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กรุงเทพฯ
๒๑ เมษายน ๒๕๐๕
เรียน บรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง
เสียงนาิกาติ๊ก ๆ ที่วารสารกรมบัญชีกลางใหไวเปนของขวัญสําหรับลอใจนัดเขียนบทความให
วารสาร เตือนอยูเสมอวา ไดผิดนัดไวหลายเดือนแลว เริ่มรูสึกละลายใจ ครั้นจะผัดตอไปจนถึงปหนา
ก็เกรงวาวารสารจะสงระฆังหรือวัตถุระเบิดมาเปนของขวัญในฐานะทีเ่ ปนผูไ มเขียน เสียงเตือนจะยิง่ รายไป
กวาเสียงนาิกา สูยอมเขียนใหไมได บางทีปลายปนี้โชคดีอาจจะมีหวังไดของขวัญชนิดที่ไมใครจะเตือน
คงจะดี ( โปรดดู ป.ล. ขางทาย )
สําหรับทานผูอ า นทีล่ มื หรือมิไดอา นวารสารกรมบัญชีกลาง ปท่ี ๒ เลม ๑–๒ และ ๓ จะขอเทาความวา
ผมไดตั้งปญหาไววา จะมานั่งทําบัญชีกันทําไม คุณอํานวย วีรวรรณ กระหืดกระหอบไปรายงานทาน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ทานอธิบดีซง่ึ คงจะกําลังยืนทําบัญชีอยู เริม่ เขียนวงกลมดวยมือเปลาทันที ตอบโต
ดวยคารมอันคมคาย ตอมามิชา คุณเอียด นาครทรรพ ซึง่ ก็คงยืนทําบัญชีอยูเ หมือนกัน แตยงั ไมลม ไป
ก็ทาํ หนาทีท่ หารหนา อธิบายวิสชั นาตอคุณดํารง รติกรณ ศิษยเกา เก็บเอาเรือ่ งไปคิดเปนการบาน แลว
ขีด ๆ เขียน ๆ คิด ๆ คน ๆ ดวยใจรัก มิหนําซ้ํายังอาสาตรวจปรูฟใหเสียดวย
ความทีผ่ มยอมาในวรรคกอนนัน้ เปนเพียงบทความ สาระสําคัญของเรือ่ งตองขอใหทา นผูอ า นกลับ
ไปดูรายละเอียดในฉบับปที่ ๒ นั้นอีกที (ถาไมมี ก็ซื้อซี)
กอนอื่น กอนที่ผมจะลืม ตองขอรองใหผูอานที่เปนเจาหนาที่สํานักงบประมาณสํารวจทําบัญชี
เกาอี้ที่กรมบัญชีกลาง ถาปรากฏวามีเกาอี้ตั้งแต ๑ ตัวขึ้นไป โปรดใหเจาหนาที่ขนขึ้นไปที่หัวหอใหหมด
เพราะสมัยนีเ้ ขายืนทําบัญชีกนั แลว และถาเวลาพิจารณางบประมาณครุภณ
ั ฑของกรมบัญชีกลาง อยาอนุมตั ิ
รายการเกาอี้อีกเลยเปนอันขาด
ขอตอไปใครจะบันทึกไววา ขอคิดเห็นของทานอธิบดี คุณเอียดกับคุณดํารงนั้น สวนมากผม
เห็นดวย ฉะนั้น จะขอไมนํามากลาวซ้ําอีก การที่คุณดํารงขยายความออกไปละเอียดถึง ๑๑ ขอ และ
คุณเอียดชีแ้ จงระบบโคจรบัญชีแผนดิน ก็ไปสูจ ดุ มุง หมายอันเดียวกัน คือ เราทําบัญชีเพือ่ (ก) แสดงฐานะ
(ข) ควบคุมการเงิน (ค) ชวยนโยบาย และ (ง) กันเหลวไหล หรือจะใหขลังขึน้ อีกหนอย จะรายคาถาเปน
ภาษาอังกฤษก็ได คือ (a) information (b) control (c) policy (d) economy หรือ prevention
of waste
ทีนี้จะขอจับประเด็นขอที่วา ทําบัญชีแลวจะปองกันความรั่วไหล เหลวไหลไดหรือไม ขอนี้ถาจะ
เปรียบทานอธิบดีกบั คุณเอียดเปนแพทย มองเผิน ๆ จะปรากฏวาลงความเห็นไมตรงกัน หมอบุญมาตรวจ
ดูแลวสายศีรษะ “ผมยังไมคอยสมัครใจเชื่อ (วาจะปองกันได )” สวนหมอเอียดพยักหนาจนคอเกือบหัก
“ไดครับ ไดแน ๆ ทีเดียว”
ถาทานอธิบดีราํ่ ๆ จะปรารภวา “หมอเอียดนีย่ งั ไงหือ่ ?” แลว ผมขอเรียนวา ชากอน แทจริง
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ไมตา งกันดอก คุณเอียดหมายความวา ถาทําบัญชีใหถกู ตองตีตามแบบกรมบัญชีกลางทีแ่ ลวละก็ปอ งกัน
การฉอราษฎรบงั หลวงไดแน แตไมใชจะหมายความวา ถาจะปองกันการฉอราษฎรบงั หลวงแลว ทําบัญชี
อยางเดียวก็พอ ตองอาศัยอยางอืน่ ดวย เชน การตรวจตรา การตรวจสอบ การหยิบยกเรือ่ งนีข้ น้ึ มากลาว
การกลาพูดกลาทํา หรืออีกนัยหนึ่งพูดเปนภาษาตรรกวิทยาก็คือ การทําบัญชี necessary condition
แตไมใช sufficient condition ของการปองกันการฉอโกง เปรียบเหมือนจะเดินทางดวยรถเมลจากบาน
ไปกรมบัญชีกลาง ตองมีสตางคคารถเปน necessary condition แตถามีสตางคอยางเดียว ไมรูวาจะ
ขึ้นรถเมลสายไหนหรือไมรูจักทาง ก็ยังไมพอ
ถาทานอธิบดีนน้ั คงแกเรียนกวา ดวยความสันทัดกรณีของทาน ทานเพงเล็งเห็นวา บัญชีแบบดี
ก็มี แบบเลวก็มี ทานก็วา ของทานถูก ถาทําบัญชีแบบเลวแลว จะยืนหรือนัง่ หรือแตนอนทํา ก็เมือ่ ยเปลา
บัดนี้ จะวิสัชนาปญหาของคุณเอียดที่วา เพราะเหตุใดจึงตองใหขบปญหาคํานิยาม “ตงฉิน” กับ
“กังฉิน” ดูไมเกีย่ วอะไรกับการทีเ่ ราตองมานัง่ ทําบัญชีกนั เลย สงสัยวาคุณเอียดคงจะเขียนอยางทีฝ่ รัง่ เขา
เรียกวาเอาลิ้นดุนจนแกมตุย ( คือ tongue in cheek ) หรือ อยางไทยเราเรียกวาถามเอาเรื่อง รูแลว
แกลงทําเปนถาม เพื่อยั่วใหสาธยาย ก็เห็นเปนจะตองสาธยาย
ความสุจริตในการบริหารราชการแผนดินนัน้ นิยามไดงา ย คือ เมือ่ ศีลธรรมและกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับบัญญัติวาอยางใด ก็ปฏิบัติไปอยางนั้น ไมประพฤติบิดเบือนไปจากมรรคคือแนวที่บัญญัติ
การประพฤติบดิ เบือนอาจจะเปนไดทง้ั ทีเ่ ปนการกระทําผิด อับทีเ่ ปนการละเวนไมกระทําชอบ การปองกัน
ความทุจริตดังวานี้ การบัญชีพอจะชวยได จะขอยกตัวอยางใหฟง
(๑) รัฐบาลตองการกอสรางอะไรขึ้นอยางหนึ่ง (จะเปนตึก ถนน เขื่อน การประปา การไฟฟา
การโทรศัพท ไดทั้งนั้น) ขออนุญาตจากสภาตั้งงบประมาณเปนรายจาย ถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด
แตเจาหนาทีผ่ ใู หญตอ งการทุจริต ก็สมคบกับผูร บั เหมาใหตง้ั ราคาสูงกวาทีค่ วรจะเปน สวนเกินนัน้ ตกลง
ใหนําไปบรรณาการเจาหนาที่ เชนนี้ การบัญชีควรจะชวยปองกันได คือ คิดบัญชีตนทุนการกอสราง
(cost accounting) นั้นโดยละเอียด นําไปเปรียบเทียบกับรายอื่น ๆ (ถามี) ก็พอจะประมาณไดวาเปน
การสมควรหรือไมเพียงใด ถาบัญชีมันฟองอยู ก็รายงาน ถารายงานแลวผูใหญเฉย ๆ ก็เรียกวาผูใหญ
กังฉินดวย แตถารายงานแลวมีการเปดเผยขึ้น อยางนอยก็อาจจะทําใหผูที่ตั้งใจทุจริตในภายหลังยอทอ
ไมกลากระทําอีกก็ได
(๒) เจาหนาที่ที่มีหนาที่เก็บภาษีอากร สมรูรวมคิดกับผูเสียภาษี เก็บภาษีเขาคลังแตเพียงนอย
ใหผูเสียภาษีไปเสียภาษีนอกกฎหมายเปนสวนตัวแกตน เชนนี้ เรียกวาทุจริต ไมมีปญหาเรื่องชนิดนี้แก
ที่กรมบัญชีกลางมิไดก็จริง แตแกไดที่กรมเจาสังกัดของเจาหนาที่นั้น หรือถามีสารวัตรของกระทรวงการ
คลัง ก็พอจะควบคุมได ดวยวิธีการบัญชีที่ดี ดวยวิธีสอบบัญชีของผูเสียภาษีวาถูกตองเปนประการใด
ขุนนางกังฉินอยางในตัวอยางนี้ ประพฤติผิดพระบรมราชโองการ อีกซ้ําในขอที่ “ไปวาการภาษีที่บานที่
เรือนของตัว” (คุณดํารงวาไว)
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(๓) กระทรวงทบวงกรมผูม หี นาทีจ่ า ยเงิน แตมไิ ดทาํ บัญชีไวใหถกู ตองอยางนี้ กระทําผิด ๒ ขอ
คือ (ก) มีหนาที่ทําบัญชีแลวไมทํา (ข) เปดชองใหทุจริตได วิธีแกไข คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ตองดูแลสอบดู เมื่อเห็นบกพรองก็รายงานกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางตองเปนพี่เลี้ยงฝก
สอน วางระเบียบบัญชีใหเขาทําถูกตอง มิฉะนัน้ แลวกรมบัญชีกลางจะมานัง่ (หรือยืน) ตะบันทําบัญชีกนั
ไปทําไม? (ตะบันแปลวามุง)
ผมขอยกตัวอยางพรอมดวยวิธีแกไขมาเพียง ๓ ขอ ถาจะใหเขียนอีก ๙๙๘ ขอก็คงจะทําไดถา
มีเวลา และถาจะใหเอยชื่อตัวละคร ก็คงจะทําไดบางเรื่อง แตตองมาขอเลากันตัวตอตัว วารสารบัญชี
กลางไมคดิ หรือวาจะแจกรางวัลสําหรับผูเ ขียนทีน่ าํ เรือ่ งโศกนาฏกรรมประเภทนีม้ าประกวดในหนากระดาษ
ของวารสาร?
เทาทีว่ า มานี้ เห็นจะพอหอมปากหอมแลว สําหรับคราวนี้ แตทา นบรรณาธิการครับ มีขอ ทีค่ วร
เสนอย้ําอยูก็คือ
พรหมวิหาร อุเบกขา คือความวางใจเฉยอยู ตัง้ ใจเปนกลางนัน้ จะเปนธรรมะทีด่ ไี ดบางโอกาส
ก็จริง แตถา เจาหนาทีผ่ ใู หญมหี นาทีต่ รวจตราสอดสองการบริหารราชการ ถาเจอะขอทุจริตแลว จะหลบตัว
อาศัย “อุเบกขา” เปนรมโพธิ์ พรอมกับเปลงสุภาษิตวา “รูร กั ษาตัวรอดเปนยอดดี” นัน้ แหละเปนลักษณะ
กังฉิน เพราะนอกจากแสดงความขลาดแลว ยังเปนการบกพรองหนาที่อยางรายแรง การยอมรับความ
ชั่วนั้น เปนความชั่วอยูในตัว (Toleration of evil is evil in itself.)
ผมขอฟงความเห็นของนักเลงผูอื่นดวยตามเคย.
ดวยความนับถือ
ป.ล. เพื่อความกระจางแจงในวรรคแรกของจดหมายนี้ ขออธิบายวา ผมไดรับของขวัญ (ในฐานะผู
เขียนบทความ) จากวารสาร ในปแรกคือ เครื่องตั้งปากกาที่โตะ ในปตอมา ไดรับนาิกาปลุกเรื่อย
สวยงาม ขอแสดงความขอบคุณวารสารฯ ไว ณ ที่นี่ กับแสดงความหวังไวสําหรับอนาคตดวย.
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