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กรุงเทพฯ

        ๒๑  เมษายน  ๒๕๐๕  

เรียน  บรรณาธิการ วารสารกรมบัญชีกลาง

 เสียงนาิกาติ๊ก ๆ ที่วารสารกรมบัญชีกลางให�ไว�เป�นของขวัญสําหรับล�อใจนัดเขียนบทความให�

วารสาร  เตือนอยู�เสมอว�า  ได�ผิดนัดไว�หลายเดือนแล�ว  เริ่มรู�สึกละลายใจ  ครั้นจะผัดต�อไปจนถึงป�หน�า  

ก็เกรงว�าวารสารจะส�งระฆังหรือวัตถุระเบิดมาเป�นของขวัญในฐานะท่ีเป�นผู�ไม�เขียน  เสียงเตือนจะย่ิงร�ายไป

กว�าเสียงนาิกา  สู�ยอมเขียนให�ไม�ได�  บางทีปลายป�นี้โชคดีอาจจะมีหวังได�ของขวัญชนิดที่ไม�ใคร�จะเตือน  

คงจะดี ( โปรดดู ป.ล. ข�างท�าย )

 สําหรับท�านผู�อ�านท่ีลืมหรือมิได�อ�านวารสารกรมบัญชีกลาง ป�ท่ี ๒ เล�ม ๑–๒ และ ๓  จะขอเท�าความว�า

ผมได�ตั้งป�ญหาไว�ว�า  จะมานั่งทําบัญชีกันทําไม  คุณอํานวย  วีรวรรณ  กระหืดกระหอบไปรายงานท�าน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ท�านอธิบดีซ่ึงคงจะกําลังยืนทําบัญชีอยู�  เร่ิมเขียนวงกลมด�วยมือเปล�าทันที  ตอบโต�

ด�วยคารมอันคมคาย  ต�อมามิช�า  คุณเอียด  นาครทรรพ  ซ่ึงก็คงยืนทําบัญชีอยู�เหมือนกัน  แต�ยังไม�ล�มไป

ก็ทําหน�าท่ีทหารหน�า  อธิบายวิสัชนาต�อคุณดํารง  รติกรณ�  ศิษย�เก�า  เก็บเอาเร่ืองไปคิดเป�นการบ�าน  แล�ว

ขีด ๆ เขียน ๆ คิด ๆ ค�น ๆ ด�วยใจรัก  มิหนําซํ้ายังอาสาตรวจปรู�ฟให�เสียด�วย

 ความท่ีผมย�อมาในวรรคก�อนน้ันเป�นเพียงบทความ  สาระสําคัญของเร่ืองต�องขอให�ท�านผู�อ�านกลับ

ไปดูรายละเอียดในฉบับป�ที่  ๒  นั้นอีกที  (ถ�าไม�มี  ก็ซื้อซี)

 ก�อนอื่น  ก�อนที่ผมจะลืม  ต�องขอร�องให�ผู�อ�านที่เป�นเจ�าหน�าที่สํานักงบประมาณสํารวจทําบัญชี

เก�าอี้ที่กรมบัญชีกลาง  ถ�าปรากฏว�ามีเก�าอี้ตั้งแต� ๑ ตัวขึ้นไป  โปรดให�เจ�าหน�าที่ขนขึ้นไปที่หัวหอให�หมด  

เพราะสมัยน้ีเขายืนทําบัญชีกันแล�ว  และถ�าเวลาพิจารณางบประมาณครุภัณฑ�ของกรมบัญชีกลาง  อย�าอนุมัติ

รายการเก�าอี้อีกเลยเป�นอันขาด

 ข�อต�อไปใครจะบันทึกไว�ว�า  ข�อคิดเห็นของท�านอธิบดี  คุณเอียดกับคุณดํารงนั้น  ส�วนมากผม

เห็นด�วย  ฉะนั้น  จะขอไม�นํามากล�าวซ้ําอีก  การที่คุณดํารงขยายความออกไปละเอียดถึง  ๑๑ ข�อ  และ

คุณเอียดช้ีแจงระบบโคจรบัญชีแผ�นดิน  ก็ไปสู�จุดมุ�งหมายอันเดียวกัน  คือ  เราทําบัญชีเพ่ือ (ก) แสดงฐานะ  

(ข)  ควบคุมการเงิน  (ค) ช�วยนโยบาย  และ (ง) กันเหลวไหล  หรือจะให�ขลังข้ึนอีกหนอย  จะร�ายคาถาเป�น

ภาษาอังกฤษก็ได�  คือ (a) information  (b) control  (c) policy  (d) economy หรือ prevention 

of waste

 ทีนี้จะขอจับประเด็นข�อที่ว�า  ทําบัญชีแล�วจะป�องกันความรั่วไหล  เหลวไหลได�หรือไม�  ข�อนี้ถ�าจะ
เปรียบท�านอธิบดีกับคุณเอียดเป�นแพทย�  มองเผิน ๆ จะปรากฏว�าลงความเห็นไม�ตรงกัน  หมอบุญมาตรวจ

ดูแล�วส�ายศีรษะ  “ผมยังไม�ค�อยสมัครใจเช่ือ (ว�าจะป�องกันได� )”  ส�วนหมอเอียดพยักหน�าจนคอเกือบหัก 

“ได�ครับ  ได�แน ๆ ทีเดียว” 
 ถ�าท�านอธิบดีรํ่า ๆ จะปรารภว�า  “หมอเอียดน่ียังไงห่ือ ?”  แล�ว  ผมขอเรียนว�า  ช�าก�อน  แท�จริง
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ไม�ต�างกันดอก  คุณเอียดหมายความว�า  ถ�าทําบัญชีให�ถูกต�องตีตามแบบกรมบัญชีกลางท่ีแล�วละก็ป�องกัน

การฉ�อราษฎร�บังหลวงได�แน  แต�ไม�ใช�จะหมายความว�า  ถ�าจะป�องกันการฉ�อราษฎร�บังหลวงแล�ว  ทําบัญชี

อย�างเดียวก็พอ  ต�องอาศัยอย�างอ่ืนด�วย  เช�น  การตรวจตรา  การตรวจสอบ  การหยิบยกเร่ืองน้ีข้ึนมากล�าว

การกล�าพูดกล�าทํา  หรืออีกนัยหนึ่งพูดเป�นภาษาตรรกวิทยาก็คือ  การทําบัญชี  necessary condition 

แต�ไม�ใช� sufficient condition  ของการป�องกันการฉ�อโกง  เปรียบเหมือนจะเดินทางด�วยรถเมล�จากบ�าน

ไปกรมบัญชีกลาง  ต�องมีสตางค�ค�ารถเป�น necessary condition แต�ถ�ามีสตางค�อย�างเดียว  ไม�รู�ว�าจะ

ข้ึนรถเมล�สายไหนหรือไม�รู�จักทาง  ก็ยังไม�พอ

 ถ�าท�านอธิบดีน้ัน  คงแก�เรียนกว�า  ด�วยความสันทัดกรณีของท�าน  ท�านเพ�งเล็งเห็นว�า  บัญชีแบบดี
ก็มี  แบบเลวก็มี  ท�านก็ว�าของท�านถูก  ถ�าทําบัญชีแบบเลวแล�ว  จะยืนหรือน่ัง  หรือแต�นอนทํา  ก็เม่ือยเปล�า

 บัดนี้  จะวิสัชนาป�ญหาของคุณเอียดที่ว�า  เพราะเหตุใดจึงต�องให�ขบป�ญหาคํานิยาม “ตงฉิน” กับ 

“กังฉิน” ดูไม�เก่ียวอะไรกับการท่ีเราต�องมาน่ังทําบัญชีกันเลย  สงสัยว�าคุณเอียดคงจะเขียนอย�างท่ีฝร่ังเขา

เรียกว�าเอาลิ้นดุนจนแก�มตุ�ย ( คือ tongue in cheek ) หรือ  อย�างไทยเราเรียกว�าถามเอาเรื่อง  รู�แล�ว

แกล�งทําเป�นถาม  เพ่ือยั่วให�สาธยาย  ก็เห็นเป�นจะต�องสาธยาย

 ความสุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินน้ัน  นิยามได�ง�าย คือ เม่ือศีลธรรมและกฎหมายระเบียบ

ข�อบังคับบัญญัติว�าอย�างใด  ก็ปฏิบัติไปอย�างนั้น  ไม�ประพฤติบิดเบือนไปจากมรรคคือแนวที่บัญญัติ  

การประพฤติบิดเบือนอาจจะเป�นได�ท้ังท่ีเป�นการกระทําผิด  อับท่ีเป�นการละเว�นไม�กระทําชอบ  การป�องกัน

ความทุจริตดังว�าน้ี  การบัญชีพอจะช�วยได�  จะขอยกตัวอย�างให�ฟ�ง

 (๑)  รัฐบาลต�องการก�อสร�างอะไรขึ้นอย�างหนึ่ง (จะเป�นตึก ถนน เขื่อน การประปา การไฟฟ�า  

การโทรศัพท�  ได�ทั้งนั้น)  ขออนุญาตจากสภาตั้งงบประมาณเป�นรายจ�าย  ถูกต�องตามกฎหมายทั้งหมด  

แต�เจ�าหน�าท่ีผู�ใหญ�ต�องการทุจริต  ก็สมคบกับผู�รับเหมาให�ต้ังราคาสูงกว�าท่ีควรจะเป�น  ส�วนเกินน้ัน  ตกลง

ให�นําไปบรรณาการเจ�าหน�าที่  เช�นนี้  การบัญชีควรจะช�วยป�องกันได�  คือ  คิดบัญชีต�นทุนการก�อสร�าง 

(cost accounting) นั้นโดยละเอียด  นําไปเปรียบเทียบกับรายอื่น ๆ (ถ�ามี)  ก็พอจะประมาณได�ว�าเป�น
การสมควรหรือไม�เพียงใด  ถ�าบัญชีมันฟ�องอยู�  ก็รายงาน  ถ�ารายงานแล�วผู�ใหญ�เฉย ๆ ก็เรียกว�าผู�ใหญ�

กังฉินด�วย  แต�ถ�ารายงานแล�วมีการเป�ดเผยขึ้น  อย�างน�อยก็อาจจะทําให�ผู�ที่ตั้งใจทุจริตในภายหลังย�อท�อ  

ไม�กล�ากระทําอีกก็ได�

 (๒)  เจ�าหน�าที่ที่มีหน�าที่เก็บภาษีอากร สมรู�ร�วมคิดกับผู�เสียภาษี  เก็บภาษีเข�าคลังแต�เพียงน�อย  
ให�ผู�เสียภาษีไปเสียภาษีนอกกฎหมายเป�นส�วนตัวแก�ตน  เช�นนี้  เรียกว�าทุจริต  ไม�มีป�ญหาเรื่องชนิดนี้แก�

ที่กรมบัญชีกลางมิได�ก็จริง  แต�แก�ได�ที่กรมเจ�าสังกัดของเจ�าหน�าที่นั้น หรือถ�ามีสารวัตรของกระทรวงการ

คลัง  ก็พอจะควบคุมได�  ด�วยวิธีการบัญชีที่ดี  ด�วยวิธีสอบบัญชีของผู�เสียภาษีว�าถูกต�องเป�นประการใด

ขุนนางกังฉินอย�างในตัวอย�างนี้  ประพฤติผิดพระบรมราชโองการ  อีกซ้ําในข�อที่  “ไปว�าการภาษีที่บ�านที่

เรือนของตัว”  (คุณดํารงว�าไว�)



 (๓)  กระทรวงทบวงกรมผู�มีหน�าท่ีจ�ายเงิน  แต�มิได�ทําบัญชีไว�ให�ถูกต�องอย�างน้ี  กระทําผิด ๒ ข�อ

คือ (ก) มีหน�าที่ทําบัญชีแล�วไม�ทํา  (ข) เป�ดช�องให�ทุจริตได�  วิธีแก�ไข  คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน

ต�องดูแลสอบดู  เมื่อเห็นบกพร�องก็รายงานกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางต�องเป�นพี่เลี้ยงฝ�ก

สอน  วางระเบียบบัญชีให�เขาทําถูกต�อง  มิฉะน้ันแล�วกรมบัญชีกลางจะมาน่ัง (หรือยืน)  ตะบันทําบัญชีกัน

ไปทําไม? (ตะบันแปลว�ามุ�ง)

 ผมขอยกตัวอย�างพร�อมด�วยวิธีแก�ไขมาเพียง  ๓ ข�อ  ถ�าจะให�เขียนอีก ๙๙๘ ข�อก็คงจะทําได�ถ�า

มีเวลา  และถ�าจะให�เอ�ยชื่อตัวละคร  ก็คงจะทําได�บางเรื่อง  แต�ต�องมาขอเล�ากันตัวต�อตัว  วารสารบัญชี

กลางไม�คิดหรือว�าจะแจกรางวัลสําหรับผู�เขียนท่ีนําเร่ืองโศกนาฏกรรมประเภทน้ีมาประกวดในหน�ากระดาษ

ของวารสาร?

 เท�าท่ีว�ามาน้ี  เห็นจะพอหอมปากหอมแล�ว  สําหรับคราวน้ี  แต�ท�านบรรณาธิการครับ  มีข�อท่ีควร

เสนอย้ําอยู�ก็คือ

 พรหมวิหาร  อุเบกขา  คือความวางใจเฉยอยู�  ต้ังใจเป�นกลางน้ัน  จะเป�นธรรมะท่ีดีได�บางโอกาส

ก็จริง  แต�ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�ใหญ�มีหน�าท่ีตรวจตราสอดส�องการบริหารราชการ  ถ�าเจอะข�อทุจริตแล�ว  จะหลบตัว

อาศัย “อุเบกขา” เป�นร�มโพธ์ิ  พร�อมกับเปล�งสุภาษิตว�า  “รู�รักษาตัวรอดเป�นยอดดี” น้ันแหละเป�นลักษณะ

กังฉิน  เพราะนอกจากแสดงความขลาดแล�ว  ยังเป�นการบกพร�องหน�าที่อย�างร�ายแรง  การยอมรับความ

ชั่วนั้น  เป�นความชั่วอยู�ในตัว (Toleration of evil is evil in itself.)

 ผมขอฟ�งความเห็นของนักเลงผู�อื่นด�วยตามเคย.

        

        ด�วยความนับถือ  

ป.ล.  เพื่อความกระจ�างแจ�งในวรรคแรกของจดหมายนี้  ขออธิบายว�า  ผมได�รับของขวัญ (ในฐานะผู�

เขียนบทความ) จากวารสาร  ในป�แรกคือ  เครื่องตั้งปากกาที่โต�ะ  ในป�ต�อมา  ได�รับนาิกาปลุกเรื่อย

สวยงาม  ขอแสดงความขอบคุณวารสารฯ ไว� ณ ที่นี่  กับแสดงความหวังไว�สําหรับอนาคตด�วย.
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