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ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการคลังวาดวยรายจายของรัฐบาลนั้น เดิมที
เปนที่สนใจเฉพาะในหมูนักเศรษฐศาสตรชาวยุโรป และความกาวหนาของสาขาวิชาแขนงนี้มีไมสู
มาก ตราบจนกระทั่งมีการแปลขอเขียนของนักเศรษฐศาสตรชาวยุโรปออกเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งได
รวมตีพมิ พไวในหนังสือของ R. A. Musgrave and A.T. Peacock (eds.), Classics in the Theory of
Public Finance (Macmillan, 1958) สาขาวิชานี้จึงเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีทฤษฎีและการ
วิเคราะหเกี่ยวกับสินคาสาธารณะ (Public Goods) และรายจายรัฐบาล ปรากฏในตลาดวิชาการอยาง
มากมาย จนยากที่จะตามอานอยางทั่วถึงได นายบัลเบอร ซาหนิ บรรณาธิการผูรวบรวมหนังสือ
Public Expenditure Analysis เลมนี้ พยายามที่จะรวบรวมบทความและขอเขียนเกี่ยวกับการวิเคราะห
รายจายของรัฐบาลไวในเลมเดียวกัน โดยไดเขียนบทนําชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ วิธีการ และขอบเขตของ
การวิเคราะหรายจายรัฐบาลเทาที่ปรากฏในงานเขียนของนักเศรษฐศาสตรอยางกวางๆ บทความที่
รวบรวมตีพมิ พในหนังสือเลมนี้ สามารถจําแนกไดเปน 2 จําพวก จําพวกแรกเนนถึงการวิเคราะห
รายจายของรัฐบาลที่ควรจะเปน (Normative Aspects of Public Expenditure Analysis) อันประกอบ
ดวยบทความและงานเขียนของ นายแยน ทินเบอรเกน นายริชารด มัสเกรฟ นายฟรานซิส บาเตอร
นายพอล แซมมวลสัน นายเจ. จี. เฮด และนายซี.เอ็ม.ทีเบาต จําพวกที่สองเนนถึงการวิเคราะห
ปจจัยที่กําหนดระดับรายจายของรัฐบาล (Positive Aspects of Public Expenditure Analysis)
นับตั้งแตยุคสมัยของนายอาดัม สมิธ บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร มาจนกระทั่งระยะ
กอนสงครามโลกครั้งที่สอง การวิเคราะหบทบาทและรายจายของรัฐบาลมักปรากฏในงานเขียนของ
นักเศรษฐศาสตรยุโรป มากกวานักเศรษฐศาสตรอเมริกัน ในบรรดางานเขียนของนักเศรษฐศาสตร
ชาวยุโรปดวยกันนัน้ ปรากฏวา มีการเนนขอบเขตของการวิเคราะหที่แตกตางกันโดยเดนชัดระหวาง
นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษกับนักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียน ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรในสํานัก
คลาสสิกซอังกฤษ อาทิเชน นายแมกคัลล็อก นายเจมส สจวต มิลล และนายจอหน สจวต มิลล
ถือวา การใชจายของรัฐบาลเปนงานสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารราชการแผนดินและกระบวน
การทางการเมือง นักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียน อาทิเชน นายบาโรเน (Barone) นายเดอ วิตติ เดอ
มารโก (De Vitti de Marco) นายมาสโซลา (Maszola) นายมอนติมารตินิ (Montemartini) และ
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นายปานตาลีโอนิ (Pantaleoni) กลับถือวา การวิเคราะหรายจายรัฐบาลเปนองคประกอบของการ
วิเคราะหระบบการคลัง (Fiscal Analysis) ตราบจนกระทั่งอุปสรรคแหงภาษาถูกขจัดหมดไป
การสื่อความคิดระหวางนักเศรษฐศาสตรกลุมแองโกลแซกซันกับนักเศรษฐศาสตรกลุมภาษาอื่นจึง
เปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น การวิเคราะหรายจายรัฐบาลจึงมีมากขึ้น และมิไดถือวา การวิเคราะห
รายจายรัฐบาลอยูนอกขอบขายงานของนักเศรษฐศาสตรอีกตอไป การจําแนกวิธีการวิเคราะหรายจาย
รัฐบาลออกเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหระดับรายจายรัฐบาลที่ควรจะเปน (Normative Aspects)
กับการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดระดับรายจายรัฐบาล (Positive Aspects) จึงนับเปน
การจําแนกที่เหมาะสม เพราะชวยแยกแยะใหเห็นโดยกระจางชัดวา การวิเคราะหใดบางที่อาศัย
วิจารณญาณสวนบุคคล
การวิเคราะหระดับรายจายรัฐบาลที่ควรจะเปนนั้นสวนหนึ่งเปนการวิเคราะหการ
จัดสรรทรัพยากรระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล (Inter-sector Allocation of Resources) กลาวคือ
มุงหาคําตอบวา ภาคเอกชนและภาครัฐบาลควรจะไดรับจัดสรรทรัพยากรปริมาณเทาใดจึงจะทําให
สังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด ดังนั้น ผลการวิเคราะหเรื่องนี้จึงขึ้นอยูกับปจจัยที่กําหนดสวัสดิภาพของ
สังคม (Social Welfare Function) ในการวิเคราะหชวงนี้ นักเศรษฐศาสตรจําตองใชวิจารณญาณสวน
บุคคลเลือกเนนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสวัสดิภาพของสังคม และเลือกกลาวถึงปจจัยที่กําหนดการเลือก
ของสังคม (Social Choice) เทาทีผ่ านมา การวิเคราะหในเรื่องนี้อาจจําแนกออกเปน 3 วิธีใหญ ๆ คือ
วิธีที่หนึ่ง Pure Individualistic Approach อาศัยแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรชาว
อิตาเลียน 2 นาย คือ นายปานตาลีโอนิ และนายเดอ วิตติเดอมารโก ซึ่งถือวา การเลือกของสังคม
จักตองเปนไปตามการเลือกของปจเจกชน การใชจายของรัฐบาลจะตองมุงสนองความพึงพอใจของ
ปจเจกชน ความเปนราชาของผูบริโภค (Consumer Sovereignty) จะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
นโยบายการใชจายของรัฐบาล แนวความคิดดังกลาวนี้ปรากฏในทฤษฎีของนายริชารด มัสเกรฟ และ
นายพอล แซมมวลสัน
วิธีที่สอง Pure Collective Approach อาศัยแนวความคิดของนายบาโรเน นายมาส
โซลา และนายมอนติมารตินิ ซึ่งเปนนักเศรษฐศาสตรชาวอิตาเลียนทั้งสามนาย การวิเคราะหในแนว
นี้ถือวา การใชจายของรัฐบาลเพื่อกอใหเกิดสวัสดิภาพสูงสุดแกสังคม ไมจําเปนจะตองเปนไปเพื่อ
สนองความพอใจของปจเจกชน ทั้งนี้เนื่องจากความพึงใจของปจเจกชนนั้นอาจเกิดจากความไมรูซึ้ง
ถึงประโยชนอยางแทจริงของสินคาและบริการประเภทตาง ๆ ดังนั้น รัฐบาลจึงตองทําตัวเปน “คุณ
พอรูดี” ในการกําหนดวา อะไรเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม การวิเคราะหวิธีนี้ในบางครั้งจึง
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Public Interest Approach ซึง่ ปรากฏในงานเขียนของเกอรฮารด โคลม (Gerhard
Colm) ชารลส ลินดบลอม (Charles Lindblom) และอารอน วิลดาฟสกี (Aaron Wildavsky)
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วิธีที่สาม Para Individualistic (Para Collective) Approach ถือวา การตัดสินใจ
กําหนดนโยบายใดๆของรัฐบาลมุงสนองความตองการของปจเจกชนเปนสําคัญ เพียงแตการเลือก
ของสั งคมเปนผลจากปฏิกิ ริย าที่ มีต  อกั น ระหวางสถาบันการคลั งที่มีหนาที่กํ าหนดนโยบายกับ
พฤติกรรมในการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดของปจเจกชน กลุมบุคคลที่เปนรัฐบาลก็ดี และกลุม
บุคคลทีม่ หี นาที่กําหนดนโยบายของรัฐก็ดี ลวนตองการอรรถประโยชนสูงสุด และในการแสวงหา
อรรถประโยชนสูงสุดของกลุมบุคคลที่มีหนาที่กําหนดนโยบายเหลานี้ จําเปนตองดําเนินการสนอง
ความตองการของประชาชน อาทิเชน รัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตองใชจาย
เงินไปในทางที่จะทําใหพรรคการเมืองของตนไดรับคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภาในการเลือกตั้ง
ครัง้ ตอไป เพื่อจักไดครองอํานาจการเมืองสืบตอไป การวิเคราะหในแนวนี้ปรากฏในงานเขียนของ
นายแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs) นายเจมส บูคานัน (James Buchanan) นายโรลันด
แมกคีน (Roland McKean) และนายกอรดอน ทัลล็อก (Gordon Tullock)
ในการวิเคราะหการจัดสรรทรัพยากรในระดับที่ดีเลิศระหวางภาคเอกชนกับภาค
รัฐบาล (Optimal Inter-sector Allocation of Resources) นักเศรษฐศาสตรอาจใชวิธีการวิเคราะห
ดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium Analysis) ดังเชนงานของนายพอล แซมมวลสัน หรือใชวิธี
การวิเคราะหดุลยภาพเฉพาะสวน (Partial Equilibrium Analysis) ดังเชนงานของนายริชารด
มัสเกรฟ
เรายอมหวังไมไดวา หนังสือรวมบทความที่มีความหนาจํากัดเชน Public Expenditure Analysis เลมนีจ้ ะสามารถบรรจุบทความและขอเขียนที่เปนตัวแทนของการวิเคราะหแตละวิธี
ไดทงั้ หมด ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจเลยวา บทความที่เลือกมาตีพิมพรวมไวนี้จะไมเอนเอียงไป
ขางหนึง่ ขางใด ดังจะเห็นไดวา บทความในภาคที่สอง ซึ่งวาดวยการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาค
เอกชนกับภาครัฐบาลนั้น เนนการวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป ไมปรากฏวามีบทความใดเลยที่ใชวิธีการ
วิเคราะหดลุ ยภาพเฉพาะสวน นอกจากนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกของสังคม (Social Choice)
แมวาบทความที่นํามาตีพิมพนี้ จะเลือกใช Pure Individualistic Approach แตบรรณาธิการผูรวบรวม
ก็พยายามถวงดุลดวยการนําบทความที่กลาวถึงความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) มา
ตีพิมพควบคูกันไป (บทความของนายฟรานซิส บาเตอร) ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังไมปรากฏวามี
บทความใดที่นํ ามาตีพิมพรวมไวในหนังสือเลมนี้ใช Para Individualistic (Para Collective)
Approach โดยเฉพาะอยางยิ่งงานของนายเจมส บูคานัน และนายแอนโธนี ดาวส ซึ่งทําใหองค
ประกอบของหนังสือขาดความสมดุลอยางมาก บรรณาธิการผูรวบรวมหนังสือนี้ประจักษแกใจดี
ดังถอยแถลงที่ปรากฏในคํานํา แตอยางไรก็ตาม นาเห็นใจบรรณาธิการอยูไมนอย เพราะไมแตวิธีการ
วิเคราะหจะมีแตกตางกันเทานั้น หากทวาปริมาณของขอเขียนก็ยังมากมายมหาศาล จนยากแกการ
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เลือกนํามาตีพิมพรวมไวในหนังสือที่มีขนาดจํากัดเชนนี้ได ทางออกของปญหานี้นาจะอยูที่การมอบ
หมายใหใครคนหนึ่งคนใดเขียนบทสํ ารวจวิวัฒนาการของแนวคิดที่อาศัยวิธีการวิเคราะหตางๆ
(Survey Articles) ซึง่ นอกจากจะชวยใหไดบทความขนาดกระทัดรัดที่มีเนื้อหาครอบคลุมอยางทั่วถึง
แลว ยังชวยใหผูอานไดเห็นภาพเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวความคิดแตละแนวไดเดนชัดยิ่งขึ้น
อีกดวย บทนําที่บรรณาธิการผูรวบรวมเขียนขึ้นในหนังสือเลมนี้ ไดทําหนาที่ดังกลาวไมมากก็นอย
เสียแตวาสั้นและรวบรัดเกินไป
สวนการวิเคราะหปจจัยที่กําหนดระดับการใชจายของรัฐบาลนั้น โดยทั่วไปแลวมัก
จะเปนการศึกษาจากสภาพที่เปนจริงในโลก (Empirical Studies) ขอสมมติหรือ “กฎ” เกีย่ วกับระดับ
และรูปแบบของการใชจายของรัฐบาล ซึ่งมักจะกลาวขวัญถึงก็คือ Wagner’s Hypothesis และ
Peacock-Wiseman Hypothesis หนังสือเลมนี้ไดตัดตอนขอเขียนของนายอลัน พีคอก และนายแจก
ไวสแมน มาตีพิมพไว ขณะเดียวกันก็ไดนําบทความเรื่อง “On the Empirical Testing of Wagner’s
Law” ของ I. J. Goffman มาตีพมิ พไวเปนตัวแทนของ Wagner’s Hypothesis แตโดยที่บทความ
ดังกลาวนี้มุงวิพากษวิจารณวิธีการทดสอบความถูกตองของ Wagner’s Hypothesis จึงไมอาจชวยให
เขาใจขอสมมติหรือ “กฎ” ของนายวากเนอรไดดีนัก ในความเห็นของผูวิจารณบทความเรื่อง
“Wagner’s Law of Public Expenditure : Do Recent Cross-Section Studies Confirm It?” ของ V.P.
Gandhi ซึง่ ตีพิมพในวารสาร Public Finance (1971) หรือเรื่อง “Wagner’s Law of Expanding
State Activity” ของ R.M. Bird ซึง่ ตีพิมพในวารสาร Public Finance (1971) นาจะนํามารวมไวใน
หนังสือเลมนี้ มากกวาบทความของ นายกอฟแมน
สํ าหรั บ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รายจ า ยของรั ฐ บาลนั้ น มั ก จะปรากฏในลั ก ษณะหนึ่ ง
ลักษณะใดในสองลักษณะตอไปนี้ คือ
1. Expenditure-determining Studies ซึง่ มุงศึกษาวา ปจจัยอะไรบางที่มีอิทธิพล
ในการกําหนดระดับและรูปแบบการใชจายของรัฐบาล โดยทั่วไป งานวิจัยในแนวนี้มักจะพยายาม
หาสหสัมพันธระหวางรายจายของรัฐบาลกับตัวแปรคาตอไปนี้ คือ
(ก) ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ข) สงครามและวิกฤติการณในสังคม
(ค) ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
ในการนี้ ถือวาปจจัยขางตนนี้เปนตัวแปรคาอิสระ (Independent Variable) สวน
รายจายของรัฐบาลเปนตัวแปรคาตาม (Dependent Variable) งานวิจัยที่ใชวิธีการในแนวนี้มีอยู
มากมาย (นอกเหนือไปจากงานของนายอะดอลฟ วากเนอร และของนายอลัน พีคอก กับนายแจก
ไวสแมน) หนังสือเลมนี้เลือกเอาบทความของ นายริชารด ธอรน (R.S. Thorn) และนายเฟรดเดอริก
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ไพรเออร (F.L. Pryor) มาตีพมิ พไว โดยที่มองขามความสําคัญของงานเขียนของนายริชารด มัสเกรฟ
ใน Fiscal Systems ซึง่ พยายามวิเคราะหความสําคัญของทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มี
ตอการใชจายของรัฐบาล
2. Expenditure-dependent Studies ซึง่ พยายามศึกษาดูวา การใชจายของรัฐบาล
กอผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางไรบาง ในการนี้ถือวา รายจายรัฐบาลเปนตัวแปรคาอิสระ และ
ปจจัยอืน่ ๆ เปนตัวแปรคาตาม ขอเขียนในแนวนี้ไมมีปรากฏในหนังสือเลมนี้เลย
ความไมสมดุลของหนังสือเลมนี้มีอยูมาก เมื่อคํานึงถึงวา ไมปรากฏวามีขอเขียน
เกีย่ วกับหลักเกณฑในการใชจายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง Cost-Benefit Analysis แตเมื่อคํานึง
ถึงขอเท็จจริงที่วา งานเขียนเกี่ยวกับ Cost-Benefit Analysis หลักเกณฑในการใชจายของรัฐบาลมี
อยูม ากมายมหาศาลแลว ก็คงจะเปนการยากลําบากที่จะไดเห็นความสมดุลของหนังสือรวมบทความ
ในแขนงวิชาทีร่ ดุ หนาอยางรวดเร็วเชนนี้ อยางไรก็ตาม หากจะมีการนําบทสํารวจแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาทิเชน บทความอันลือชื่อของ Prest and Turvey, “Cost-Benefit
Analysis : A Survey” Economic Journal (1965) หรือบทความของ Otto Eckstcin, “A Survey of
the Theory of Public Expenditure Criteria” in Public Finance : Needs, Sources and Utilization
(Princeton University Press, 1961) หรือบทนํา Richard Layard, Cost-Benefit Analysis (Penguin,
1972) ก็ยอ มจะทําใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณมากขึ้น ไมมากก็นอย
ตามถอยคํ าของบรรณาธิการผูรวบรวม หนังสือเลมนี้มีจุดมุงหมายที่จะใหเปน
หนังสืออานประกอบสํ าหรับผูที่สนใจศึกษาการใชจายของรัฐบาลและเปนหนังสืออานเพิ่มเติม
สําหรับนักศึกษาวิชาการคลัง วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิชาระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ แตเมื่อ
พิจารณาจากความยากงายของบทความที่ตีพิมพรวมไวในหนังสือเลมนี้แลว หนังสือเลมนี้ไมสู
จะเหมาะกับนักศึกษาเศรษฐศาสตรในเมืองไทยนัก ขอดีของหนังสือเลมนี้ นอกเหนือจากบทนํา ซึ่ง
พยายามแยกแยะวิธีการวิเคราะหรายจายรัฐบาลอยางกระจางชัดแลว รายชื่อหนังสือและบทความ
เกีย่ วกับการใชจายของรัฐบาล ซึ่งตีพิมพเปนภาคผนวกของหนังสือเลมนี้ นับเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ตอไป
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