บทวิจารณหนังสือ
งบประมาณแผนดิน : ทฤษฎีและปฏิบัติ
ไพศาล ชัยมงคล
ไทยวัฒนาพานิช 2517
381 หนา 70 บาท
เนือ้ หาสวนใหญของหนังสือเลมนี้ เดิมเคยตีพิมพในหนังสือ 2 เลมของผูเขียนคนเดียว
กันนี้ คือ งบประมาณแผนดิน (พ.ศ.2512) และ การบริหารงานคลังรัฐบาล (พ.ศ.2513) ในการตีพิมพ
ครั้ ง ใหม นี้ ได แ ก ไ ขตั ด ตอนต อ เติ ม เนื้ อ หาเดิ ม พร อ มทั้ ง มี ภ าคผนวกเพิ่ ม เติ ม ดั ง ปรากฏว า
ในหนังสือทีม่ คี วามหนา 377 หนาเลมนี้ เปนภาคผนวกเสียหนึ่งในสาม เนื้อหาของภาคผนวกสวนใหญ
ลวนเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษาระบบการคลังของรัฐบาลไทย ยกเวนภาคผนวกที่ 7 อันวา
ดวยแบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวกับการงบประมาณแผนดิน ซึ่งไมสูเปนประโยชนนัก แมชื่อหนังสือจะระบุ
วา เปนหนังสือวาดวย ทฤษฎีและปฏิบัติ เกีย่ วกับงบประมาณแผนดิน แตชื่อหนังสือก็ทําใหเขาใจผิด
อยางไมนาอภัย ผูอานที่มีสํานึกทางเศรษฐศาสตรอยูบางเมื่อไดเห็นชื่อหนังสือเชนนี้ ยอมหวังที่จะได
อานเนือ้ หาทีเ่ ปนเศรษฐศาสตรวิเคราะห แตเนื้อหาเกือบทั้งหมด แมในสวนที่เปนภาคทฤษฎีกลับเปน
เศรษฐศาสตรแบบพรรณนาโวหาร ซึ่งมีแตขอสรุปทางทฤษฎีโดยปราศจากการวิเคราะห ขอสรุปเกือบ
ทั้งหมดมิไดอางอิงสมมติฐาน (Assumptions) ที่ใช จนยากที่จะเขาใจไดวา ผูเขียนอาศัยลําดับแหง
เหตุผลอยางไร จึงไดขอสรุปเชนนั้น ยิ่งไปกวานั้นขอสรุปบางขอยังผิดหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร
การคลังอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบันอยางไมนาเชื่อ
เนือ้ หาของหนังสือเลมนี้จําแนกออกเปนสองภาค ภาคแรกวาดวยทฤษฎีและหลักการ
เกี่ยวกับการงบประมาณแผนดินโดยทั่วไป และภาคที่สองวาดวยการงบประมาณแผนดินของประเทศ
ไทย ขอผิดพลาดฉกรรจๆปรากฏในเนื้อหาของภาคที่หนึ่ง แตขอดีของเนื้อหาในภาคที่สองชวยให
หนังสือเลมนี้ยังมีคุณประโยชนทางวิชาการอยูไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม แมผูเขียนจะพยายามแยก
เนือ้ หาในสวนที่เปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกจากกัน แตการแบงแยกเชนนี้ ยอมมีปญหาที่ถกเถียง
กันไดไมนอย ทั้งนี้เพราะเหตุวา สิ่งที่เปนขอปฏิบัติเปนอันมาก มักจะเปนขอสรุปหรือขอเสนอแนะทาง
นโยบายอันไดจากการวิเคราะหทางทฤษฎี หรือการเปรียบเทียบขอดีกับขอเสียตางๆ ความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติจึงมีอยูโดยมิพักตองสงสัย การแบงแยกเนื้อหาภาคทฤษฎีกับเนื้อหาภาค
ปฏิบตั อิ อกจากกัน จึงไมอาจทําไดโดยกระจางชัดในทุกกรณี ดังจะเห็นไดวา ในขณะที่ผูเขียนนําเนื้อหา
สวนทีเ่ กีย่ วกับการจําแนกประเภทของระบบงบประมาณ (บทที่ 9) และงบประมาณบริหาร งบประมาณ
เงินสดและงบประมาณบัญชีรายไดประชาชาติ (บทที่ 16) รวมไวในภาคทฤษฎี แตกลับกลาวถึงวิธีการ
จําแนกรายจายรัฐบาลในภาคที่สอง
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ผูเขียนเริ่มตนเนื้อหาในภาคแรกดวยการใหคํานิยามขอบเขตของวิชาการคลังโดยเนน
ถึงบทบาทหนาที่ของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ (หนา 3)
แทที่จริงนั้น นอกเหนือจากบทบาทหนาที่สองประการที่กลาวนี้แลว ภาครัฐบาลยังมีบทบาทหนาที่
เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากร และการกระจายรายไดประชาชาติ เมื่อนายริชารด มัสเกรฟ เขียนตํารา
เศรษฐศาสตรการคลังในป 2502 อันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน ก็ไดเนนเรื่องนี้โดยกระจางชัด1
ความขอนี้เปนที่นาสังเกตวา เมื่อผูเขียนกลาวถึงความสําคัญของงบประมาณแผนดินในบทที่ 6 ของ
ภาคแรก (หนา 26-27) ผูเขียนมิไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงบประมาณแผนดินในฐานะที่เปน
“เครื่องมือ” ในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม และในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหสังคมมี
สวัสดิภาพสูงสุดแมแตนอย ทั้งๆที่ปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ และ
ปญหาความไรประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรแหงชาติ เปนปญหารายแรงในระบบเศรษฐกิจไทย
การกลาวถึงความสําคัญของงบประมาณแผนดินในฐานะที่เปน “เครื่องมือ” ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเทานั้น จึงทําใหเนื้อหาโดยสวนรวมของหนังสือเลมนี้ขาดความ
สมบูรณอยางมาก ยิ่งไปกวานั้นไมมีขอความใดเลยในหนังสือเลมนี้ที่ระบุโดยกระจางชัดวา เปาหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจก็ดี เปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ดี เปาหมายการกระจายรายได
ประชาชาติใหเปนธรรมก็ดี และเปาหมายอื่นใดก็ดีนั้น บอยครั้งมักจะเปนเปาหมายที่ขัดกันเองในตัว
วิธีการที่จะบรรลุเปาหมายหนึ่งเปาหมายใดอาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายอื่นได2 การละเลย
ความสําคัญของปญหาดังกลาวนี้ ยังผลใหขอความหลายตอหลายตอนแสดงถึงความสับสนของผูเขียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการใชงบประมาณแผนดิน เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(บทที่ 14 ของภาคแรก)
แททจี่ ริงนั้น เมื่อกลาวถึงเนื้อหาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน เรายอมคํานึง
ถึงการวิเคราะหรายจายรัฐบาล (Public Expenditure Analysis) เปนสําคัญ ปญหาพื้นฐานที่นักเศรษฐศาสตรการคลังพึงหาคําตอบ มีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก ไดแก ปญหาการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
(Inter-sector Allocation of Resources) ซึง่ ก็คอื ปญหาที่วา ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรไดใช
ทรัพยากรแหงชาติในสัดสวนอยางไร จึงจะทําใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด การหาคําตอบปญหาขอนี้
นักเศรษฐศาสตรไดใชทั้งการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium Analysis) ดังเชนงานของ
นายพอล แซมมวลสัน และการวิเคราะหดุลยภาพเฉพาะสวน (Partial Equilibrium Analysis) ดังเชน
งานของนาย อีริก ลินดาหล นายโฮเวิรด โบเวน และนายริชารด มัสเกรฟ โดยทั่วไปแลวการวิเคราะห
1
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ดู Musgrave (1959 : 3-27)
นโยบายทางเศรษฐกิจ ดู Tinbergen (1952)
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ในเรือ่ งนี้จําเปนตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล จึงจัดเปน Normative Aspects of Public Expenditure
Analysis ผูเ ขียนมิไดละเลยปญหาพื้นฐานขอนี้ โดยไดระบุไวอยางชัดเจนในบทที่ 11 ของภาคแรก
(หนา 57) แตนาผิดหวังที่ผูเขียนมิไดเสนอการวิเคราะหทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้แตประการใด เพียงแต
พยายามหาคําตอบของคําถามที่วา “งบประมาณรายจายของรัฐบาลควรเปนรอยละเทาใดของรายได
ประชาชาติ” ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเองก็ยังไมมีคําตอบอันเปนขอยุติ ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่ผูเขียน
ไมสามารถใหคําตอบโดยกระจางจัดได เพียงแตระบุวา “….. ขึ้นอยูกับลัทธิเศรษฐกิจและการเมืองของ
แตละประเทศ….” (หนา 57) คําตอบดังกลาวนี้ชวยใหเขาใจวา ประเทศที่มีลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง
แตกตางกัน ขนาดของภาครัฐบาลจะใหญเล็กผิดกัน (โดยคํานวณจากรายจายรัฐบาลเทียบเปนรอยละ
ของรายไดประชาชาติ) การกลาวสรุปทํานองนี้ควรจะทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะถาหาก
ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงสนับสนุนโดยกระจางชัดแลว ยอมเสี่ยงที่จะผิดพลาดไดงาย3 แทที่จริง
นัน้ แมในกลุมประเทศนายทุนดวยกัน หรือกลุมประเทศสังคมนิยมดวยกัน ขนาดของภาครัฐบาลก็ยัง
แตกตางกัน ในกรณีเชนนี้ ประเภทของระบบเศรษฐกิจยอมไมอาจใชอธิบายความแตกตางดานขนาด
ของภาครัฐบาลได ยิ่งไปกวานั้น การเปรียบเทียบขนาดของภาครัฐบาลจากอัตราสวนระหวางรายจาย
รัฐบาลกับรายไดประชาชาติ ยังมีขอบกพรองที่สําคัญยิ่ง เพราะไมเพียงแตวิธีการทางสถิติ ตลอดจน
ความครอบคลุมของสถิติรายไดประชาชาติและสถิติรายจายรัฐบาลของแตละประเทศจะแตกตางกัน
เทานั้น หากทวายังมีความแตกตางพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดในการวัดขนาดของภาครัฐบาลอีกดวย
บางประเทศอาจวัดขนาดของภาครัฐบาลจากการจัดองคการในการผลิต (Organization of Production)
และบางประเทศอาจวัดจากการใชทรัพยากรเพื่อสนองความตองการสาธารณะ (Public Wants)4 ขอ
ผิดพลาดที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ ในขณะที่คําถามที่วา “ภาครัฐบาลควรจะมีขนาดเทาใด” ตองการคําตอบ
เกี่ยวกับ สิง่ ที่ควรจะเปน (what ought to be) แตผูเขียนกลับใหคําตอบในรูปของ สิ่งที่เปนอยู (what is)
ซึง่ สามารถทดสอบไดดวยการหาประจักษพยานขอเท็จจริง แทที่จริงนั้น คําตอบของคําถามที่วา ภาค
รัฐบาลและภาคเอกชนควรไดรับจัดสรรทรัพยากรในสัดสวนเทาใด จึงจะทําใหสวัสดิภาพของสังคมมี
คาสูงสุดนั้น ขึ้นอยูกับความเห็นเกี่ยวกับการเลือกของสังคม (Social Choice) ซึง่ ขึ้นอยูกับการเลือกใช
Social Welfare Function อีกทอดหนึ่ง5 ผูที่เห็นวา สวัสดิภาพของสังคมจะมีคาสูงสุด หากการใช
ทรัพยากรของชาติเปนไปเพื่อสนองความตองการของปจเจกชนภายในประเทศ และความเปนราชาของ
ผูบริโภค (Consumer Sovereignty) เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการใชทรัพยากรของชาตินั้น ยอม
ตองการใหภาครัฐบาลมีบทบาทในการจัดสรรพทรัพยากรนอยที่สุดเทาที่จะนอยได การวิเคราะหโดย
3

ทฤษฎีการใชจายของรัฐบาล ดู Pryor (1968) และ Musgrave (1969)
ดู Mustrave (1969 : 4-5)
5
ดู Sahni (1972 : 4-6)
4
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ยึดถือความเห็นในแนวนี้ เราเรียกวา Pure Individualistic Approach สวนผูที่เห็นวารัฐบาลจะตองทําตัว
เปน ‘คุณพอรูดี’ ในการกําหนดวา อะไรเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมนั้น ยอมตองการใหภาค
รัฐบาลมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรมากที่สุดเทาที่จะมากได การวิเคราะหโดยยึดถือความเห็นใน
แนวนี้ เราเรียกวา Pure Collective Approach อนึง่ เปนที่นาสังเกตวา ปญหาสองปญหาที่ผูเขียน
พยายามอธิบายในบทที่วาดวยปรัชญาของการจัดสรรงบประมาณเแผนดิน คือ ปญหาที่วา “งบประมาณ
รายจายรัฐบาลควรเปนรอยละเทาใดของรายไดประชาชาติ” และปญหาที่วา “งบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้นของรัฐบาลแตละปควรจะมีจํานวนเทาใด” นั้น แทที่จริงโดยพื้นฐานแลวเปนปญหาเดียวกัน
กลาวคือ เปนปญหาการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ไมมีความจําเปนที่จะตอง
แยกแยะออกเปนสองปญหา
ประการที่ ส อง รัฐ บาลควรจะจัดสรรงบประมาณในการใชจ ายเพื่อการตางๆใน
สัดสวนอยางไร และเปนจํ านวนเทาไร รัฐบาลมีหลักเกณฑที่ใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนิน
โครงการตางๆ (Public Investment Criteria) หรือไม และถามี อะไรคือหลักเกณฑเหลานี้ ในทาง
เศรษฐศาสตร หลักเกณฑที่ใชเพื่อการนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันก็คือ การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ประโยชนที่ไดกับตนทุนที่เสียไปในการดําเนินโครงการตางๆ (Cost-Benefit Analysis) แมขอเสนอ
แนะทางนโยบายจากการวิเคราะหดังกลาวนี้จะถือเปน ‘หลักเศรษฐศาสตร’ แตโดยพื้นฐานแลว ยังคงมี
การใชวจิ ารณ-ญาณสวนบุคคลประกอบการวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกใช Social Welfare
Function วาจําเพาะการจัดสรรบริการการศึกษา หลักการวางแผนการศึกษา นอกจากจะใชการวิเคราะห
ดังกลาวนี้แลว ยังอาจใชการทํานายความตองการกําลังคน (Manpower Requirement Approach) ได
อีกดวย ดังนัน้ เนื้อหาในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ จึงควรที่จะมีเรื่องเหลานี้ แตเปนที่
นาเสียดายที่หนังสือเลมนี้กลาวถึงหลักเกณฑการใชจายเงินของรัฐบาลอยางผานๆเทานั้น แมจะมี
เนือ้ หาถึงสองบทเกี่ยวกับเรื่องนี้ (บทที่ 12 และบทที่ 13) แตเนื้อหาเหลานั้นก็เพียงแตเปนการบรรยาย
วิ วั ฒ นาการของแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ โ ดยที่ มิ ไ ด ใ ห ร ายละเอี ย ดและเสนอการวิ เ คราะห
กับหลักเกณฑการใชจายเงินของรัฐบาลแตประการใด ทั้งๆที่ผูเขียนไดเริ่มตนตั้งคํ าถามพื้นฐาน
อยางถูกตองวา “เรามีกฎเกณฑอยางไรในการที่จะตัดสินใจวาจะจัดสรรเงิน X เหรียญใหแกกิจกรรม A
แทนที่จะเปนกิจกรรม B” (หนา 63) แตเมื่ออานจบแลว คําถามที่ตั้งไวก็ยังคงเปนคําถามที่ไมมีคําตอบ
อยูน ั่นเอง ผูเขียนมีความเห็นวา “การวิเคราะหผลไดผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ก็ไมอาจใชได
เสมอไปนอกจากโครงการงานโยธาบางอยางเทานั้น กลาวโดยสรุปมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรอยูนอย
มากในเรื่องการใชจายเงินของรัฐ” (หนา 62) จริงอยูขอจํากัดของการประยุกตใช Cost-Benefit
Analysis มีอยูเปนอันมาก แตก็หาไดหมายความวา Cost-Benefit Analysis จะใชไดเฉพาะแต
“โครงการงานโยธาบางอยาง” ดังทีผ่ เู ขียนอางเทานั้น การดวนสรุป โดยที่มิไดกลาวถึงวิธีการวิเคราะห
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และหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาลที่ไดจาก Cost-Benefit Analysis เชนนี้ ยอมทําใหเนื้อหา
ของหนังสือไมเปนประโยชนเทาที่ควร ขอสรุปที่วา “ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมีอยูนอยมากในเรื่องการ
ใชจายเงินของรัฐ” นัน้ เปนขอสรุปที่เปนจริงในทศวรรษ 1960 แตในทศวรรษ 1970 นี้ ความรุดหนา
ทางวิชาการในเรื่องนี้ไดเกิดขึ้นอยางมากมายจนยากที่จะติดตามอานไดอยางทั่วถึง ในบทที่ 13 ของภาค
แรก ผูเขียนไดกลาวถึงทฤษฎีและขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดมีผูคิดคนขึ้น มีการอางถึง
ทฤษฎีอรรถประโยชนสวนเพิ่มวาดวยการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาสาธารณะ (The Marginal
Utility Theory of Public Goods Allocation) แตงานที่ใชอางอิงสวนใหญเปนงานของนักรัฐศาสตรและ
นักรัฐประศาสนศาสตร (ดังเชน V.B. Lewis) โดยทีม่ ไิ ดอธิบายอยางกระจางชัดวา ทฤษฎีดังกลาวนี้
มีขอ เสนอแนะทางนโยบายอยางไร ยิ่งไปกวานั้น การกลาวอางวา V.O.Key เปนคนแรกที่กลาวถึง
ปญหาการจัดสรรงบประมาณแผนดินนั้น (หนา 67) ก็มีขอชวนสงสัยอยางยิ่ง เพราะ A.C. Pigou
ไดกลาวถึงปญหานี้ และเสนอการวิเคราะหในรูปทฤษฎีอรรถประโยชนสวนเพิ่ม มาตั้งแต ค.ศ. 19286
ในขณะที่งานเขียนของ V.O. Key ปรากฏในป 1940 นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดกลาวถึงแนวความคิด
ของ Anthony Downs, Charles E. Lindblom และ Aaron Wildavsky แตอรรถาธิบายก็คลุมเครือและ
รวบรัดเกินไป แทที่จริงนั้น การนําเสนอแนวคิดเปนรายบุคคลเชนนี้ ยอมเปนประโยชนนอยกวาการนํา
เสนอแนวคิดตามแนววิธีการวิเคราะห เราอาจจําแนกแนวคิดของ Anthony Downs อยูใ นกลุมเดียวกับ
James Buchanan, Roland McKean และ Gordon Tullock ซึง่ ยึดถือแนวการวิเคราะหที่เรียกกันวา
Para Individualitic (or Collective) Approach และขณะเดียวกันเราอาจจําแนกแนวคิดของ Charles E.
Lindblom และ Aaron Wildavsky อยูใ นกลุมเดียวกับ Gerhard Colm ซึ่งยึดถือ Pure Collective
Approach ในการกําหนดการเลือกของสังคม7 การใหอรรถาธิบายโดยจําแนกตามวิธีการวิเคราะห
เชนนี้ ไมแตจะชวยใหเห็นแนวทางและขอบกพรองตาง ๆ อยางชัดเจนขึ้นเทานั้น หากทวายังชวย
ปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดที่ไมนาเกิดขึ้นไดอีกดวย ถาหากเพียงแตผูเขียนจะไดเขาใจวา การวิเคราะห
ในเรื่องเหลานี้จํ าตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคลดวยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกใช
Social Welfare Function เราก็คงจะไมรําคาญนัยนตากับการอานขอความเฉกเชน “แนวคิดของ Downs
มีลักษณะที่ Positive นอยกวาแนวทางของคนอื่น ๆ อยูมาก…” (หนา 75) ขอที่ชวนสงสัยอยางยิ่งก็คือ
ผูเขียนมีหลักเกณฑอะไรที่จะใชวินิจฉัยวา แนวคิดหนึ่งแนวคิดใดมีลักษณะ positive นอยกวาหรือ
มากกวาแนวคิดอื่น
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ดู Pigou (1928)
แทที่จริงนั้น ขอเขียนที่เปนภาษาไทยที่อธิบายเรื่องเหลานี้อยางชัดเจน ก็มีปรากฎแลว โปรดอาน เมธี ครอง
แกว(2517)
7
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เมือ่ กลาวถึงการใชงบประมาณแผนดินเปน “เครื่องมือ” ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในบทที่ 14 ของภาคแรก แทนที่ผูเขียนจะเสนอการวิเคราะหอยางรัดกุม กลับใหขอสรุปอยาง
รวบรัด โดยไมมีการอางสมมติฐานที่ใชแตประการใด ผลก็คือ ขอสรุปที่ผูเขียนกลาวไวในหนา 78-81
ยากที่จะเชื่อไดวาเปนหลักเศรษฐศาสตรอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ดูเหมือนวา ผูเขียนจะพยายามชี้
ใหเห็นวา ปจจัยประการหนึ่งที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัวขึ้นอยูกับผลของการใชจาย
ของรัฐบาลที่มีตอการกระจายรายไดประชาชาติ การเสนอแบบจําลอง (model) เพือ่ ใหไดขอสรุปเชนนี้
อยูใ นวิสยั ทีจ่ ะทําได แตการดวนสรุปทําใหเนื้อหาในบทนี้ใชไมไดทั้งหมด ดังจะเห็นไดวา เมื่อกลาวถึง
งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) ผูเ ขียนสรุปวา (หนา 78)
“….. งบประมาณสมดุลอาจทําใหเศรษฐกิจขยายตัวก็ได หรือหดตัว
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเก็บภาษีอากร และการใชจายของรัฐบาลนั้น มีผลทําใหเกิด
การวิภาครายได (Income Distribution) ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสมอ
ภาคหรือไมเสมอภาค กลาวคือ ถานโยบายการคลังดานการเก็บภาษีอากรและการ
ใชจายของรัฐบาล มีผลทําใหการวิภาครายไดของประชาชนเปลี่ยนไปในทางเสมอ
ภาคแลว งบประมาณสมดุลจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้น (รายได
ประชาชาติเพิ่มขึ้น) แตถาเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาการเก็บภาษีอากร
และการใชจายเงินของรัฐบาล มีผลทําใหการวิภาครายไดของประชาชนเปลี่ยน
แปลงไปในทางไมเสมอภาคแลว งบประมาณสมดุลจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
หดตัวลง (รายไดประชาชาติลดลง)”
ผูเขียนมิไดใหอรรถาธิบายวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น แทที่จริงแลว ดูเหมือนผูเขียนจะหลงลืมไปวา
ในกรณีทั่วไป ผลทวีคูณของงบประมาณสมดุล (balanced-budget multiplier) มีคา มากกวาศูนย ดังนั้น
การใชงบประมาณสมดุลจะมีผลทําใหเศรษฐกิจขยายตัว หรือหดตัว ยอมขึ้นอยู ระดับรายจายรัฐบาล
เปนสําคัญ หากการใชจายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ถึงงบประมาณที่ใชจะเปนงบประมาณสมดุล รายได
ประชาชาติยอมเพิ่มขึ้น ตรงกันขาม หากรายจายของรัฐบาลลดลงระบบเศรษฐกิจยอมหดตัว
เมือ่ กลาวถึงการใชนโยบายรายจายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศผูเขียนไดกลาววา
“สําหรับในดานงบประมาณรายจายนั้น ถามีการใชจายโดยไมคํานึง
ถึงการที่จะใหมีผลงอกเงยขึ้นมานั้น ยอมถือไดวาเปนการสิ้นเปลือง รัฐบาลจึงตอง
พยายามระมัดระวังมิใหมีการใชจายในสิ่งที่เรียกวางบประมาณประจํ า (Current
Expenditure) มากเกินควร และในขณะเดียวกัน ก็ตองพยายามใชจายไปในงบ
ประมาณการลงทุน (Capital Cxpenditure) ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได เพราะการ
ใชจายสําหรับการลงทุนนั้นจะกอใหเกิดการสะสมทุน (Capital Formation) อันจําเปน
อยางยิ่งสําหรับการพัฒนาประเทศ” (หนา 30-31)
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การจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงอัตราสวนระหวางรายจายประจํากับรายจายในการลงทุน(CurrentCapital Expenditure Ratio) นัน้ นับเปนวิธีการนาอันตรายอยางยิ่ง8 เพราะถึง “…..พยายามใชจายไปใน
งบประมาณการลงทุน…. ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได” ก็หาไดหมายความวา ประเทศจะเจริญขึ้น
เสมอไป รายจายทีเ่ ปนงบประมาณประจํานั้น อาจมีสวนชวยเอื้ออํานวยตอกระบวนการพัฒนาประเทศ
ได ดังจะเห็นไดวา การจางแพทยและอนามัยไปทํางานในชนบทที่ขาดแคลนบริการสาธารณสุขก็ดี
และการจางครูไปสอนในภาคชนบทก็ดี ลวนเปนผลดีตอกระบวนการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นทั้งๆที่
รายจายที่เปนเงินเดือนขาราชการเหลานี้จะถือเปน “งบประมาณประจํา” ก็ตาม ในทํานองกลับกัน
รายจายที่เปนงบประมาณการลงทุนของรัฐบาลก็ไมจําเปนที่จะชวยใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้นเสมอไป การสรางโรงเรียนโดยไมจางครูและการสรางโรงพยาบาลโดยไมจางแพทยและพยาบาล
ในอัตราอันสมควร ลวนเปนอุทาหรณของความขอนี้เปนอยางดี แทที่จริงนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และโครงการของรัฐบาลประเภทตางๆจะกอประโยชนสูงสุดแกสังคมได ก็ตอเมื่อมีการใชจายในรูป
ของงบประมาณประจําและงบประมาณการลงทุนในสัดสวนที่เหมาะสม (Optimal Current-Capital
Ratio) เทานัน้ ขอสําคัญก็คือ ในการตัดสินใจเลือกใชจายเพื่อการตางๆของรัฐบาลนั้น การตัดสินใจ
ควรจะพิจารณาจากประโยชนสุทธิของสังคม (Social Net Benefit) อันเกิดจากกิจกรรมแตละประเภท
เปนสําคัญ ดังนั้น อัตราสวนระหวางรายจายประจํากับรายจายในการลงทุนจะสูงหรือตํ่าเพียงใด ยอม
ขึ้นอยูกับองคประกอบของรายจายทั้งสองประเภทนี้ของโครงการหรือกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกใชจาย
การตัดสินใจใชจายเงินหาไดพิจารณาจากอัตราสวนดังกลาวนี้เปนสําคัญไม ทั้งไมควรอยางยิ่งที่จะ
ยึดถืออัตราสวนดังกลาวนี้เปนเกณฑสําคัญในการพิจารณา
เนื้อหาในภาคที่สองเปนสวนที่เปนประโยชนตอนักศึกษาระบบการคลังของประเทศ
ไทยอยางยิ่ง แตขอบกพรองอยูที่วา ผูเขียนมุงอธิบายดวยการตีความจากกฎหมายโดยมีการวิพากษ
วิจารณแตเพียงสวนนอย เปนตนวาเมื่อกลาวถึงขอจํากัดในการกอหนี้สาธารณะในบทที่ 4 ของภาค
ที่สอง ผูเขียนมิไดอธิบายวา ขอจํากัดที่กําหนดขึ้นนี้ ยึดถือหลักเกณฑอะไรและมีความเหมาะสม
ประการใด แตอยางไรก็ตาม แมหนังสือเลมนี้จะมีความไมสมบูรณและขอบกพรองตางๆดังพรรณนา
มานี้ แตเมื่อพิจารณาโดยสวนรวมแลว หนังสือเลมนี้นับวามีคุณประโยชนตอผูที่ศึกษาเศรษฐศาสตร
การคลังอยูหานอยไม และตองขอขอบคุณผูเขียนที่มีสวนผลิตตําราภาษาไทย อันจักเปนพื้นฐานของ
ความกาวหนาทางวิชาการสืบตอไป

ที่มา ตีพิมพใน วารสารธรรมศาสตร ปที่ 5 เลมที่ 1 (มิถุนายน-กันยายน 2518) หนา 219-225
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