัวา รัฐบาลมีอํ านาจในการ
ค้ํ าประกันหนี้สาธารณะ (Public Debt) หามอํี านาจในการคํ้ าประกันหนี้เอกชน (Private Debt) ไม 
รัฐบาลใดกต็ามทีพ่ยายามดํ าเนินการคํ้ าประกันหนี้เอกชน รัฐบาลนั้นยอมมีประพฤติกรรมที่ละเมิด
วนิยัทางการคลัง

ในชวงเวลาสามขวบปที่ผานมานี้ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยดํ าเนินนโยบายที่
ละเมดิวนิยัทางการคลังหลายตอหลายกรณี  ในที่นี้จะกลาวถึงเพียง 2 กรณี
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กรณีแรก การผันงบประมาณไปใชในการประชาสัมพันธ ขอเท็จจริงปรากฏวา 
กระทรวงการคลังผันงบประมาณเหลือจายของหนวยงานบางหนวยไปใชในการโฆษณานโยบาย
ของกระทรวงการคลัง การผันงบประมาณในลักษณะนี้แมกฎหมายวิธีการประมาณจะมิไดกํ าหนด
ขอหาม แตรัฐบาลที่เครงครดัในเรือ่งวนิยัทางการคลังมิพึงปฏิบัติ เพราะงบประชาสัมพันธดังกลาว
นี้มิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝายนิติบัญญัติมิไดตรวจสอบความเหมาะสมของงบประชา
สัมพันธ ขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวงการคลังจัดสรรงบประชาสัมพันธใหรายการวิทยุกระจาย
เสยีงบางรายการ (ดังเชนคลื่น 97.0) เพื่อโฆษณานโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชาชนผูฟงไมมี
โอกาสรับทราบวาเปนรายการประชาสัมพันธ และหลงเขาใจวาเปนการแสดงความเห็นของผูมี
ความเห็นอิสระ หาไดรับทราบวาเปนความเห็นของผูที่ตกอยูภายใตธนานุภาพของกระทรวงการ
คลัง กระทรวงการคลังยังผันงบประมาณไปวาจาง ‘นักวิชาการนายหนา’ เพื่อเขียนบทความ
โฆษณานโยบายของรัฐบาล พรอมทั้งซื้อพื้นที่ในหนังสือพิมพและนิตยสารฉบับตางๆในการตีพิมพ
บทความเหลานั้น โดยที่มิไดติดปายใหชัดเจนวาเปน ‘พืน้ทีป่ระชาสัมพันธ’ ของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลังในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิเพียงแตจะเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูมี
หนาที่แถลงขาวเท็จเทานั้น หากยังมีสวนทํ าลายความนาเชื่อถือของสื่อมวลชน และทํ าลาย
มหาวิทยาลัยดวยการดึงมหาวิทยาลัยเขาสูปริมณฑลแหงธนานุภาพของกระทรวงการคลัง มิพัก
ตองกลาววา การจัดสรรงบประชาสัมพันธของกระทรวงการคลังขาดความโปรงใส โดยที่มีการแจก
จายงบประมาณดังกลาวนี้แกรายการวิทยุและหนังสือพิมพที่ยืนอยูขางรัฐบาล แตไมจัดสรรใหแก
ส่ือมวลชนที่มุงวิพากษรัฐบาล

กรณีที่สอง การกอหนี้ตางประเทศอยางบาระหํ่ าตองถือวาละเมิดวินัยทางการ
คลงั ในเมือ่เงินกูตางประเทศมีตนทุนในรูปทรัพยากรที่ตองเสีย (Resource Cost) การกอหนี้ตาง
ประเทศจึงควรเปนไปอยางเขมงวด และใชเงินกูตางประเทศไปในทางที่เปนประโยชนสูงสุดแก
ระบบเศรษฐกิจ ขอเท็จจริงปรากฏวา การขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment 
Loans) จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซยี และโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินกูภายใตแผนการ
มยิาซาวา (Miyazawa Plan) มไิดผานกระบวนการประเมินโครงการอยางเขมงวดตามปกติ อัน
เปนการละเมิดวินัยทางการคลังขอที่หนึ่ง มิหนํ าซํ้ าโครงการที่ใชเงินกูตางประเทศเหลานี้มิไดชวย
เพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ หลายตอหลายโครงการมีลักษณะตํ านํ้ าพริก
ละลายแมนํ ้า ดังเชนการกูเงินตางประเทศเพื่อปูกระเบื้องและปรับปรุงบาทวิถีในกรุงเทพฯ อันเปน
การละเมดิวนิยัทางการคลังขอที่สอง นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใชเงินกู
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการเงินกูมิยาซาวา แมเมื่อสํ านักตรวจเงินแผนดินตรวจพบ
ความไมชอบมาพากล รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํ าของนายธารินทร นิมมานเหมินทก็
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มิไดแสดงความกระตือรือรนในการแกไขและสอบสวนลงโทษผูทุจริตและประพฤติมิชอบ อันเปน
การละเมิดวินัยทางการคลังขอที่สาม

ในขณะที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยวิพากษนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  
ชนิวตัรวา จะเปนเหตุใหภาระหนี้สาธารณะเพิ่มข้ึนจนเปนอันตรายตอระบบเศรษฐกิจ สาธารณชน
ผูมีใจเปนธรรมอดตั้งขอกังขามิไดวา ภาระหนี้สาธารณะที่ถีบตัวสูงขึ้นมากนี้ รัฐบาลพรรค 
ประชาธิปตยมิไดมีสวนสํ าคัญในการสรางปญหาหรอกหรือ ในเมื่อมีการกอหนี้ตางประเทศอยาง
บาระหํ่ าในรัฐบาลนั้น

ผู นํ าพรรคประชาธิปตยมีทักษะในการสรางภาพลักษณของตนเองใหแลดู 
ขาวสะอาด ทั้งๆที่พรรคประชาธิปตยมียี้และกลิ่นเหม็นไมตางจากพรรคอื่น หากรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยมีวินัยทางการคลังอันเครงครัด การผันงบประมาณแผนดินดวยวิธีการอันแยบยลไป
สูสหกรณสุราษฎรธานี จํ ากัด อันเปนฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย นับเปน ‘วินัย
ทางการคลัง’ ของพรรคประชาธิปตยกระนั้นหรือ ?
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