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ศาสตราจารย์ ดร. พนัส สิมะเสถียร
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลัง

	 านคลังและคนคลังสันนิษฐานได้ว่า	 มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 ซึ่ง 

	 สมัยนัน้ผูท้ีเ่ป็นพระเจ้าจกัรพรรด	ิจะเป็นผูค้รอบครองแก้ว	7	ประการ	 

	 ได้แก่	 จักรแก้ว	 ช้างแก้ว	 ม้าแก้ว	 นางแก้ว	 แก้วแก้ว	 ขุนพลแก้ว 

และขุนคลังแก้ว	 	 แก้วในที่นี้ก็หมายความว่าของท่ีดีเลิศในแผ่นดิน	 ซ่ึง 

“ขุนคลัง” ที่หมายถึง คนท่ีมีความสามารถในการหาสมบัติมาให ้

พระเจ้าจักรพรรดิเพื่อใช้ในการปกครองแผ่นดิน	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

ของที่ดีเลิศในแผ่นดินด้วย	

	 สมัยสุโขทัย	 ในยุคพ่อขุนรามค�าแหงมีหลักฐานเป็นจารึกเกี่ยวกับ 

นยัความหมายของ “การคลงั” ไว้	2	ตอน	คอื “เมือ่ชัว่พ่อขุนรามค�าแหงเมือง

สุโขทัยนี้ดี ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง...” 

ซึ่งหมายความว่าสมัยนั้นเจ้าเมืองไม่ได้เก็บภาษีเอาจากประชาชน	 และอีก 

ตอนหนึ่งว่า “เมื่อชั่วพ่อกู กูบ�าเรอแก่พ่อกู บ�าเรอ กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอา

มาแก่พ่อกู  กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง 

กูเอามาเวนแก่พ่อกู”	 ซึ่งแปลความได้ว่า	 ข้าวของเงินทองต่างๆ	 จากการ 

ที่ไปตีบ้านตีเมืองอื่นมาได้แม่ทัพ	หรือพ่อขุนรามค�าแหง	 (กู)	 ได้เอามามอบให้

เจ้าเมือง	หรือพ่อขนุศรอีนิทราทติย์	(พ่อก)ู	และทรพัย์สนิเหล่านีก็้คงเอาไปเกบ็

ไว้ในที่ที่เรียกว่า “คลัง” ดังนั้น	คนโบราณจึงถือว่าเงินในพระคลังมหาสมบัติ

เป็นพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน	และเป็นที่มาของค�าว่า เงินหลวง

	 สมัยอยุธยาตอนต้น	 	 มีการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินแบบ

จตุสดมภ์	 แบ่งเป็น	4	กรม	คือ	 เวียง	 วัง	คลัง	นา	ซึ่ง	 “กรมคลัง”	มีขุนคลัง 

เป็นหวัหน้าท�าหน้าทีด่แูลเรือ่งการเงนิของแผ่นดนิ	และใช้ระเบยีบการปกครอง

แบบจตสุดมภ์นีม้าจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นในปี	พ.ศ.	2416		รชักาลที	่5	

ได้ทรงเริม่ปฏริปูการคลงัโดยจดัตัง้หอรษัฎากรพพิฒัน์	เพือ่จดัระเบยีบเก่ียวกบั

การเกบ็ภาษอีากร	และเมือ่วนัที	่14	เมษายน	2418	ได้ทรงตราพระราชบญัญติั

กรมพระคลังมหาสมบัติ	 พ.ศ.	 2418	 ขึ้น	 เพื่อจัดระเบียบราชการในกรม 

โดยให้มีอธิบดีเป็นหัวหน้ามีเจ้าพนักงานใหญ่	 5	 นาย	 ได้แก่	 ปลัดอธิบดี 

เจ้าพนักงานบัญชีกลาง	 เจ้าพนักงานบัญชีรับเงิน	 เจ้าพนักงานบัญชีจ่ายเงิน 

และเจ้าพนกังานเกบ็เงนิ	กรมพระคลงัมหาสมบตันิีเ้ป็นต้นก�าเนดิของกระทรวง

การคลังในปัจจุบัน

	 ในปี	 พ.ศ.	 2433	 รัชกาลที่	 5	 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

โดยทรงตราพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิ	ได้แบ่งการปกครอง

ส่วนกลางออกเป็น	 12	 กระทรวง	 โดยยกฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติเป็น	

“กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ”	ด้วย	

	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ในปี	 พ.ศ.	 2475	 	 ความหมายของค�าว่าเงินหลวง หรือ เงินแผ่นดิน 

ได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีหมายความถึง เงินพระราชทรัพย์ที่ใช้ 

ในการปกครองประเทศ เป็นเงินที่รัฐบาลใช้ในการปกครองประเทศโดย 

การเกบ็ภาษีจากประชาชน ดงันัน้	เงนิดงักล่าวจึงมชีือ่เรยีกต่างๆ	กนัอกีหลาย

ชื่อ	 เช่น	 เงินของประชาชน	 เงินของรัฐ	 เงินหลวง	 เงินของประชาชน	 เป็นต้น 

แต่ในทางการคลงัเงนิเหล่าน้ีกย็งัเรยีกว่า เงนิแผ่นดิน หรอืเงนิหลวงอยู่เช่นเดมิ

	 ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	การคลังมวีวิฒันาการอย่างต่อเนือ่งตามความ

เจริญของประเทศและวิชาการสมัยใหม่	 มีการน�าการคลังมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ส่งเสริมและพัฒนา	 รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

งานคลังมิได้จ�ากัดอยู่เพียงการจัดเก็บ	 การเก็บรักษา	 การจ่าย	 และการบัญชี

เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน	 มีการโอน	 ย้าย	 ยุบ	 เช่น	 โอนงานกรมพระคลังข้างท่ี 

ไปกระทรวงมุรธาธร	(ส�านักพระราชวังในปัจจุบัน)	 กรมตรวจก็เปลี่ยนเป็น

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	และเปลี่ยนมาเป็นส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ในปัจจบุนัโอนงานประมาณการรบัจ่ายเงินแผ่นดนิเป็นส�านกังบประมาณ	และ

การจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ตามความจ�าเป็น	 เช่น	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 	 และส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 งานคลังจึงเป็นงานที่รัฐบาลใช้ในการ

บริหารราชการแผ่นดินดังค�ากล่าวที่ว่า	

 “การคลังมีความส�าคัญยิ่งในการปกครองบ้านเมือง 

ถ้าไม่มีการคลังอย่างดี จะมีการปกครองอย่างดีไม่ได้ ถ้าไม่มี 

การปกครองบ้านเมืองอย่างดี จะมีการคลังอย่างดีไม่ได้” 

ดังนั้นการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีจะดีได้	ต้องอาศัยการคลัง

ที่ดีด้วย โดยสรุปการคลังที่ดีมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความสุจริต (Honesty) คือ	 การประพฤติชอบ 

ตรงไปตรงมา	ปราศจากการทุจริต

       2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ	 การท�างาน 

อย่างรวดเร็วตรงตามก�าหนดระยะเวลา	ประหยัด	คุ้มค่า

       3.   ความโปร่งใส (Transparency) คอื	มคีวามชดัเจนในการท�างาน	
เปิดเผยผลการท�างาน	มีคนอื่นร่วมรับรู้	ร่วมแสดงความคิดเห็นในการท�างาน		
 4.  ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) คือ 
มีความรับผิดชอบในความส�าเร็จของงาน	 สามารถชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสียได้	
 5.  ความยัง่ยนื (Sustainability) คอื	การท�างานทีต่่อเนือ่งเป็นเวลา
นานปราศจากอุปสรรคร้ายแรง	ความมีเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
 การคลังจะมีความยั่งยืนได้ คนคลังต้องมีวินัยทางการคลัง รักษา
ระเบยีบแบบแผนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ต้องเป็นคนคลังที่ดีด้วย 
	 หม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ	์	ปราโมช	ได้ให้ค�าขวญัไว้ในงานวนัเกดิกระทรวง
การคลงัครบ	100	ปี	ว่า “คนคลงัจะต้องกนิอาหารอย่างเดยีวกบันกวายุภกัษ์ 
มฉิะนัน้ก็ไม่ใช่คนคลงัแท้”  ด้วยความเชือ่ทีว่่านกวายภุกัษ์กนิแต่ลมเป็นอาหาร	
แต่มีขนหลุดออกกลายเป็นทองค�า	 หรือออกไข่เป็นทองค�า	 หมายความว่า 
นกวายุภกัษ์เป็นนกทีส่ร้างความมัง่คัง่ให้ผู้อืน่	ไม่เบียดเบยีนใคร	เพราะกนิแต่ลม
อย่างเดยีวอย่างอ่ืนกนิไม่เป็น	เหมอืนคนคลงัผูม้หีน้าท่ีหาเงินเข้าคลงั	เพือ่ใช้ใน
งานราชการแผ่นดิน	 โดยมีความสุจริตเป็นที่ตั้ง	 คนคลังจึงเป็นเสาหลักทาง 
ด้านการเงินการบรหิารราชการแผ่นดนิ	เมือ่เป็นเสาหลกักต้็องเป็นเสาหลกัท่ีดี	
ซึ่งมีลักษณะ	4	ประการ	ดังนี้
	 1.		ความพอดีกับการใช้ประโยชน์	 คือ	 ต้องท�าตัวให้เป็นประโยชน ์
เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้	คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	
	 2.		ความตรง	 คือ	 ความเป็นธรรม	 ความดีงาม	 ความถูกต้อง 
ความซื่อสัตย์สุจริต	และความไม่ล�าเอียง	
	 3.		ความแข็งแรง	 คือ	 ยึดมั่นในความดี	 ความถูกต้องโดยไม่หว่ันต่อ
ปัจจัยคุกคาม	
	 4.		ความมั่นคง	คือ	มีความรู้ความสามารถที่จะท�างานได้อย่างถูกต้อง
สม�่าเสมอ	
 สดุท้ายขอฝากเรือ่งต้นไม้ 3 ต้น	ซึง่ปชูนยีบคุคลของกระทรวงการคลงั
คนหนึ่ง	 (นายบุญมา	 วงศ์สวรรค์)	 ได้เคยกล่าวไว้เมื่อ	 52	 ปีก่อน	 ให้คนคลัง 
ได้น�าไปปลูกไว้ในใจ	เพื่อความส�าเร็จในราชการงานคลังต่อไป	คือ
ต้นที่ 1 ท�าการ ให้ซื่อสัตย์	คือ	การท�างานใด	ๆ	ต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ตั้ง		
ต้นที ่2 ควรขดั ให้ทดัทาน คอื	การท�างานใดๆ	ถ้าได้รบัค�าสัง่ทีน่่าจะไม่ถกูต้อง	
ผู้รับค�าสั่งอาจขอให้มีการทบทวนค�าสั่งนั้น
	 แต่หากทบทวนแล้วผูส้ัง่การยนืยนัเช่นเดมิถอืว่าเป็นท่ียตุ	ิผูไ้ด้รบัค�าสัง่
ก็ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งและผู้ออกค�าสั่งต้องมีใจกว้างที่จะยอมรับฟังความเห็น
แย้ง	แต่ทั้งนี้การทัดทานต้องมีศิลปะด้วย
ต้นที ่3 คดิการ ให้ก้าวหน้า	คอื	ต้องหมัน่พจิารณาเสมอว่างานทีเ่ราท�า	ระเบยีบ
กฎหมายที่ใช้	 ส่วนใดควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	 และต้องไม่กลัวความ
เปลี่ยนแปลง


