เรื่องเล่าจาก อดีต รมว.คลัง และ ปลัดกระทรวงการคลัง
กิจกรรม Lunch talk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คุยกับคนคลัง” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 กระทรวงการคลัง
านคลังและคนคลังสันนิษฐานได้ว่า มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่ง
สมัยนัน้ ผูท้ เี่ ป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จะเป็นผูค้ รอบครองแก้ว 7 ประการ
ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว แก้วแก้ว ขุนพลแก้ว
และขุ น คลั ง แก้ ว    แก้ ว ในที่ นี้ ก็ ห มายความว่ า ของที่ ดี เ ลิ ศ ในแผ่ น ดิ น ซึ่ ง
“ขุ น คลั ง ” ที่ ห มายถึ ง คนที่ มี ค วามสามารถในการหาสมบั ติ ม าให้
พระเจ้าจักรพรรดิเพื่อใช้ในการปกครองแผ่นดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ของที่ดีเลิศในแผ่นดินด้วย
สมัยสุโขทัย ในยุคพ่อขุนรามค�ำแหงมีหลักฐานเป็นจารึกเกี่ยวกับ
นัยความหมายของ “การคลัง” ไว้ 2 ตอน คือ “เมือ่ ชัว่ พ่อขุนรามค�ำแหงเมือง
สุโขทัยนี้ดี ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง...”
ซึ่งหมายความว่าสมัยนั้นเจ้าเมืองไม่ได้เก็บภาษีเอาจากประชาชน และอีก
ตอนหนึ่งว่า “เมื่อชั่วพ่อกู กูบ�ำเรอแก่พ่อกู บ�ำเรอ กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอา
มาแก่พ่อกู กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง
กูเอามาเวนแก่พ่อกู” ซึ่งแปลความได้ว่า ข้าวของเงินทองต่างๆ จากการ
ที่ไปตีบ้านตีเมืองอื่นมาได้แม่ทัพ หรือพ่อขุนรามค�ำแหง (กู) ได้เอามามอบให้
เจ้าเมือง หรือพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ (พ่อกู) และทรัพย์สนิ เหล่านีก้ ค็ งเอาไปเก็บ
ไว้ในที่ที่เรียกว่า “คลัง” ดังนั้น คนโบราณจึงถือว่าเงินในพระคลังมหาสมบัติ
เป็นพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน และเป็นที่มาของค�ำว่า เงินหลวง
สมัยอยุธยาตอนต้น   มีการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินแบบ
จตุสดมภ์ แบ่งเป็น 4 กรม คือ เวียง วัง คลัง นา ซึ่ง “กรมคลัง” มีขุนคลัง
เป็นหัวหน้าท�ำหน้าทีด่ แู ลเรือ่ งการเงินของแผ่นดิน และใช้ระเบียบการปกครอง
แบบจตุสดมภ์นมี้ าจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในปี พ.ศ. 2416  รัชกาลที่ 5
ได้ทรงเริม่ ปฏิรปู การคลังโดยจัดตัง้ หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ เพือ่ จัดระเบียบเกีย่ วกับ
การเก็บภาษีอากร และเมือ่ วันที่ 14 เมษายน 2418 ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ

กรมพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 2418 ขึ้น เพื่อจัดระเบียบราชการในกรม
โดยให้มีอธิบดีเป็นหัวหน้ามีเจ้าพนักงานใหญ่ 5 นาย ได้แก่ ปลัดอธิบดี
เจ้าพนักงานบัญชีกลาง เจ้าพนักงานบัญชีรับเงิน เจ้าพนักงานบัญชีจ่ายเงิน
และเจ้าพนักงานเก็บเงิน กรมพระคลังมหาสมบัตนิ เี้ ป็นต้นก�ำเนิดของกระทรวง
การคลังในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2433 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
โดยทรงตราพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดิน ได้แบ่งการปกครอง
ส่วนกลางออกเป็น 12 กระทรวง โดยยกฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติเป็น
“กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ” ด้วย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในปี พ.ศ. 2475   ความหมายของค� ำ ว่ า เงิ น หลวง หรื อ เงิ น แผ่ น ดิ น
ได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่หมายความถึง เงินพระราชทรัพย์ที่ใช้
ในการปกครองประเทศ เป็นเงินที่รัฐบาลใช้ในการปกครองประเทศโดย
การเก็บภาษีจากประชาชน ดังนัน้ เงินดังกล่าวจึงมีชอื่ เรียกต่างๆ กันอีกหลาย
ชื่อ เช่น เงินของประชาชน เงินของรัฐ เงินหลวง เงินของประชาชน เป็นต้น
แต่ในทางการคลังเงินเหล่านีก้ ย็ งั เรียกว่า เงินแผ่นดิน หรือเงินหลวงอยูเ่ ช่นเดิม
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การคลังมีววิ ฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งตามความ
เจริญของประเทศและวิชาการสมัยใหม่ มีการน�ำการคลังมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
งานคลังมิได้จ�ำกัดอยู่เพียงการจัดเก็บ การเก็บรักษา การจ่าย และการบัญชี
เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน มีการโอน ย้าย ยุบ เช่น โอนงานกรมพระคลังข้างที่
ไปกระทรวงมุรธาธร (ส�ำนักพระราชวังในปัจจุบัน) กรมตรวจก็เปลี่ยนเป็น
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเปลี่ยนมาเป็นส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในปัจจุบนั โอนงานประมาณการรับจ่ายเงินแผ่นดินเป็นส�ำนักงบประมาณ และ
การจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ตามความจ�ำเป็น เช่น ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   และส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ งานคลังจึงเป็นงานที่รัฐบาลใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินดังค�ำกล่าวที่ว่า
“การคลังมีความส�ำคัญยิ่งในการปกครองบ้านเมือง
ถ้าไม่มีการคลังอย่างดี จะมีการปกครองอย่างดีไม่ได้ ถ้าไม่มี
การปกครองบ้านเมืองอย่างดี จะมีการคลังอย่างดีไม่ได้”
ดังนั้นการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีจะดีได้ ต้องอาศัยการคลัง
ที่ดีด้วย โดยสรุปการคลังที่ดีมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสุจริต (Honesty) คือ การประพฤติชอบ
ตรงไปตรงมา ปราศจากการทุจริต
2. ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) คื อ การท� ำ งาน
อย่างรวดเร็วตรงตามก�ำหนดระยะเวลา ประหยัด คุ้มค่า

3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ มีความชัดเจนในการท�ำงาน
เปิดเผยผลการท�ำงาน มีคนอื่นร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการท�ำงาน  
4. ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) คือ
มีความรับผิดชอบในความส�ำเร็จของงาน สามารถชี้แจงตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสียได้
5. ความยัง่ ยืน (Sustainability) คือ การท�ำงานทีต่ อ่ เนือ่ งเป็นเวลา
นานปราศจากอุปสรรคร้ายแรง ความมีเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
การคลังจะมีความยั่งยืนได้ คนคลังต้องมีวินัยทางการคลัง รักษา
ระเบียบแบบแผนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ต้องเป็นคนคลังที่ดีด้วย
หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ  ์ ปราโมช ได้ให้คำ� ขวัญไว้ในงานวันเกิดกระทรวง
การคลังครบ 100 ปี ว่า “คนคลังจะต้องกินอาหารอย่างเดียวกับนกวายุภกั ษ์
มิฉะนัน้ ก็ไม่ใช่คนคลังแท้” ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ นกวายุภกั ษ์กนิ แต่ลมเป็นอาหาร
แต่มีขนหลุดออกกลายเป็นทองค�ำ  หรือออกไข่เป็นทองค�ำ  หมายความว่า
นกวายุภกั ษ์เป็นนกทีส่ ร้างความมัง่ คัง่ ให้ผอู้ นื่ ไม่เบียดเบียนใคร เพราะกินแต่ลม
อย่างเดียวอย่างอืน่ กินไม่เป็น เหมือนคนคลังผูม้ หี น้าทีห่ าเงินเข้าคลัง เพือ่ ใช้ใน
งานราชการแผ่นดิน โดยมีความสุจริตเป็นที่ตั้ง คนคลังจึงเป็นเสาหลักทาง
ด้านการเงินการบริหารราชการแผ่นดิน เมือ่ เป็นเสาหลักก็ตอ้ งเป็นเสาหลักทีด่ ี
ซึ่งมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้
1. ความพอดีกับการใช้ประโยชน์ คือ ต้องท�ำตัวให้เป็นประโยชน์
เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
2. ความตรง คื อ ความเป็ น ธรรม ความดี ง าม ความถู ก ต้ อ ง
ความซื่อสัตย์สุจริต และความไม่ล�ำเอียง
3. ความแข็งแรง คือ ยึดมั่นในความดี ความถูกต้องโดยไม่หวั่นต่อ
ปัจจัยคุกคาม
4. ความมั่นคง คือ มีความรู้ความสามารถที่จะท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
สม�่ำเสมอ
สุดท้ายขอฝากเรือ่ งต้นไม้ 3 ต้น ซึง่ ปูชนียบุคคลของกระทรวงการคลัง
คนหนึ่ง (นายบุญมา วงศ์สวรรค์) ได้เคยกล่าวไว้เมื่อ 52 ปีก่อน ให้คนคลัง
ได้น�ำไปปลูกไว้ในใจ เพื่อความส�ำเร็จในราชการงานคลังต่อไป คือ
ต้นที่ 1 ท�ำการ ให้ซื่อสัตย์ คือ การท�ำงานใด ๆ ต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ตั้ง  
ต้นที่ 2 ควรขัด ให้ทดั ทาน คือ การท�ำงานใดๆ ถ้าได้รบั ค�ำสัง่ ทีน่ า่ จะไม่ถกู ต้อง
ผู้รับค�ำสั่งอาจขอให้มีการทบทวนค�ำสั่งนั้น
แต่หากทบทวนแล้วผูส้ งั่ การยืนยันเช่นเดิมถือว่าเป็นทีย่ ตุ ิ ผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่
ก็ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งและผู้ออกค�ำสั่งต้องมีใจกว้างที่จะยอมรับฟังความเห็น
แย้ง แต่ทั้งนี้การทัดทานต้องมีศิลปะด้วย
ต้นที่ 3 คิดการ ให้กา้ วหน้า คือ ต้องหมัน่ พิจารณาเสมอว่างานทีเ่ ราท�ำ ระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ ส่วนใดควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และต้องไม่กลัวความ
เปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส สิมะเสถียร
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลัง
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