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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
มูลนิธไิ ชยง ลิ้มทองกุลเอื้อเฟอสถานที่สําหรับ ‘ลี้ภัย’ มลภาวะเพื่อเขียนรายงานนี้
หากปราศจากสถานที่อันเกื้อกูลตอการมีความสงบแหงจิตใจ รายงานนี้มิอาจเขียนไดเสร็จในเวลา
อันรวดเร็วเชนนี้
บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ชวยเหลือในการใหบริการคนขอมูลและบริการยืมหนังสือระหวางหองสมุดดวยความกระตือรือลน
คุ ณ ชเอม แก ว มรกต ช ว ยพิ ม พ ร ายงานนี้ ด  ว ยความประณี ต และอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ขอไดรับความขอบคุณจากกนบึ้งแหงหัวใจ
ทายทีส่ ดุ คําขอโทษสําหรับภรรยาและบุตรธิดาสําหรับความบกพรองในการดูแล
ครอบครัวตลอดชวงเวลาเดือนเศษที่ใชไปในการเขียนรายงานนี้ มิใชเพื่อแสดงถึงความเปน
อารยชน หากแตตอ งการบอกกลาววา เบื้องหลังงานวิจัยนี้มีความทุกขทนที่ประเมินคามิได
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1. ความเบื้องตน
บทความเรื่ อ งนี้ มิ ไ ด มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาเนื้ อ หาของนโยบายการรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Policy) ที่เปนมาและเปนอยูของรัฐบาลไทย หรือเสนอ
แนวนโยบายดังกลาวในอนาคต หากแตตองการศึกษาการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ (policy administration) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะวา ระบบการบริหารดังกลาวนี้ควร
จะปรับเปลี่ยนไปอยางไรในอนาคต
บทความเรือ่ งนีจ้ าแนกออกเป
ํ
น 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนบทนํา ตอนที่สองนําเสนอ
อรรถาธิบายวา เหตุใดการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงกลายเปนปญหาสําคัญยิ่งในอนาคต
ตอนที่สามพรรณนาถึงการบริหารนโยบายการคลังในประเทศไทย ตอนที่สี่กลาวถึงการบริหาร
นโยบายการเงินในปจจุบัน และตอนที่หาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต

2. ความสําคัญของปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ กลายมาเปน ปญ หาสํ าคัญของสังคมเศรษฐกิจโลก
นับตั้งแตเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันในป 2516-2517 เปนตนมา สภาพที่ระบบทุนนิยมโลกมี
เสถียรภาพ อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลักไมแกวงไกว
ดังทีเ่ ปนอยูใ นทศวรรษ 2500 และตนทศวรรษ 2510 ไมปรากฏอีกเลยหลังจากนั้น ในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมานี้ มิติดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา
เหตุใดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงกลายมาเปนปญหาสําคัญของประเทศตางๆ
และของสังคมเศรษฐกิจโลก บทความเรื่องนี้เสนออรรถาธิบาย โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้

2
(1) กระบวนการสากลานุวัตรของทุนและทรัพยากรการเงิน
(2) ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(3) แนวนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
(4) บทบาทของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
(5) การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครอง
2.1 กระบวนการสากลานุวัตรของทุนและเงิน
กระบวนการสากลานุวัตรของทุน (Internationalization of Capital) ซึ่งเติบใหญ
หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อกวาสองรอยปที่แลว ขยายตัวอยางรวด
เร็วในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังทศวรรษ 2520 เปนตนมา
ทุ น ในประเทศตางๆ แปรสภาพเปนทุนไรสัญชาติ กระบวนการสากลานุวัตรของทุนเริ่มตน
ในประเทศอุตสาหกรรมเกา และปรากฏตอมาในประเทศอุตสาหกรรมใหม บัดนี้กําลังปรากฏ
ในประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) ทุนสากลจึงขยายอยางที่
ไมเคยปรากฏมากอน ในชวงเวลาเดียวกันนี้ กระบวนการสากลานุวัตรของทรัพยากรทางการเงิน
(Internationalization of Finance) ขยายตัวควบคูกับกระบวนการสากลานุวัตรของทุนดวย
การกอเกิดและการขยายตัวของตลาดหลักทรัพยในประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งรุนแรกและรุนที่
สอง ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมีการเชื่อมโยงทั้งตลาดเงินและ
ตลาดทุนระหวางประเทศตางๆ และชวยผนึกโลกทั้งโลกเขาดวยกัน
การขยายตั วของกระบวนการสากลานุวัตรของทุนและทรัพยากรทางการเงิน
ยังผลใหเงินและทุนกลายเปนปจจัยการผลิตที่มีลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ (foot-loose) มากยิ่งขึ้น
ทัง้ ในเชิงกาละและเทศะ (time and space) หากพิจารณาในดานกาละ กระบวนการสากลานุวัตร
ทํ าให อั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงด ว ยความถี่ ม ากกว า เดิ ม
หากพิจารณาในดานเทศะ ระยะทางหรือความหางไกลมิใชอุปสรรคหรือเครื่องกีดขวางในการ
เคลื่อนยายทุนและทรัพยากรทางการเงินระหวางประเทศอีกตอไป ทั้งนี้ดวยความเกื้อกูลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของทุนและทรัพยากรทางการเงินที่มีมากขึ้น มีสวนสราง
ความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศตางๆมากขึ้นโดยมิพักตองสงสัย เงินและทุน
สามารถเคลื่อนยายจากแหลงที่ใหอัตราผลตอบแทนตํ่าไปสูแหลงที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงไดอยาง
รวดเร็ว ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการเติบใหญของสถาบันการเงินและ
ธุรกิจหลักทรัพยขนาดใหญ เกื้อกูลใหมีการเก็งกําไรซื้อขายหลักทรัพยมากขึ้น เงินทุนจะหลั่งไหล
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เขาไปสูตลาดหลักทรัพยที่ยังมีชองโอกาสในการเก็งกําไร ครั้นเมื่อจัดการหาประโยชนจากการ
เก็งกําไรแลว เงินทุนทีม่ ลี กั ษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ เหลานี้ก็พากันตบเทาเขาไปไป ‘ขมขืน’ ตลาด
หลักทรัพยอนื่ ตอไป นอกเหนือจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพื่อหาประโยชนจากการ
เก็งกํ าไรในการซื้อขายหลักทรัพยแลว ยังมีการเคลื่อนยายเงินทุนเพื่อหาประโยชนจากความ
แตกตางดานอัตราดอกเบี้ยในประเทศตางๆอีกดวย การเคลื่อนยายเขาและออกของเงินทุนระยะ
สั้ น เหล า นี้ มี ส  ว นสั่ น คลอนเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ โดยมิ พั ก ต อ งสงสั ย ป ญ หาเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของทุนและทรัพยากรทางการเงินดังกลาวนี้ จะมี
มากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปริมาณและความถี่ในการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาปงระเทศดัง
กลาวนี1้
2.2 ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกา จนแปรเปลี่ยน
เปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) โดยที่บริการการเงินเปนบริการที่ทรงความสําคัญ
ยิ่ง ทํ าใหประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ผลักดันใหปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เพือ่ ใหมกี ารคาบริการโดยเสรี แมวาประเทศโลกที่สามจะขัดขืน แตมิอาจฝนอํานาจตอรองที่เหนือ
กวาของประเทศมหาอํานาจได ในดานหนึ่ง ประเทศมหาอํานาจผลักดันใหจัดระเบียบการคา
บริการโดยเสรีในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ซึ่งประสบความสําเร็จ
ระดับหนึ่ง ในอีกดานหนึ่ง ประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปอาศัยการเจรจาในลักษณะทวิภาคีกดดันใหประเทศคูคาเปดตลาดการเงิน จุดแหง
การกดดันเริ่มจากประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่หนึ่งไปสูรุนที่สอง2
การจั ด ระเบี ย บการค า บริ ก ารโดยเสรี ก็ ดี และการกดดั น ให ป ระเทศต า งๆ
เปดตลาดการเงินก็ดี ประกอบกับความสําเร็จของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยก็ดี ยังผลให
ประเทศต า งๆ ในสั งคมเศรษฐกิจ โลกมีค วามสัม พัน ธอัน เชื่อ มโยงอยางแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
แนวนโยบายเสรีนยิ มทางดานการผลิต การคา และการเงิน ทําใหขนาดของการเปดประเทศมีมาก
ขึ้น อันเปนเหตุใหความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศมหาอํ านาจและประเทศคูคา
รายสําคัญสามารถสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ได สําหรับประเทศที่มีขนาด
เล็กเมื่อเทียบกับสังคมเศรษฐกิจโลก ดังเชนประเทศไทย ผลกระทบอันเกิดจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะมีมากเปนพิเศษ
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2.3 แนวนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
รัฐบาลไทย โดยธนาคารแหงประเทศไทย เริ่มดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
นับตัง้ แตป 2533 เปนตนมา โดยจําแนกออกเปน 3 แผน คือ3
(1) แผนพัฒนาระบบการเงินขั้นที่หนึ่ง (2533-2535) ประกอบดวยแผนงานหลัก
4 ดาน ดานแรกเปนแผนการผอนคลายขอจํากัดตางๆดานอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินทรัพยของ
สถาบันการเงิน และการปริวรรตเงินตรา ดานที่สองเปนแผนการปรับปรุงการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน และการปรับปรุงกฎเกณฑการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล BIS (= Bank for International Settlements) ดานทีส่ ามเปนแผนการพัฒนา
ตราสารการเงินและตลาดหลักทรัพยประเภทนี้ ดานที่สี่เปนแผนการพัฒนาระบบการหักบัญชี
ระหวางธนาคาร และการจัดตั้งโรงพิมพธนบัตรแหงที่สอง
(2) แผนพัฒนาระบบการเงินขั้นที่สอง (2536-2538) เปนแผนการพัฒนาประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต (Bangkok International
Banking Facilities = BIBFs)
(3) แผนพัฒนาระบบการเงินขั้นที่สาม (2538-2543) เปนแผนพัฒนาตอเนื่องจาก
สองแผนแรก โดยเนนการพัฒนาโครงสรางทางการเงินของประเทศและเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของระบบการเงิน รวมตลอดจนการกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค
การดําเนินนโยบายการเงินเสรีมีผลในการเชื่อมโยงตลาดการเงินไทยเขากับตลาด
การเงินระหวางประเทศแนนแฟนยิ่งขึ้น การเลือกเสนทางดังกลาวนี้เปนการดําเนินนโยบายลูตาม
ลม ดานหนึ่งมิอาจทนกระแสสากลานุวัตรของทุนและทรัพยากรการเงิน ในอีกดานหนึ่งเปนการ
ปรับตัวตามระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่กําลังแปรเปลี่ยนไป ประโยชนที่คาดวาจะไดจาก
การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ ที่สําคัญไดแก การเขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ ซึ่งเทากับ
เปนการผอนคลายขอจํากัดทางดานทรัพยากร (resource constraint) อันเกื้อกูลตอการขยายตัว
ของการ ลงทุนภายในประเทศ นอกจากนี้ การเปดตลาดการเงินยังทําใหสถาบันการเงินภายใน
ประเทศตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพราะตองเผชิญการแขงขันจากสถาบันการเงิน
ต า งประเทศมากขึ้ น แต น โยบายการเงิน เสรีก อใหเ กิดตน ทุน แกสัง คมไทยดว ย เพราะการ
เคลื่อนยายเขาออกของเงินทุนระหวางประเทศมีสวนสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะ
ความเสีย่ งอันเกิดจากความไรเสถียรภาพมีมากขึ้น (Nijathaworn, 1995a)
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2.4 บทบาทของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
ในโลกเสรีนยิ มทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit
Rating Agency) มีบทบาทสํ าคัญในการกําหนดชะตากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ
สถาบันจัดอันดับบางสถาบันผานรอนผานหนาวมาเกือบศตวรรษ และมีผลงานอันเปนที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ4 การจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของสถาบันเหลานี้ มีผลโดยตรงตอ
การจัดสรรทรัพยากรระหวางประเทศ ประเทศที่ถูกลดอันดับแสดงใหเห็นวา ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมีความงอนแงนมากขึ้น ผูที่เขาไปลงทุนหรือสถาบันที่ใหเงินกูแกประเทศดังกลาวนี้
มีความเสี่ยงตอการขาดทุนหรือตอการสูญหนี้มากขึ้น จารีตในตลาดการเงินระหวางประเทศ
จึงมีธรรมเนียมการปฏิบัติวา สถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงขึ้นสําหรับเงินกูที่ใหแก
ประเทศที่ถูกลดอันดับ เพื่อใหคุมกับภาวะความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ดวยเหตุดังนี้ ประเทศที่ถูกลด
อันดับจะตองเสียตนทุนของทุนแพงขึ้น อันบั่นทอนฐานะการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
แตปญหาที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ ไมเพียงแตกระแสการเคลื่อนยายเงินทุนเขาสูประเทศที่ถูกลด
อันดับจะชะลอตัวเทานั้น หากทวาเงินทุนที่อยูในประเทศนั้นอยูแลวยังไหลออกอีกดวย การสูญเสีย
ความนาเชือ่ ถือทางการเงินจึงมีผลกระทบตอฐานะสัมพัทธของประเทศในลูวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ
(catching-up process) อยางสําคัญ นอกจากนี้ การเคลื่อนยายออกนอกประเทศของเงินทุน
อยางฮวบฮาบยังกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกดวย
ประเทศทีด่ าเนิ
ํ นอยูบนแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน จึงตองระมัดระวังมิใหถูกลด
อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น เพราะการถู กลดอัน ดั บมีผ ลกระทบลุม ลึ ก และกวา งไกล
ตอเสถียรภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากตองการภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจก็ตองพยายาม
เขยิบอันดับความนาเชื่อถือดังกลาว แตการณจะเปนเชนนี้ไดก็ตองใหความสําคัญแกการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กลาวคือ อัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศจะตองมีนอยหรือไมมีเลย ฐานะของทุนสํารองระหวางประเทศ
มัน่ คง ฐานะการคลังแข็งแรง และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงพอสมควร
นโยบายการเงิ น เสรี ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยพึ่ ง พิ ง เงิ น ทุ น จาก
ตางประเทศมากขึ้น มีผลในการผลักระบบเศรษฐกิจไทยเขาไปอยูในอุงมือของสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือทางการเงิน ในการธํารงหรือไตอันดับความนาเชื่อถือดังกลาว รัฐบาลจําตองให
ความสํ าคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนปฐม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การเลือกแนวทางเสรีนิยมทางการเงินทําใหตองสูญเสียเสรีภาพในการเลือกเปาหมายของระบบ
เศรษฐกิจ
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2.5 ระบอบการเมืองการปกครอง
สังคมการเมืองไทยตกผลึกสูระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน ไมวาการเลือกตั้งจะเปนไปดวยความเปนธรรมหรือไม
รัฐบาลนักเลือกตั้งมีเปาหมายในการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด (Vote-Gains Maximization) ใน
การเลือกตั้งครั้งตอไป (Down 1957) การแยงชิงงบประมาณแผนดินลงสูพื้นที่ อันเปนเขตการ
เลือกตั้งของตนก็ดี การผลักดันใหมีงบ ส.ส. และเขยิบวงเงินงบ ส.ส.ก็ดี ลวนแลวแตเปนประจักษ
พยานของการใชงบประมาณแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ในหลายตอหลายกรณี
นักเลือกตัง้ ใชอานาจทางการเมื
ํ
องผันงบประมาณไปใหแกหัวคะแนน โดยผานกระบวนการจัดจาง
จัดซื้อ อันเปนมรรควิธีสํ าคัญในการกระชับสายสัมพันธในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลนักเลือกตั้งจึงมีแรงจูงใจที่จะผลักดันใหเพิ่มงบประมาณรายจาย แตไมมี
แรงจูงใจในการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น เพราะการเก็บภาษีอากรทําลายคะแนนนิยมทางการเมือง
รัฐบาลนักเลือกตั้งจึงมีแนวโนมที่จะใชงบประมาณขาดดุล (Buchanan and Wagner 1977)
การดํ ารงอยู  ข องสิ่ ง จู ง ใจในการใช ง บประมาณขาดดุ ล โดยที่ ส  ว นขาดดุ ล
มีแนวโนมเพิม่ ขึ้น ไมเปนผลดีตอสุขภาพของสังคมเศรษฐกิจไทย เพราะเอื้ออํานวยใหเกิดปญหา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ได โ ดยง า ย การที่ รั ฐ บาลนั ก เลื อ กตั้ ง หลายยุ ค หลายสมั ย มิ ไ ด ใ ช
งบประมาณขาดดุล หาไดหมายความวาไมมีสิ่งจูงใจในการใชงบประมาณขาดดุลในโครงสราง
การเมืองปจจุบัน หากแตเปนเพราะมีการทัดทานจากขุนนางนักวิชาการในระบบราชการและ
ชุมชนวิชาการ หรือมิฉะนั้นความรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดชวยใหรายไดรัฐบาลเพิ่มเทาทันหรือ
มากกวารายจาย
สังคมที่มีโครงสรางการเมืองอันมีสิ่งจูงใจในการใชงบประมาณขาดดุล จําเปน
ตองใหความสํ าคัญแกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนพิเศษ การปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อลดทอนสิ่งจูงใจในการใชงบประมาณ
ขาดดุลจึงเปนเรื่องสําคัญ ปญหาพื้นฐานมีอยูวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไร
ในเมือ่ การบริหารราชการแผนดินอยูในมือของนักเลือกตั้ง ซึ่งตองการใชงบประมาณแผนดินในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมือง

3. การบริหารนโยบายการคลัง
นั บตั้ ง แต ก ารปฏิ รูป ระบบราชการในรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนตนมา กระทรวงการคลัง (หรือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเดิม) มีหนาที่ในการ
กําหนดและบริหารทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน ซึ่งรวมถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
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ดวย ครั้นมีการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 หนาที่ในการกําหนดและบริหาร
นโยบายการเงินคอยๆ โอนใหเปนหนาที่ของธนาคารกลาง โดยที่ยังคงมีการยื้ออํานาจหนาที่
ระหวางหนวยงานทั้งสองเปนระยะๆ
ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายการคลัง การเติบใหญทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
การขยายตัวของระบบราชการ และความซับซอนของกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ที่มีมากขึ้น ทําใหการกําหนดและการบริหารนโยบายการคลัง ซึ่งเดิมเคยรวมศูนยอยูที่กระทรวง
การคลั ง เริ่ม มี ลัก ษณะกระจัด กระจายมากขึ้ น ซึ่ง กระทบตอการบริหารนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 การบริหารนโยบายงบประมาณรายจาย
เมื่ อ พิ จ ารณาจากแง มุ ม ของเป า หมายการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ
มีประเด็นพึงพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารนโยบายงบประมาณรายจายอยางนอย 7 ประเด็น คือ
(1) กระบวนการงบประมาณ
(2) การกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
(3) เพดานสวนขาดดุลงบประมาณ
(4) บทบาทของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการงบประมาณ
(5) ขอยกเวนเพื่อความยืดหยุนทางการคลัง
(6) การใชเงินนอกงบประมาณ
(7) รายจายภาครัฐวิสาหกิจ
3.1(1) กระบวนการงบประมาณ
เมื่อพิจารณาจากเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
งบประมาณอาจจําแนกเปน 2 แนวทาง คือ
(1) กระบวนการ ‘รายจายกําหนดรายได’ ไดแก กระบวนการงบประมาณที่เริ่มตน
ดวยการกํ าหนดระดับรายจายตามที่รัฐบาลตองการ โดยอิงอยูกับเปาหมายหนึ่งเปาหมายใด
หรือหลายเปาหมายก็ได แลวจึงหารายรับสําหรับการใชจาย หากรายรับประเภทรายไดไมพอเพียง
ก็แสวงหารายรับประเภทเงินกู และ/หรือนําเงินคงคลังออกมาชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณ
(2) กระบวนการ ‘รายไดกําหนดรายจาย’ ไดแก กระบวนการงบประมาณที่เริ่มตน
ดวยการพิจารณาขีดจํากัดทางดานรายได แลวจึงกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายใหสอดคลอง
กับความสามารถในการหารายได โดยที่งบประมาณมิจําตองสมดุลเสมอ
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ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุคปจจุบัน กระบวนการงบประมาณเคยเปนประเด็น
ทางการเมืองหลายกรรมหลายวาระ ในทศวรรษ 2490 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเลือกใช
กระบวนการงบประมาณที่เริ่มตนดวยการกําหนนดวงเงินงบประมาณรายจาย โดยไมคํานึงถึง
ศักยภาพในการหารายได จนงบประมาณขาดดุลจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 24942497 การใชจา ยอยางเกินตัวของรัฐบาล มีสวนสรางปญหาเงินเฟอในชวงเวลาดังกลาว ธนาคาร
แหงประเทศไทยกลาวเตือนรัฐบาลถึงปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นในรายงานประจําป ทั้งในป 2495
และ 2496 พรอมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลตัดทอนรายจาย และจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่
จะใชจาย5
ในรายงานประจําป 2497 ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอวา
“วิธีการงบประมาณและวิธีปฏิบัติในขณะนี้ชักจูงใหมีการจายเงินมากกวาที่จะ
สามารถจัดหาได คือ ถือหลักรายจายเปนเกณฑในการกําหนดรายได ซึ่งเปนวิธีที่ไมเหมาะสมอ
ยางยิง่ สําหรับการคลังของประเทศไทยในปจจุบัน ธนาคารใครขอเสนอใหเปลี่ยนเปนวิธีใหม โดย
ถือรายไดเปนหลักเกณฑประมาณการรายจาย...”6
ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีผลบังคับใช กระบวนการ
งบประมาณเริม่ แปรเปลี่ยนจากการยึดหลัก ‘รายจายกําหนดรายได’ มาเปนหลัก ‘รายไดกําหนด
รายจาย’ หลักการงบประมาณดังกลาวนี้ทรงอิทธิพลตลอดยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
เรืองอํานาจในระหวางป 2504-2515 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
เมือ่ มีรฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตั้ง รัฐบาลเหลานี้มีแนวโนมที่จะใชงบประมาณเปนเครื่องมืออัดฉีด
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะตีจากหลัก ‘รายไดกําหนด
รายจาย’ ไปสูหลัก ‘รายไดกําหนดรายได’ ความพยายามดังกลาวนี้เริ่มปรากฏในรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช (มีนาคม 2518-มกราคม 2519) งบประมาณมิไดเปนเพียงเครื่องมือในการอัดฉีด
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐิจกิจเทานั้น หากยังเปนเครื่องมือในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
อีกดวย โครงการผันเงินสูชนบทในฤดูแลงป 2518 ผุดขึ้นกลางปงบประมาณ 2518 นั้นเอง ทั้งนี้
ดวยการนําเงินคงคลังออกมาใช หากรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้งมีอายุยืนยาว หลัก ‘รายจาย
กําหนดรายได’ อาจมีโอกาสฝงตัวในระบบการงบประมาณ แทนที่หลัก ‘รายไดกําหนดรายจาย’
แตเปนเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิไดมีอายุยืนยาว การฝงตัวของหลักการดังกลาวจึงยัง
ไมปรากฏ
ภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 พลังนอกระบบราชการสิ้นบทบาท
ในกระบวนการงบประมาณ แตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
และการเลือกตัง้ ป 2522 ทําใหนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหวนกลับมามีบทบาท แมรัฐบาล
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พลเอกเปรม ติณสูลานนท (มีนาคม 2523 - สิงหาคม 2531) จะเปนรัฐบาลของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย แตรัฐบาลดังกลาวตองอาศัยพรรคการเมืองเปนฐานความชอบธรรม เมื่อพรรค
กิจสังคมยึดกุมอํานาจในการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 (มีนาคม
2523 - มกราคม 2524) นโยบายเงินผันหวนกลับมาใหมในฤดูแลงป 2523 ภายใตชื่อโครงการ
‘การสรางงานในชนบทในฤดูแลง’ ทั้งนี้ดวยการนํ าเงินคงคลังออกมาใชดุจเดียวกับป 2518
นโยบายงบประมาณแบบ ‘เจาบุญทุม’ ถูกใชเปนเครื่องมือในการอัดฉีดความจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง หลัก ‘รายจายกําหนดรายได’ เขามา
แทนทีห่ ลัก ‘รายไดกาหนดรายจ
ํ
าย’ อยางชัดเจนในการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2524 โดยที่ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไมเห็นดวยกับนโยบายงบประมาณในป
นั้น แตการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบ ‘เจาบุญทุม’ ระหวางปงบประมาณ 2523-2524
เปนไปโดยมิไดดูตามาตาเรือ กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ มิไดพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ที่กําลังกอเกิดในระบบทุนนิยมโลก อันเปนผลจากวิกฤติการณนํ้ามันป 2522 สงครามดอกเบี้ย
ระหวางยุโรปตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาป 2523 และภาวะราคาสินคาขั้นปฐมตกตํ่าในเวลาตอมา
(2524-2529) ผลที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะถดถอยตามไปดวย ภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจนํ ามาซึ่งภาวะถดถอยแหงรายได เมื่อกระแสการเบิกจายเงินจากคลัง
ไหลเชี่ ย ว ในขณะที่ ก ระแสการนํ าเงิ น ส ง คลั ง อ อ นตั ว ลง รั ฐ บาลต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาการ
ขาดสภาพคลอง จนเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางป 2523-2525 (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2528
บทที่ 6)
การถอนตัวของพรรคกิจสังคม อันนํ ามาซึ่งจุดจบของรัฐบาลเปรม 1 มีผล
ตออายุขยั ของหลัก ‘รายจายกําหนดรายได’ หลัก ‘รายไดกําหนดรายจาย’ กลับเขามามีอิทธิพล
ในกระบวนการงบประมาณ เพราะตลอดอายุขัยของรัฐบาลเปรม 2-5 (2524-2531) รัฐบาลละทิ้ง
นโยบายงบประมาณแบบ ‘เจาบุญทุม’ หันมาดํ าเนินนโยบายงบประมาณแบบ ‘กระยาจก’
ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลังอยางเขมงวด
เมือ่ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 สิ้นอายุลง
และเมืองไทยกาวเขาสูยุคใหมที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนับตั้งแตป 2531 หลัก
‘รายจายกําหนดรายได’ มีทีทาวาจะฟนคืนชีพ แตเปนเพราะวิกฤติการณเงินคงคลังป 2523-2525
ยังคงอยูในความทรงจํา เสียงทัดทานจากขาราชการและชุมชนวิชาการยังทรงพลัง ประกอบกับ
สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยก า วเข า สู  ยุ ค ทองทางเศรษฐกิ จ ในระหว า งป 2531-2533 การเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจไดชวยสรางรายไดแกรัฐบาล ดวยเหตุที่ระบบภาษีอากรมีตัวรักษาเสถียรภาพทาง
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เศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (automatic stabilizers) รัฐบาลจึงมีฐานะการคลังเกินดุล และเงินคงคลัง
สะสมเพิม่ ขึ้นเปนอันมากนับตั้งแตป 2531 เปนตนมา
จากการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน เราอาจกลาวสรุปบทเรียน
ไดอยางนอย 4 ประการ
ประการแรก รัฐบาลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีแนวโนมที่จะยึดหลัก ‘รายได
กําหนดรายจาย’ ในการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป การไมใชจายเกินตัวเปนวินัย
ทางการคลั ง ที่ บ รรดาขุ น นางนั ก วิ ช าการในสั ง กั ด ธนาคารแหง ประเทศและกระทรวงการคลัง
พยายามสรางขึน้ เพราะเคยไดบทเรียนอันเลวรายในรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามมากอนแลว
ประการที่สอง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีแนวโนมที่จะยึดหลัก ‘รายจาย
กํ าหนดรายได ’ เพราะต อ งการใช ง บประมาณแผ น ดิ น ในการอั ด ฉี ด ความจํ าเริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ และสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
ประการที่ ส าม แม ว  า ภู มิ ห ลั ง ของรั ฐ บาลมี ค วามสํ าคั ญ ต อ กระบวนการ
งบประมาณที่เ ลื อก แตค วามแตกต า งที่สํ าคัญก็ขึ้นอยูกับภูมิหลังของผูกุมบังเหียนนโยบาย
เศรษฐกิจดวย หากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง มี ภู มิ ห ลั ง เป น ข า ราชการ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง
และธนาคารแหงประเทศไทยดวยแลว นโยบายการคลังก็จะดําเนินอยูในแนวทางอนุรักษนิยม
ซึง่ เนนการไมใชจายเกินตัวและยึดหลัก ‘รายไดกําหนดรายจาย’ แตผูกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจ
ที่ ม าจากภาคเอกชน มั ก จะมี แ นวโน ม ที่ จ ะบริ ห ารรั ฐ กิ จ ดุ จ เดี ย วกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ เอกชน
ประพฤติกรรมของรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งนายบุญชู โรจนเสถียรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง นับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ แมวานายอํานวย วีรวรรณ อดีต
ปลัดกระทรวงการคลัง จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลเปรม 1 แตเปน
เพราะบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจอยูในการยึดกุมของรองนายกรัฐมนตรี (นายบุญชู โรจนเสถียร)
หลัก ‘รายจายกําหนดรายได’ จึงทรงอิทธิพลในกระบวนการงบประมาณ ในยุครัฐบาลนายชวน
หลีกภัย (กันยายน 2535-กรกฎาคม 2538) เมื่อนายธารินทร นิมมานเหมินท ทิ้งตําแหนงกรรมการ
ผู จัดการใหญ ธ นาคารไทยพาณิ ชย มารับตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดให
สัมภาษณสอื่ มวลชนเมือ่ แรกรับตําแหนงวา มีนโยบายที่จะนําเงินคงคลังที่เหลืออยูเปนจํานวนมาก
ไปใชใหเปนประโยชนแกราษฎรในชนบท ความดําริดังกลาวนี้ไดรับการทัดทานและทวงติงจาก
เทคโนแครตทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย รวมตลอดจนชุมชนวิชาการ
หรือแมแตสวนเสี้ยวของเทคโนแครตที่อยูในพรรคประชาธิปตยนั้นเอง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2538
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: 49-55) เมือ่ รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา ยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน (กรกฎาคม
2538 - พฤศจิกายน 2539) นายบรรหารไดสั่งการใหเพิ่มวงเงินงบประมาณ ทั้งๆที่ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินประจําป 2539 กําลังเขาสภาอยูแลว แนวความคิดวาดวยการ
อัดฉีดงบประมาณเพื่ อ การเติบ โตทางเศรษฐกิ จปรากฏอยา งชั ด เจนในงบประมาณป 2540
แตเพียงชัว่ เวลาเดือนเศษที่งบประมาณนี้ออกใช ก็เกิดภาวะรายไดรัฐบาลถดถอย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมิไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตัดทอนงบประมาณ
20,000-25,000 ลานบาท ตองลาออกจากตําแหนง ความแตกตางมีอยูวา นายบดี จุณณานนท
รัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบงบประมาณป 2540 มีภูมิหลังมาจากสํานักงบประมาณ สวนนายสุรเกียรติ์
เสถียรไทย รัฐมนตรีผูรับผิดชอบงบประมาณป 2539 มาจากชุมชนวิชาการ
ประการที่สี่ ความเสียหายอันเกิดจากกระบวนการงบประมาณที่ยึดหลัก ‘รายจาย
กําหนดรายได’ จะเกิดขึ้นหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ การใช
หลักการดังกลาวนี้ในปงบประมาณ 2518-2519 เปนชวงเวลาที่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากวิกฤติการณนํ้ามันป 2516-2517 กําลังสลายตัว การฟนตัวทางเศรษฐกิจจึงทําใหผลกระทบ
ที่มีตอฐานะการคลังไมปรากฏ แตการใชหลัก ‘รายจายกํ าหนดรายได’ ในปงบประมาณ
2523-2524 กลับกอความเสียหายทางการคลังอยางรายแรง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยกําลัง
ถูกฉุดลงสูภาวะถดถอย การอัดฉีดงบประมาณเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังป 2531 ไมสราง
ความเสียหายทางการคลัง เนื่องจากเปนชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ชวยเสริมฐานะการคลังอยางสําคัญ แตภาวะถดถอยในชวงป 2539-2540 อาจมีผลกระทบตอ
ฐานะการคลัง หากไมมีการตัดทอนงบประมาณรายจาย
การตอสูร ะหวางหลักการ ‘รายไดกําหนดรายจาย’ กับหลักการ ‘รายจายกําหนด
รายได’ เปนการตอสูที่ปราศจากวิวาทะ ทั้งนี้ไมเคยปรากฏวามีการถกเถียงอภิปรายในที่สาธารณะ
เกี่ ย วกับข อดี และข อเสียของหลักการทั้งสองนี้ หลักการใดจะถูกหยิบขึ้นมาใชก็ขึ้นอยูกับวา
ใครเป น ผู  ยึดกุ ม อํ านาจรั ฐ และผู  ยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ ให ค วามสํ าคั ญ แก เ ป า หมายการเติบ โต
ทางเศรษฐกิจเหนือเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือไม ความเปนมาในอดีต
อาจชวนใหเขาใจวา หลักการ ‘รายจายกําหนดรายได’ มาพรอมกับระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่
หลักการ ‘รายไดกําหนด รายจาย’ ฝงอยูในระบอบเผด็จการ แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะ
ในยุคทศวรรษ 2490 อันเปนยุคเผด็จการ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามก็เคยเลือกใชหลักการ
‘รายจายกําหนดรายได’ มาแลว
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3.1(2) การกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุค
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีการจัดตั้งหนวยงานใหม ซึ่งทําหนาที่กําหนดและบริหารนโยบาย
การคลัง อันไดแก สํานักงบประมาณ ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักเศรษฐกิจการคลัง
ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังทําหนาที่เสนาธิการในการกําหนด
นโยบายการคลั ง ส ว นสํ านั ก งบประมาณทํ าหนา ที่กํ าหนดและบริห ารนโยบายงบประมาณ
พรอมกันนีก้ ็มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
นวัตกรรมใหมในกระบวนการงบประมาณ ก็คือ การมีคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ซึ่งทํ าหนาที่กํ าหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป คณะกรรมการดังกลาวนี้ประกอบดวย
ผูแทนจากกระทรวงการคลัง สํ านักงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย และสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเดิม)
หน ว ยงานทั้ ง สี่ต า งเสนอประมาณการเกี่ย วกับ สภาวการณ ทางเศรษฐกิจในดานตางๆ และ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศเพื่อพิจารณากําหนดวงเงินงบประมาณรายจาย ขอมูลที่ใชในการนี้ที่สําคัญ
ไดแก ประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สภาพการผลิตในภาคเศรษฐกิจตางๆ
ภายในประเทศ สถานการณทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจโลก สภาวการณทางการเงิน
ทัง้ ภายในและระหวางประเทศ ศักยภาพในการหารายไดของรัฐบาล และความตองการใชจายเงิน
ของระบบราชการ
ทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มีอิทธิพล
อยางสําคัญตอการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ทฤษฎีดังกลาวนี้มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีปริมาณเงิน (Quantity Theory of Money) ของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก หลักการ
สําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจักตองอยูในระดับที่เหมาะสม
กับปริมาณการผลิต หากปริมาณเงินมีมากเกินไปจะสรางแรงกดดันใหเกิดภาวะเงินเฟอ แตถา
ปริมาณเงินมีนอยเกินไป อาจนํามาซึ่งภาวะเงินฝดและการขาดสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจได
ตามทฤษฎีลกู โปง 3 ลูกสูบ ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถูกกํากับโดยลูกสูบ 3 คู
ลูกสูบ คูแ รกไดแก ลูกสูบการคลัง อันประกอบดวยการเก็บภาษีอากรและการใชจายของรัฐบาล
ลูกสูบคูที่สองเปนลูกสูบการเงินภายในประเทศ อันประกอบดวยการขยายเครดิตและการลด
เครดิตในระบบการเงิน สวนลูกสูบที่สามเปนลูกสูบการเงินระหวางประเทศ โดยที่การเคลื่อนยาย
เงินทุนเขาออกระหวางประเทศกระทบตอปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดวย7
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ในการกํ าหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
จักตองคํ านึงถึงการทํ างานของลูกสูบทั้งสาม ทั้งนี้เงินงบประมาณรายจายประจํ าปที่กํ าหนด
จักตองไมมผี ลในการทําใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป
นัยสํ าคัญของทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ ก็คือ นโยบายการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจจักตองดํ าเนินในทิศทางที่เนนการปองกันมิใหเกิดปญหา มากกวาที่จะปลอย
ใหเกิดปญหาขึน้ แลวหาทางแกไขในภายหลัง ซึ่งอาจยากแกการเยียวยา ทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ
ไมยอมรับหลักการอัดฉีดงบประมาณเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ งบประมาณแผนดินจะใชเปน
เครื่องมือในการบรรลุเปาหมายอื่นๆได ไมวาจะเปนเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเปาหมายการกระจายรายได ก็ตอเมื่อการใชจาย
ของรัฐบาลไมสรางปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายงบประมาณจึงถูกครอบงํ าโดย
เปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน
ทฤษฎี ลูก โปง 3 ลู กสูบมีอิทธิพลอยางสูงในการกํ าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจําป อยางนอยที่สุดจนถึงป 2521 วิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้นในป 2516-2517 อาจมีผล
กระทบตออิทธิพลของทฤษฎีนี้ ในขณะที่ทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ ยึดพื้นฐานในการจัดการดาน
อุปสงค (Demand Management) ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตวิกฤติการณนํ้ามัน
กอใหเกิดปญหาเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยทางดานอุปทาน (supply inflation) การแกปญหาพื้นฐาน
ดังกลาวนีต้ อ งเนนการจัดการดานอุปทาน (Supply Management) การควบคุมปริมาณเงินมิอาจ
แกปญ
 หาในลักษณะนี้ได แมวาอิทธิพลของทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบ จะลดนอยถอยลงในชวงหลังป
2521 แตก็หาไดหมดไปไม แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีดังกลาวนี้ยังคงเปนประโยชนตอการ
ดําเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ8
การมีคณะกรรมการเฉพาะกิจจากหนวยงานหลัก 4 หนวย ทําหนาที่กําหนด
วงเงินงบประมาณรายจายประจําป มีนัยสําคัญประการหนึ่งวา มีการประสานการดําเนินนโยบาย
การคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะในระดับหนึ่ง ทฤษฎีลูกโปง 3
ลู ก สู บ ก็ มี นั ย เกี่ ย วกั บ การประสานการดํ าเนิ น นโยบายดัง กลา วนี้ ในยุ คตนทศวรรษ 2500
การประสานการดําเนินนโยบายมีปญหานอย เพราะผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผูอํานวย
การสํานักงบประมาณ และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนคนเดียวกัน (นายปวย
อึ๊งภากรณ)
แต ก ารประสานการดํ าเนิ น นโยบายดั ง กล า วนี้ ห าได ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ไม
เพราะนโยบายงบประมาณรายจายพิจารณาเฉพาะรายจายของรัฐบาลสวนกลาง หาไดพิจารณา
ถึงการใชเงินนอกงบประมาณ รวมตลอดจนการกอหนี้ตางประเทศไม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจมิใชที่ประชุมที่พิจารณาความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนดวย
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วงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ าป ที่ กํ าหนดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิ จ
ตองผานขึน้ ไปขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การใชอํานาจทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลง
วงเงินงบประมาณรายจายประจําปยอมเกิดขึ้นได แตการแทรกแซงทางการเมืองสามารถกระทําได
ในระดับคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาจสั่งผานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังอาจสั่งผานผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แตการ
แทรกแซงทางการเมืองปรากฏไมบอยนัก โดยทั่วไปแลว คณะรัฐมนตรีทําหนาที่เปนเพียง ‘ตรายาง’
รับหลักการขอเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจ วงเงินงบประมาณรายจายมิไดมีความสําคัญ
ทางการเมืองมากเทาการจัดสรรงบประมาณลงเขตการเลือกตั้ง แมวาการแทรกแซงทางการเมือง
ในการกําหนดวงเงินงบประมาณจะปรากฏไมบอยนัก แตการเปลี่ยนวงเงินงบประมาณป 2524
สรางความเสียหายทางการคลังอยางใหญหลวง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2528 : 128-129)
3.1(3) เพดานสวนขาดดุลงบประมาณ
การกํ าหนดเพดานสว นขาดดุลงบประมาณนับเปนวินัยทางการคลังที่สํ าคัญ
ทีป่ รากฏใน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2503 วินัยทางการคลัง
ดังกลาวนีแ้ ฝงอยูในบทบัญญัติวาดวยเพดานการกอหนี้สาธารณะ
มาตรา 9 ทวิ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตอง
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา
16 ถารายจายสูงกวารายไดใหกระทรวงการคลังมีอํ านาจกูเงินไดตามความ
จํ าเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ในปหนึ่งๆ
ต อ งไม เ กิ น ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ านวนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ าป
และงบประมาณรายจา ยเพิ่ม เติ ม หรือของจํ านวนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณที่ลวงมาแลว แลวแตกรณี
หากนําบทบัญญัติในมาตรา 9 ทวิ มาแสดงเปนสมการคณิตศาสตร โดยมี
ขอสมมติวา การชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณอาศัยเงินกู โดยมิไดใชเงินคงคลัง จะไดสมการ
ดังนี้
G
=
R+D
D
≤
0.2G
ในที่นี้ G
=
งบประมาณรายจายประจําป
R
=
ประมาณการรายไดรัฐบาล
D
=
รายรับประเภทเงินกู
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จากการใช ลํ าดั บแห ง เหตุผลตามตรรกวิ ท ยา การกํ าหนดเพดานการก อหนี้
สาธารณมีนยั เกี่ยวกับเพดานสวนขาดดุลงบประมาณ กลาวคือ
G

≤

1.25R

กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ สวนขาดดุลงบประมาณจักตองไมเกิน 25% ของประมาณ
การรายได
อยางไรก็ตาม เมื่อมีปญหารายรับไมพอใชจายในชวงตนทศวรรษ 2510 รัฐบาล
ไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2515 แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 เพื่อผอนคลายขีดจํากัดในการกอหนี้สาธารณะ โดยผลของการแกไข
กฎหมายดังกลาวนี้ การกอหนี้สาธารณะเพื่อชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณในปหนึ่งๆ จะตอง
ไมเกิน
(ก) รอยละ 20 ของงบประมาณรายจาย กับอีก
(ข) รอยละ 80 ของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู
การเขยิ บ เพดานการกอ หนี้สาธารณะดังกลาวนี้มีผลในการเขยิบเพดานสวน
ขาดดุลงบประมาณดวย
G =
G =
D ≤

GD + GN
R+D
02.G + 0.8GD

ในที่นี้ G
GD
GN
R
D

=
=
=
=
=

งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณการชําระคืนตนเงินกู
งบประมาณรายจายนอกเหนือจากการชําระคืนตนเงินกู
รายรับประเภทรายได
รายรับประเภทเงินกู

ดังนั้น GN

≤

1.25R

งบประมาณรายจายนอกเหนือจากการชําระคืนตนเงินกูจะตองไมเกิน 1.25 เทาของประมาณการ
รายได เพดานสวนขาดดุลงบประมาณใหมนี้มิไดกํากับงบประมาณในการชําระตนเงินกู

16
มาตรา 9 ทวิ แหง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 นับเปนบทบัญญัติที่มีผล
ในการสถาปนาวินยั ทางการคลังที่สําคัญ คือ การไมใชจายเกินตัว การที่กฎหมายการคลังมีกลไก
ในการจํ ากั ด แผนการก อ หนี้ ส าธารณะ ซึ่ ง มี ผ ลเสมื อ นหนึ่ ง การกํ าหนดเพดานส ว นขาดดุ ล
งบประมาณนี้ มีขาวสารที่ซอนเรน (hidden message) วา ผูรางกฎหมายตองการปองกันมิให
รัฐบาลใชจายเงินเกินตัว จนเกิดแรงกดดันของเงินเฟอ บทบัญญัติเชนนี้อาจกลายเปนอุปสรรค
ในการใชนโยบายการคลังเพื่อแกไขสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (Depression)
คํ าถามพื้ น ฐานมี อ ยู  ว  า เพดานส ว นขาดดุ ล งบประมาณตามกฎหมายนี้
มีประสิทธิผลเพียงใด ขอที่นาสังเกตก็คือ งบประมาณรายจายจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ตัวแปรประมาณการ รายได หากรัฐบาลตองการเพิ่มงบประมาณรายจาย สามารถกระทําได
ดวยการเพิ่มประมาณการรายได ความซื่อสัตยและความเที่ยงตรงในการประมาณการรายได
จึ ง เป น ป จจัย สํ าคั ญที่ กํ าหนดประสิทธิผลของเพดานสวนขาดดุลงบประมาณ กระนั้นก็ตาม
การเลนแรแปรธาตุกับประมาณการรายได ถึงจะเปนไปได แตก็มีขอจํากัด เพราะขอมูลรายไดจริง
ในอดีตบงบอกวา มีการเลนแรแปรธาตุกับตัวเลขประมาณการนี้หรือไม
ขอบกพรองทีส่ าคั
ํ ญยิ่งกวา ก็คือ เพดานสวนขาดดุลงบประมาณตามที่กําหนดใน
พ.ร.บ.วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 มิไดครอบคลุมถึงรายจายจากเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้
เพราะเหตุวา กฎหมายงบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมายขออนุมัติเบิกจายเงินจากบัญชี
เงินคงคลัง เงินนอกงบประมาณเปนเงินที่มิไดอยูในบัญชีเงินคงคลัง ดังเชนเงินกองทุนหมุนเวียน
และเงินกูต า งประเทศ เพดานสวนขาดดุลงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
มิไดครอบคลุมการใชเงินนอกงบประมาณดังกลาวนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แมวาเพดานการกอหนี้
สาธารณะตามมาตรา 9 ทวิ ควรจะครอบคลุมทั้งหนี้ภายในประเทศและหนี้ตางประเทศ แตเปน
เพราะเงินกูต า งประเทศมิไดนําเขาบัญชีเงินคงคลัง หากแตนําเขาบัญชีตางหาก เพดานการกอหนี้
สาธารณะตามกฎหมายวิธีการงบประมาณจึงจํากัดเฉพาะหนี้ภายในประเทศ
3.1(4) บทบาทของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการงบประมาณ
แม ว า สภาผู แทนราษฎรมีอํ านาจในการลงมติรับหรือไมรับหลักการกฎหมาย
งบประมาณประจําป ตลอดจนพิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่นําเสนอโดยรัฐบาล แตจารีต
ทางการคลังและรัฐธรรมนูญแตอดีตไดสรางกลไกในการปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นําเสนอกฎหมายในทางที่เพิ่มภาระรายจายแกรัฐบาล กลไกดังกลาวที่สําคัญมีอยู 2 กลไก คือ
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กลไกแรก ไดแก การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงิน โดยมิไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี การจํ าแนกประเภทกฎหมายออกเปน
กฎหมายทัว่ ไปกับกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และฝงตัว
อยูใ นกฎหมายรัฐธรรมนูญนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา โดยที่คํานิยามวาดวยกฎหมายเกี่ยวดวยการ
เงินขยายความครอบคลุมตามกาลเวลา (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2535/2539 : 93-94) รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 บัญญัตินิยามวาดวยกฎหมาย
เกีย่ วดวยการเงินในมาตรา 143 วรรคสามไวดังนี้
“รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติ
วาดวยขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้
(1) การตัง้ ขึ้นหรือยกเลิก หรือลดหรือเปลี่ยนแปลง แกไขหรือผอนหรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน
(3) การจัดตัง้ หนวยงานอันมีผลใหตองมีงบประมาณรายจายของแผนดิน
เพิ่มขึ้น
(4) การกูเ งิน หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู
(5) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวา รางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินที่ตองมีคํ ารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย”
ในการนํ าเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด ว ยการเงิ น ต อ สภาผู  แ ทนราษฎร
นอกจากตองปฏิบัติตามกระบวนการนิติบัญญัติที่ระบุในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ตองมีมติเห็นชอบ
จากพรรค การเมืองตนสังกัด และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20
คนรับรองแลว (มาตรา 143 วรรคสอง) ยังตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีดวย (มาตรา 143
วรรคแรก) กฎหมายงบประมาณรายจายถือเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินจึงตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกลาวนี้
ในดานหนึ่ง บทบัญญัติเชนมาตรา 143 แหงรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2534 มีผล
ในการลิดรอนบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติ แตในอีกดานหนึ่ง
ก็เปนกลไกในการปองกันมิใหมีการใชจายเกินตัว
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กลไกที่สอง ไดแก การหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแปรญัตติเพิ่มวงเงิน
งบประมาณรายจาย แตอนุญาตใหแปรญัตติลดวงเงินดังกลาวได ยกเวนรายจายที่รัฐบาลมีพันธะ
ตองจาย มาตรา 152 วรรค 5 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 มีบทบัญญัติดังนี้
“ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ
จํานวนในรายการใดมิได แตอาจแปรญัตติในทางลด หรือตัดทอนรายจาย
ซึง่ มิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เงินสงใชตนเงินกู
(2) ดอกเบี้ยเงินกู
(3) เงินทีก่ าหนดให
ํ
จายตามกฎหมาย”
บทบัญญัติในลักษณะนี้เดิมปรากฏในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
เพิง่ ยกฐานะมาอยูในรัฐธรรมนูญนับตั้งแตป 2521 เปนตนมา
กลาวโดยสรุปคือ จารีตทางการคลังและรัฐธรรมนูญพยายามสรางกลไกที่เปน
เกราะกําบังเงินเฟอ (anti-inflation mechanism)
3.1(5) ขอยกเวนเพื่อความยืดหยุนทางการคลัง
กฎหมายแมบททางการคลัง ทั้ง พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และ พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัติที่เปนขอยกเวนเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจายเงินจากคลัง
เพื่อความยืดหยุนในการบริหารการคลัง บทบัญญัติเหลานี้อาจสรางความเสียหายแกเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจได หากผูทรงอํ านาจทางการเมืองใชบทบัญญัติเหลานี้ในการดํ าเนินนโยบาย
การคลังแบบเจาบุญทุม และ/หรือในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(ก) การเบิกจายเงินจากคลังในกรณีพิเศษตามนัยแหงมาตรา 6 พ.ร.บ. เงินคง
คลัง พ.ศ. 2491
ในกรณี ป กติ กฎหมายที่ ใ ห ค วามชอบธรรมในการเบิ ก จ า ยเงิ น จากบั ญ ชี
เงินคงคลัง ไดแก พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ
เพิม่ เติม และพระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ แตในกรณีพิเศษ รัฐบาลสามารถใช ‘มติให
จายเงินไปกอน’ อันเปนมติของรัฐสภาในการตราพระราชบัญญัติอนุญาตใหจายเงินไปพลางกอน
จนกว า จะประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ าป ห รื อ พระราชบั ญ ญั ติ
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งบประมาณเพิ่ ม เติ ม นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง สามารถใชอํ านาจตามรัฐธรรมนูญในการออก
พระราชกําหนดเพื่อเบิกจายเงินคงคลังได (มาตรา 177 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534) แมรัฐสภา
จะไมใหความเห็นชอบพระราชกําหนดดังกลาวในภายหลัง เงินที่ใชจายไปแลวก็แลวกันไป อนึ่ง
รัฐบาลยังสามารถใชอํานาจตามมาตรา 153 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ในการเบิกจายเงินจาก
คลังในกรณีจาเป
ํ นเรงดวนอีกดวย การใช ‘มติใหจายเงินไปกอน’ ก็ดี และการออกพระราชกําหนด
เพื่อเบิกจายจากคลังก็ดีไมตองระบุแผนการหาเงินมาใชจาย หากแตตองตั้งงบประมาณชดใช
ในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปหรือกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณถัดไป
การเบิกเงินจากคลังโดยไมตองมีแผนการหารายได มีผลเทากับการนํ าเงินคงคลังออกมาใช
ซึง่ กระทบตอปริมาณเงินที่หมุนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง และทําใหเงินคงคลังรอยหรอดวย
(ข) การจายเงินไปกอนในกรณีจําเปนเรงดวน
มาตรา 7 แหง พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ใหอํานาจในการเบิกจายเงินคงคลัง
โดยไมมีกฎหมายอนุญาตใหจาย
“มาตรา 7 ในกรณีตอ ไปนี้ ใหสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่สอง หรือ
คลังหวัดหรือคลังอําเภอได กอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจาย คือ
(1) รายการจายที่มีการอนุญาตใหจายเงินไดแลวตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําป แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจาย และพฤติการณเกิดขึ้น
ใหมคี วามจําเปนตองจายโดยเร็ว
(2) มีกฎหมายใดๆ ที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ
และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(3) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศที่กระทําใหตองจายเงิน และมี
ความจําเปนตองจายโดยเร็ว
การจายเงินในสามกรณีขางบนนี้ เมื่อไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพื่อ
ชดใชในพระราชงบประมาณเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป”
อนึง่ มีขอ นาสังเกตวา มาตรา 7(1) คอนขางหละหลวม แมจะมีขอดีที่ทําให
การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุน แตขอยกเวนนี้ก็เปดชองใหมีการใชอํ านาจการเมือง
ในกระบวนการเบิกจายเงินจากคลังมากเกินไป กรณียกเวนทั้งสามกรณียังมีปญหาดวยวา ใครเปน
ผูต คี วามเกีย่ วกับ ‘ความจําเปนตองจายโดยเร็ว’ ทั้งสามกรณีเปดชองใหมีการนําเงินคงคลังออกมา
ใช โดยไมตองกําหนดแผนการหารายไดสําหรับการใชจาย9
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อํ านาจการเบิกจายจากคลังในกรณีจําเปนเรงดวน ไดรับความชอบธรรมจาก
รัฐธรรมนูญ ฉบับป 2534
“มาตรา 153 การจายเงินแผนดินจะกระทํ าไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน
กฎหมายว า ด ว ยงบประมาณรายจา ย กฎหมายวา ดว ยวิธีก ารงบประมาณ
หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ ตองตั้งงบประมาณรายจายชดใช
ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย หรือพระราชบัญญัติรายจายเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป”
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2534 จะอนุญาตใหเบิกเงินจากคลังในกรณีจําเปน
เรงดวนไดโดยไมมีกฎหมายอนุญาตใหใชจาย แตบทบัญญัติในมาตรา 153 มีความรัดกุม
เพราะกําหนดเงื่อนไขวา การจายเงินไปกอนในกรณีจําเปนเรงดวน ‘ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธกี ารที่กฎหมายบัญญัติ’ ในขณะทีก่ ารจายเงินไปกอนตามมาตรา 7(1) แหง พ.ร.บ.เงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 อยูในอํานาจและการใชดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตเพียงผูเดียว
อํานาจการเบิกจายเงินจากคลังในกรณีจําเปนเรงดวนยังปรากฏใน พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรคสอง ซึ่งมีบทบัญญัติดังนี้
“ในกรณี ที่ มี ค วามจํ าเป น และเร ง ด ว น คณะรั ฐ มนตรี มี อํ านาจอนุ มั ติ ใ ห
ส วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
กอนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้
ผูกพันจนกวา หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมได”
การใช จ  า ยเงิ น เกิ น กว า งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรร ในกรณี จํ าเป น เร ง ด ว น
ตามมาตรา 23 แหง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
การไดมาซึ่งมติคณะรัฐมนตรีไมแนเสมอไปวายากกวาการไดมาซึ่งมติของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง ตามมาตรา 7(1) แหง พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491
(ค) การจายเงินจากเงินทุนสํารองจาย
มาตรา 29 ทวิ แหงพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2503 ใหจดั ตัง้ “เงินทุนสํารองจาย” จํานวน 100 ลานบาท
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“มาตรา 29 ทวิ ใหมเี งินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา
เงินทุนสํารองจาย เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณี
ที่จําเปนเพื่อประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได
จายไปแลว ใหขอตั้งรายจายชดใชเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไวจายตอไป”
การจายเงินจากเงินทุนสํารองจายตามมาตรา 29 ทวิ ดังกลาวนี้มีขอสังเกต
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก กฎหมายวิธีการงบประมาณมิไดกําหนดขีดจํากัด
การใชจา ยจากเงินทุนสํารองจาย เพียงแตกําหนดวา เงินทุนสํารองจายมีจํานวน 100 ลานบาท
เมือ่ เบิกจายไปแลว ตองเบิกเงินจากคลังมาเติมใหครบ 100 ลานบาท การณจึงเปนไปไดวา ในปงบ
ประมาณหนึง่ ๆ อาจมีการเบิกจายจากเงินทุนสํารองจายเกินกวา 100 ลานบาท ประการที่สอง
การใชจายจากเงินทุนสํารองจายเปนการนํ าเงินคงคลังออกมาใช ซึ่งมีผลไมตางจากการพิมพ
ธนบัตรออกมา ใชกลาวคือ ทําใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยตรง
3.1(6) การใชเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณเปนรายรับของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไมตองนําสง
เขาบัญชีเงินคงคลัง การใชเงินนอกงบประมาณจึงไมตองตรากฎหมายเพื่ออนุญาตเบิกจายจาก
คลัง การตัดสินใจในการใชจายขึ้นอยูกับดุลพินิจของฝายบริหาร โดยที่ฝายนิติบัญญัติไมสามารถ
ถวงดุลอํ านาจการใชดุลพินิจของฝายบริหารได เงินนอกงบประมาณที่สําคัญ ไดแก เงินทุน
หมุนเวียนตางๆ และเงินกูตางประเทศ ดวยเหตุที่กฎหมายงบประมาณรายจายประจําปเปน
กฎหมายขออนุญาตเบิกจายเงินจากคลัง แตเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูตางประเทศมิไดอยูใน
บัญชีเงินคงคลัง ดังนั้น งบประมาณแผนดินจึงมิไดมีรายการที่แสดงการใชเงินทุนหมุนเวียนและ
เงินกูต า งประเทศ ยกเวนกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณแผนดินสมทบเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยูเดิม
หรือเงินทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งใหม หรือยกเวนกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณเงินบาทสมทบเงินกู
ตางประเทศ (counterpart fund)
อํานาจการใชเงินทุนหมุนเวียนกระจายอยูตามหนวยราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบ
มิไดรวมศูนยดังกรณีการใชงบประมาณแผนดิน โดยทั่วไปไมมีการกําหนดแผนการใชจายหรือ
วงเงินทีจ่ ะใชจา ยประจําป การจัดสรรรายจายใชวิธีพิจารณาเปนรายโครงการ แตการใชจายเงินทุน
หมุนเวียนมีผลกระทบตอปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนมีขนาดใหญ และมีแนวโนมที่จะมีการ
จัดตัง้ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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การกูเงินจากตางประเทศของรัฐบาลมีการกําหนดวงเงินกูในแตละป และมีการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของโครงการที่ใชเ งิน กู ดัง กลาวนี้ คณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกู
ตางประเทศมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน และรัฐมนตรีชวยเปนรองประธาน
ในจํ านวนกรรมการที่เหลืออีก 8 คน ครึ่งหนึ่งมาจากกระทรวงการคลัง ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมวิเทศสหการเปนกรรมการ แมจะมีการประเมินและกลั่นกรอง
โครงการ แตก็มีกรณีปรากฏอยูเนืองๆวา โครงการเงินกูตางประเทศไมเปนประโยชนแกสังคมเทาที่
ควร ฝายนิติบัญญัติไมสามารถถวงดุลอํานาจของฝายบริหารในการกอหนี้ตางประเทศ เพราะ
โครงการเงินกูตางประเทศไมตองขออนุมัติจากรัฐสภา แตสภาผูแทนราษฎรก็ถูกมัดมือชกในยามที่
ตองชําระคืนเงินกู สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพื่อขอลดงบประมาณในการชําระหนี้มิได
วงเงินกูต างประเทศมักจะประกาศภายหลังที่งบประมาณรายจายประจําปไดรับความเห็นชอบจาก
สภาแลว ไมเปนที่แนชัดวามีการพิจาณาผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจมหภาคอยางเขมงวดเพียงใด
หรือไม แตเปนเพราะมีความลาดานเวลา (time lag) ในการกอหนี้ตางประเทศและในการใชเงินกู
ตางประเทศ ประกอบกับเงินกูตางประเทศถูกใชไปในการซื้อสินคาและบริการจากตางประเทศ
ผลกระทบที่มีตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศจึงมีไมสูมาก แตผลกระทบที่มีตอ
ดุลบัญชีเดินสะพัดมีอยูโดยมิพักตองสงสัย
3.1(7) รายจายภาครัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจจํ านวนไมมากไดรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน รายจาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส ว นนี้ ป รากฏในงบประมาณแผ น ดิ น ประจํ าป แ ละผ า นกระบวนการงบประมาณ
ตามปกติ แตการใชจายของรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายในการลงทุน อาศัย
เงินทุนของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกําไรสะสมที่มิไดนําสงรัฐ เงินกูตางประเทศ และเงินกูภายใน
ประเทศ ซึ่งไมตองนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง เงินทุนเหลานี้มีลักษณะเปนเงินนอกงบประมาณ
แตรัฐวิสาหกิจตองเสนอแผนการใชจายในการลงทุนประจํ าปเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
การพิจารณาแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจมิไดพิจารณาพรอมกับการกําหนดวงเงินงบประมาณ
รายจายประจําป และมิไดพิจารณาแผนการใชจายของรัฐวิสาหกิจทั้งภาค หากแตพิจารณาเปน
รายรัฐวิสาหกิจ โดยทยอยเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่งบประมาณแผนดินผานสภา
แลว
กระบวนการพิจารณาแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ ไมเกื้อกูลใหมีการ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจมหภาค รวมตลอดจนขอจํากัดดานทรัพยากร (resource
constraints) และผลกระทบที่มีตอการแยงชิงทรัพยากรจากภาคเอกชน (Crowding-out Effect)
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3.2 การบริหารนโยบายภาษีอากร
การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรรวมศูนยอยูในกระทรวงการคลังเปนสวนใหญ
กรมสําคัญที่ทําหนาที่นี้ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
หลักการสําคัญของการจัดเก็บภาษีอากรในสังคมประชาธิปไตย ก็คือ การจัดเก็บ
ภาษีอากรจักตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน การเก็บภาษีอากรโดยมิไดรับความเห็นชอบ
จากประชาชน (Taxation Without Representation) เปนเรื่องไมชอบธรรม ภาษีอากรจํานวน
ไมนอ ยเริม่ จัดเก็บในยุคเผด็จการ และไมเคยนํากลับมาขอความเห็นชอบจากประชาชน
การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรมี จ ารี ต ที่ จ ะต อ งตราเป น พระราชบั ญ ญั ติ เมื่ อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงสาระสําคัญ ดังเชนฐานภาษี อัตราภาษี หรือการบริหารการจัดเก็บ ก็ตองมีการตรา
พระราชบัญญัติเพื่อแกไขเพิ่มเติม แตกรณีเกิดขึ้นอยูเนืองๆ ที่รัฐบาลใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญใน
การตราพระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีอากร แลวจึงขออนุมัติรัฐสภาดวยการตราพระราชบัญญัติ
อนุมตั พิ ระราช กําหนดดังกลาว หากแมนวารัฐสภาไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว ภาษีอากร
ทีจ่ ดั เก็บในระหวางการบังคับใชพระราชกําหนดนั้นก็ถือวาแลวกันไป หากกรณีเกิดขึ้นเชนนี้ ก็จะมี
ปญหาการเก็บภาษีโดยมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชน
กฎหมายภาษีอากรโดยทั่วไปมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราภาษีที่จัดเก็บ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษี ก็ตองมีการตราพระราชบัญญัติเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ภาษีอากรที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรและภาษีสรรพสามิตมีลักษณะเชนนี้ แตภาษีอากร
บางประเภท กฎหมายแมบทเพียงแตระบุชวงของอัตราภาษี แลวใหอํานาจแกฝายบริหารในการ
กําหนดอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริง ภาษีเงินไดปโตรเลียมนับเปนตัวอยางของความขอนี้ พ.ร.บ.ภาษี
เงินไดปโ ตรเลียม พ.ศ. 2514 มีบทบัญญัติในมาตรา 20 วา ใหเก็บภาษีเงินไดปโตรเลียมในอัตรา
ทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎี
ํ
กา ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ
ที่ไดจากกิจการปโตรเลียม บทบัญญัติในลักษณะนี้เทากับใหอํานาจฝายบริหารในการกําหนด
อัตราภาษีตามทีเ่ ห็นสมควร ซึ่งเปดชองใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการเลือกอัตรา
ภาษีที่กําหนดได
ภาษีอากรที่สํ าคัญมักใหอํ านาจแกฝายบริหารในการใชดุลพินิจลดหรือยกเวน
ภาษี ประมวลรัษฎากรซึ่งครอบคลุมการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป มีบทบัญญัติในมาตรา 3 ดังนี้
“ มาตรา 3 บรรดารัษฎากรประเภทตางๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้
จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการตอไปนี้ก็ได คือ
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(1) ลดอั ตรา หรื อ ยกเวน เพื่อใหเ หมาะสมกั บ เหตุ การณ กิ จการ
หรือสภาพของทองที่บางแหงหรือทั่วไป
(2) ยกเวนแกบุคคลหรือองคกรระหวางประเทศ ตามขอผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
ตามสัญญา หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ
(3) ยกเวนแกรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
ศาสนา หรือองคการกุศลสาธารณะ
การลดหรือยกเวนตาม (1) (2) หรือ (3) นั้นจะตราพระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได”
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 103 ก็ใหอํานาจแกฝายบริหารในการ
ลดหรือยกเวนภาษีเชนเดียวกัน
“มาตรา 103 เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุก
ของประชาชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศลดอัตรา
หรือยกเวนภาษีสํ าหรับสินคาใดๆ ก็ได ทั้งนี้จะกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดวยก็ได
การลดอัตราหรือยกเวนภาษี การยกเลิกหรือแกไขการลดอัตราหรือ
ยกเวนภาษี ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไข ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ใหอํานาจแกฝายบริหารในการ
ใชดลุ พินจิ ในการกําหนดอัตราภาษีศุลการมากกวากรณีภาษีสรรพสามิตและรัษฎากร กลาวคือ
(ก) การยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขาเพื่อใชเอง
“มาตรา 10 วรรคสี่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของ
คณะรั ฐ มนตรี มี อํ านาจประกาศกํ าหนดให ข องบางประเภทหรื อ บางชนิ ด
ซึง่ บุคคลทีม่ สี ทิ ธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรนําเขามาเพื่อใชเอง ไดรับยกเวน
จากบทบังคับแหงมาตรานี้ โดยจะกํ าหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได การประกาศ
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ข) การยกเวนหรือลดอัตราอากรใหตํ่ากวาที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร
“มาตรา 11 เพือ่ ประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุก
ของประชาชน รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง โดยความเห็ น ชอบของ
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คณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศลดอัตราอากรใหตํ่ากวาที่กําหนดไวในพิกัดอัตรา
ศุลกากร หรือใหของใดๆ ไมตองเสียอากร ทั้งนี้จะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
ใดๆ ไวดวยก็ได
การประกาศ การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
(ค) การเก็บอากรขาเขาพิเศษเพื่อหักลางผลแหงการใหเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ประเทศผูสงออก (Countervailing Duty)
“มาตรา 11 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเห็นวา ของใดที่ไดรับ
ความชวยเหลือจากประเทศหรือบุคคลใดโดยวิธีอื่นนอกจากการคืนหรือชดเชย
เงินคาภาษีอากร อันกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเกษตรหรือการ
อุตสาหกรรมในประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศใหเรียกเก็บอากรพิเศษแกของนั้น ในอัตรา
ตามที่เห็นสมควร นอกเหนือไปจากอากรที่พึงตองเสียตามปกติ แตอากรพิเศษ
ที่ตองเรียกเก็บนี้จะตองไมเกินจํานวนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเห็นวา
ไดมกี ารชวยเหลือดังกลาวขางตน”
(ง) การยกเวนหรือลดหยอนอากรตามขอตกลงระหวางประเทศ
“มาตรา 11 ตรี เพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํ านาจประกาศลดหรือยกเวน
อัตราอากรจากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากประเทศที่รวมลงทุน หรือระบุไวในสัญญาหรือความตกลงดังกลาว ทั้งนี้จะ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได
การประกาศ การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
การใหอํานาจฝายบริหารในการยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรได โดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรนั้น หากพิจารณาในดานดี ก็จะเห็นไดวาชวยใหการบริหาร
การจัดเก็บภาษีมีความยืดหยุนมากขึ้น การที่มิไดขอความเห็นชอบจากรัฐสภา อาจเปนเพราะ
เห็นวา การยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรชวยบรรเทาภาระและเปนประโยชนแกประชาชน
จึงไมจําเปนตองขอความเห็นชอบจากสภา ความขอนี้หาไดเปนจริงทุกกรณีไม การยกเวนหรือ
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ลดหยอนภาษีอากรบางประเภทอาจมีประชาชนบางกลุมในประเทศเสียประโยชน อาทิเชน
การลดหยอนอากรขาเขาแกสินคาใด ผูผลิตสินคานั้นภายในประเทศจะเสียประโยชน เพราะตอง
เผชิญการแขงขันจากสินคาเขามากขึ้น นอกจากนี้ การใหอํานาจฝายบริหารในการยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากร โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ยังเปดชองใหฝายบริหารหาผล
ประโยชนสวนบุคคลจากการใชดุลพินิจได
แตกระทรวงการคลังมิไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการเก็บภาษีอากร กระทรวงทบวง
กรมอืน่ ๆ พยายามสรางอํานาจในการจัดเก็บภาษีของตนเอง เพราะอํานาจในการจัดเก็บภาษีอากร
(Power to Tax) ไมเพียงแตชวยผอนคลายขีดจํากัดทางดานทรัพยากรของหนวยงานเทานั้น
หากยั ง ขยายช อ งทางในการดู ด ซั บ ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ อี ก ด ว ย อํ านาจของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนนับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้ กฎหมายสงเสริมการลงทุน
ใหอํานาจคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล อากร
ขาเขา และภาษีการคา การยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูป
แอบแฝง (implicit subsidy) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยังมีอํานาจในการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการนําเขาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมที่มีนโยบายสงเสริมอีกดวย แตการปกปองอุตสาหกรรม
ดวยการตั้งกํ าแพงภาษีเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปไดในอนาคต ภายใตกฎขอบังคับขององคการ
การคาโลก
กระทรวงพาณิชยมีอํานาจตาม พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 ในการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการสงออกและคาธรรมเนียม
พิเศษการนําเขา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 6)
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจตาม พ.ร.บ.กองทุน
สงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 ในการกําหนดประเภทหรือชนิดของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน
หรือผลิตภัณฑอาหารที่ผูสงออกตองเสียคาธรรมเนียมการสงออก ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 7) แตอํานาจในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสงออกเปนของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8) การเก็บคาธรรมเนียมการสงออก
สินคาเกษตรมีผลในการกดราคาสินคาเกษตรชนิดนั้นภายในประเทศ อันเปนการลงโทษเกษตรกร
ถึงจะเรียกวาคาธรรมเนียมการสงออก แตก็มีลักษณะเปนอากรขาออก10 การใหอํานาจฝายบริหาร
ในการเก็บภาษีนี้ โดยไมตองขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร จึงไมชอบธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํ านาจในการเก็บเงินสงเคราะหการทําสวนยาง
จากผูส ง ออกตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (มาตรา 3) โดยที่ไมตอง
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ขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร เงินสงเคราะหการทําสวนยางมีลักษณะเปนอากรขาออก
ซึง่ มีผล กระทบตอราคายางธรรมชาติภายในประเทศ11,12
หากรั ฐ บาลต อ งการใช ภ าษี อ ากรเป น เครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจ การรวมศูนยอํานาจในการจัดเก็บภาษีอากรเปนเงื่อนไขที่จําเปน เพื่อที่นโยบายภาษี
อากรจะไดดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน การกระจายอํานาจในการจัดเก็บภาษีอากรแมจะเกื้อกูล
ใหมกี ารใชภาษีอากรเปนเครื่องมือสําหรับเปาหมายที่หลากหลาย แตก็เปนไปไดอยางยิ่งที่นโยบาย
ภาษีอากรจะขัดแยงกัน แตการรวมศูนยอํานาจในการเก็บภาษีอากร แมจะเปนเงื่อนไขอันจําเปน
หาไดเปนเงื่อนไขที่เพียงพอไม ฝายบริหารจําตองมีเสรีภาพในการปรับเปลี่ยนฐานภาษีและอัตรา
ภาษี ภาษี อากรจึงจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยูบางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตามปกติภาษีอากรเปนเครื่องมือที่งุมงามอยูแลว เพราะนอกจากมีความลาชาในกระบวนการ
ตัดสินใจ (decision lag) แลว ยังมีความลาชาในกระบวนการนิติบัญญัติ (legislative lag) อีกดวย
มิไยตองกลาวถึงความลาชาที่อยูภายนอกกระบวนการกําหนดนโยบาย (outside lag) การให
เสรีภาพแกฝายบริหารในการปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีอากรชวยลดทอนความลาชาที่เกิดจาก
กระบวนการนิติบัญญัติได
แตการรวมศูนยในการเก็บภาษีอากรก็ดี และการใหเสรีภาพแกฝายบริหารในการ
ปรับเปลีย่ นมาตรการภาษีอากรก็ดี กอใหเกิดปญหาอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งขัดกับหลักการที่วา
การเก็บภาษีอากรโดยมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชนเปนเรื่องไมชอบธรรม อีกดานหนึ่ง
เปดชองใหฝายบริหารใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจได
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ตารางที่ 1
หนาทีต่ ามกฎหมายของธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2539
หนาที่

พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ.
2485

พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485

กฎหมายอื่นๆ

1. การออกบัตรธนาคาร

มาตรา 21

มาตรา 12 (1)

พ.ร.บ.เงินตรา
พ.ศ. 2501 มาตรา 14

2. การเปนนายธนาคารของ
รัฐบาล
2.1 การรับฝากเงินรัฐบาล

มาตรา 30

มาตรา 12 (17)

พ.ร.บ.เงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 มาตรา 3

2.2 การใหกูเงินแกรัฐบาล

มาตรา 31

มาตรา 12 (17)
มาตรา 12 (8)

มาตรา 31

มาตรา 12 (18) (ข)
มาตรา 12 (18) (ค)
มาตรา 12 (18) (ง)
มาตรา 12 (5)
มาตรา 12 (18) (จ)

2.3 การเปนตัวแทนทาง
การคลังของรัฐบาล
(ก) การบริหารหนี้
สาธารณะ
(ข) การบริหารการปริวรรต
ตางประเทศ

มาตรา 31

(ค) การเปนผูแทนรัฐบาล
ในองคการและสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ
3. การเปนนายธนาคาร
ของธนาคารพาณิชย
3.1 การรับฝากเงินโดยไมจาย
ดอกเบี้ย
3.2 การใหเงินกูแกธนาคาร
พาณิชย
(ก) การใหกูยืมเงินโดยมี
หลักทรัพยคํ้าประกัน

มาตรา 12 (2)

มาตรา 12 (7)

พ.ร.บ.เงินตรา
พ.ศ. 2501
มาตรา 23-25
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ตารางที่ 1 (ตอ)
หนาที่

พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ.
2485

(ข) การใหกูยืมเงินแก
สถาบันการเงินที่ประสบ
วิกฤติการณการเงิน
(ค) การรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน

พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485

กฎหมายอื่นๆ

มาตรา 12 (7 ทวิ)

มาตรา 12 (3)
มาตรา 12 (4)
มาตรา 12 (16)

3.3 การหักบัญชีระหวาง
ธนาคาร
4. การกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน
4.1 ธนาคารพาณิชย

มาตรา 33

พ.ร.บ. การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505**
พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522**

4.2 สถาบันการเงินอื่นๆ

5. การฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
6. การรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน
6.1 การซื้อขายหลักทรัพย
รัฐบาล
6.2 อัตราการรับชวงซื้อลด
6.3 เงินสํารองตามกฎหมาย

หมวด 5 ทวิ**
มาตรา 29 ทวิ ถึง
มาตรา 29 เอกวีสติ

มาตรา 12 (7 ทวิ)
มาตรา 12 (7 ตรี)

มาตรา 31

มาตรา 12 (10)

มาตรา 29

มาตรา 12 (3)
มาตรา 12 (4)
มาตรา 14

มาตรา 32 เดิม

พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2522 (มาตรา 11)**
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ตารางที่ 1 (ตอ)
หนาที่

พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ.
2485

พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485

6.4 อัตราสวนระหวางเงิน
กองทุนกับสินทรัพย

1. พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2535 มาตรา 10**
2. พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
2522 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2526 มาตรา 29**
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522 มาตรา 28**

6.5 อัตราสวนระหวาง
สินทรัพยสภาพคลองกับ
เงินกูยืมของสถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคาร
พาณิชย
6.6 การควบคุมสินเชื่อเฉพาะ
ประเภท

6.7 การกูยืมเงินเพื่อดํารงไวซึ่ง
เสถียรภาพแหงคาเงินตรา

กฎหมายอื่นๆ

1. พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2535 มาตรา 13 ตรี*
2. พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522
มาตรา 32* และ 33
มาตรา 12 (13)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
หนาที่

พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ.
2485

พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485

7. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
7.1 การรับชวงซื้อลดตั๋วสัญญา มาตรา 29
ใชเงินสําหรับกิจการเฉพาะ
ประเภทโดยคิดดอกเบี้ย
ตํ่ากวาอัตราตลาด
7.2 การใหกูดวยการซื้อ
พันธบัตรหรือหลักทรัพยอื่น
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อนําไปใชจายใน
โครงการพัฒนา
7.3 การควบคุมสินเชื่อเฉพาะ
ประเภท

มาตรา 12 (7)

8. การบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา 31

มาตรา 12 (18)

9. การควบคุมการปริวรรต
ตางประเทศ

มาตรา 31

มาตรา 12 (5)
มาตรา 12 (12)
มาตรา 12 (18)

10. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

กฎหมายอื่นๆ

มาตรา 12 (4)
มาตรา 12 (7)

ดูขอ 6.6

1. พ.ร.บ.ควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.
2485**
2. พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ.
2501 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2516 และ 2521
มาตรา 23-25**
พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.
2501 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2521 มาตรา 8**
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ตารางที่ 1 (ตอ)
หนาที่

พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ.
2485

พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485

11. การจัดการดานทุนสํารอง
ระหวางประเทศ

ที่มา

หมายเหตุ

กฎหมายอื่นๆ
1. พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.
2501 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2516 และ 2521
มาตรา 23-25**
2. พระราชกําหนดจัดสรร
ทุนสํารองเงินตรา
เกินจํานวนธนบัตร
ออกใช พ.ศ. 2498**

1. พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
2. พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
3. พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
4. พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498
5. พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501
6. พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505
7. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
รายการที่มีเครื่องหมาย * แสดงวาอํานาจเปนของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รายการที่มีเครื่องหมาย ** แสดงวาอํานาจบางเรื่องเปนของฝายการเมือง บางเรื่องเปนของธนาคารแหง
ประเทศไทย
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4. การบริหารนโยบายการเงิน
การบริหารนโยบายการเงินในยุคกอนการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยในป
2485 เปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลัง (กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเดิม) ครั้นมีการจัดตั้ง
ธนาคารแหงประเทศไทยแลว ก็มีการผองถายอํานาจบางสวนจากกระทรวงการคลังไปสูธนาคาร
แหงประเทศไทย บางสวนกระทรวงการคลังยังคงสงวนไว ในชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา
ความขัดแยงระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทยปรากฏเปนครั้งคราว บางครั้ง
ถึงกับแยงชิงอํานาจหนาที่กัน
ด ว ยเหตุ ที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยจํ าลองแบบมาจากธนาคารแหง ประเทศ
อังกฤษ (Bank of England) ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหรา งกฎหมายจัดตั้งธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากจะทรงรับการศึกษาในประเทศ
อังกฤษแลว ยังไดอาศัยรายงานของเซอรเบอรนารด ฮันเตอร (Sir Bernard Hunter) ซึ่งใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารกลางในการรางกฎหมายนี้ดวย13 การเลือกธนาคารแหงประเทศ
อังกฤษเปนแบบอยางทําใหธนาคารแหงประเทศไทยตองขึ้นตอกระทรวงการคลังตามไปดวย
อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการบริหารนโยบาย
การเงินพอสมควร ไมมีธนาคารกลางในประเทศใดที่มีความเปนอิสระอยางเต็มที่โดยไมขึ้นตอ
รัฐบาล (Independent from the Government) ความเปนอิสระของธนาคารกลางนั้นตองอยู
ในกรอบของรัฐบาล (Independent Within the Government) เมื่อสํารวจตรวจสอบบทบัญญัติ
ตามกฎหมาย แมธนาคารแหงประเทศไทยจะมีอํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายการเงิน
อันจํากัด แตอานาจหน
ํ
าที่ในทางปฏิบัติกลับมีมากกวาอํานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
นาเชือ่ ถือและบารมีของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
4.1 อํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
อํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยขยายตัวตามกาลเวลา เมื่อแรกจัดตั้ง
สํานักงานธนาคารชาติไทยในป 2482 นั้น หนาที่เบื้องแรกก็คือ การบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อมีการ
ตรา พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ควบคูกับพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 หนาที่หลักตามกฎหมายของธนาคารแหงประเทศไทย ก็คือ การออก
บัตรธนาคาร การเปนนายธนาคารของรัฐบาล การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย การรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน และการควบคุมการปริวรรตตางประเทศ พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พ.ศ. 2485 ตอกยํ้าอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยในดานการควบคุมการปริวรรต
ตางประเทศ การตราพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ.
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2498 ยังผลใหธนาคารแหงประเทศไทยขยายอํานาจหนาที่ในการจัดการทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา ครั้นมีการตรา พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่
ในการบริหารทุนสํารองเงินตรา รวมเบ็ดเสร็จแลวธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในการจัดการ
ทุนสํารองระหวางประเทศ
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทยขยายบทบาทหนาที่
ในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
เมือ่ มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 วาดวยการควบคุมกิจการการคาอันพึงกระทบ
ถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน โดยที่อํานาจพื้นฐานตามกฎหมายอยูในมือกระทรวง
การคลังตอเมื่อมีการตรา พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร พ.ศ. 2522 จึงมีการผองถายอํานาจไปสูธนาคารแหงประเทศไทยมากขึ้น อยางไรก็ตาม
เมือ่ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช การควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพยถูกโอนไปเปนหนาที่ของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมิใชหนาที่ตามกฎหมายของธนาคารแหงประเทศ
ไทย แตองคกรแหงนี้ก็ไดแปรสภาพเปนธนาคารกลางเพื่อการพัฒนา (Central Development
Bank) ตัง้ แตป 2504 เปนตนมา
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่จําแนกได 11 ประการคือ
(1) การออกบัตรธนาคาร
(2) การเปนนายธนาคารของรัฐบาล
(3) การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย
(4) การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
(5) การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(6) การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
(7) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(8) การบริหารหนี้สาธารณะ
(9) การควบคุมการปริวรรตตางประเทศ
(10) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
(11) การจัดการดานทุนสํารองระหวางประเทศ
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4.1(1) การออกบัตรธนาคาร
บัตรธนาคาร (Bank Note) หรือธนบัตร เมื่อแรกเริ่มออกโดยสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศในประเทศไทย (ธนาคารแหงประเทศไทย 2535 : 18-19) เริม่ ดวยธนาคาร
ฮองกงและเซี่ยงไฮ (2432) ธนาคารชารเตอรแหงอินเดีย ออสเตรเลีย และจีน (2440) และธนาคาร
แหงอินโดจีน (2442) ตอมา รัฐบาลพิจารณาเห็นวา บัตรธนาคารที่ออกโดยสาขาของธนาคาร
พาณิชยตา งประเทศเหลานี้มีลักษณะเปนเงินตรา ในป 2433 จึงดําริที่จะออกเงินกระดาษหลวง
โดยวาจางบริษัทเยอรมันใหเปนผูพิมพ แตเมื่อพิมพเสร็จแลว มิไดนําออกใช
ในป 2442 มีการสถาปนากรมธนบัตรขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อดูแล
การออกธนบัตรของรัฐบาลไทย ครั้นในป 2445 จึงประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติธนบัตร
ร.ศ. 121 โดยกรมธนบัตรทําหนาที่ออกธนบัตร ตอมาในป 2452 กรมธนบัตรถูกยุบรวมไป
ไวในกรมตรวจและสารบาญชี ซึ่งตอมาในป 2458 เปลี่ยนชื่อเปนกรมบัญชีกลาง เมื่อมีการ
ประกาศใช พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2471 มีการจัดตั้งกรมเงินตราในสังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ ครัน้ ในป 2476 กรมเงินตราถูกลดฐานะเปนกองเงินตราในสังกัดกรมคลัง14
กลาวโดยสรุปก็คือ การออกธนบัตรเปนอํานาจของกระทรวงการคลังมาตั้งแตป
2445 โดยทีอ่ านาจนี
ํ
้ถูกโอนไปใหแกธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485
แม เ มื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง สํ านั ก งานธนาคารชาติ ไ ทยตาม พ.ร.บ.จั ดตั้ ง สํ านั ก งาน
ธนาคารชาติไทย พ.ศ. 2482 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2482 การออกบัตรธนาคารยังคงเปน
หนาที่ของกระทรวงการคลัง หาไดโอนไปใหสํานักงานธนาคารชาติไม เพราะสํานักงานธนาคาร
ชาติยังมิไดมีสถานะเปนธนาคารกลาง หากแตเปนทบวงการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง
(มาตรา 3) โดยมีหนาที่ประการหนึ่งในการเตรียมการจัดตั้งธนาคารชาติไทย (มาตรา 4)
ครั้นเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 มีบทบัญญติใหโอนงานการออกธนบัตรจากกระทรวงการคลังไปใหแก
ธนาคารแหงประเทศไทยอยางชัดเจน ดังความในมาตรา 5
“มาตรา 5 ใหจดั ตัง้ ธนาคารกลางขึ้น เรียกวา “ธนาคารแหงประเทศไทย” เพื่อ
รับมอบการออกธนบัตรจากกระทรวงการคลัง และประกอบธุรกิจอันพึงเปนงาน
ธนาคารกลาง ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ และพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้”
พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งตราขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กําหนดประเภท
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ธุรกิจทีพ่ งึ เปนงานของธนาคารกลางอันธนาคารแหงประเทศไทยประกอบไดไวในมาตรา 12 โดยที่
มาตรา 12 (1) มีบทบัญญัติวา
“มาตรา 12 (1) การออกและจัดการ รวมตลอดถึงพิมพธนบัตร บัตรธนาคาร
และสิง่ พิ ม พ อื่ น ที่ รั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ และการจัดการทุน สํ ารองดัง บัญญัติไว
ในหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485”
แมเมือ่ พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 มีผลบังคับใชแทน พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2471
ก็ยังคงยืนยันอํานาจในการออกธนบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย ดังความในวรรคแรกของ
มาตรา 14
“มาตรา 14 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจจัดทํา จัดการ และนําออกใช
ซึง่ ธนบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยไดตอไป”
อํานาจในการออกธนบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย มิใชอํานาจธรรมดาที่ใคร
จะทาทายก็ได หากแตเปนอํานาจผูกขาดดังความปรากฏในมาตรา 21 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485
“มาตรา 21 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีสิทธิแตผูเดียวที่จะออกบัตรธนาคาร
ในราชอาณาจักร”
ไมเพียงแตเทานั้น มาตรา 27 ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้มีบทบัญญัติวา บัตรธนาคารของ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยถื อเป น เงิ น ตราตามความหมายแหง กฎหมายลักษณะอาญา ซึ่ง มี
นัยสําคัญวา การปลอมแปลงธนบัตรมีความผิดตามกฎหมายอาญา
แตการที่กฎหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผูกขาดในการออกธนบัตร
นั้นมีนัยทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญยิ่ง ในดานหนึ่งอํ านาจผูกขาดของธนาคารแหงประเทศไทยมี
นัยสําคัญวา หนวยงานอื่นไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล มิอาจออกบัตรธนาคารหรือ
ธนบั ต รได หากธนาคารแห ง ประเทศไทยสามารถธํ ารงความเป น อิส ระจากรัฐบาลในระดับ
อันสําคัญได ยอมมีผลตอความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงิน อยางนอยที่สุด รัฐบาล
ไมสามารถพิมพธนบัตรขึ้นมาใชจายตามอําเภอใจ แตในอีกดานหนึ่ง อํานาจผูกขาดในการพิมพ
ธนบัตรอาจเปดชองใหผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยแสวงหาผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง
ฐานการเงิน (monetary base)
อยางไรก็ตาม พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 กําหนดหลักการวา การออกธนบัตรตอง
มีทุนสํารอง15 ดังความในมาตรา 30 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2521

37
“มาตรา 30 ใหสนิ ทรัพยตอไปนี้เปนสิ่งอันชอบดวยกฎหมายที่จะประกอบขึ้น
เปนทุนสํารองเงินตรา
(1) ทองคํา
(2) เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศ
อื่นใดที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ตองเปนรูปเงินฝากในธนาคารนอก
ราชอาณาจักร หรือในสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(3) หลักทรัพยตางประเทศที่จะมีการชํ าระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไว
ใน (2)
(4) ทองคํา สินทรัพยตางประเทศ และสิทธิพิเศษ ถอนเงิน ทั้งนี้ที่นําสงสมทบ
กองทุนการเงิน
(5) ใบสําคัญสิทธิซื้อสวนสํารอง
(6) ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(7) หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่จะมีการชํ าระหนี้เปนเงินตราตางประเทศที่ระบุไว
ใน(2) หรือเปนบาท
(8) ตั๋ ว เงิ น ในประเทศที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยพึ ง ซื้ อ หรื อ รั บ ช ว งซื้ อ ลดได
แตตองมีคารวมกันไมกินรอยละยี่สิบของจํานวนธนบัตรออกใชสินทรัพยตาม
(1) (2) (3) (4) (5) และ (6) นั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองจัดดํารงไว
ใหมคี า รวมกันทั้งสิ้นไมตํ่ากวารอยละหกสิบของจํานวนธนบัตรออกใช
“ทุนสํารองเงินตรา” อันประกอบดวยสินทรัพยดังที่กลาวขางตนนี้ ใชหนุนหลัง
ธนบัตรที่ออกใชหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา (มาตรา 26)
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผูกขาดในการออกบัตรธนาคารหรือธนบัตร ธนาคารแหง
ประเทศไทยจึงตองมีหนาที่บริหารจัดการทุนสํารองเงินตราตามความในหมวด 3 แหง พ.ร.บ.
เงินตรา พ.ศ. 2501
หลักการทีว่ า การออกธนบัตรตองมีทุนสํารองหนุนหลังนั้น นับเปนหลักการสําคัญ
ยิง่ เพราะเปนหลักการที่ปองกันการพิมพธนบัตรออกใชจนกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพทางการเงิน
พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 มีบทบัญญัติที่กําหนดแนวทางปฏิบัติวา
(1) การนําธนบัตรใหมออกมาใช จักตองมีสินทรัพยตามมาตรา 30 ที่เปน
ทุนสํารองเงินตรามาแลกเปลี่ยน [มาตรา 16 (2)]
(2) การนําธนบัตรออกมาใช จักตองมีธนบัตรเกาที่ออกใชแลวมาแลกเปลี่ยน
[มาตรา 16 (1)]
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(3) การนําทุนสํารองเงินตราออกมาใช จะกระทําไดก็ตอเมื่อมีการถอนธนบัตร
จํานวนเทากันคืนจากธนบัตรออกใช [มาตรา 29(1)]
(4) การนําทุนสํารองเงินตราออกมาใช จะกระทําไดก็ตอเมื่อมีการนําสินทรัพย
ทีเ่ ปนทุนสํารองเงินตรามูลคาเทากันขึ้นบัญชีเปนทุนสํารองเงินตราเขาไปแทนที่ [มาตรา 29 (2)]
เนื่องจากไมมีการศึกษาวิจัยวา ธนาคารแหงประเทศไทยปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 หรือไมเพียงใด และโดยเหตุที่ไมมีหลักฐานเปนอยางอื่น ประกอบ
กับสังคมเศรษฐกิจไทยไมเคยประสบวิกฤติการณเงินตราที่รายแรง ทําใหอนุมานไดวา ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดทําหนาที่ตามบทบัญญัติแหง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 โดยเครงครัด ความ
ขอนีน้ บั เปนวินยั ทางการเงินที่สําคัญ อยางไรก็ตาม แรงกดดันที่จะทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
นําธนบัตรออกใชโดยไมมีทุนสํารองเงินตราหนุนหลังก็ดี หรือมีทุนสํารองหนุนหลังไมเพียงพอก็ดี
โดยพื้นฐานแลวมาจากการใชงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล โดยที่สวนขาดดุลของงบประมาณ
ชดเชยดวยเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย หากธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถทัดทาน
แรงกดดันนี้ได ปญหาเสถียรภาพการเงินยอมอุบัติขึ้นไดโดยงาย
อยางไรก็ตาม จารีตทางการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการ
กําหนดวงเงินและสวนขาดดุลงบประมาณประจําป มีสวนลดทอนแรงกดดันธนาคารแหงประเทศ
ไทยในการใหเงินกูแกรัฐบาลไดมาก อีกทั้งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนแลวคนเลาก็ไดใช
ศิลปะในการโนมนาวใหรัฐบาลอยาใชจายเงินเกินตัว
แมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่จะกลาวไดวา รัฐบาลแทรกแซงการออกธนบัตร
โดยจงใจใหละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายเงินตรา แตในป 2539 รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
ไดสงั่ การใหธนาคารแหงประเทศไทยพิมพธนบัตรฉบับใบละ 10 บาทออกใชเพิ่มขึ้น โดยมีความ
เชื่อวา การออกธนบัตรฉบับใบละ 10 บาท แทนเหรียญกษาปณมูลคาเดียวกัน จะมีผลทาง
จิตวิทยาในการบรรเทาแรงกดดันของเงินเฟอ นี้อาจเปนปรากฏการณครั้งแรกที่รัฐบาลแทรกแซง
การทําหนาที่การออกธนบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งไมปรากฏแนชัดวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยสนองตอบความตองการของรัฐบาลหรือไม
แตการแทรกแซงที่สําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการออกธนบัตรเปนการแทรกแซง
ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกบริษัทผูพิมพธนบัตร เมื่อรัฐบาลสยามตัดสินใจออกธนบัตรเอง
ไดเลือกบริษทั โธมัส เดอ ลารู จํากัด (Thomas de la Rue and Co. Ltd.) แหงประเทศอังกฤษ
เปนผูพ มิ พธนบัตรไทยตั้งแตป 2445 จวบจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ธนบัตรที่สั่งพิมพ
จากประเทศอังกฤษไมสามารถขนสงมาได ประกอบกับไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและ
สหราชอาณาจักร โดยรวมวงไพบูลยกับญี่ปุน รัฐบาลไทยจึงหันไปวาจางบริษัทมิตซุยบุสซันไกซา
จํากัด แหงประเทศญี่ปุน เปนผูจัดพิมพ ครั้นสงครามอาเซียบูรพาทวีความรุนแรงขึ้น จึงตองหันมา
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ใชโรงพิมพภายในประเทศ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ธนาคารแหงประเทศไทยไดวาจาง
Tudor Press, Inc. ดวยความชวยเหลือจากโรงพิมพธนบัตรแหงกระทรวงการคลังอเมริกัน
(Bureau of Engraving and Printing, Treasury Department) เปนผูพิมพธนบัตร เนื่องจาก
บริษทั โธมัส เดอ ลารู ประสบภัยพิบัติจากสงคราม อยางไรก็ตาม ในป 2490 รัฐบาลกลับไปใช
บริการของบริษัทโธมัส เดอ ลารู อีกครั้งหนึ่ง (ธนาคารแหงประเทศไทย 2525 : 148-149)
ในป 2497 Security Columbian Banknote Co. Ltd. เสนอตัวเปนผูพิมพธนบัตร
ไทย โดยผาน พล.ต.อ. เผา ศรียานนท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น แตมี
ผูท ัดทานและคัดคาน16 เพราะตรวจพบวามิไดเปนบริษัทที่มีฐานะมั่นคง อีกทั้งมิไดมีผลงานอันนา
เชือ่ ถือ แตแลวบริษัทนี้ก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในป 2502 ดวยความเห็นชอบของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต การโอนออนตอแรงกดดันทางการเมืองของนายโชติ คุณะเกษม ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยในขณะนั้น ไมเพียงเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนบริษัทผูพิมพธนบัตร หากถึงกับ
จายคาแทนพิมพลวงหนาดวย ยังผลใหผูวาการฯถูกปลดออกจากตํ าแหนงและถูกดํ าเนินคดี
ในเวลาตอมา (ธนาคารแหงประเทศไทย 2535 : 170-171)
ความพยายามในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนบริษัทผูพิมพ
ธนบัตร นับเปนมูลเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาจัดตั้งโรงพิมพ
ธนบัตรขึน้ เอง กอนหนานี้ในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความพยายามที่จะใหโรงงาน
ยาสูบเปนผูพ มิ พธนบัตรไทย จนถึงขั้นลงทุนซื้อเครื่องพิมพไปแลว 10 ลานบาท แตแลวการดําเนิน
การเรือ่ งนีก้ ห็ ยุดชะงักเมื่อเกิดการรัฐประหารป 2500 อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ
การเปลีย่ นบริษัทผูพิมพธนบัตรในป 2502 นั้นเอง17 ธนาคารแหงประเทศไทยหันมาพิจารณา
จัดตั้งโรงพิมพธนบัตรเอง18 จนมีพธิ เี ปดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512
4.1(2) การเปนนายธนาคารของรัฐบาล
ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รับฝากเงินของกระทรวงการคลัง ตามความ
ในมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยกระทรวงการคลังไมตองจาย
เงินคารักษาบัญชีเงินฝากใหแกธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทยมิตองจาย
ดอกเบีย้ เงินฝากใหแกกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ตามนัยของมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.เงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่สําคัญในการดูแลรักษาบัญชีเงินคงคลัง ทั้งบัญชี
ทีห่ นึง่ และบัญชีที่สองอีกดวย
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การใหเงินกูแกรัฐบาลเปนหนาที่อีกประการหนึ่งของธนาคารแหงประเทศไทย
พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 จําแนกเงินกูที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยใหแกรัฐบาลออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ
ลักษณะที่หนึ่ง ไดแก การใหเงินกูโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เพื่อใหรัฐบาล
นําไปใชจา ยตามงบประมาณแผนดินปกติ มาตรา 12 (8) แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กําหนดขีดจํากัดในการใหเงินกูประเภทนี้วาตองไมเกิน
รอยละ 25 ของงบประมาณรายจาย และตองชําระคืนภายในสามเดือนแรกของปงบประมาณ
ถัดไป ทัง้ นีเ้ ขาใจวา เงินกูที่ใหตามมาตรา 12 (8) นี้เปนการเปดทางหนีทีไลใหแกรัฐบาลในยาม
ทีม่ ปี ญ
 หาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง
ลักษณะที่สอง ไดแก การใหเงินกูโดยมีทรัพยสินเปนประกัน ตามความในมาตรา
12 (7) แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2522 หากรัฐบาลขอกูโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการกูเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย จะใหกเู ปนเงินตราไทยหรือเงินปริวรรตตางประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกินที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายวาดวยการกูเงินก็ได
ในทางปฏิบตั ิ เงินกูที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหแกรัฐบาลมีอยู 2 สวน สวนหนึ่ง
เป น การให กู  เ พื่ อ ชดเชยส ว นขาดดุ ล งบประมาณ ในการให เ งิ น กู  ดั ง กล า ว ผู  แ ทนธนาคาร
แหงประเทศไทยมีสวนรวมกับผูแทนหนวยราชการอื่น อันประกอบดวยกระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการกําหนด
วงเงินงบประมาณและสวนขาดดุลงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการ
ใหเงินกูแกรัฐบาลเพื่อชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณ เพราะเปนวิธีการที่มีผลในการเพิ่มปริมาณ
เงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง ในบางชวงเวลา ดังเชนตนทศวรรษ 2510 ธนาคาร
แหงประเทศไทยทําขอตกลงกับรัฐบาล โดยใหถือวา ธนาคารแหงประเทศไทยเปนแหลงเงินกู
สุดทายของรัฐบาล และจํากัดวงเงินกูมิใหเกินปละ 300 ลานบาท แตเมื่อสวนขาดดุลงบประมาณ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปลายทศวรรษ 2510 รัฐบาลมิอาจปฏิบัติตามขอตกลงที่มีกับธนาคารแหง
ประเทศไทยได (เริงชัย มะระกานนท 2521 : 264) การกําหนดขีดจํากัดในการกูเงินจากธนาคาร
แหงประเทศไทย เพื่อชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณ จึงไรประสิทธิผล อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาล
มีฐานะการคลังเกินดุลนับตั้งแตปงบประมาณ 2531 เปนตนมา รัฐบาลมิตองกูเงินเพื่อชดเชย
สวนขาดดุลของงบประมาณอีกเลย
นอกจากการให เ งิ น กู  เ พื่ อ ชดเชยสว นขาดดุลงบประมาณแล ว ธนาคารแหง
ประเทศไทยยังใหเงินกูสําหรับหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อนําไปใชจายในโครงการเฉพาะ
โดยทั่วไปมักกระทํ าดวยการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่ตองการทรัพยากรทางการ
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เงิน เงินที่ใหกูนี้อาจเปนเงินบาทหรือเงินปริวรรตตางประเทศก็ได ธนาคารแหงประเทศไทยอยูใน
ฐานะที่จะใหเงินกูในรูปเงินตราตางประเทศได เพราะธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลจัดการ
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน แตธนาคารแหงประเทศไทยถือเปนนโยบายที่จะไมใหเงินกูในรูป
เงินตราตางประเทศเต็มตามโครงการ แมวาฐานะของเงินสํารองระหวางประเทศจะเอื้ออํานวย
ก็ตาม โดยทั่วไปเปนการใหเงินกูสมทบกับองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ดังเชนธนาคารโลก
การผลักดันใหมีการกูเงินจากองคการระหวางประเทศ แทนที่จะนําเงินสํารองมาใหกูเต็มโครงการ
ก็หวังประโยชนจากบริการที่ไดจากองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมิน
โครงการ การใหคําปรึกษา การควบคุมการดําเนินโครงการ และการจัดใหมีการประมูลระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (เริงชัย
มะระกานนท 2521 : 265-267)
นอกเหนื อ จากการรั บ ฝากจากรั ฐ บาลและการจั ด สรรเงิ น ใหกูแกรัฐบาลแลว
ธนาคารแหงประเทศไทยยังทํ าหนาที่เปนตัวแทนทางการคลัง (Fiscal Agent) ของรัฐบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารหนี้สาธารณะ (Debt Management) ในการจัดการปริวรรต
เงินตราตางประเทศ และในการเปนผูแทนรัฐบาลในองคกรและสถาบันการเงินระหวางประเทศ
ในบรรดาหน า ที่ ก ารเป น นายธนาคารของรั ฐ บาล หน า ที่ ที่ ทํ าให ธ นาคาร
แหงประเทศไทยมีความขัดแยงกับรัฐบาลมากที่สุด ก็คือ การใหเงินกูแกรัฐบาล เพราะการกูเงิน
จากธนาคารแหงประเทศไทยมีผลไมตางจากการพิมพธนบัตรออกมาใช ซึ่งเปนวิธีการที่สรางแรง
กดดันของเงินเฟอสูงสุด
4.1(3) การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย
ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในการเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย
พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
อยางชัดเจน โดยอาจจําแนกหนาที่การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชยออกเปน 3 ดาน คือ
(1) การรับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย
(2) การใหเงินกูแกธนาคารพาณิชย
(3) การหักบัญชีระหวางธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทยรับเงินฝากประจําและกระแสรายวันโดยไมจายดอกเบี้ย
[มาตรา 12(2)] เงินที่ธนาคารพาณิชยฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทยมีทั้งที่ถูกบังคับและ
ที่สมัครใจ ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอานาจกํ
ํ
าหนดใหธนาคารพาณิชยถือเงินสํารองตามกฎหมาย (legal reserve) ตามาตรา 14
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แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และมาตรา 11 แหง
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 โดยที่เงินสํารองตามกฎหมายตองฝากไวกับธนาคาร
แหงประเทศไทย จึงนับเนื่องเปนเงินฝากที่ถูกบังคับใหฝาก แตธนาคารพาณิชยเมื่อมีเงินสดสํารอง
สวนเกิน (excess reserve) นิยมนําเงินบางสวนนี้ฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทยโดยสมัครใจ
ดวย
นอกจากการรับเงินฝากจากธนาคารพาณิชยแลว ธนาคารแหงประเทศไทยจัดสรร
เงินใหกแู กธนาคารพาณิชยดวย ในยามที่ธนาคารพาณิชยมีปญหาการขาดสภาพคลอง ธนาคาร
พาณิชยสามารถขอกูเงินจากธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อเสริมสภาพคลองได วิธีการในทาง
ปฏิบตั ทิ สี่ าคั
ํ ญ ไดแก การขายลดตั๋วเงินใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 12 (3) และ
12 (4) การขอกูยืมเงินโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน (ซึ่งในกรณีสวนใหญเปนหลักทรัพยรัฐบาล)
ตามมาตรา 12 (7 ทวิ) แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
แกไขเพิม่ เติม พ.ศ.2522 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีฐานะเปน ‘ผูใ หเงินกูแหลงสุดทาย’ (Lender
of the Last Resort) ของธนาคารพาณิชย
ในทายที่สุด ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่ในการหักบัญชีระหวางธนาคาร
[มาตรา 12 (6)] ซึ่งเกื้อกูลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยอยางยิ่ง
ในบรรดาหนาที่ทั้งปวงของธนาคารแหงประเทศไทย การเปนนายธนาคารของ
ธนาคารพาณิชยนับเปนหนาที่ที่ปลอดพนจากอํ านาจทางการเมือง อยางนอยที่สุดไมมีขอมูล
สาธารณะที่แสดงถึงการแทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องนี้
4.1 (4) การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ก อ นการสถาปนาธนาคารแห ง ประเทศไทยในป 2485 อํ านาจการกํ ากั บ
และตรวจสอบสถาบันการเงินเปนของกระทรวงการคลัง กฎหมายฉบับแรกที่ใหอํานาจนี้ ก็คือ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน
พ.ศ.2471 ครัน้ ในป 2480 จึงมีการตรากฎหมายควบคุมกิจการธนาคารพาณิชยโดยเฉพาะ อันได
แก พ.ร.บ.ควบคุมกิจการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2480 ตอมามีการยกรางใหมเปน พ.ร.บ.
การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2488 แมวาเวลานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้นแลว
แตอํานาจในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชยยังคงตกแกกระทรวงการคลัง
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจเฉพาะการกําหนดอัตราสวนเงินสดสํารองตามกฎหมาย และการ
ตรวจสอบรายงานหนี้สินและทรัพยสินที่ธนาคารพาณิชยตองสงธนาคารแหงประเทศไทย19
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ขอทีน่ า สังเกตก็คือ พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดใหอํานาจแก
ธนาคารแหงประเทศอยางชัดเจนในการควบคุม กํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย มาตรา 28
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติแตเพียงวา ใหธนาคารแหงประเทศไทยประกอบธุรกิจ
ประเภทที่พึงเปนงานธนาคารกลาง ดังระบุไวในพระราชกฤษฎีกา แตพระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ก็มิไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศ
ไทยในเรื่องนี้
อยางไรก็ตาม ภายหลังการบังคับใช พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505
อํ านาจการควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชยถูกโอนจากกระทรวงการคลังไปสู
ธนาคารแห ง ประเทศไทยอย า งสํ าคั ญ20 โดยที่ อํ านาจขยายขอบเขตมากไปกว า กฎหมาย
การธนาคารพาณิชย ป 2488 อนึ่ง มีขอนาสังเกตดวยวา การแกไขกฎหมายการธนาคารพาณิชย
ในเวลาตอมา ไมวาจะเปน พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
การธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ลวนมีผลในการเพิ่มอํานาจของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชยมากกวาเดิม (ดูตารางที่ 2)
สํ าหรับสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ดังเชนบริษัทเงินทุน ซึ่งเปดดํ าเนินการ
เปนแหงแรกในป 2509 ในขณะนั้นยังไมมีกฎหมายควบคุม จวบจนมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
58 (ลงวันที่ 26 มกราคม 2515) วาดวยการควบคุมกิจการคาอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ผาสุกแหงสาธารณชน โดยที่ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยอยูในขายตองถูกควบคุม และกระทรวง
การคลังมีอํานาจการควบคุมนี้ แตกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ผูด าเนิ
ํ นการควบคุมแทน แตแลวในป 2518 กระทรวงการคลังในยุคที่นายสมหมาย ฮุนตระกูล
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดขออํานาจการควบคุมธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพยคืนจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบแทน อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยไดทักทวงวา การแยกอํานาจ
การควบคุมธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยออกจากการควบคุมธนาคารพาณิชยจะมีผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ดวยเหตุที่มีการผลัดเปลี่ยน
รัฐบาล และรัฐบาลตอๆมาเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรเปนผูควบคุมสถาบันการเงิน
การโอนอํานาจการควบคุมคืนแกกระทรวงการคลังจึงมิไดเกิดขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย 2535
: 260-261)21
อยางไรก็ตาม เมื่อมีการตรา พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 อํานาจการควบคุมสถาบันการเงินเหลานี้ ก็ตกเปนธนาคาร
แหงประเทศไทยอยางสําคัญ แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามพระราช
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บัญญัตินี้ (มาตรา 7) แตก็มีบทบัญญัติอยางชัดเจนวา อํานาจการควบคุมในเรื่องใดเปนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และเรื่องใดตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี นอกจากนี้ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังยังอาจมอบอํานาจใหธนาคารแหงประเทศไทยปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(มาตรา 6) อนึ่ง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ในเวลาตอมาลวนมีผลในการเพิ่มอํานาจ
การควบคุมสถาบันการเงินเหลานี้ โดยที่อํานาจที่เพิ่มขึ้นดังกลาวนี้สวนหนึ่งเปนของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ดูตารางที่ 3)
กระนั้ น ก็ ต าม ร อ งรอยของการยื้ อ แย ง อํ านาจระหว า งกระทรวงการคลั ง
กับธนาคารแหงประเทศไทยยังคงปรากฏตอมา เมื่อมีการตราพระราชกํ าหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 ในการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวนี้ มีการเพิ่มมาตรา 6 ทวิ ดังตอไปนี้
มาตรา 6 ทวิ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง
เปนประธาน รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนรองประธานกรรมการ และ
ผู  ท รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งคณะรัฐ มนตรีแต ง ตั้ง อีกไม เ กิ น หาคนเปนกรรมการ และให
ผู  อํ านวยการสํ านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
และผูอํานวยการฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่
ใหคาเสนอแนะต
ํ
อธนาคารแหงประเทศไทยในการออกขอกําหนด และการดําเนิน
มาตรการใดๆ ที่ เ ป น อํ านาจหน า ที่ ข องธนาคารแห ง ประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้
ในขณะนั้ น สั ง คมเศรษฐกิจ ไทยกํ าลัง เผชิ ญกับวิ ก ฤติ การณ ส ถาบั น การเงิน
อยางรุนแรง เริ่มจากวิกฤติการณราชาเงินทุนในป 2522 และตามมาดวยวิกฤติการณในป 2526
โดยที่สถาบันการเงินจํานวนมากเผชิญปญหาการขาดสภาพคลอง22 พระราชกําหนดป 2526
แถลงเจตนารมณอยางแจมชัดวา การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายครั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มอํานาจการควบคุม
สําหรับการแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงินที่กําลังเกิดขึ้น หมายเหตุทายพระราชกําหนดฉบับนี้
ระบุวา
“เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิจฟองซิเอร พ.ศ. 2522
มี ม าตรการยั ง ไม เ พี ย งพอในการควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน และ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และขณะนี้สถาบันการเงินหลายแหง
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กําลังประสบปญหาอยางรุนแรง ซึ่งตองไดรับการควบคุมกํากับเปนกรณีเรงดวน
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจํ าเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้”
แตการเพิ่มมาตรา 6 ทวิ เพื่อใหมีคณะกรรมการทําหนาที่ใหขอเสนอแนะแก
ธนาคารแหงประเทศไทย ในการออกขอกําหนดและการดําเนินมาตรการใดๆ ที่เปนอํานาจหนาที่
ของธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ สะทอนใหเห็นความไมเชื่อถือในประสิทธิภาพ
ของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน คณะกรรมการ
ดังกลาวประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 9 คน ในจํานวนนี้มีตัวแทนธนาคารแหงประเทศไทยเพียง 2
คน นอกนัน้ เปนตัวแทนของกระทรวงการคลัง อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ในขณะประกาศใชพระราช
กําหนดฯ ในป 2526 นายสมหมาย ฮุนตระกูลดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และ
นายนุกลู ประจวบเหมาะดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในประวัตศิ าสตรธนาคารแหงประเทศไทยนับตั้งแตป 2485 เปนตนมา เมื่อเกิด
วิกฤติการณสถาบันการเงินคราใด ไมวาวิกฤติการณนั้นจะเกิดแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินอื่น ธนาคารแหงประเทศไทยตองเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธาทุกคราไป โดยที่ขอกังขา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
สําหรับธุรกิจหลักทรัพยนั้น เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หนาที่ในการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพยก็ถูกโอนไปสูคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระนั้นก็ตาม
คณะ กรรมการก.ล.ต. มิไดมีความเปนอิสระในการทําหนาที่ดังกลาวนี้ โดยที่มีการถวงดุลการใช
อํานาจจากฝายการเมือง
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ตารางที่ 2
อํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชย
ตามทีป่ รากฏใน พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505
อํานาจ

บทบัญญัติ

ก. การจัดตั้งธนาคารและการขยายสาขา
1. การพิจารณาคําขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย
2. การพิจารณาคําขออนุญาตเปดสาขาใหม
3. การพิจารณาคําขอยายสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา

(มาตรา 5)*
(มาตรา 7)*
มาตรา 7 ตรี

ข. การควบคุมทุนประกอบการและโครงสรางความเปนเจาของ
4. หามลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
5. การกํากับและตรวจสอบมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุนเกินกวา
อัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด

มาตรา 12 (1)*
มาตรา 5 ทวิ มาตรา 5 ตรี
มาตรา 5 ฉ มาตรา 5 สัตต

ค. การควบคุมฝายบริหารและการดําเนินงาน
6. การกําหนดคุณสมบัติกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ หรือที่ปรึกษา
7. หามผูดํารงตําแหนงกรรมการหรือตําแหนงอื่นในธนาคารพาณิชย
ใดๆ ดํารงตําแหนงกรรมการ หรือตําแหนงอื่นในธนาคารพาณิชย
อื่นในเวลาเดียวกัน ยกเวนตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย
8. การกําหนดเวลาเปดและหยุดทําการ
9. หามจายคานายหนาเหนือคาตอบแทน นอกเหนือไปจากบําเหน็จ
เงินเดือน เงินรางวัล หรือเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดาที่พึงจายตามปกติ
10. การจํากัดประเภทธุรกิจ นอกเหนือจากการธนาคารพาณิชย
11. การพิจารณาผอนผันการถืออสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้
12. การพิจารณาผอนผันการขายหรือให อสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยแกกรรมการ และบุคคลหรือหางหุนสวนที่เกี่ยวของ
กับกรรมการ
ง. การควบคุมการถือหุนไขว
13. การพิจารณาผอนผันการถือหุนในธนาคารพาณิชยอื่น
14. การกํากับและตรวจสอบมิใหถือหุนในบริษัทจํากัดเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนด
15. การกํากับและตรวจสอบมิใหไดรับหุนธนาคารพาณิชยเดียวกัน
หรือธนาคารพาณิชยอื่นเปนประกัน

มาตรา 12 จัตวา
มาตรา 19
มาตรา 19

มาตรา 37
มาตรา 12 (7)
มาตรา 9 ทวิ
มาตรา 12 (4) มาตรา 12 ตรี
มาตรา 12 (8)

มาตรา 12 (6)**
มาตรา 12 (5)
มาตรา 12 (3)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
อํานาจ
จ. การจัดสรรสินเชื่อ
16. การกํากับและตรวจสอบมิใหจัดสรรสินเชื่อแกกรรมการ
17. การควบคุมการจัดสรรสินเชื่อเฉพาะประเภท
17.1 การควบคุมสินเชื่อขั้นตํ่า
17.2 การควบคุมสินเชื่อขั้นสูง
18. การควบคุมมิใหมีการใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่น
หรือกอภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมากจนเกินไป
ฉ. การควบคุมดานความมั่นคงและสภาพคลอง
19. การดํารงอัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพย
20. การดํารงอัตราสวนระหวางเงินสดสํารองกับเงินฝากและ/หรือ
เงินกูยืม
21. การดํารงอัตราสวนระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับยอดเงินฝาก
และ/หรือยอดเงินกูยืมทั้งหมด
ช. การควบคุมอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และหลักทรัพยคํ้าประกัน
22. การกําหนด
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
(3) คาบริการ
(4) เงินมัดจํา
(5) หลักทรัพยคํ้าประกัน
ซ. การรายงานฐานะการประกอบการ
23. การจัดทําและรายงานบัญชีแสดงหนี้สินและทรัพยสิน
24. การรายงานฐานะการประกอบการเปนการลับ
ฌ. การควบคุมกิจการที่มีปญหาการเงิน
25. การแตงตั้งผูตรวจการธนาคารพาณิชย เพื่อตรวจสอบกิจการ
26. การสั่งใหลดหรือเพิ่มทุน
27. การถอดถอนกรรมการและผูบริหาร
28. การเพิกถอนใบอนุญาต
29. การควบคุมธนาคารพาณิชย

บทบัญญัติ
มาตรา 12 (2) มาตรา 12 ทวิ
มาตรา 13 ตรี (1)**
มาตรา 13 ตรี (2)**
มาตรา 13** และมาตรา 13 ทวิ

(มาตรา 10)**
(มาตรา 11)** และ (มาตรา 11ฉ)*
มาตรา 11 ตรี** 11 จัตวา
และ 11 เบญจ**
มาตรา 14**

มาตรา 15 มาตรา 15 ทวิ และมาตรา 16
(มาตรา 23)*
มาตรา 24* และ มาตรา 35-มาตรา 38
มาตรา 24 ทวิ
มาตรา 24 ตรี**
มาตรา 25* และมาตรา 34*
(มาตรา 26-มาตรา 32)*

ที่มา
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535
หมายเหตุ 1. รายการที่มีเครื่องหมาย * แสดงวาอํานาจเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
2. รายการที่มีเครื่องหมาย ** แสดงวาเปนอํานาจรวมระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง
3. รายการที่ไมมีเครื่องหมายใดๆ กํากับ อยูในอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทย
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อํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน
ตามทีป่ รากฏใน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
อํานาจ
ก. การจัดตั้งสถาบันการเงิน
1. การพิจารณาคําขอจัดตั้งสถาบันการเงิน
2. การพิจารณาคําขอเปดสาขา
3. การพิจารณาคําขอยายสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา
ข. การควบคุมทุนประกอบการและโครงสราง
ความเปนเจาของ
4. การกําหนดจํานวนทุนขั้นตํ่า
5. การกํากับและตรวจสอบมิไดบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดถือหุนเกินกวาอัตราสูงสุด
ที่กฎหมายกําหนด
6. การผอนผันใหถือหุนเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด
7. การกําหนดจํานวนหุนขั้นตํ่าที่
ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย
8. หามเพิ่มหรือลดทุนโดยมิไดรับอนุญาต
ค. การควบคุมฝายบริหารและการดําเนินงาน
9. การกําหนดคุณสมบัติกรรมการ ผูบริหาร
และที่ปรึกษา
10. หามกรรมการหรือผูบริหารดํารงตําแหนง
ในสถาบันการเงินประเภทเดียวกัน
มากกวา 1 แหง
11. หามมิใหบุคคลอื่นที่มิใชกรรมการ
ผูจัดการ หรือพนักงาน มีอํานาจในการ
บริหาร เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
ธปท.
12. การกําหนดเวลาเปดและหยุดทําการ

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

มาตรา 8* และมาตรา 9*
มาตรา 10*
มาตรา 20 (8)

ม. 8* และ ม. 9*
ม. 10*
ม. 54 (8)

มาตรา 14*
มาตรา 14 มาตรา 15
มาตรา 18 และ มาตรา 19

ม. 53*
ม. 56

มาตรา 14*

-

มาตรา 17

ม. 56

มาตรา 20(1)*

ม. 54(1)*

มาตรา 22

ม. 56

มาตรา 22 (4)

ม. 56

มาตรา 20 (12)

-

มาตรา 37

ม. 56
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13. หามจายคานายหนาหรือคาตอบแทน
นอกเหนือไปจากบําเหน็จ เงินเดือน
เงินรางวัล หรือเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดา
ที่พึงจายตามปกติ
14. หามประกอบธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจ
ที่ไดรับอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาต
จาก รมต.การคลังใหประกอบธุรกิจอื่นได
15. การพิจารณาผอนผันการถือ
อสังหาริมทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้
16. การพิจารณาผอนผันการขายหรือให
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยแก
กรรมการ รวมตลอดจนการซื้อทรัพยสิน
จากกรรมการ
17. การควบคุมการโฆษณากิจการ
18. การเพิกถอนใบอนุญาตบริษัท
ที่ไมประกอบกิจการประเภทที่ไดรับ
อนุญาตในปริมาณอันสมควร
ง. การควบคุมการถือหุนไขว
19. การพิจารณาผอนผันการถือหุนในธุรกิจ
เงินทุนอื่น
20. การกํากับและตรวจสอบมิใหถือหุน
ในบริษัทจํากัดเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด
21. การกํากับและตรวจสอบมิใหรับหุนของ
บริษัทเงินทุนเดียวกัน หรือบริษัทเงินทุน
อื่นเปนประกัน
จ. การจัดสรรสินเชื่อ
22. การกํากับและตรวจสอบมิใหจัดสรร
สินเชื่อแกกรรมการ

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

มาตรา 20 (9)

-

มาตรา 20 (6)*

ม. 54 (4)*

มาตรา 20 (2)

ม. 54 (5)

มาตรา 20 (10)

-

มาตรา 20 (11)
มาตรา 64*

ม. 54 (9)
มาตรา 64*

ม. 20 (5)**

-

ม. 20 (4)

ม. 54 (6)

ม. 20 (3)

-

ม. 20 (7)

ม. 54 (3) และ ม. 20 (7)
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อํานาจ
23. การควบคุมการจัดสรรสินเชื่อเฉพาะ
ประเภท
23.1 การควบคุมสินเชื่อขั้นตํ่า
23.2 การควบคุมสินเชื่อขั้นสูง
24. การควบคุมมิใหมีการใหสินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระ
ผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาก
จนเกินไป
25. การควบคุมสินเชื่อเพื่อการใหเชาซื้อ
ฉ. การควบคุมการกูยืมหรือการรับเงินจาก
ประชาชน
26. การกําหนดวงเงินขั้นตํ่า ระยะเวลา
ชําระคืน และเงื่อนไขอื่นในการรับเงิน
จากประชาชน
ช. การควบคุมอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม
และหลักทรัพยคํ้าประกัน
27. การกําหนด
(1) อัตราดอกเบี้ยหรือสวนลดที่จาย
(2) อัตราดอกเบี้ยหรือสวนลดที่รับ
(3) ผลประโยชนจากการใหเชาซื้อ
(4) หลักทรัพยคํ้าประกัน
ซ. การควบคุมดานความมั่นคงและสภาพ
คลอง
28. การดํารงเงินทุนจดทะเบียนและทุน
ซึ่งชําระแลวเปนสินทรัพย
29. การดํารงอัตราสวนระหวางเงินกองทุน
กับสินทรัพยหนี้สินหรือภาระผูกพัน
30. การดํารงอัตราสวนระหวางสินทรัพย
สภาพคลองกับเงินที่ไดจากการกูยืม
หรือไดรับจากประชาชน

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

ม. 32 (1) และ ม. 33
ม. 32 (2) และ ม. 32 (3)
ม. 35** และ ม. 36

ม. 56
ม. 56
ม. 56**

ม. 31**

ม. 56**

ม. 27**

ม. 54 (7)**

ม. 30**

ม. 56**

ม. 29 ทวิ**

ม. 29 ทวิ**

ม. 29**

ม. 56**

ม. 28**

ม. 56**
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อํานาจ
ฌ. การรายงานฐานะการประกอบการ
31. การจัดทําและรายงานบัญชีแสดง
สินทรัพยและหนี้สิน
32. การรายงานการดําเนินกิจการ
ญ. การควบคุมกิจการที่มีปญหาการเงิน
33. การสั่งการใหแกไขการกระทําและ
การปฏิบัติ
34. การสั่งระงับการดําเนินกิจการ
35. การถอดถอนกรรมการและผูบริหาร
36. การสั่งใหลดหรือเพิ่มทุน
37. การควบคุมหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

ม. 22 ทวิ ม. 23 ม. 26

ม. 56

ม. 23 ตรี* และ ม. 24

ม. 56

ม. 26 และ ม. 57

ม. 56 ม. 57

ม. 26 ทวิ ม. 26 จัตวา**
ม. 57 ทวิ**
ม. 57 ม. 57 ตรี
ม. 57* (ม.58-ม.63)*

ม. 56**
ม. 57 ทวิ**
ม. 57 ม. 57 ตรี
ม. 57* (ม.58-ม.63)*

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2535
หมายเหตุ 1. รายการที่มีเครื่องหมาย * อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐบาล
2. รายการที่มีเครื่องหมาย ** อยูในอํานาจรวมกันระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังหรือรัฐบาล
3. รายการที่ไมมีเครื่องหมายใด ๆ กํากับ อํานาจเปนของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่มา
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4.1 (5) การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 ชนชั้นปกครองใหม
ไมวา จะเปนคณะราษฎรกอนการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 หรือผูนําฝายทหารหลังการ
รั ฐ ประหารดั ง กล า วพากั น ยึ ด กุ ม ธนาคารพาณิ ช ย เ ป น ฐานในการขยายอํ านาจทางการเมื อง
ประกอบกับนายธนาคารพาณิชยจํานวนไมนอยผันเงินฝากของประชาชนไปใชในการลงทุนเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง เมื่อธุรกิ จที่ล งทุนประสบป ญ หาทางการเงิน ก็ สงผลตอฐานะการ
ประกอบการของธนาคารพาณิชยนั้นๆ ในบางกรณีเกิดการฉอโกงภายในธนาคาร หรือมิฉะนั้นก็มี
ความผิดพลาดในการบริหารการเงิน อันทําใหธนาคารมีฐานะงอนแงนลง23
เมือ่ มีการตรา พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 กฎหมายธนาคารพาณิชย
ฉบับนีไ้ ดใหอานาจธนาคารแห
ํ
งประเทศไทยในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบธนาคารพาณิชย
มากขึน้ การบังคับใช พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มีผลในการสถาปนาวินัยทางการเงิน
ในระบบธนาคารพาณิชย และเพื่อสงเสริมความมั่นคงระบบการธนาคารพาณิชย ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีนโยบายคุมกําเนิดธนาคารพาณิชยตั้งแตป 2509 เปนตนมา โดยที่ยังคงอนุมัติ
ใหธนาคารที่มีอยูเดิมขยายสาขาได นโยบายดังกลาวนี้ยอมเปนการใหอํานาจผูกขาดแกธนาคาร
ทีจ่ ดั ตัง้ อยูแ ลว และเกื้อกูลใหธนาคารเหลานั้นมีกําไรจากการผูกขาด
กระนั้นก็ตาม ยังคงมีธนาคารพาณิชยที่เผชิญวิกฤติการณทางการเงินในเวลา
ตอมา ไมวา จะเปนธนาคารไทยพัฒนาในทศวรรษ 2510 ธนาคารเอเซียทรัสต ธนาคารมหานคร
และธนาคารนครหลวงไทย ในปลายทศวรรษ 2520 และทายที่สุด ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
ในปลายทศวรรษ 2530
ในกรณีเหลานี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยึดถือหลักการวา ธนาคารพาณิชย
ลมไมได เพราะเกรงผลกระทบลูกโซตอระบบการเงินทั้งระบบ เมื่อยึดถือหลักการเชนนี้แลว
ธนาคารแหงประเทศไทยก็อัดฉีดเงินเพื่อประคองมิใหธนาคารเหลานี้ลม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดวยการจัดสรร สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (soft loan) พรอมทั้งสงผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
เขาไปดูแลการบริหารธนาคาร หรือเปลี่ยนแปลงฝายบริหาร ในกรณีที่รายแรงที่สุด ถึงกับเขา
ควบคุมกิจการธนาคาร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522 ดังกรณีธนาคารเอเซียทรัสต และธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ เปนอาทิ
ในกรณีธรุ กิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เกิดวิกฤติการณ
สถาบันการเงินทีส่ าคั
ํ ญอยางนอย 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเกิดวิกฤติการณบริษัทราชาเงินทุนจํากัด ในป
2522 ซึง่ ทางการแกปญหาดวยการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทดังกลาว ครั้งที่สองเกิดในป 2526
ทางการแกปญ
 หาดวยการจัดตั้ง “โครงการ 4 เมษายน 2527” ดวยการรวมสถาบันการเงิน 25
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บริษัทเขามาอยูในความดูแล ยุทธวิธีในการแกปญหาเนนการปรับปรุงระบบการบริหารและการ
จัดสรรสินเชือ่ อัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน รวมทั้งการควบกิจการกันเองและการหา
ผูร ว มลงทุนใหม โดยที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเงินทุนรวม 15 บริษัท (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย 2535 : 267-271)
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินในทศวรรษ 2520 นั้นเอง ทางการ
ไดพิจารณาจัดระบบเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงิน การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากเปน
แนวทางหนึ่งในการนี้ โดยที่มีความพยายามผลักดันใหจัดตั้งสถาบันดังกลาวในรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ชุดที่สอง (2524-2526) จนถึงขั้นมีรางกฎหมายเสนอเขาสภาผูแทนราษฎร
แตแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในเวลานั้น (นายสมหมาย ฮุนตระกูล) ขอถอนเรื่อง
ออกจากวาระการ ประชุม24 สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาแทนก็คือ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ดวยการตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2528 ดวยการเพิ่มเติมหมวด 5 ทวิในพระราชบัญญัติดังกลาว25
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นโดยยึดหลักการให
สถาบันการเงินมีสวนรวมรับภาระในการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคง
และเสถียรภาพ สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร รวมตลอดจนสถาบันอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 29 ทวิ) จักตองนําสงเงินเขา
กองทุนฯไมเกินรอยละ 0.5 ของยอดเงินฝาก ยอดเงินกูยืม หรือยอดเงินที่รับจากประชาชนในแต
ละป แลวแตกรณี ที่สถาบันการเงินแหงนั้นมีอยู ณ วันสิ้นปการเงินกอนปที่จะตองนําสงเงินเขา
กองทุน (มาตรา 29 เบญจ) แหลงเงินทุนที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของกองทุนฯ ก็คือ เงินสํารอง
ของธนาคารแหงประเทศไทยที่จัดสรรใหแกกองทุนฯ (มาตรา 29 สัตต) เงินกองทุนฯ ดังกลาวนี้
จะนําไปใชฟนฟูสถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติการณการเงิน
คณะกรรมการจัดการกองทุนเปนผูบริหารกองทุนฯ โดยมีผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธาน และกรรมการอื่นที่รัฐมนตรี
วาการ กระทรวงการคลังแตงตั้งอีกไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน (มาตรา 29 นว)
คณะกรรมการฯ อาศัยเสียงขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา 29 ทวาทศ)
แมวาคณะกรรมการจัดการกองทุนจะมีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ประธาน แตก็ไมมีหลักประกันวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจตั้งกรรมการ 5-9 คน
หากฝายการเมืองตองการแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทยก็สามารถกระทําได
โดยผานกรรมการที่แตงตั้ง
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แมวาการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะมีขอดี
ที่ใหสถาบันการเงินรวมกันรับภาระในการฟนฟูสถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติการณทางการเงิน
แตการทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยเปนเจาหนาที่กองทุนฯ (มาตรา 29 ตรี) อีกทั้งผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนประธานคณะกรรมการจัดการกองทุน (มาตรา 29 นว) ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในการสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน จึงกระทบตอชื่อเสียงและ
ศรัทธาของประชาชนที่มีตอธนาคารแหงประเทศไทย
4.1 (6) การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในการใช
เครือ่ งมือของนโยบายการเงินที่สําคัญ 3 ประเภท ไดแก
(1) การกําหนดอัตราสวนเงินสํารองตามกฎหมาย (Legal Reserve Ratio)
(2) การกําหนดอัตราการรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน (Rediscount Rate)
(3) การซือ้ ขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาด (Open Market Operation)
ในบรรดาเครื่องมือมาตรฐานของนโยบายการเงินทั้งสามนี้ ธนาคารแหงประเทศ
ไทยคุนเคยกับการใชอัตราสวนเงินสํารองตามกฎหมายกอนเครื่องมืออื่นๆ ในดานหนึ่ง ธนาคาร
แหงประเทศไทยถือกํ าเนิดขึ้นจากเหตุจําเปนอันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง ในอีกดานหนึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนองคกรหลักที่ทําหนาที่สูรบกับภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นในระหวางและ
หลั ง สงครามดั ง กลาว เมื่อแรงกดดันของภาวะเงินเฟอทวีความรุนแรงภายหลังการปะทุของ
สงครามอาเซียบูรพา รัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนดควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พ.ศ. 2486
ซึ่ ง ให อํ านาจกระทรวงการคลั ง ในการออกกฎกระทรวงให ธ นาคารพาณิ ช ย ถื อ เงิ น สดสํ ารอง
ตามอัตราทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งตองไมตํ่ากวารอยละ 9 แตไมสูงกวารอยละ 45
ของยอดเงินฝาก แมวาสภาผูแทนราษฎรมิไดใหความเห็นชอบพระราชกําหนดฉบับนี้ อันเปนเหตุ
ให ไ ม ส ามารถเปลี่ ย นฐานะเป น พระราชบั ญ ญั ติ ไ ด แต รั ฐ บาลก็ ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการ
ออกกฎหมายใหม คือ พ.ร.บ.ควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พ.ศ. 2486 ซึ่งใหอํานาจในการกําหนด
อัตราสวนเงินสํารองตามกฎหมายระหวาง 9-25% ของยอดเงินฝาก (ธนาคารแหงประเทศไทย
2535 : 86-88)
เมือ่ พ.ร.บ.ควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พ.ศ. 2486 ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2489 ธนาคารแหงประเทศไทยหันมาใชอํานาจตามมาตรา 32 แหง พ.ร.บ.ธนาคาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ในการกําหนดใหธนาคารพาณิชยถือเงินสํารองตามกฎหมาย อนึ่ง
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นาสังเกตวา พ.ร.บ.ควบคุมกิจการพาณิชย พ.ศ. 2480 มิไดมีบทบัญญัติบังคับใหธนาคารพาณิชย
ถือเงินสํารอง หากแตมีบทบัญญัติใหธนาคารพาณิชยมอบเงินทุนจํานวนหนึ่งแกรัฐบาลไทยเปน
หลักประกัน ขอกําหนดเรื่องการถือเงินสํารองปรากฏใน พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2488
โดยกํ าหนดขอบเขตอัตราสวนเงินสํ ารอง 9-20% ของยอดเงินฝาก ครั้นมีการตรา พ.ร.บ.
การธนาคารพาณิชย 2505 ซึ่งมีบทบัญญัติเรื่องนี้ในมาตรา 11 ก็มีการยกเลิกมาตรา 32 แหง
พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ทั้งนี้ตามความใน พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505
การใชอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงินเปนเครื่องมือในการควบคุมและกํากับปริมาณเงิน
ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังการใชอัตราสวนเงินสํารองตามกฎหมาย
ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มใหธนาคารพาณิชยกูเงินโดยมีหลักทรัพยเปนประกันตั้งแตป 2490
และหลังจากนัน้ ก็รับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินตางๆ จากธนาคารพาณิชย เริ่มตนดวยการรับชวง
ซือ้ ลดตั๋วเงินอันเกิดจากการคาขาวในป 249926
สํ าหรั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ยรัฐ บาลในตลาด ซึ่ง เปนเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น
ที่สําคัญในประเทศที่พัฒนาแลว ไมสามารถใชในประเทศไทยได จวบจนกระทั่งมีการสถาปนา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2517 กระนั้นก็ตาม ความจํากัดของหลักทรัพยรัฐบาลและ
ภาวการณในตลาดหลักทรัพยมีสวนสํ าคัญในการกําหนดประสิทธิผลของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาวนี้ เมือ่ รัฐบาลใชนโยบายงบประมาณสมดุล รัฐบาลก็ไมมีความจําเปนที่จะตองกูเงินจาก
ประชาชน จํานวนพันธบัตรและหลักทรัพยรัฐบาลจึงมีจํากัด เนื่องจากไมมีพันธบัตรและหลักทรัพย
ออกใหม ในอีกดานหนึ่ง ภาวการณในตลาดหลักทรัพยซึ่งกระทบตองอุปสงคในการเสนอซื้อ
หลักทรัพย ก็มีผลกระทบตอประสิทธิผลในการใชมาตรการการซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในการ
ควบคุมและกํากับปริมาณที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ในบรรดาเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาตรฐานทั้ ง สามนี้ อํ านาจของธนาคาร
แหงประเทศไทยในการใชเครื่องมือเหลานี้แตกตางกันอยูบาง ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ตามกฎหมายในการใชมาตรการการซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดอยางเต็มที่ แตการกําหนด
อัตรารับชวงซื้อลดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
ตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
แมวาคณะกรรมการดังกลาวจะมีตัวแทนของกระทรวงการคลังอยูดวย แตยังคงเปนปริมณฑล
แหงอํานาจของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับการกําหนดอัตราสวนเงินสํารองตาม
กฎหมายนัน้ เดิมมาตรา 32 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และมาตรา 14 แหง
พระราชกฤษฎีกากําหนด กิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 อยูในอํานาจของธนาคาร
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แหงประเทศไทยอยางเต็มที่ แตการยกเลิกมาตราดังกลาว โดยใหใชบทบัญญัติตามมาตรา 11
แหง พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แทนนั้น ยังผลใหการกําหนดอัตราสวนเงินสํารอง
ตามกฎหมายตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ฝา ยการเมืองแทรกแซงการใชเครื่อ งมือ ทางการเงิ น มาตรฐานเหล า นี้ห รื อไม
เปนประเด็นที่ยังไมมีการศึกษาอยางลึกซึ้ง การแทรกแซงมาตรการการซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาล
ในตลาดนั้นเขาใจวาไมมี ตามปกติมาตรการดังกลาวนี้ไมสูมีบทบาทและประสิทธิผลในการ
ควบคุมปริมาณเงินอยูแลว ความขัดแยงระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกําหนดอัตราสวนเงินสํารองตามกฎหมายนั้นจะมีหรือไม ไมเปนที่
ทราบแนชดั หากความขัดแยงดังกลาวเกิดขึ้นจริง ก็มิไดปรากฏสูการรับรูของสาธารณชน แตการ
บังคับใชมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แทนมาตรา 32 เดิมแหง พ.ร.บ.
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มีผลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีสวนรวมในการ
ใชเครือ่ งมือนี้ กระนั้นก็ตาม หากขอมูลที่ปรากฏสูสาธารณชนเชื่อถือได นาเชื่อวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนเพียง ‘ตรายาง’ ใหแกธนาคารแหงประเทศไทยในการบังคับใชมาตรการ
ดังกลาวนี้
ในกรณีของการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสําหรับการรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน
แมจะอยูในปริมณฑลแหงอํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทยโดยชัดเจน แตการแทรกแซง
ทางการเมืองกลับมีมากกวาเครื่องมือทางการเงินอีกสองประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกดดันให
ลดอัตราการรับชวงลดตั๋วเงินสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท รวมตลอดจนการกดดันให
ธนาคารแหงประเทศไทยลดเพดานอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุม แรงกดดันทางการเมืองดังกลาวนี้
มีมากขึน้ หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
การบังคับใช พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ชวยใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีเครื่องมือสํ าหรับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มขึ้น ดังเชนการกํ าหนดอัตราสวน
ระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพย (มาตรา 10) และการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกู
(มาตรา 14) เมื่อมีการแกไขกฎหมายการธนาคารพาณิชยในป 2522 และ 2535 เครื่องมือใหมของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก การควบคุมสินเชื่อเฉพาะประเภท (มาตรา 13 ตรี)
พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
2522 รวมทัง้ การแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในการใชเครื่องมือ
ทางการเงินดุจเดียวกับกฎหมายธนาคารพาณิชย ดังเชนการกําหนดอัตราสวนระหวางเงินกองทุน
กับสินทรัพย (มาตรา 29) อัตราสวนระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับเงินกูยืม (มาตรา 28) และ
การควบคุมสินเชื่อเฉพาะประเภท (มาตรา 32 และ 33)
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4.1 (7) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การสถาปนาและธํารงไวซึ่งวินัยทางการเงิน อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน
มีสวนสําคัญในการสรางพื้นฐานสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของธนาคารแหง
ประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงเกื้อกูลตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ไทยโดยออม แตธนาคารแหงประเทศไทยก็มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดวย ทัง้ นี้ดวยการใหกูทั้งแกภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถใหกูดวยการซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพยอื่น
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําไปใชจายในโครงการพัฒนา ทั้งนี้ตามความในมาตรา 12 (7)
แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยที่อาจใหเงินกูเปน
เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศก็ได (ธนาคารแหงประเทศไทย 2512 ข : 33-35)
การรับชวงซื้อลดตั๋วเงินเปนมาตรการที่เกื้อกูลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดวย ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มรับชวงซื้อลดตั๋วเงินอันเกิดจากการคาขาวระหวางประเทศในป
2499 โดยไดขยายใหคลุมถึงการสงออกทั้งหมดในป 2503 ธนาคารแหงประเทศไทยไดใช
มาตรการรับชวงซื้อลดตั๋วเงินในการสงเสริมกิจการเฉพาะประเภท เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
ของรัฐบาล ดังเชนการรับซื้อลดเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งมีมาแตป 2506 เริ่มตนจากการรับชวง
ซื้ อ ลดตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น อั น เนื่ อ งมาจากการซื้อวัตถุดิบ โดยที่ ตอ มาในป 2512 หั น มาเนน
อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศและอุตสาหกรรมการเกษตร ทายที่สุด ไดแก การรับชวง
ซือ้ ลดเพื่อกิจการทางการเกษตร ซึ่งมีแตป 251027
การรั บ ช ว งซื้ อ ลดตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น อั น เกิ ด จากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เฉพาะ
ประเภท นอกจากอํานวยความสะดวกดานการเงินในการประกอบการแลว ยังมีผลในการใหเงิน
อุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) ดวย ในเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราตํ่ ากวาอัตราตลาด ดวยเหตุดังนี้เอง จึงเปนธรรมดาอยูเองที่กลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจตางๆ ลวนหมายปองสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าดังกลาวนี้ และฝายการเมืองก็ตองการใช
มาตรการนีใ้ นการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลดวย
การควบคุมสินเชื่อของสถาบันการเงินเปนมาตรการที่สามารถใชใหเปนประโยชน
แกกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดดวย ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเพดาน
สินเชื่อสําหรับกิจกรรมที่เห็นวาไมเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม หรือไดรับการจัดสรรสินเชื่อ
มากเกินไป สวนกิจกรรมที่เปนประโยชนและไดรับจัดสรรสินเชื่อนอยเกินไป ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอาจกํ าหนดปริมาณสินเชื่อขั้นตํ่าได อํานาจในการควบคุมสินเชื่อเฉพาะประเภทปรากฏใน
มาตรา 13 ตรี แหง พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และมาตรา
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32 และ 33 แหง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ.
2522 อยางไรก็ตาม การกําหนดปริมาณสินเชื่อขั้นตํ่าตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
4.1 (8) การบริหารหนี้สาธารณะ
การบริหารหนี้สาธารณะเปนหนาที่แรกเริ่มของสํานักงานธนาคารชาติไทยตั้งแต
เมือ่ เริม่ ดําเนินงานในป 2483 ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 หนาที่นี้
โอนมาเปนของธนาคารแหงประเทศไทยนับแตบัดนั้น
ในชั้นแรก การกอหนี้สาธารณะภายในประเทศเนนหนี้ระยะสั้นดวยการออก
ตัว๋ เงินคลัง ทัง้ นีโ้ ดยมี พ.ร.บ.ตั๋วเงินคลัง พ.ศ. 2487 เปนฐาน ตอมาไดมีการตราพระราชกําหนด
พันธบัตรออมทรัพยในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 กระนั้นก็ตาม การกอหนี้ระยะสั้นดวยการจําหนาย
ตั๋วเงินคลัง ยังคงเปนแหลงสําคัญของรายรับประเภทเงินกูภายในประเทศ ธนาคารแหงประเทศ
ไทยพยายามจัดจํ าหนายตั๋วเงินคลังแกธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินอื่นๆ และประชาชน
โดยทั่วไป แตโดยเหตุที่อัตราดอกเบี้ยตํ่าจึงมีปญหาขายไมหมดในบางชวงเวลา อันเปนเหตุให
ธนาคารแหงประเทศไทยตองเปนผูใหกูแกรัฐบาล
ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนี้สาธารณะ
ไปเปนหนี้ระยะยาวมากขึ้น ทั้งนี้ดวยการออกพันธบัตร ซึ่งใหดอกเบี้ยในอัตราสูงกวา การออก
พันธบัตรอาจจําแนกเปน 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกูเงินจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยตรง ประเภทที่สอง ไดแก การออกพันธบัตรเพื่อกูเงินทั่วไป การออก
พันธบัตรประเภทแรก ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเจาหนี้รัฐบาล เมื่อรัฐบาลนําเงินกูไปใชจาย
ยอมมีผลในการเพิ่มปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง สวนการออกพันธบัตร
ประเภทที่สองนั้น หากธนาคารแหงประเทศไทยสามารถจําหนายใหธนาคารพาณิชย สถาบัน
การเงินอื่นๆ และประชาชนไดหมด ก็ไมตองเปนผูใหกูแกรัฐบาล28
กลาวโดยสรุปก็คือ อํานาจในการกอหนี้สาธารณะเปนของรัฐบาล แตอํานาจ
ในการบริหารหนี้สาธารณะเปนของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ไมปรากฏขอมูลสาธารณะวา
มีการแทรกแซงทางการเมือง
4.1 (9) การควบคุมการปริวรรตตางประเทศ
อํานาจในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ปรากฏใน พ.ร.บ.
ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน พ.ศ. 2485 อํานาจดังกลาวนี้เปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุม
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การแลกเปลีย่ นเงิน พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486 เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
ออกกฎหมายกําหนดระเบียบพิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พรอมทั้งใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการตามกฎหมายการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินแทน โดยใหอํ านาจผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งพนักงานของ
ธนาคารเปนเจาพนักงานตามความในกฎหมายดังกลาว
มาตรา 4 กําหนดอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินในเรื่องตอไปนี้
(1) การซือ้ การขาย การใหกูยืมเงินตราตางประเทศหรือทองคํา
(2) การสงเงินตรา ธนาคารบัตร ธนาณัติ หลักทรัพยเงินตราตางประเทศ หรือ
ทองคําออกไปนอกประเทศ
(3) การโอนหลักทรัพยจากประเทศไทยไปที่อื่น
(4) การออกตัว๋ แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน การทําใหตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใชเงินเปลี่ยนมือ การโอนหลักทรัพย หรือการรับสภาพหนี้อันเปนการกอ
ใหเกิด หรือโอนไปซึ่งสิทธิที่จะไดรับชําระเงินในประเทศไทยเปนการตอบแทน
(ก) การรับชําระเงินหรือการไดมาซึ่งทรัพยสินที่อยูนอกประเทศไทย (ข) การ
ได สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ ชํ าระเงิ น หรื อ การไดสิท ธิที่ จะไดรับ มาซึ่ง ทรัพ ยสิน ที่อยู
นอกประเทศไทย รวมตลอดถึงการชําระเงินเปนการตอบแทนการดังกลาวนี้
ดวย
(5) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยเฉพาะการนี้ ถารัฐมนตรีเห็นสมควร
ก็ใหกระทําโดยประกาศได
(6) การอนุญาตใหธนาคารหรือบุคคลอื่นใดทําการแลกเปลี่ยนเงิน
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมักจะเขมงวดในยามที่มีปญหา
การขาดแคลนเงินตราตางประเทศ และดุลการชําระเงินระหวางประเทศขาดดุล แตการควบคุม
จะบรรเทาเบาบางลง เมื่อดุลการชํ าระเงินเกินดุลและไมมีปญหาการรอยหรอของเงินสํ ารอง
ระหวางประเทศ ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยยุคปจจุบัน การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนไปอยางเขมงวดในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง และในยุคสมัยที่ใชระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) ในระหวางป 2489-249829
อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลเลือกแนวนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization)
นับตัง้ แตป 2533 เปนตนมา ก็ไดผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลงไป
เปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวนี้เปนผลมาจากการวางแผนปรับปรุงระบบการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐบาลโอนออนตามขอเสนอแนะของธนาคารแหงประเทศไทย30
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ดังไดกลาวแลววา การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งมอบอํานาจใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ31
หากฝายการเมืองแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทยตองถือวาเปนเรื่องที่ชอบดวย
กฎหมาย ในขอเท็จจริง ฝายการเมืองไดแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
หรือไม ไมมีขอมูลสาธารณะที่จะกลาวสรุปได สาธารณชนมีโอกาสรับรูการแทรกแซงของฝาย
การเมือง ก็ตอเมื่อการแทรกแซงนั้นกอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงจนปกปดความขัดแยงนั้น
ใหเปนเรื่องภายในมิได ดังกรณีนายปวย อึ๊งภากรณ ลาออกจากตําแหนงรองผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2496 เมื่อมิยอมโอนออนตามแรงกดดันทางการเมืองจาก
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในขอที่มิใหปรับสหธนาคารกรุงเทพฯในฐานละเมิดระเบียบการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน32
4.1 (10) นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดหนาที่หรือใหอํานาจ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน กอนป 2485 อํานาจหนาที่ในเรื่องนี้
เปนของกระทรวงการคลัง กฎหมายฉบับแรกนับแตป 2485 ที่กําหนดอํานาจในการกําหนด
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ก็คือ พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 4 แหง
กฎหมายฉบับนีก้ าหนดอํ
ํ
านาจในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยที่มาตรา 4 (จ) กลาวถึงการ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แมวามาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังในการมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
แตมาตรา 4 (จ) มีบทบัญญัติอยางชัดเจนวา การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ก็คือ
พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 กฎหมายฉบับนี้ยกรางขึ้นแทน พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2471 เพื่อใหสอดรับ
กับกฎเกณฑของกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคีสมาชิกตั้งแตป 2492 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาท33 เมื่อพิจารณาในแงนี้ อํานาจ
ในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมาจาก พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 มากกวา พ.ร.บ.ควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 แมวากฎหมายฉบับหลังจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการ
กํ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แตกฎหมายฉบับนี้ยังมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคาเสมอภาคของ
เงินบาท
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มาตรา 8 แหง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2521 มีบทบัญญัติ
วา การกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาทตองกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา บทบัญญัติดังกลาวนี้
มีนัยวาการกําหนดคาเสมอภาคไมเพียงแตตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังเทานั้น หากยังตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีอีกดวย เพราะนายกรัฐมนตรี
เปนผูล งนามสนองพระบรมราชโองการ นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ยังมีอํานาจ
ในการประกาศระงับการใชคาเสมอภาคเปนการชั่วคราว (ไมเกิน 90 วัน) ได อีกทั้งยังมีอํานาจ
ในการเลือกระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย
แมวาโดยนิตินัย อํ านาจในการกํ าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะเปนของ
ฝายการเมือง แตในทางปฏิบัติ ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทในการกําหนดนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ ย นพอสมควร การปรั บ เปลี่ ย นค า เสมอภาคของเงิ น บาทที่ เ สนอแนะโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยหลายตอหลายครั้งเปนไปโดยปราศจากอุปสรรคทางการเมือง ความขอนี้หาได
หมายความว า ไม มี ค วามขัดแย ง เกี่ย วกับ นโยบายอัตราแลกเปลี่ย นเสีย เลย แทที่จริง แลว
เคยปรากฏความขัดแยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง 2 กรณี คือ
กรณีแรกเกิดขึ้นในป 2495 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีตองการ
ใหขนึ้ คาเงินบาท เพราะเห็นวา การที่เงินบาทมีคาตํ่าเกินไปเปนเรื่องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของประเทศ
ไทย แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะทัดทานก็ไมเปนผล ทายที่สุดรัฐบาลสั่งใหธนาคารแหง
ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน จากอัตราปอนดละ 51 บาทเหลือ 45 บาท ในขณะนั้น
อัตราการขายเงินปอนดสเตอรลงิ ในตลาดอยูในระดับปอนดละ 51.35 บาท ม.ล.เดช สนิทวงศ
ลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2495 เพื่อประทวง
นโยบายรัฐบาล34
กรณีที่สองเปนความขัดแยงเกี่ยวกับนโยบายการลดคาเงินบาทและความขัดแยง
เรือ่ งอืน่ ในระหวางป 2526-2527 อันเปนเหตุใหนายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังในขณะนั้น ปลดนายนุกลู ประจวบเหมาะออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527
แมวาการกํ าหนดคาเสมอภาคของเงินบาทอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของฝาย
การเมือง แตหนาที่ในกาารรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนตกแกธนาคารแหงประเทศไทย
เพราะธนาคารแห ง ประเทศไทยเป น ผู  จั ด การทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น (Exchange
Equalization Fund) ในทางปฏิบัติ
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนถือกําเนิดจากพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารอง
เงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 ซึ่งสภาผูแทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกําหนด
ฉบับนี้ และตราพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2498
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บทบัญญัติสวนหนึ่งของพระราชกําหนดนี้ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาโอนสินทรัพยเงินตราตางประเทศสวนที่เกินจํ านวนธนบัตร
ออกใช จากทุนสํารองเงินตราไปจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ตองไมตํ่ากวาครึ่งหนึ่ง
ของสวนทีเ่ กินจํานวนธนบัตรออกใช การณปรากฏตอมาวา มีการโอนสินทรัพยเงินตราตางประเทศ
มูลคา 63 ดอลลารอเมริกันจากทุนสํารองเงินตราไปจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ตอมา
เมื่อรัฐบาลกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาทในป 2506 ตามพันธะที่มีตอกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ยังผลใหสินทรัพยทุนสํารองเงินตรา ซึ่งตีราคาตามคาเสมอภาคมีราคาเกินจํานวนธนบัตร
ออกใช จึงมีการตราพระราชบัญญัติโอนทุนสํ ารองเงินตราสวนที่เกินจํ านวนพันธบัตรออกใช
เขาทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2506 จํานวน 12,273,975.70 ดอลลารอเมริกัน
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีทุนดําเนินการรวมทั้งสิ้น 75,273,975.70 ดอลลารอเมริกัน
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะเปนนิติบุคคล ที่ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีอากรทั้งปวงตามประมวลรัษฎากร มีคณะกรรมการกํ าหนดนโยบายและควบคุมการ
ดําเนินงาน ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง และ
ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ
คณะกรรมการทุนรักษาระดับฯ เปนผูแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการทุนรักษา
ระดับฯ ผูจัดการมีหนาที่บริหารจัดการ โดยคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหผูจัดการปฏิบัติ
กิจการเฉพาะอยางได ในยามที่มีวิกฤติการณทางการเงินระหวางประเทศ คณะอนุกรรมการบริหาร
อันประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และผูจัดการ
ทุนรักษาระดับฯ ไดรับมอบอํานาจใหตัดสินใจดําเนินการไปกอนได35
ดั ง นี้ จ ะเห็ น ได ว  า ฝ า ยการเมื อ งนอกจากจะมี อํ านาจร ว มในการกํ าหนดค า
เสมอภาคของเงินบาท และมีอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายและควบคุมการดํ าเนินงานของ
ทุนรักษาระดับ แตในทางปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูบริหารจัดการทุนรักษาระดับฯ
แมแตนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการก็ลวนแตเปนนโยบายที่เสนอโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย
แมจะเคยปรากฏวามีความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับธนาคารแหงประเทศไทย
เกีย่ วกับการกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาท แตไมเคยปรากฏวา รัฐบาลแทรกแซงการทําหนาที่
การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย อยางนอยที่สุดไมเคยมี
ขอมูลสาธารณะที่แสดงถึงการแทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องนี้
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4.1 (10) การจัดการเงินสํารองระหวางประเทศ
เงินสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวยเงินสํารองทางการและเงินสํารองที่มิใช
ทางการ เงิ น สํ ารองส ว นหลัง นี้ ห มายถึง ฐานะเงิน ตราตา งประเทศสุท ธิของธนาคารพาณิชย
ในประเทศ
เงินสํารองระหวางประเทศของทางการมีองคประกอบอยู 3 สวน คือ (ธนาคาร
แหงประเทศไทย 2515 : 99-100)
(1) ส ว นที่ ใ ช ป ระกอบเป น ทุ น สํ ารองเงินตรา ซึ่ ง อยู ใ นรูป ทองคํ า เงินตรา
ตางประเทศในรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักรหรือในสถาบันการเงินระหวางประเทศ
หลักทรัพยตางประเทศ สินทรัพยที่นําสงสมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ และใบสําคัญ
สิทธิพเิ ศษถอนเงิน (special drawing rights)
(2) สวนที่เปนผลประโยชนอันเกิดจากทุนสํารองเงินตราซึ่งแยกเปนบัญชีสํารอง
พิเศษตามมาตรา 33 แหง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 และใชสําหรับการพิมพธนบัตร การจัดตั้ง
โรงพิมพ การออกและการจัดการธนบัตร และการชดใชคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ถือไว
ในทุนสํารองเงินตรา
(3) สวนทีเ่ หลือจากการใชเปนทุนสํารองเงินตรา สวนใหญใชสนองความตองการ
ของภาคเอกชนและภาครัฐบาลในยามที่มีปญหาการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้
ยังมีสว นที่อยูในทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย
ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาและบริหารทุนสํ ารองเงินตรา
ตามความในหมวด 3 แหง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 อีกทั้งมีหนาที่บริหารทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลีย่ นตามนัยแหงพระราชกําหนดจัดสรรเงินทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ.
2498 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีหนาที่ดูแลและจัดการเงินสํารองระหวางประเทศ ในทางปฏิบัติ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายนําเงินสํารองไปลงทุน โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
(ธนาคารแหงประเทศไทย 2515 : 100-101)
(1) หลักความมั่นคงและปลอดภัย เนนการลงทุนในหลักทรัพยโดยวิธีการที่มี
ความมั่นคงและปลอดภัย
(2) หลักสภาพคลอง เงินสํารองฯ สวนใหญตองมีสภาพคลอง โดยสามารถถอนใช
ในยามทีเ่ กิดวิกฤติการณทางการเงินโดยทันทีได
(3) หลักผลประโยชน โดยลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดดีพอสมควร
ในประวัติศาสตรที่เปนมา ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าหนาที่บริหารจัดการ
เงินสํ ารองระหวางประเทศไดเปนอยางดี36 และพยายามปกปองมิใหผูทรงอํานาจทางการเมือง
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เขามาแทรกแซงการบริหารจัดการเงินสํารองระหวางประเทศ มิฉะนั้นอาจกระทบตอเสถียรภาพ
และความ มัน่ คงของระบบการเงินของประเทศ ความพยายามของฝายการเมืองในการแทรกแซง
การบริหารจัดการเงินสํารองระหวางประเทศมีอยูเปนครั้งคราว กรณีที่ปรากฏสูสาธารณชนมีอยู
อยางนอย 2 กรณี คือ
กรณีแรก ไดแก ความขัดแยงเกี่ยวกับการขายทองคําจากทุนสํารองเงินตราในป
2489 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ประเทศไทยมีปญหาการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ
อยางมาก ขณะเดียวกันก็มีความจําเปนตองใชเงินในการบูรณะประเทศ รัฐบาลไดตรา พ.ร.บ.
จัดสรรทุนสํารองเงินตราเพื่อบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489 โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ขายทองคําที่มีอยูในทุนสํารองไดเปนปริมาณไมเกิน 10,886,000 กรัมบริสุทธิ์ และใหจัดสรร
เงินดอลลารอเมริกันที่ไดจากการสงออกสินคาคืนเขาทุนสํารอง แทนทองคําที่ขายไปเปนจํานวน
เทากับราคาทองคํา 7,998,000 กรัมบริสุทธิ์ ภายในเวลา 12 เดือนนับแตวันที่กฎหมายใชบังคับ
ทองคําปริมาณ 10,886,000 กรัมบริสุทธิ์ที่ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยขายนี้มีองคประกอบ
อยู 2 สวน สวนแรกมีปริมาณ 7,998,000 กรัมบริสุทธิ์ ซึ่งถูกกักในสหรัฐอเมริกาในระหวางสงคราม
โลกครั้ ง ที่ ส อง ธนาคารแห ง ประเทศไทยไดจัดการขายในประเทศนั้น โดยไดเ งิน ประมาณ
8,977,000 ดอลลารอเมริกัน ซึ่งใชไปในการซื้อสินคาเขาสําหรับการบูรณะประเทศ อีกสวนหนึ่ง
มีปริมาณ 2,888,000 กรัมบริสุทธิ์ เปนทองคําทุนสํารองที่อยูในประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดรับมอบอํ านาจใหนํ าออกขายเพื่อถอนธนบัตรออกจากการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
เพื่อลดแรงกดดันของเงินเฟอ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยตองการขายทองคําสวนนี้
ดวยวิธกี ารประมูล แตรัฐบาลตองการใหนําทองแทงออกหลอมเปนทองคําแทงเล็กๆ แลวนําออก
ขายในราคาที่กําหนดซึ่งตํ่ากวาราคาตลาด ความขัดแยงนี้เปนเหตุให ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต
ลาออกจากตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2489 โดยที่
คณะกรรมการธนาคารลาออกดวย ในขณะนั้น พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และนายวิจิตร ลุลิตานนทเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐบาลไดแตงตั้ง
นายเสริม วินิจฉัยกุล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น ใหดํารงตําแหนงผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยแทน พรอมกับคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งดําเนินการขายทองคําตามวิธีการ
ของรัฐบาล แตขายไดเพียง 3 เดือนเศษ ก็ตองระงับการขาย เพราะไมไดผลตามความมุงหมาย37
กรณีที่สอง ไดแก ความพยายามของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ใหมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการเงิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเงินระหวางประเทศ ซึ่งรวมทั้งการบริหารจัดการเงินสํ ารองระหวางประเทศดวย
แตเปนเพราะนายปวย อึ๊งภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในขณะนั้น ยืนกรานมิให
รัฐบาลแทรกแซงการบริหารนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเงินระหวางประเทศ และยํ้าวา
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หากรัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ตนตองลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย การแข็งขืนของนายปวยทําใหรัฐบาลสฤษดิ์ตองลาถอย (ปวย อึ๊งภากรณ 2519/2529 : 170171)
4.2 ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
แนวความคิ ด ว า ด ว ยความเป น อิ ส ระของธนาคารกลาง (Central Bank
Independence) เปนเรือ่ งยากที่จะใหคําจํากัดความ ความเปนอิสระมิไดหมายถึงเสรีภาพในการ
ทําอะไรก็ได ราษฎรในสังคมประชาธิปไตยหาไดมีเสรีภาพอันปราศจากขอบเขต เจาพนักงาน
ธนาคารกลางยอมมิไดมีเสรีภาพอันปราศจากขอจํากัดเชนกัน ความเปนอิสระยอมตองดําเนิน
ควบคูก บั ความรับผิด (Accountability) ดวย มิฉะนั้นธนาคารกลางก็เปน ‘รัฐอิสระ’ ที่ดํารงอยูใน
ราชอาณาจักร
ความเปนอิสระมิไดดํ ารงอยูในสูญญากาศ หากแตตองเปนความเปนอิสระ
ที่ประกอบดวยหนาที่ความรับผิดชอบ การวิเคราะหความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
ตอไปนี้เปนการ วิเคราะหโดยมีขอสมมติวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่หลักในการรักษา
เสถียรภาพของราคา (price stability) การวิเคราะหจําแนกออกเปน 2 สวน คือ
(ก) ความเปนอิสระตามกฎหมาย
(ข) ความเปนอิสระกับความเปนจริง
4.2 (1) ความเปนอิสระตามกฎหมาย (Legal Central Bank Independence)
การวิ เ คราะห ค วามเป น อิ ส ระตามกฎหมายของธนาคารแห ง ประเทศไทย
ยึดแนวทางของ Cukierman, Webb, and Neyapto (1992) และ Cukierman (1992 : chapter
19) โดยวิเคราะหบทบัญญัติตามกฎหมายในประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ
(1) ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยในกรอบแหงกฎหมาย
(2) บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในกระบวนการกํ าหนดนโยบายการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(3) เปาหมายการดําเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
(4) ขอจํากัดในการใหเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทย
(ก) ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยในกรอบแหงกฎหมาย
ประเด็นที่พึงพิจารณาเกี่ยวกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในกรอบแหง
กฎหมายมีอยูอยางนอย 5 ประการ คือ
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ประการแรก พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดกําหนดอายุ
การดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย หมายความวา ผูวาการจะอยูในตําแหนง
ยาวนานเทาใดก็ได หากไมพิจารณาการแทรกแซงทางการเมืองในดานอื่นๆ อายุการดํารงตําแหนง
ผูว า การมีความสําคัญตอการกําหนดความเปนอิสระของธนาคารกลาง หากอายุการดํารงตําแหนง
ยิ่งยาวนานเพียงใด ความเปนอิสระจะยิ่งมีมากเพียงนั้น เพราะผูวาการยังคงอยูในตําแหนงได
แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแลว ตราบเทาที่ผูวาการไมมีความขัดแยงกับรัฐบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อพิจารณาในแงนี้ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
อยูในฐานะที่ดีกวาผูวาการธนาคารกลางอื่นๆ ซึ่งมีการกําหนดอายุการดํารงตําแหนงอันจํากัด38
แตการไมกําหนดอายุการดํารงตําแหนงของผูวาการนั้นเปนดาบสองคม หากผูวาการเปนคนไมมี
คุ ณ ธรรมและใจคอคั บ แคบ การแสดงความเห็ น ภายในองค ก รมิ อ าจเป น ไปได โ ดยเสรี
การแลกเปลี่ยนความเห็นมิอาจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไมมีการรับฟงความเห็น
จากบุ ค คลภายนอกองค ก ร มี ค วามเป น ไปได ที่การกํ าหนดและการบริ ห ารนโยบายการเงิ น
ไมรอบคอบเทาที่ควร
ประการที่สอง กระบวนการแตงตั้งผูวาการมีผลตอความเปนอิสระของธนาคาร
กลาง หากผูวาการแตงตั้งโดยฝายการเมือง ผูวาการก็ตองรับผิดตอฝายการเมือง และฝาย
การเมืองมีอานาจตามกฎหมายในการแทรกแซงการทํ
ํ
างานของธนาคารกลาง พ.ร.บ.ธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 19 มีบทบัญญัติดังนี้
“มาตรา 19 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งหรือถอนจากตําแหนงซึ่งผูวาการและ
รองผูว าการ โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี...”
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วนี้ มี นั ย สํ าคั ญ ว า คณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู  แ ต ง ตั้ ง และถอดถอนผู  ว  า การและ
รองผู  ว  า การ ในทางปฏิ บั ติ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง เปน ผู เ สนอเรื่ อ งตอที่ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ มาตรา 14 ยังมีบทบัญญัติชัดเจนวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอานาจและหน
ํ
าทีก่ ากั
ํ บโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ดวยเหตุดังนี้ ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองขึ้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง39
ประการที่สาม กระบวนการถอดถอนผูวาการมีผลตอความเปนอิสระของธนาคาร
กลาง ดุจเดียวกับกระบวนการแตงตั้ง มาตรา 19แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
ระบุไวอยางชัดเจนวา อํานาจการถอดถอนผูวาการเปนของคณะรัฐมนตรี ขอที่นาสังเกตก็คือ
กฎหมายมิไดกาหนดเงื
ํ
่อนไขแหงการถอดถอน ดังเชนความประพฤติมิชอบ การฉอราษฎรบังหลวง
การฝาฝนกฎหมาย การไมสนองตอบนโยบายของรัฐ หรือความไรประสิทธิภาพในการบริหาร
นโยบายการเงิน อํ านาจในการถอดถอนผู ว า การอยางปราศจากขอบเขตและเงื่อนไขเชนนี้
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ยอมมีสวนทําลายความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย เพราะทําใหผูวาการที่ไมมีศักดิ์ศรี
ตองคอยสนองตอบความตองการของรัฐบาล นอกเหนือไปจากในดานนโยบาย
ประการที่สี่ กระบวนการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการธนาคารกลางมีความ
สําคัญไมยิ่งหยอนกวาการแตงตั้งและถอดถอนผูวาการและรองผูวาการ คณะกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ผูวาการ
และรองผูวาการเปนประธานและรองประธานโดยตําแหนง เดิม พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 กําหนดใหมีกรรมการเพียง 5 คน นอกเหนือจากผูวาการและรองผูวาการแลว
ยังมีกรรมการอีก 3 คน (มาตรา 15) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (มาตรา 19) ในการตรา พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2487
มีการแกไขเพิ่มเติมใหมีกรรมการรวมอยางนอย 7 คน
“มาตรา 15 ใหคณะกรรมการ อันประกอบดวยผูวาการ รองผูวาการ และ
กรรมการอีกไมนอยกวาหานาย เปนผูควบคุมและดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ
ธนาคารแหงประเทศไทย”
จารีตการปฏิบตั ใิ นระยะหลัง มีการแตงตั้งกรรมการมากกวา 5 คน การเพิ่มจํานวนกรรมการมีผล
ในการเพิ่มอํานาจของรัฐบาลในการแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทย การแตงตั้งและถอดถอน
กรรมการกระทํ าโดยฝายบริหาร โดยไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ นอกจากนี้
ยังมิไดมีบทบัญญัติที่กํ าหนดอายุการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการอีกดวย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา
ฝายการเมืองสามารถแทรกแซงผานคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยไดมากนอยเพียงใด
บทบัญญัตติ ามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กลาวไวอยางชัดเจน
วา
“มาตรา 17 ในกรณีทผี่ วู า การไมเห็นพองกับคําวินิจฉัยของกรรมการฝายขางมาก
ใหเสนอประเด็นไปยังรัฐมนตรีเพื่อชี้ขาด”
คณะกรรมการ ธปท. จึงมิใชองคกรที่รัฐบาลใชแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทย
เพราะผูว า การมีอํานาจเหนือคณะกรรมการตามนัยแหงมาตรา 17 แตผูวาการยังอยูใตอาณัติของ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังอยูดี หากรัฐบาลตองการแทรกแซง ก็สามารถใชอํานาจโดยตรง
ตามนัยแหงมาตรา 14 อยูแลว
ประการที่หา พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดมีบทบัญญัติหาม
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดํารงตําแหนงอื่น นอกเหนือจากตําแหนงผูวาการ ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูวาการบางคนในบางยุคบางสมัยดํ ารงตํ าแหนงในรัฐวิสาหกิจบางแหง การดํารง
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ตําแหนงอืน่ นอกเหนือจากตําแหนงผูวาการ ในดานหนึ่งทําลายความนาเชื่อถือ (Credibility) ของ
ผูวาการ หากตําแหนงดังกลาวมีผลประโยชนสวนบุคคลมาเกี่ยวของ ในอีกดานหนึ่งทําลาย
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย หากผูวาการมีตําแหนงในหนวยงานอื่นซึ่งมีบทบาท
หน า ที่ ห รื อ เป า หมายอื่ น ที่ มิ ใ ช ก ารรั ก ษาเสถี ย รภาพของราคา ผู  ว  า การอาจนํ าพาธนาคาร
แหงประเทศไทยเบี่ยงเบนออกไปจากการทําหนาที่หลัก การดํารงตําแหนงในหนวยงานอื่นของ
ผูว า การ จึงทําใหธนาคารแหงประเทศไทยสูญเสียความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(ข) บทบาทของธนาคารแหง ประเทศไทยในการกํ าหนดนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ประเด็ น ที่ พึ ง พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ บทบาทของธนาคารแห ง ประเทศไทยในการ
กําหนดนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีอยูอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก ประเด็นทีต่ อ งพิจารณาเปนเบื้องตน ก็คือ ใครเปนผูกําหนดนโยบาย
การเงิ น หากธนาคารกลางมี เ สรี ภ าพในการกํ าหนดนโยบายการเงิ น เอง ความเป น อิ ส ระ
ของธนาคารกลางก็จะมีอยูในระดับสูง และจะลดหลั่นลงในกรณีที่รัฐบาลเขามามีอํานาจรวม
ในการกําหนดนโยบายการเงิน ในกรณีของธนาคารแหงประเทศไทย หากตีความตามกฎหมาย
อยางเครงครัดแลว อํ านาจในการกํ าหนดนโยบายการเงินอยูในมือกระทรวงการคลัง เพราะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร
แหงประเทศไทยตามความในมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 แตเมื่อ
พิจารณากฎหมายฉบับอื่นๆ ที่กํ าหนดอํ านาจการใชเครื่องมือทางการเงินประกอบดวยแลว
อาจกลาวไดวา อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญเปนอํานาจรวมระหวางธนาคารแหง
ประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจตามกฎหมายโดยชัดเจนในการใชมาตรการ
การซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาด (Open Market Operation) และการกําหนดอัตราการ
รับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงิน (rediscount rate) อีกทั้งมีหนาที่ตามกฎหมายโดยชัดเจนในการ
ออกบัตรธนาคาร การเปนนายธนาคารของรัฐบาล การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินอืน่ ๆ รวมตลอดจนการบริหารหนี้สาธารณะ แตหนาที่ในดานอื่น ดังเชนการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงิน การควบคุมการปริวรรตตางประเทศ การกําหนดนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ น การจัดการทุนสํารองระหวางประเทศ และการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (ดูตารางที่
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1) กระทรวงการคลังลวนมีอํานาจในการกํากับการบริหารนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
ทั้งสิ้น
สําหรับเครื่องมือการเงินที่สําคัญ กฎหมายบัญญัติในลักษณะที่ตองมีฉันทามติ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง จึงจะมีอํ านาจใชเครื่องมือเหลานี้ได
(ดูตารางที่ 4) วิธีการทางนิติบัญญัติในเรื่องนี้อาจจําแนกเปน 2 แนวทาง คือ
(1) การใหอานาจแก
ํ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตจะใชอํานาจไดตองได
รับคําแนะนําจากธนาคารแหงประเทศไทย นัยสําคัญก็คือ หากธนาคารแหงประเทศไทยมิไดใหคํา
แนะนํา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิอาจใชอํานาจได ตัวอยางของเครื่องมือทางการเงินที่
กําหนดอํานาจการใชเชนนี้ไดแก
- การกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาทและอัตราแลกเปลี่ยน40
- การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขั้นสูงและขั้นตํ่าสําหรับการซื้อหรือขายทันที
(spot exchange rate)
- การควบคุมปริมาณสินเชื่อที่จัดสรรโดยสถาบันการเงิน41
- การผอนผันการถือหุนไขวในธนาคารพาณิชย
(2) การใหอํ านาจแกธนาคารแหงประเทศไทย แตจะใชอํ านาจไดตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หากมิไดรับความเห็นชอบก็มิอาจใชอํานาจ
ดังกลาวได รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมสามารถใชอํานาจนี้ได เพราะอํานาจเปนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เครื่องมือทางการเงินที่กําหนดการใชอํานาจในลักษณะเชนนี้ ไดแก
- อัตราเงินสํารองที่ธนาคารพาณิชยจักตองดํารง
- อัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยที่สถาบันการเงินจักตองดํารง
- อั ต ราส ว นระหว า งสิ น ทรั พ ย ส ภาพคล อ งกั บ เงิ น กู  ยื ม หรื อ ยอดเงิ น ฝาก
ทีส่ ถาบันการเงินจักตองดํารง
- การควบคุมอัตราดอกเบี้ย คาบริการ และหลักทรัพยคํ้าประกันของสถาบัน
การเงิน
- การกําหนดอัตราสวนขั้นสูงระหวางเงินใหกูยืม เงินลงทุน หรือภาระผูกพัน
เพือ่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด เทียบกับเงินกองทุน
ด ว ยเหตุ ที่ กฎหมายบัญญัติในลักษณะที่มีการถวงดุลอํ านาจการใชเครื่องมือ
ทางการเงิน ที่สํ าคัญระหว า งธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ในลักษณะดังที่
พรรณนาขางตน อาจกลาวไดวา อํานาจในการกําหนดนโยบายการเงินเปนอํานาจรวมระหวาง
หนวยงานทัง้ สอง (โปรดดูตารางที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ)
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ตารางที่ 4
อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินรวมกัน
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐบาล พ.ศ. 2539
เครื่องมือทางการเงิน
ก. เครื่องมือหลักทางการเงิน
1. การเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาคของเงินบาทและ
อัตราแลกเปลี่ยน
2. การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขั้นสูงและขั้นตํ่า
สําหรับการซื้อหรือขายทันที
3. อัตราเงินสํารองที่ธนาคารพาณิชยตองดํารง
ข. การควบคุมและกํากับธนาคารพาณิชย
4. อัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพย

ขอกฎหมาย
รมต.การคลัง โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
(พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 8)
รมต. การคลัง โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
(พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 25)
ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
(พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 11)

ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
(พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 10)
5. อัตราสวนระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับเงินกูยืม ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
หรือยอดเงินฝาก
(พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 11 ตรี)
6. การควบคุมปริมาณสินเชื่อขั้นตํ่าที่ใหแกกิจการ
รมต.การคลังกําหนดตามที่ ธปท.เสนอ โดยอนุมัติ
บางประเภท
ของคณะรัฐมนตรี
[พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 13 ตรี
(1)]
7. การควบคุมปริมาณสินเชื่อขั้นสูงที่ใหแกกิจการ
รมต.การคลังกําหนดตามที่ ธปท.เสนอ
บางประเภท
[พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 13 ตรี
(2)]
8. การควบคุมอัตราดอกเบี้ย คาบริการ เงินมัดจํา
ธปท.กําหนดโดยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
และหลักทรัพยคํ้าประกัน
(พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 14)
9. การผอนผันการถือหุนไขวในธนาคารพาณิชย
รมต.การคลังมีอํานาจผอนผันดวยคําแนะนําของ ธปท.
[พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 12 (6)]
10. การกําหนดอัตราสวนขั้นสูงระหวางเงินใหกูยืม
ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
เงินลงทุน หรือภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดบุคคล
(พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 13)
หนึ่ง เทียบกับเงินกองทุน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
เครื่องมือทางการเงิน
ค. การควบคุมและกํากับธุรกิจเงินทุน
11. อัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพย
12. อัตราสวนระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับเงิน
กูยืม
13. การควบคุมปริมาณสินเชื่อขั้นตํ่าและขั้นสูง
14. การควบคุมอัตราดอกเบี้ย คาบริการ
ผลประโยชนจากการใหเชาซื้อ และหลักทรัพย
คํ้าประกัน
15. การควบคุมการใหเชาซื้อ

16. การควบคุมการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน

ง. การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
17. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน

จ. การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
18. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มา
หมายเหตุ

ขอกฎหมาย
ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 29)
ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 28)
ธปท.กําหนดดวยความเห็นชอบของ รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 32 และ 33)
ธปท.มีอํานาจ แตตองไดรับความเห็นชอบ
จาก รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 30)
ธปท.มีอํานาจ แตตองไดรับความเห็นชอบ
จาก รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 31)
ธปท.มีอํานาจ แตตองไดรับความเห็นชอบ
จาก รมต.การคลัง
(กฎหมายธุรกิจเงินทุน มาตรา 27)
รมต.การคลังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการกองทุน ธปท.
เปนผูบริหารกองทุน คณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดอัตราการ
นําเงินสงเขากองทุนฯ ของสถาบันการเงิน
(พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 หมวด 5 ทวิ)
รัฐบาลเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินการ ธปท.เปนผูบริหาร
(พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวน
ธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498)

ตารางที่ 1-3
กฎหมายธุรกิจเงินทุน หมายถึง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528 และ 2535
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ตารางที่ 5
อํานาจในการกําหนดนโยบายการเงินในประเทศตางๆ
ประเทศ

ผูมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายการเงิน

เยอรมนี

Deutsche Bundersbank

สวิตเซอรแลนด

Swiss National Bank

สหรัฐอเมริกา

Federal Reserve Board

เนเธอรแลนด

The Netherlands Bank

ญี่ปุน

Bank of Japan

ชิลี

Banco Central de Chile

นิวซีแลนด

Reserve Bank of New Zealand

สหราชอาณาจักร กระทรวงการคลัง

ฝรั่งเศส
ที่มา

หมายเหตุ
ธนาคารกลางมี พั น ธะต อ งเกื้ อ หนุ น การดํ าเนิ น
นโยบายเศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไปของรั ฐ บาลภายใน
ขอบเขตที่ไมขัดแยงตอเปาหมายนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางและรัฐบาลต อ งปรึกษาหารือรวมกัน
กอนดําเนินนโยบาย
ธนาคารกลางมีความเปนอิสระในการดําเนินนโยบาย
การเงิน แตตองรายงานตอรัฐสภาปละ 2 ครั้ง
ธนาคารกลางมีความเปนอิสระในการดําเนินโยบาย
การเงินโดยพฤตินัย แตตามนิตินัย รัฐบาลสามารถ
สั่ ง ให ธ นาคารกลางดํ าเนิ น นโยบายอย า งไรก็ ไ ด
หากธนาคารกลางไมเห็นดวย อาจอุทธรณคําสั่งตอ
พระมหากษัตริย และตองตีพิมพความเห็นที่ขัดแยง
กันใหสาธารณชนไดรับทราบ
กระทรวงการคลั ง มี อํ านาจสั่ ง การธนาคารกลาง
แตไมเคยใชอํานาจนี้
การกํ าหนดนโยบายการเงิ น ต อ งคํ านึ ง ถึ ง แนวทาง
นโยบายเศรษฐกิจโดยทั่วไปของรัฐบาล
การดําเนินนโยบายการเงินตองเปนไปตามเปาหมาย
ที่ ต กลงร ว มกั น ระหว า งธนาคารกลางกั บ กระทรวง
การคลัง เปาหมายที่ตกลงรวมกันนี้ตองประกาศให
ประชาชนทราบ หากรัฐบาลตองการปรับเปาหมาย
จากขอตกลงเดิม ก็ตองเจรจาและแจงใหสาธารณชน
ทราบเชนกัน
กระทรวงการคลั ง มี อํ านาจในการออกคํ าสั่ ง ให
ธนาคารกลางปฏิบัติการใดๆ ในทางปฏิบัติไมสูไดใช
อํ านาจนี้ ทั้ ง นี้ มี ก ารปรึ ก ษาอย า งใกล ชิ ด ระหว า ง
หนวยงานทั้งสองธนาคารกลางเปนเพียงกลไกในการ
บริหารนโยบายการเงิน

กระทรวงเศรษฐกิจ
เก็บความจาก Swinburne and Castello-Branco (1991)

73
ประการที่สอง ประเด็นที่ตองพิจารณาตอมาก็คือ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยง
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐบาลในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน มีกระบวนการ
ไกลเกลีย่ ความขัดแยง (Conflict Resolution) ที่ชัดเจนและโปรงใสหรือไม หากไมมีกระบวนการ
ไกลเกลีย่ ความขัดแยง รัฐบาลยอมอยูเหนือธนาคารกลาง หรือหากกระบวนการไกลเกลี่ยไมชัดเจน
และ/หรือไมโปรงใส รัฐบาลสามารถใชความไมชัดเจนและความไมโปรงใสใหเปนประโยชนแกตน
ได ประเทศที่ธนาคารกลางคอนขางมีความเปนอิสระหลายตอหลายประเทศ ดังเชนเยอรมนี
สวิตเซอรแลนด และสหรัฐอเมริกา มักจะไมมีกระบวนการไกลเกลี่ยความขัดแยง สวนประเทศ
ที่ธนาคารกลางไมมีความเปนอิสระเลย การมีกระบวนการไกลเกลี่ยความขัดแยงก็มิอาจชวยให
ธนาคารกลางมีความเปนอิสระขึ้นมาได กระนั้นก็ตาม แมวากระบวนการไกลเกลี่ยความขัดแยง
มิใชเงือ่ นไขอันจําเปน (necessary condition) ของความเปนอิสระของธนาคารกลาง แตก็ชวย
เสริมแตงความเปนอิสระใหมีมากขึ้น42 ความไมชัดเจนและความไมโปรงใสของกระบวนการ
ไกลเกลี่ยความขัดแยงเปนประโยชนแกรัฐบาล เพราะเปดชองใหรัฐบาลแทรกแซงการทํางานของ
ธนาคารกลางในทางลับได ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกานับเปนอุทาหรณอันดีของความขอนี้43
ในกรณีของประเทศไทย พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กระบวนการไกลเกลี่ยความขัดแยง ผูวาการและรองผูวาการในอดีตอาศัยการยึดมั่นในคุณธรรม
เปนเกราะกําบังภัยจากรัฐบาล เมื่อมีปญหาขอขัดแยงกับรัฐบาลในประเด็นหลักการ ผูวาการและ
รองผูวาการในอดีตใชวิธีการลาออกจากตําแหนง การลาออกชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในสายตาประชาชน แตดวยเหตุที่กฎหมายไมกํ าหนดกระบวนการ
ไกลเกลีย่ ขอขัดแยง เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้น และผูวาการไมสามารถโนมนาวใหรัฐบาลเห็นตามได
รัฐบาลมักจะเปนฝายถอดถอนผูวาการ ดังกรณีนายนุกลู ประจวบเหมาะในป 2527 และนายกําจร
สถิรกุลในป 2533 รวมตลอดจนการบีบใหลาออกดังกรณีนายวิจิตร สุพินิจในป 2539
ประการที่สาม นอกเหนือจากอํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินแลว ธนาคาร
กลางยังมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายการคลังและนโยบายอื่น ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจดวยหรือไม เมื่อธนาคารกลางถูกกําหนดใหมีหนาที่รักษาเสถียรภาพของราคา ธนาคาร
กลางก็ควรจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สรางผลกระทบตอเสถียรภาพของ
ราคาดวย มิฉะนัน้ การดําเนินนโยบายการเงินจะไมมีประสิทธิผลในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในกรณีของไทย นอกเหนือจากการมีอํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินบางสวนแลว ธนาคาร
แหงประเทศไทยยังมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายการกอหนี้
ตางประเทศ ในสวนนโยบายการคลัง แมกฎหมายมิไดใหอํานาจไว แตในทางปฏิบัติธนาคาร
แหงประเทศไทยมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนด
วงเงินงบประมาณรายจายประจําป แตมิไดมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ
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(ค) เปาหมายการดําเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
การกํ าหนดเปาหมายที่ชัดเจนและจํากัดเฉพาะเปาหมายการรักษาเสถียรภาพ
ของราคา ชวยใหธนาคารกลางสามารถเสริมสรางความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอธนาคารกลาง
ได โดยที่ความนาเชื่อถือของธนาคารกลางเปนปจจัยเกื้อหนุนความเปนอิสระของธนาคารกลาง
อีกทอดหนึง่ หากธนาคารกลางถูกกําหนดใหทําหนาที่มากเกินไป ความเปนไปไดที่ธนาคารกลาง
จะทําใหระบบเศรษฐกิจบรรลุเปาหมายทุกเปาในเวลาเดียวกันยอมมีนอย เนื่องเพราะความจํากัด
ของเครื่องมือนโยบาย เมื่อธนาคารกลางไมสามารถทําหนาที่ตามที่คาดหวัง ความนาเชื่อถือ
ของธนาคารกลางในสายตาของประชาชนยอมลดลง ซึ่งเปดชองใหมีการแทรกแซงทางการเมือง
ไดงา ยขึน้ เพราะสาธารณชนจะไมสนใจวา ธนาคารกลางมีความเปนอิสระหรือไม ในเมื่อธนาคาร
กลางไมสามารถทําหนาที่ตามความคาดหวัง
พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดกลาวถึงเปาหมายทางเศรษฐกิจ
ที่เปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย แมจะมีบทบัญญัติที่กลาวถึงหนาที่ในการออกบัตร
ธนาคาร (มาตรา 21) หนาที่การเปนนายธนาคารของรัฐบาล (หมวด 6) และหนาที่การฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (หมวด 5 ทวิ) แตไมมีบทบัญญัติใดๆที่ระบุวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพของราคา พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 ก็มลี กั ษณะเดียวกัน แมจะมีการกําหนด ‘ธุรกิจประเภทที่พึงเปนงานของธนาคารกลาง’
ในมาตรา 12 และธุรกิจที่หามธนาคารแหงประเทศไทยประกอบการในมาตรา 13 แตก็ไมมี
บทบัญญัติที่กลาวอยางชัดเจนวา ‘ธุรกิจประเภทที่พึงเปนงานของธนาคารกลาง’ นั้นตองนําไปสู
เปาหมายเฉพาะเจาะจงอะไรหรือไม
อยางไรก็ตาม พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช
พ.ศ. 2498 กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ซึง่ มีหนาที่รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน (มาตรา 4) พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501
ยําอี
้ กครัง้ หนึง่ วา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท (มาตรา 23)
แตธนาคารแหงประเทศไทยหาไดมีความเปนอิสระในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไม
กลาวโดยสรุปก็คือ หากพิจารณาเฉพาะตัวบทกฎหมายแลว ธนาคารแหงประเทศ
ไทยถูกกําหนดใหดแู ลเปาหมายเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เปาหมายเสถียรภาพทางการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมและกํากับใหสถาบันการเงินมีความมั่นคง รวมตลอดจนการฟนฟู
และพั ฒ นาระบบสถาบัน การเงิน เมื่ อเกิดวิก ฤติ การณส ถาบัน การเงิ น ทั้ ง นี้ก ฎหมายหาได
มีขอ กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดชอบเปาหมายเสถียรภาพของราคาไม44
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(ง) ขอจํากัดในการใหเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทย
การใหเงินกูข องธนาคารแหงประเทศไทย ไมวาจะใหแกรัฐบาลสวนกลาง องคการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนมีผลเสมือนหนึ่งการพิมพธนบัตรออกมาใช
เมือ่ หนวยเศรษฐกิจที่ไดรับเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทยนําเงินนั้นออกมาใช ยอมมีผลในการ
เพิม่ ปริมาณเงินทีห่ มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง และสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอไมตาง
จากการพิ ม พ ธ นบั ตรออกมาใช หากไมมีขอจํ ากัด ทางกฎหมายในการใหเงินกูของธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยยอมตองเผชิญแรงกดดันใหปลอยเงินกูไดโดยงาย
นั่นหมายความวา ความเปนอิสระตองถูกลิดรอน และการรักษาเสถียรภาพของราคามีความ
ยากลําบากมากขึ้น หากกฎหมายกําหนดขีดจํากัดในการใหเงินกูของธนาคารกลาง ขีดจํากัดนี้
ยอมเปนเกราะกําบังปองกันมิใหธนาคารกลางถูกแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมืองไดระดับหนึ่ง
ขอจํ ากัดตามกฎหมายในการใหเงินกูของธนาคารกลางจึงมีความสัมพันธกับความเปนอิสระ
ธนาคารกลางจะมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ หากมีกฎหมายหามมิใหธนาคารกลางใหเงินกูแก
รั ฐ บาล กฎหมายว า ด ว ยธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ ไ ด กํ าหนดข อ ห า มเช น นี้ มิ ห นํ าซํ้ า
พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มีขอกําหนดใหธนาคารแหง
ประเทศไทยใหเงินกูแกรัฐบาลและสถาบันการเงิน
ในเรือ่ งนี้ มีขอพึงพิจารณาอยางนอย 7 ประการ คือ
ประการแรก ประเด็นที่ตองพิจารณาก็คือ กฎหมายกําหนดขีดจํากัดในการให
เงินกูของธนาคารกลางหรือไม45 ในกรณีของไทย กฎหมายกํ าหนดขีดจํ ากัดอยางคลุมเครือ
กลาวคือ
(ก) การใหรัฐบาลกูยืมโดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 12 (8) มีบทบัญญัติอนุญาตธนาคาร
แหงประเทศไทยใหเงินกูแกกระทรวงการคลัง โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เพื่อใชจายตาม
งบประมาณแผนดินปกติ เปนจํานวนไมเกิน 25% ของงบประมาณรายจาย โดยตองชําระคืน
ภายในสามเดือนแรกของปงบประมาณถัดไป
(ข) การใหรัฐบาลกูเงินโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน พระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 12 (7) อนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเงินกูแกรัฐบาลโดยมีหลักทรัพยรัฐบาลเปนประกัน ถารัฐบาลกูโดยอาศัยตามกฎหมายวาดวย
การกูเงิน ธนาคารจะใหกูเปนเงินตราไทยหรือเงินปริวรรตตางประเทศ โดยมีกําหนดระยะเวลา
ไมเกินที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการกูเงินก็ได
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(ค) การใหสถาบันการเงินกูโดยมีหลักทรัพยรัฐบาลเปนประกัน กฎหมายมิได
กําหนดขีดจํากัดในการใหเงินกู [มาตรา 12 (7)]
(ง) การใหสถาบันการเงินกูโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนประกัน กฎหมายมิได
กําหนดขีดจํากัดในการใหเงินกู [มาตรา 12 (7)]
(จ) การใหเงินกูแกสถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติการณทางการเงิน โดยมีหุน
ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบริษัทอื่นใดเปนประกัน กฎหมายมิไดกําหนดขีดจํากัดในการใหเงินกู
[มาตรา 12 (7 ทวิ)]
ประการที่สอง ประเด็นทีพ่ งึ พิจารณาตอมาก็คือ ธนาคารกลางมีเสรีภาพในการ
กํ าหนดเงื่อนไขของเงินกูมากนอยเพียงใด ธนาคารกลางที่มีความเปนอิสระอยางเต็มที่ตองมี
อํานาจในการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูอยางเสรี ในกรณีของไทยนั้น ความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทยมีลักษณะครึ่งๆ กลางๆ หากเปนการใหกูแกรัฐบาล รัฐบาลมักจะเปนฝายกําหนด
เงื่อนไขการกูเงิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเงื่อนไขไวโดยแจงชัด ในกรณีการใหกูแกสถาบัน
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยมีเสรีภาพในการกําหนดเงื่อนไขการใหเงินกู
ประการที่ ส าม ขอบเขตการให เ งิ น กู  ข องธนาคารกลางกว า งขวางเพี ย งใด
หากขอบเขตการใหกูยืมของธนาคารกลางยิ่งกวางขวางมากเพียงใด ก็จะมีผลในการบั่นทอน
เสถียรภาพของราคามากเพียงนั้น ซึ่งกระทบตอความนาเชื่อถือและความเปนอิสระของธนาคาร
กลางตามลําดับ ในกรณีของไทย ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดจํากัดการใหกูยืมแกรัฐบาลเทานั้น
หากยังใหกูยืมแกรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนดวย ในแงนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าหนาที่
ของธนาคารเพื่อการพัฒนา (Development Bank) ดวย
ประการที่ สี่ เกณฑในการกํ าหนดขีดจํ ากัดในการใหเงินกูของธนาคารกลาง
กําหนดในลักษณะใด
(1) หากปริมาณเงินใหกูสูงสุดกําหนดเปนเงินกอนตายตัว ดังเชนไมเกิน A ลาน
บาท ธนาคารกลางสามารถลวงรูโดยแนชัดวา การใหกูดังกลาวมีผลตอการเพิ่มปริมาณเงิน
มากนอยเพียงใด
(2) หากขีดจํากัดในการใหเงินกูกําหนดเปน % ของเงินทุนหรือหนี้สินของธนาคาร
กลาง ธนาคารกลางจะสามารถประเมินไดวา การใหกูนั้นกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร
กลางมากนอยเพียงใด
(3) หากขีดจํากัดในการใหเงินกูกําหนดเปน % ของรายไดรัฐบาล ยอมชวยให
ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาลได
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(4) หากขีดจํากัดในการใหเงินกูกําหนดเปน % ของงบประมาณรายจายรัฐบาล
การกําหนดเกณฑเชนนี้ยอมทําใหเงินใหกูของธนาคารกลางเพิ่มตามงบประมาณแผนดิน อันทําให
การควบคุมเงินใหกูยากที่จะกระทําได
ในกรณี ข องไทย กฎหมายกํ าหนดขี ด จํ ากั ด ในการให เ งิ น กู  ข องธนาคาร
แหงประเทศไทยอยางคลุมเครือดังที่กลาวขางตนแลว ในสวนที่มีการกําหนดขีดจํากัดอยางชัดเจน
ขีดจํากัดนั้นก็อิงเกณฑกับงบประมาณแผนดิน
ประการที่หา อายุของเงินกูยืนยาวเพียงใด เมื่อพิจารณาในแงของการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากอายุการชําระคืนเงินกูยิ่งสั้นมากเพียงใด ยิ่งจะเปนผลดีมากเพียงนั้น
การใหเงินกูร ะยะยาวทําใหหนี้คงคางสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนอาจสรางภาระทางการเงินแกธนาคาร
กลางได หากอายุเงินกูยิ่งสั้นมากเพียงใด การไถถอนเงินออกจากการหมุนเวียนจะยิ่งเร็วมาก
เพียงนั้น ในกรณีของไทย ปรากฏวา กฎหมายมิไดใหความสําคัญในการกําหนดอายุเงินกูของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ดังจะเห็นไดวา
(1) เงินทีใ่ หกยู ืมแกรัฐบาลโดยไมมีประกัน ตามมาตรา 12 (8) แหงพระราช
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ตองชําระคืนภายในสามเดือนแรก
ของปงบประมาณถัดไป
(2) เงินทีใ่ หกยู มื แกรัฐบาลโดยมีหลักทรัพยรัฐบาลเปนประกันตามมาตรา 12 (7)
มิไดกํ าหนดอายุการชํ าระหนี้ไวโดยชัดเจน หากแตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกูเงิน
ซึง่ กําหนดโดยรัฐบาล
(3) เงินทีใ่ หกยู มื แกสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพยรัฐบาลเปนประกันตามมาตรา
12 (7) มีกาหนดระยะเวลาไม
ํ
เกิน 6 เดือน แตคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ในการขยายอายุเงินกูใหเกินกวา 6 เดือน แตตองไมเกิน 60 เดือน
(4) เงิ น ที่ ใ ห กู  ยื ม แก ส ถาบั น การเงิ น ที่ เ ผชิ ญ วิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ
ประการที่หก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารกลางสอดคลองกับอัตรา
ตลาดมากนอยเพียงใด หากธนาคารกลางคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด แรงกดดันที่จะขอกูเงิน
จากธนาคารกลางยอมลดลง เพราะสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินและตลาดการเงินได โดยเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราเทากัน หากธนาคารกลางคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาอัตราตลาดมากเพียงใด
แรงกดดันที่จะขอกูเงินจากธนาคารกลางยอมมีมากเพียงนั้น และเปดชองใหมีการแทรกแซง
ธนาคารกลางไดโดยงาย ในกรณีของไทย กฎหมายมิไดมีบทบัญญัติในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
ในกรณีการใหกูยืมแกภาคเอกชน ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ย หากเปน
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การใหกูยืมแกสถาบันการเงินที่ประสบวิกฤติการณทางการเงิน และกิจการที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยและรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม มักจะคิดดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราตลาด ในกรณีการใหกูยืมแกภาค
รัฐบาล กระทรวงการคลังเปนฝายกําหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งโดยทั่วไปตํ่ากวาอัตราตลาด
ประการที่เจ็ด กฎหมายมีบทบัญญัติหามธนาคารกลางซื้อหลักทรัพยรัฐบาล
ในตลาดหลักทรัพยเบื้องตน (Primary Security Market) หรือไม46 หากไมมีขอหาม รัฐบาล
สามารถบังคับใหธนาคารกลางรับซื้อหลักทรัพยรัฐบาลที่ออกใหมได ซึ่งมีผลในการเพิ่มปริมาณเงิน
ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง การซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดหลักทรัพยรอง
(Secondary Security Market) ถือเปนหนาที่ของธนาคารกลางอยูแลว เพราะเปนปฏิบัติการ
ทีเ่ รียกวา Open Market Operation อันเปนเครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงิน ในกรณีของไทย
ไมมขี อ หามดังกลาวนี้ ในทางปฏิบัติ หากธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถขายตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหมไดหมด ก็ตองรับซื้อสวนที่เหลือ
Cukierman, Web and Neyapti (1992) นําแนวความคิดวาดวยความเปนอิสระ
ตามกฎหมายของธนาคารกลาง (Legal Central Bank Independence) ดังที่นําเสนอขางตน
แลวประมวลขอมูลเกี่ยวกับธนาคารกลางประเทศตางๆ รวม 72 ประเทศ จําแนกเปนประเทศ
พัฒนาแลว 21 ประเทศ และประเทศดอยพัฒนา 51 ประเทศ พรอมทั้งใหคะแนน และคํานวณหา
ดัชนีโดยถวงนํ้ าหนักคะแนนในหมวดตางๆ47 ผลการศึกษาพบวา ในหมูประเทศอุตสาหกรรม
Deutsche Bundesbank มีความเปนอิสระตามกฎหมายสูงสุด รองลงมาไดแก Swiss National
Bank อันดับตํ่าสุดไดแก ธนาคารกลางเบลเยีย่ ม ในหมูประเทศดอยพัฒนา ธนาคารกลางกรีก
มีความเปนอิสระตามกฎหมายสูงสุด อันดับตํ่าสุดไดแก ธนาคารกลางโปแลนด ธนาคารแหง
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 35 ตํ่ากวาฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร (ดูตารางที่ 6) แตก็นับวา
ไมเลวนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ดัชนีของไทยมีคาเทากับสหราชอาณาจักร
แตสูงกวาอิตาลี นิวซีแลนด ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุน นอรเวย และเบลเยี่ยม (Cukierman, Webb,
and Neyapti, 1992 : 362)
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ตารางที่ 6
ดัชนีความเปนอิสระตามกฎหมายของธนาคารกลางประเทศตางๆ
เฉพาะประเทศดอยพัฒนา 2523-2532
ลําดับ

ประเทศ

ดัชนี

กรีซ

0.55

10

ฟลิปปนส

0.43

20

อิสราเอล

0.39

24

มาเลเซีย

0.36

26

อินเดีย

0.34

33

สาธารณรัฐประชาชนจีน

0.29

33

สิงคโปร

0.29

35

เกาหลีใต

0.27

35

อินโดนีเซีย

0.27

35

ไทย

0.27

43

ปากีสถาน

0.21

43

ไตหวัน

0.21

48

เนปาล

0.18

51

โปแลนด

0.10

1

ที่มา
Cukierman, Webb and Neyapti (1992 : Table 2)
หมายเหตุ 1. ประเทศดอยพัฒนาที่อยูในกลุมตัวอยางที่คํานวณมีจํานวน 51 ประเทศ
2. หากดัชนีความเปนอิสระตามกฎหมายมีคาเทากับ 1.00 แสดงวา ธนาคารกลางมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ หาก
ดัชนีมีคาเทากับ 0.00 แสดงวา ธนาคารกลางไมมีความเปนอิสระเลย
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4.2 (2) ความเปนอิสระตามกฎหมายกับความเปนจริง
ความเปนอิสระที่เปนจริงอาจไมตรงกับความเปนอิสระตามกฎหมาย ทั้งในทาง
บวกและทางลบ อาทิเชน ผูวาการธนาคารกลางแหงอารเยนตินา กฎหมายกําหนดใหอยูใน
ตําแหนงสมัยละ 4 ป แตจารีตในอารเยนตินามีอยูวา ผูวาการธนาคารกลางจักตองลาออกจาก
ตําแหนงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล (Cukierman, Webb, and Neyapti, 1992 : 363) จารีต
เชนนี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดความเปนอิสระของธนาคารกลาง เพราะผูวาการมากับรัฐบาล
ชุดใหม ในกรณีของไทย ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยในความเปนจริงแตกตางจาก
ทีก่ ฎหมายกําหนด
ประการแรก ในการทําหนาที่ดานตางๆ ของธนาคารแหงประเทศไทย แมในกรณี
ที่อํ านาจเปนของรัฐบาลก็ดี และกรณีที่เปนอํ านาจรวมระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังก็ดี ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถทํางาน
อยางคอนขางเปนอิสระ แมในบางกรณีตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หรือคณะรัฐมนตรีก็ตาม โดยทั่วไปรัฐมนตรีและรัฐบาลเปนเพียง ‘ตรายาง’ ของธนาคารแหง
ประเทศไทยเทานัน้ (ดูตารางที่ 7) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจนถึงกับมีการใชอํานาจทางการเมือง
แทรกแซงนั้น มักจะเปนกรณีที่มีผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมาเกี่ยวของ ดังเชน
การกดดันใหลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราการรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน เพื่อเอาใจกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ การกดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยเรงรัดจัดการกับสถาบันการเงินที่เกิดวิกฤตการณ
ทางการเงิน ดังกรณีธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการนับเนื่องอยูในกรณีนี้ดวย เพราะการปลอย
ใหเกิดวิกฤติการณของสถาบันการเงินมีผลในการทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาล
ประการที่ ส อง หากรัฐบาลใชอํ านาจตามกฎหมายในการกํ าหนดมาตรการ
ทางการเงิน ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยยอมไมเบี่ยงเบนไปจากความเปนอิสระ
ตามกฎหมาย ตราบเทาที่รัฐบาลใชอํานาจภายในกรอบของกฎหมาย แตขอเท็จจริงปรากฏวา
แมในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่รัฐบาลไมมีอํานาจบังคับใช ดังเชนการกําหนดอัตราการ
รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน รัฐบาลหลังเดือนตุลาคม 2516 มักจะเขาไปแทรกแซงการใชอํ านาจนี้
การแทรกแซงการพิมพ ธนบัตรในยุครัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาหรือการแทรกแซงการบริหาร
ภายใน ดังกรณีการกอสรางอาคารสํานักงานใหญในยุครัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (ศุภชัย
พานิชภักดิ์ 2520 : 31) นับเนื่องอยูในกรณีนี้
ประการที่ ส าม จารี ต ทางการคลั ง มี ส  ว นธํ ารงความเป น อิ ส ระของธนาคาร
แหงประเทศไทย เมื่อแรกจัดตั้งสํานักงานธนาคารชาติไทยก็ดี และธนาคารแหงประเทศไทยก็ดี
ขาราชการชั้นผูใหญจากกระทรวงการคลังจํ านวนไมนอยโอนไปเปนเปนพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย คนเหลานี้มีความเขาใจรวมกันวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองมีความเปนอิสระ
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ดวยเหตุดงั นัน้ จึงมีการสรางจารีตทางการคลังเพื่อประกันความเปนอิสระดังกลาวนี้ หากรัฐบาล
กระทํ าการอันเปนการละเมิดความเปนอิสระ ผูวาการและรองผูวาการมักจะสงสัญญาณมิให
รัฐบาลบั่นทอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย การสงสัญญาณที่สํ าคัญไดแก
การลาออกจากตําแหนง การแสดงออกซึ่งการไมยึดติดตําแหนง ประกอบกับความซื่อสัตยและ
คุณธรรมดานอื่นของเจาหนาที่ระดับสูง มีสวนสรางศรัทธาในมวลมหาประชาชน ศรัทธาที่
ประชาชนมี ต  อ ธนาคารแห ง ประเทศไทยทํ าให รั ฐ บาลต อ งยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจในยามที่ คิ ด จะละเมิ ด
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ความแข็งแกรงทางวิชาการเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวย
ธํารงความเปนอิสระ เพราะนโยบายที่มาจากรากฐานทางวิชาการอันแข็งแกรงยอมยากที่จะถูก
คัดคานได
ประการที่สี่ บารมีและคุณธรรมของผูวาการนับเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการธํารง
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ความสามารถทั้งทางดานวิชาการและการบริหาร
ประกอบกับความซื่อสัตยและการไมของเกี่ยวกับธุรกิจการคา ในดานหนึ่งชวยทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือ (Credibility) และในอีกดานหนึ่งทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐบาล
เกิดความยําเกรง ในการนี้ ความสัมพันธระหวางผูวาการกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
นับเปนปมเงื่อนอันสํ าคัญยิ่ง ผูวาการจักตองมีศิลปะในการโนมนาวใหรัฐมนตรีการคลังเห็น
คลอยตามในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย และจักตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมในการคัดคาน
นโยบายของรัฐบาลที่ไมถูกตอง แตตองไมชิงดีชิงเดนกับรัฐมนตรีการคลัง48
ประการที่ ห  า เนื่ อ งจากกฎหมายธนาคารแห ง ประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เ กี่ยวของมิไดกํ าหนดกลไกการไกลเกลี่ยความขัดแยง เมื่อมีความเห็นเกี่ยวกับการดํ าเนิน
นโยบายแตกตางกันและผูวาการมิอาจโนมนาวใหรัฐมนตรีคลอยตามได หากผูวาการไมลาออก
เสียกอน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมักจะใชอํานาจถอนออกจากตําแหนง การใชอํานาจ
เชนนีป้ รากฏดวยความถี่ที่มีมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
Cukierman (1992 : chapter 19) คํานวณอัตราการเปลี่ยนตําแหนงผูวาการ
ธนาคารกลาง (Turnover Rate of Central Bank Governors) ในประเทศตางๆ รวม 58 ประเทศ
จําแนกเปนประเทศที่พัฒนาแลว 19 ประเทศ และประเทศดอยพัฒนา 39 ประเทศ ครอบคลุม
ชวงเวลาระหวางป 2493-2532 ผลการศึกษาพบวา อัตราการเปลี่ยนตําแหนงผูวาการธนาคาร
กลางในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวตํ่ากวาประเทศดอยพัฒนา ในหมูประเทศดอยพัฒนาดวยกัน ไทยมี
อัตราการเปลีย่ นตําแหนงผูวาการคอนขางตํ่า เพียง 0.20 คนตอป และอยูในกลุมที่มีอัตราตํ่า
(ลําดับที่ 15 นับจากประเทศที่มีอัตราตํ่าสุด) ในจํานวนรวม 39 ประเทศ (ดูตารางที่ 8)
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เมื่อพิจารณาขอมูลในรายละเอียด ขอเท็จจริงปรากฏวา ชวงเวลาระหวาง
ป 2485-2502 เปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนตําแหนงผูวาการสูงสุด โดยผูวาการดํารงตําแหนง
ถัวเฉลีย่ คนละ 1 ป 10 เดือน (ดูตารางที่ 8) ความถี่ในการเปลี่ยนตําแหนงเกิดจากปญหาความ
ไรเสถียรภาพทางการเมืองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเกิดจากการลาออกและการถูกปลดจากตําแหนง
ของผูวาการ เนื่องจากมีการละเมิดความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย แมในปลายยุค
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีความสัมพันธอันดีกับรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง (พระบริภัณฑยทุ ธกิจ 2494-2500) แตรัฐบาลโดยผูนําฝายทหารยังคง
แทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทย49
ตลอดยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (2502-2506) และรัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร (2506-2516) ธนาคารแหงประเทศไทยมีความสัมพันธอันดีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังและรัฐบาล อัจฉริยภาพ ความรูความสามารถ และคุณธรรมสงผลใหนายปวย อึ๊งภากรณ
ดํารงตําแหนงผูวาการยาวนานถึง 12 ป 2 เดือน50
ในระหวางป 2514-2539 มีผูวาการ 6 คน51 อยูใ นตําแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 4 ป 2
เดือน (ดูตารางที่ 9) ในจํานวนนี้ลาออกจากตําแหนงเนื่องจากมีขอขัดแยงกับรัฐบาล 1 คน
ถูกรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังปลดออกจากตําแหนง 2 คน และถูกบีบใหเขียนใบลาออก 1
คน (ดูตารางที่ 10)
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ตารางที่ 7
อํานาจตามกฎหมายและขอเท็จจริงในทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย
หนาที่
1. การออกบัตรธนาคาร

ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ธปท.

ขอสังเกต

มีการแทรกแซงจากรัฐบาลอยูบาง
แตไมมาก
2. การเปนนายธนาคารของรัฐบาล ธปท.
มีการแทรกแซงจากรัฐบาลอยูบาง
ในกรณีการใหเงินกูแกรัฐบาล
3. การเปนนายธนาคารของ
ธปท.
ไ ม  ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น ว  า มี ก า ร
ธนาคารพาณิชย
แทรกแซง
4. การกํากับและตรวจสอบสถาบัน ธปท.กับ รัฐมนตรีว าการกระทรวง มีการแทรกแซงจากรัฐบาลอยูบาง
การเงิน
การคลัง
แตไมมาก
5. การฟนฟูและพัฒนาระบบ
1. คณะกรรมการจัดการกองทุน
แมวาอํานาจสูงสุดอยูที่ฝายบริหาร
สถาบันการเงิน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
แตธนาคารแหงประเทศไทยมีความ
สถาบันการเงินแตงตั้งโดย รมต. เปนอิสระในการทําหนาที่นี้
การคลัง
2. คณะรัฐมนตรีเปนผูใหความเห็น
ชอบในการกําหนดอัตราการนํา
เงินสงเขากองทุนฯ
3. ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ผูบริหารกองทุนฯ
6. การรักษาเสถียรภาพทาง
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจ ไมมีขอมูลสาธารณะที่บงบอกการ
การเงิน
ในการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย รั ฐ บาล แทรกแซงของรัฐบาล ยกเวนกรณี
ในตลาดและในการกํ าหนดอัตรา นโยบายอัตราดอกเบี้ย
การรับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงิน
แตการกําหนดอัตราเงินสํารองตาม
กฎหมายก็ดี อัตราสวนเงินกองทุน
กั บ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งก็ ดี อั ต ราส ว น
สิ น ทรั พ ย ส ภาพคล อ งกั บ ยอด
เงินฝากหรือเงินกูยืมก็ดี และการ
ค ว บ คุ ม สิ น เ ชื่ อ ต  อ ง ข อ อ นุ มั ติ
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง
ในกรณี ก ารควบคุ ม สิ น เชื่ อ ขั้ น ตํ่ า
ต  อ ง ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะรัฐมนตรี
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ตารางที่ 7 (ตอ)
หนาที่

ผูมีอํานาจตามกฎหมาย

ขอสังเกต

7. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายที่
ชัดเจนที่กําหนดหนาที่ของธนาคาร
แหงประเทศไทยในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจาก
หนาที่ธนาคารกลาง
การก อ หนี้ ส าธารณะเป น อํ านาจ
ของรั ฐ บาล แต อํ านาจในการ
บริหารหนี้สาธารณะเปนของ ธปท.
รมต.การคลั ง มี อํ านาจกํ าหนด
ปริมาณเงินตราตางประเทศขั้นตํ่ า
ที่ จ ะซื้ อ หรื อ ขายในคราวหนึ่ ง ๆ
และกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนขั้นสูง
และขั้นตํ่า รวมตลอดจนกฎเกณฑ
อื่นๆ แตมอบอํานาจให ธปท. เปน
ผู  ดํ าเนิ น การในการควบคุ ม การ
ปริวรรต
รมต.การคลัง โดยคํ าแนะนํ าของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
รัฐบาลเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
แต ธ นาคารแห ง ประเทศไทยเป น
ผูบริหารกองทุน

ธปท.อาศัยอํานาจในการรับชวงซื้อ
ตั๋ ว สั ญ ญาใช เงิ น เปน กลไกในการ
ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
บางประเภท

8. การบริหารหนี้สาธารณะ

9. การควบคุมการปริวรรตตาง
ประเทศ

10. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
11. การจัดการดานทุนสํารอง
ระหวางประเทศ

ที่มา

ประมวลจากตารางที่ 1, 2, 3 และ 4

ไม มี ข  อ มู ล สาธารณะที่ บ  ง บอก
การแทรกแซงของรัฐบาล
มี ข  อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ ที่ บ  ง บ อ ก
การแทรกแซงของรัฐบาลอยูบาง
แตไมมาก

มี ก ารแทรกแซงจากรั ฐ บาลหลาย
ครั้ง
ไมมีขอมูลสาธารณะที่บงบอกการ
แทรกแซงของรัฐบาล
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ตารางที่ 8
อัตราการเปลี่ยนผูวาการธนาคารกลางประเทศดอยพัฒนา
ป 2493 - 2535
(จํานวนการเปลี่ยนตําแหนงตอป)
ลําดับที่

ประเทศ

อัตราการเปลี่ยนตําแหนง

1

อัฟริกาใต

0.10

3

มาเลเซีย

0.13

3

ฟลิปปนส

0.13

15

ไทย

0.20

29

อินเดีย

0.33

30

สาธารณรัฐประชาชนจีน

0.34

31

สิงคโปร

0.37

35

เกาหลีใต

0.43

39

อารเยนตินา

0.93

ที่มา
Cukierman (1992 : Table 19.5)
หมายเหตุ 1. การคํานวณครอบคลุมประเทศดอยพัฒนา 39 ประเทศ
2. อัตราการเปลี่ยนผูวาการธนาคารกลางยิ่งมีคาตํ่ามากเพียงใด หากกําหนดใหอื่นๆ คงที่ ความเปน
อิสระของธนาคารกลางยิ่งมีมากเพียงนั้น
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ตารางที่ 9
อายุการดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
พฤศจิกายน 2485 - พฤศจิกายน 2539
(ป/เดือนตอคน)
ชวงเวลา

จํานวนผูวาการ

อายุการดํารงตําแหนง

พ.ย. 2485 - พ.ค. 2502

9

1 ป 10 เดือน

มิ.ย. 2502 - ส.ค. 2514

1

12 ป 2 เดือน

ส.ค. 2514 - ก.ค. 2539

6

4 ป 2 เดือน

ที่มา
คํานวณจากขอมูลผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในภาคผนวก (ก)
หมายเหตุ ผูวาการคนเดียวกัน หากดํารงตําแหนงตางสมัยกัน โดยชวงเวลาไมติดตอกันถือเปนคนละคน
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ตารางที่ 10
การลาออกหรือถูกปลดออกจากตําแหนง
ผูว า การและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ป 2485 - 2539
ชื่อและตําแหนง

วันที่ออก

สาเหตุการออก

1. ม.จ.วิวัฒนไชย ไชยันต
ผูวาการ

16 ต.ค. 2489

ลาออกเพราะไม เ ห็ น ด ว ยกั บ รั ฐ บาลกรณี
การขายทองคําป 2489 ดวยวิธีที่ทําใหรัฐ
สูญเสียประโยชน

2. ม.ล.เดช สนิทวงศ
ผูวาการ

29 ก.พ. 2495

ลาออกเพราะ ธปท. ถูกรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงครามบังคับใหขึ้นคาเงินบาท

3. นายปวย อึ๊งภากรณ
รองผูวาการ

24 ธ.ค. 2496

ลาออกเพราะถูกแทรกแซงโดยผูนํารัฐบาล
นําโดยพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งขอมิให
ธปท.สั่งไมปรับสหธนาคารกรุงเทพในฐาน
ที่ ก ระทํ าผิ ด ระเบี ย บการควบคุ ม การ
แลกเปลี่ยนเงิน

4. นายเกษม ศรีพยัคฆ
ผูวาการ

23 ก.ค. 2501

ลาออกเพราะ พนักงาน ธปท.ฉอโกง โดยที่
ผูวาการมิไดเกี่ยวของ

5. นายโชติ คุณะเกษม
ผูวาการ

3 พ.ค. 2502

ถู ก ปลดออกด ว ยข อ กล า วหาว า มี ค วาม
ประพฤติ มิ ช อบในกรณี ก ารเปลี่ ย นบริ ษั ท
พิ ม พ ธ นบั ต ร ทั้ ง ที่ เ ป น คํ าสั่ ง หั ว หน า
คณะปฏิ วั ติ ศาลฎี ก าพิ พ ากษายกฟ อ ง
ในภายหลัง

6. นายฉลอง ปงตระกูล
รองผูวาการ

4 ก.พ. 2518

คณะรัฐมนตรีให ธปท.ทบทวนการประกวด
ราคาเพื่ อ ก อ สร า งอาคารสํ านั ก งานใหญ
เนื่ อ งจากมี ก ารคั ด ค า นจากกลุ  ม บริ ษั ท
ก  อ ส ร  า ง แ ล ะ ส ถ า ป นิ ก ไ ท ย ทั้ ง ๆ ที่
คณะรั ฐ มนตรี รั บ หลั ก การไปก อ นแล ว
จึ ง ลาออกเพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ
หน า ที่ แ ละเพื่ อ ประท ว งความโลเลของ
รัฐบาล
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ชื่อและตําแหนง

วันที่ออก

สาเหตุการออก

24 พ.ค. 2518

เหตุ เ ดี ย วกั บ การลาออกของนายฉลอง
ป ง ตระกู ล เหตุ ที่ มิ ไ ด ล าออกพร อ มกั น
เพราะตองอยูรักษาการจนกวาจะมีผูวาการ
คนใหม

8. นายนุกูล ประจวบเหมาะ
ผูวาการ

13 ก.ย. 2527

รั ฐ มนตรี ก ารคลั ง ปลดออกจากตํ าแหน ง
เนื่ อ งจากไม ส นองตอบนโยบายการลด
คาเงินบาท

9. นายกําจร สถิรกุล

5 มี.ค. 2533

รั ฐ มนตรี ก ารคลั ง ปลดออกจากตํ าแหน ง
เนื่องจากไมสนองตอบนโยบายการลดอัตรา
ดอกเบี้ย

10. นายเอกกมล คีรีวัฒน

26 ธ.ค. 2538

ถู ก กล า วหาว า เป น เจ า พนั ก งานที่ มี ค วาม
ประพฤติอันมิชอบโดยละเมิด พ.ร.บ.การ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2539

11. นายวิจิตร สุพินิจ

2 ก.ค. 2539

ถูกบีบใหลาออก เนื่องจากรัฐบาลไมพอใจ
ในความลาชาในการแกปญหาวิกฤติการณ
การเงิ น ของธนาคากรุ ง เทพฯพาณิ ชยก าร
และการไมสนองตอบนโยบายการลดอัตรา
ดอกเบี้ย

7. นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร
ผูวาการ

ที่มา

ประมวลจากสิ่งตีพิมพตางๆ ของธนาคารแหงประเทศไทยและหนังสือพิมพ
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4.3 ความรับผิดของธนาคารแหงประเทศไทย (Accountability)
ธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิดโดยตรงตอรัฐบาลผานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูบังคับบัญชาธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามนัยแหงมาตรา 14 พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีความรับผิดตามกฎหมายตอรัฐสภา เพราะการ
แตงตั้งและถอดถอนผูวาการ รองผูวาการ และคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย มิตอง
ขอความเห็นชอบรัฐสภา อีกทั้งธนาคารแหงประเทศไทยไมตองขออนุมัติงบประมาณจากสภา
ผูแทนราษฎร นอกจากนี้ ยังไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหธนาคารแหงประเทศไทย
ตองรายงานตอรัฐสภา52 แมในยามที่คณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาเรียกผูวาการไปใหการตอ
คณะกรรมาธิการ ผูวาการจะไปก็ไดหรือไมไปก็ได เพราะไมมีกฎหมายบังคับใหผูวาการตองทํา
เชนนั้น ในยามที่สภาผูแทนราษฎรไมพอใจการดํ าเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
อยางมากทีส่ ดุ ที่สมาชิกสภาทําได ก็คือ การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และ/หรือรัฐบาล การขาดอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนผูวาการ รองผูวาการและคณะกรรมการก็ดี
และการขาดอํานาจในการอนุมัติงบประมาณของธนาคารแหงประเทศไทยก็ดี ทําใหรัฐสภามิอาจ
บังคับใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอรัฐสภาได
ความเปนอิสระดานการงบประมาณ (Budgetary Independence) นับเปน
ปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากเกินกวาระดับ
53
ทีก่ าหนดโดยกฎหมาย
ํ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับเงินอุดหนุนจํานวน 20 ลานบาทเปนทุนประเดิม
เมือ่ แรกจัดตัง้ (มาตรา 7 พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485) ทุนของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในขณะหนึง่ ๆ มีไมเกิน 100 ลานบาท (มาตรา 8) ในการดําเนินงาน ธนาคารแหงประเทศไทย
มีอานาจในการกั
ํ
นกําไรรอยละ 25 ของกําไรสุทธิมาเปนเงินสํารองธรรมดา (มาตรา 10) ซึ่งตั้งไว
เผือ่ ขาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยยังมีอํานาจในการกันเงินกําไรสุทธิ
มาตัง้ เปนเงินสํารองประเภทอื่น เพื่อวัตถุประสงคใดๆ ก็ได แตทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง (มาตรา 9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือจากการกันเปนเงินสํารองธรรมดาและ
เงินสํารองประเภทอื่นแลว จึงนําสงเปนรายไดเบ็ดเสร็จของรัฐทุกป (มาตรา 11)
นอกเหนือจากการใชจายจากกําไรสุทธิแลว ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีแหลง
ทีม่ าของงบประมาณรายจายอีกอยางนอย 2 แหลง คือ
(1) รายจายในการบริหารกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
มาจากกองทุนดังกลาว (มาตรา 29 อัฏฐารส พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485)
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(2) รายจายในการบริหารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินมาจากทุนรักษา
ระดับฯ (ขอบังคับการดําเนินกิจการกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2498
ออกตามความในพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498)
การที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถกันกํ าไรสุทธิมาใชจายได อีกทั้งยังมี
แหลงการเงินอิสระอื่นๆอีก ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในระดับอันสําคัญ
เพราะไมตองเสนอของบประมาณจากรัฐบาลและรัฐสภา มิฉะนั้นรัฐบาลและรัฐสภาสามารถใช
การอนุมัติเงินงบประมาณเปนเครื่องมือในการแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทย
ได แตการที่งบประมาณรายจายของธนาคารแหงประเทศไทยผูกพันกับกํ าไรสุทธิ กอใหเกิด
ขอกั ง ขาไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีประพฤติกรรมในการแสวงหากํ าไรสูงสุด (profit
maximization) หรือการแสวงหารายรับสูงสุด (revenue maximization) หรือไม ในเมื่อ
งบประมาณและโครงสร า งเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนที่พ นัก งานและผู บริหารไดรับขึ้น อยู กับ
กําไรสุทธิ การมีรายรับหรือกํ าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกื้อกูลใหมีงบประมาณเพิ่มขึ้น อันเปนประโยชน
ตอการปรับโครงสรางเงินเดือนและผลตอบแทน หากแมนวาธนาคารแหงประเทศไทยยมีเปาหมาย
ในการแสวงหากําไรหรือรายรับสูงสุดจริง คําถามพื้นฐานมีอยูวา ประพฤติกรรมดังกลาวนี้ขัดตอ
การทําหนาทีใ่ นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือไม ทั้งยังอาจตั้งคําถามตอไปไดวา เหตุใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงธํารงนโยบายอัตราดอกเบี้ยและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังที่เปนอยู
นโยบายทีเ่ ปนอยูสอดคลองกับผลประโยชนของผูคนภายในวังบางขุนพรหมหรือไม การศึกษาวิจัย
ประเด็นเหลานี้ ในกรณีของธนาคารแหงประเทศไทยยังไมม54ี
ธนาคารแหงประเทศไทยมิตองรับผิดตอประชาชน เพราะไมมีกลไกทางกฎหมาย
ทีบ่ งั คับใหธนาคารแหงประเทศไทยตองมีความรับผิดเชนนั้น แมแตความรับผิดตอรัฐสภาก็หามีไม
เสียแลว จะหวังใหมีความรับผิดตอประชาชนกระไรได อยางไรก็ตาม แมจะไมตองรับผิดตอ
ประชาชนตามกฎหมาย แตเจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยแตอดีตก็แสดงความ
รั บ ผิ ด ต อ ประชาชนโดยอ อม ดว ยการสรา งธนาคารแหงประเทศไทยให เ ป น ‘ปราการแห ง
พุทธิปญญา’ ของสังคมไทย ที่มุงมั่นทํางานเพื่อประเทศชาติดวยความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้ง
ยังสรางกลไกภายในธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหมีบทบาทในการชวยเหลือประชาราษฎร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรและประชาชนในชนบท
ด ว ยเหตุ ที่ ธ นาคารแหง ประเทศไทยรับผิดตอรัฐ บาล โดยมิ ได มี ค วามรับผิ ด
ตามกฎหมายตอรัฐสภาและประชาชน การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการทํ างานของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงขึ้นอยูกับรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอเท็จจริงปรากฏวา บทบัญญัติตามกฎหมายและจารีตในทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง มิได
สรางกลไกการตรวจสอบและติดตามผลการทํางาน (Monitoring Mechanism) ของธนาคารแหง
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ประเทศไทย แตการตรวจสอบและติดตามประเมินผลจะกระทําไดก็ตอเมื่อการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศอยางชัดเจน โดยที่ตองกําหนดมูลคาของเปาหมาย
ทีเ่ ปนตัวเลขดวย อาทิเชน จะรักษาเสถียรภาพของราคามิใหมีอัตราเงินเฟอเกิน 5% หรือจะมิให
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเกินกวา 6% ของ GDP เปนตน55 ขอเท็จจริงปรากฏวา แมจะมี
บทบัญญัติตามกฎหมายที่กํ าหนดหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยในดานตางๆ แตก็ไมมี
ความชัดเจนวา การรักษาเสถียรภาพของราคาก็ดี และการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ก็ดี เปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยดวยหรือไม ในประการสําคัญไมมีการกําหนดมูลคา
ของเปาหมายเปนตัวเลข
การไมผูกมัดในการกําหนดมูลคาของเปาหมายการดําเนินนโยบาย ปรากฏใน
ทุกระดับของระบอบการบริหารราชการแผนดิน มิจําเพาะแตหนวยราชการ พรรคการเมืองและ
รัฐบาลก็ไมยอมผูกมัดตนเองเชนกัน แตการไมผูกมัดเชนนี้ทําใหการประเมินผลการทํางานเปนไป
ไดยาก เพราะไมสามารถสรุปถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในเมื่อไมมีการกําหนดมูลคาเปาหมายที่ชัดเจน ยอมมิอาจประเมินวา การดําเนินนโยบายบรรลุ
เปาหมายหรือไม
ด ว ยเหตุ ที่ ไ ม มี ก ลไกการตรวจสอบและติ ด ตามประเมิ น ผล ประชาราษฎร
ไมสามารถทราบไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ตราบเทาที่คลื่นลมทางเศรษฐกิจสงบราบเรียบ จะไมมีใครคิดถึงประสิทธิภาพของธนาคารแหง
ประเทศไทย ตอเมื่อเกิดวิกฤติการณทางการเงินและสถาบันการเงิน ความเชื่อมั่นที่มีตอสถาบัน
แห ง นี้จึง จะถูก สั่น คลอนและตามมาดว ยคํ าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย
การเงิน ทายที่สุด ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในดานการงบประมาณ
และขอมูลทางการเงินถูกเก็บเปนความลับ สาธารณชนไมมีโอกาสไดทราบวา ในปหนึ่งๆ ธนาคาร
แหงประเทศไทยใชจายเงินจํ านวนมากนอยเพียงใด ใชไปในดานใดบาง และมีการใชจาย
อยางฟุมเฟอยหรือไม

5. การปฏิรูประบบการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ดังไดกลาวในหัวขอที่ 2 แลววา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลายเปนปญหา
ที่มีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต อันเปนผลจากกระบวนการสากลานุวัตรของทุนและทรัพยากร
ทางการเงิน การปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการดําเนินนโยบายในแนวทาง
เสรีนยิ มทางการเงิน ซึง่ ทําใหทรัพยากรทางการเงินมีลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ มากขึ้น ประกอบ
ประพฤติกรรมของรัฐบาลนักเลือกตั้งที่มีแนวโนมที่จะใชนโยบายการคลังแบบ ‘เจาบุญทุม’ รวม
ตลอดจนบทบาทของบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating Agency) ที่ให
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ความสําคัญแกความสามารถในการดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สภาพการณดังที่เปนอยู
ในป จ จุ บั น และอนาคตทํ าให รั ฐ บาลจํ าตองใหค วามสํ าคั ญแกน โยบายการรั ก ษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีความจําเปนในการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายดังกลาวนี้
ระบบการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันมีปญหา
และขอบกพรองอยางนอย 5 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคในป จ จุ บั น มี ลั ก ษณะ
กระจัดกระจาย ทําใหเปนที่เขาใจวา การประสานนโยบายตางๆมีไมมากเทาที่ควร ไมวาจะเปน
นโยบายงบประมาณรายจาย นโยบายภาษีอากร นโยบายการกอหนี้สาธารณะ นโยบายการเงิน
และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ในปจจุบัน ไมมีองคกรที่มีอนาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะพิจารณา
การใชเครื่องมือของนโยบายเหลานี้อยางประสานและสอดคลองตองกัน ทําใหมิอาจเห็นภาพรวม
ของเศรษฐกิจมหภาคได
ประการที่สอง การจัดทํางบประมาณแผนดินประจําปจํากัดเฉพาะงบประมาณ
ของรัฐบาลสวนกลางเทานั้น ยังไมมีการจัดทํางบประมาณรวมที่เรียกวา Consolidated Budget
ทํ าใหมิอาจเห็นภาพการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาค เพราะมิไดรวมงบประมาณรายจาย
ขององคการบริหารสวนทองถิ่น เงินกองทุนหมุนเวียน และภาครัฐวิสาหกิจ รวมตลอดจน
งบประมาณทีจ่ า ยจากเงินกูตางประเทศ การที่ยังไมมีการจัดทํา Consolidated Budget ทําให
มิอาจวิเคราะหผลกระทบของการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาคที่มีตอเศรษฐกิจมหภาคได
ประการที่สาม แมวา กฎหมายการคลังในปจจุบันพยายามสรางวินัยทางการคลัง
แตบทบัญญัติแหงกฎหมายก็มีความยืดหยุนที่เกื้อกูลตอการรั่วไหลทางการคลังไดงาย และเปน
อันตรายตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากผูยึดกุมอํานาจรัฐในอนาคตขาดวินัยทางการคลัง
ประการที่สี่ อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญๆ มีความคลุมเครือ
การกําหนดหนาที่ในการใชอํานาจรวมกันระหวางธนาคารแหงประเทศไทยฝายหนึ่ง กับรัฐมนตรี
การคลังและรัฐบาลอีกผายหนึ่ง แมจะมีขอดีในการถวงดุลอํานาจ แตก็มีขอเสียอยางยิ่งที่ทําใหการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน ความไมชัดเจนของหนาที่ความรับผิดชอบมีผลโดยตรง
ตอประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย เพราะทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
สามารถเกีย่ งกันทํางานและโยนความผิดใหแกกันได นอกจากนี้ การถวงดุลอํานาจยังสรางความ
ลาชาในการกระบวนการกําหนดนโยบาย (Inside Lag) โดยไมจําเปน ซึ่งในบางกรณีอาจเปนเหตุ
ใหไมสามารถแกปญหาวิกฤติการณทางการเงินที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยางทันการณได
ประการที่หา ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธา
ผูค นในสังคมไทยจํานวนไมนอยมีขอกังขาวา มีการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking)
ภายในธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม รวมทั้งมีขอกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารนโยบาย

93
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยดวย หากไมสามารถฟนคืนความนาเชื่อถือ ความยากลําบาก
ในการใชเครือ่ งมือทางการเงินในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตจะมีมากขึ้น
เนือ้ หาในภาคนี้ประกอบดวยขอเสนอ 6 ประเด็นหลัก คือ
(1) หลักการพื้นฐานในการปฏิรูป
(2) องคกรในการบริหารนโยบาย
(3) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจในการใชเครื่องมือ
(4) การประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
(5) กระบวนการ กฎเกณฑ และวินัยทางการคลังและการเงิน
(6) การรายงานและตรวจสอบประเมินผล
5.1 หลักการพื้นฐานในการปฏิรูป
การปฏิรูปการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยึดหลักการ
พืน้ ฐานอยางนอย 5 ประการ
(1) ความนาเชื่อถือ (Credibility)
(2) ความเปนอิสระ (Independence)
(3) ความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility
Assignment)
(4) ความโปรงใส (Transparency)
(5) ความรับผิด (Accountability)
5.1 (1) ความนาเชื่อถือ (Credibility)
องคกรและผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตองมีความนาเชื่อถือในสายตาสาธารณชน ความนาเชื่อถือปฐมฐานเปนความนาเชื่อถือในดาน
คุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต หากประชาชนมีความคลางแคลงในคุณธรรมและความซื่อสัตย
สุจริตของผูกํ าหนดนโยบาย อาทิเชน มีขอกังขาเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ความคลางแคลงใจดังกลาวนี้ยอมกระทบตอความคาดหวังของประชาชน ผูกํ าหนดนโยบาย
ทีป่ ระชาชนมีความคลางแคลงใจ เมื่อประกาศนโยบายอะไรออกมา ยอมไมมีใครเชื่อถือ เมื่อขาด
ศรัทธาและความนาเชื่อถือเสียแลว ประชาชนยอมคาดการณวา ผูกําหนดนโยบายจะไมปฏิบัติ
ตามนโยบายทีป่ ระกาศ โอกาสที่การดําเนินนโยบายจะบรรลุเปาหมายยอมยากที่จะเปนไปได
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ตามปกติ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีปญหาความไมสอดคลอง
แหงกาละ (time inconsistency) อยูแลว กลาวคือ นโยบายที่คาดวาเปนนโยบายอุตมภาพ
ณ กาลปจจุบัน (ex ante optimal policy) มิใชนโยบายอุตมภาพ ณ กาลอันเปนเปาหมาย
(ex post optimal policy) เพราะในระหวางการดําเนินนโยบายนั้นประชาชนและหนวยเศรษฐกิจ
ตางปรับพฤติกรรมดวยขอคาดการณตางๆ นโยบายที่หวังวาจะเปนนโยบายอุตมภาพในเบื้องตน
กลับมิใชนโยบายอุตมภาพในเบื้องปลาย เพราะเหตุที่พฤติกรรมของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจ
แตกตา งไปจากชว งเวลาที่ กํ าหนดนโยบาย อีก ทั้งขอจํ ากัดในการดํ าเนินนโยบาย (policy
constraint) ก็แตกตางไปดวย แตผูบริหารนโยบายสามารถลดทอนปญหาความไมสอดคลองแหง
กาละได ดวยการใหคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายที่แนนอนและรักษาคํามั่นสัญญานั้น
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ผูบริหารนโยบายตองมี commitment technology การรักษาคํามั่นสัญญา
นั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะมีผลตอความนาเชื่อถือ อันมีผลตอการคาดหวังของประชาชนและ
หนวยเศรษฐกิจ แตโดยทั่วไปแลว ผูบริหารนโยบายมักจะไมมี commitment technology
เพราะมักจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสภาวการณทางเศรษฐกิจและปญหาเฉพาะหนาที่เกิด
ขึน้ การใชอํานาจในการปรับเครื่องมือของนโยบาย (discretionary measures) นั้นเองที่ทําลาย
ความนาเชือ่ ถือ เนื่องจากไมมี commitment technology แตการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล
กระทบตอความคาดหวัง (expectation) ของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต ประชาชนและหนวยเศรษฐกิจจะคอยสังเกตการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความคาดหวังของประชาชน
และหน ว ยเศรษฐกิ จ ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปด ว ย ซึ่ ง กระทบต อ ผลลั พ ธ ท างเศรษฐกิ จมหภาค
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยๆ ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังบอยครั้งตามไปดวย
ไมเปนผลดีตอการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพราะการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมี
ขอสมมติเกีย่ วกับความคาดหวังชุดหนึ่งของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความคาดหวังดังกลาว ผลลัพธของนโยบายจะไมออกมาตามที่ตองการ การรักษาคํามั่นสัญญา
ในการดําเนินนโยบายหรือการมี commitment technology จึงเปนเรื่องสําคัญ และผูบริหาร
นโยบายจักตองสั่งสมชื่อเสียงมาแตอดีตเพื่อสรางความเชื่อมั่นในหมูประชาชน แตการสรางชื่อ
เสียงโดยไมมี commitment technology นั้นหาประโยชนอันใดมิได เพราะประชาชนและหนวย
เศรษฐกิจที่มีความคาดหวังอันสมเหตุสมผล (rational expectation) สามารถปรับพฤติกรรม
โดยคาดการณไดอยางถูกตองเกี่ยวกับการสรางชื่อเสียงอันจอมปลอมนั้น56
หากเรายอมรับบทวิเคราะหของสํานัก Rational Expectation การปฏิรูประบบ
การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จะตองยึดแนวทาง Non-Discretionary
Policy มิใช Discretionary Policy กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองวางกฎเกณฑสําหรับการดําเนิน
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นโยบายที่ชัดเจน (Rule) โดยไมปลอยใหมีการใชดุลพินิจหรืออํานาจ (Discretion) ในการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบาย การกํ าหนดกฎเกณฑและดํ าเนินนโยบายตามกฎเกณฑ
ทีก่ าหนดอย
ํ
างเครงครัด แสดงถึงการมี commitment technology ซึ่งมีผลในการเพิ่มพูนความ
นาเชือ่ ถือในการดําเนินนโยบาย57 ดังนัน้ จึงตองมีการวางกฎเกณฑ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การสรางวินยั ทัง้ ทางการคลังและการเงินสําหรับการดําเนินนโยบาย
5.1 (2) ความเปนอิสระ (Independence)
องคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจักตอง
มีความเปนอิสระ มิจํากัดเฉพาะแตธนาคารกลางซึ่งรับผิดชอบนโยบายการเงินเทานั้น หากยัง
ครอบคลุมถึงองคกรที่รับผิดชอบนโยบายการคลังดวย
ขอสนับสนุนความเปนอิสระของธนาคารกลางมีทั้งเหตุผลทางทฤษฎีและเหตุผล
ทางดานประจักษพยานขอเท็จจริง (empirical evidence)
สํ าหรับเหตุผลสนับสนุนในทางทฤษฎีนั้น Fischer (1996) แยกแยะใหเห็น
แนวทางหลัก 2 แนวทาง แนวทางแรกไดแก Conservative-Central-Banker Approach สวน
แนวทางที่สองไดแก Principal-Agent Approach
การวิเคราะหในแนวทาง Conservative-Central-Banker Approach เสนอ
บทวิเคราะหใหเห็นวา ปญหาความไมสอดคลองแหงกาละ (time inconsistency) ในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทําใหการจําเริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเบี่ยงเบนจากระดับ
อุตมภาพ แตปญหานี้แกไขไดดวยการใหเวลาแกธนาคารกลางสั่งสมชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
โดยที่เชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของธนาคารกลางมีผลตอความคาดหวังของสาธารณชนที่มีตอ
นโยบายการเงิน หนทางในทางปฏิบัติก็คือ การมอบหมายหนาที่และอํานาจแกผูที่มีความคิด
อนุรักษนิยมมากกวาสังคมโดยสวนรวมใหเปนนายธนาคารกลาง พรอมทั้งใหมีความเปนอิสระ
ในการบริหารนโยบาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจักตองมีความ
โนมเอียงไปขางอนุรักษนิยม (Conservative Bias) หรือใหความสําคัญแกปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมากกวาบุคคลอื่นในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งมากกวาคณะบุคคลที่ประกอบเปนรัฐบาล
(Rogoff 1985)
การวิเคราะหในแนวทาง Principal-Agent Approach เสนอบทวิเคราะหใหเห็น
วา ปญหาความไมสอดคลองแหงกาละ (time inconsistency) หรือความโนมเอียงที่จะดําเนิน
นโยบายที่สรางแรงกดดันของเงินเฟอ (Inflationary Bias) สามารถแกไขไดดวยการทําสัญญา
ว า จ า งนายธนาคารกลาง โดยมี บ ทลงโทษหากอั ต ราเงิ น เฟ อ เบี่ ย งเบนจากอั ต ราอุ ต มภาพ
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ตามขอเสนอแนะในแนวทางนี้ รัฐบาลเปนนายจาง (Principal) และนายธนาคารกลางเปนเพียง
ลู ก จ า ง (Agent) การจ า งงานเปน ไปตามสัญญาที่ระบุห นา ที่ค วามรับผิดชอบในการธํ ารง
เสถียรภาพของราคาอยางชัดเจน หากเงินเฟอที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนจากระดับอุตมภาพ ลูกจาง
จะตองถูกลงโทษ (Walsh 1995)
เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ความเป น อิ ส ระของธนาคารกลางในด า นประจั ก ษ พ ยาน
ขอเท็จจริงคอนขางหนักแนนสําหรับประเทศที่พัฒนาแลว แตไมสูหนักแนนสําหรับประเทศดอย
พัฒนา การศึกษาสหสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ตางๆ ปรากฏผลดังนี้59
ประการแรก ประเทศที่ธนาคารกลางมีความเปนอิสระยิ่งมากเพียงใด อัตรา
เงินเฟอยิ่งตํ่ามากเพียงนั้น60 ความขอนี้เปนจริงเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว แตไมเปนจริง
ในประเทศดอยพัฒนา61
ประการที่ ส อง สํ าหรั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ประเทศที่ ธ นาคารกลางยิ่ ง มี
ความเปนอิสระมากเพียงใด ความแปรปรวนของอัตราเงินเฟอยิ่งมีนอยเพียงนั้น62
ประการที่สาม ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม อัตราการจําเริญเติบโตที่แทจริง
ถัวเฉลี่ยมิไดมีสหสัมพันธกับความเปนอิสระของธนาคารกลาง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความเปน
อิสระของธนาคารกลางมิไดมีผลตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มิไดทําใหการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง63
ประการที่สี่ สําหรับในประเทศดอยพัฒนา ความเปนอิสระของธนาคารกลาง
มีผลกระทบในทางบวกตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีผูพบวา ประเทศ
ที่ธนาคารกลางตองเผชิญการแทรกแซงทางการเมืองมากเพียงใด สัดสวนการลงทุนของเอกชน
จะยิง่ มีนอยเพียงนั้น (Cukierman 1994 : 1440)
อยางไรก็ตาม งานวิจัยเหลานี้มีปญหาในการเลือกใชดัชนีวัดความเปนอิสระของ
ธนาคารกลาง สวนใหญเลือกใชตัวแปรความเปนอิสระตามกฎหมาย (Legal Central Bank
Independence) กระนัน้ ก็ตาม ก็ยงั มีปญหาในการใชดุลพินิจในการสรางดัชนีดังกลาวนี้ แมวา
ผลการวิจัยเหลานี้จะพบสหสัมพันธในทางลบระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับอัตรา
เงินเฟอ แตคาสหสัมพันธคอนขางตํ่า ในประการสําคัญ สหสัมพันธดังกลาวไมสามารถบงบอก
ความสัมพันธเชิงตนเหตุกับผลลัพธ (causal relationship) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความเปนอิสระ
ของธนาคารกลางเปนตนเหตุใหอัตราเงินเฟอตํ่า หรือเปนเพราะอัตราเงินเฟอตํ่า ธนาคารกลางจึงมี
ความเปนอิสระ
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อยางไรก็ตาม แมจะมีความพยายามที่จะแสวงหาเหตุผลทางทฤษฎีและหลักฐาน
ขอเท็จจริงในการสนับสนุนความเปนอิสระของธนาคารกลาง แตการยอมรับกระบวนทัศนดังกลาว
นีม้ อิ าจเรียกไดวาเปนฉันทามติในหมูนักเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยไมเห็นดวย
กับกระบวนทัศนนี้ ขอคัดคานที่สําคัญก็คือ ความเปนอิสระของธนาคารกลางขัดตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (Levy 1995/96) ความเปนอิสระจะมีไดก็ตอเมื่อมีความรับผิดที่ชัดเจน
(Rymes 1995/96) วิวาทะในเรื่องนี้มีทั้งดานทฤษฎีและดานขอเท็จจริง การวิจัยขอเท็จจริง
เพื่อที่จะแสดงวา ความเปนอิสระของธนาคารกลางเกื้อกูลใหการบริหารนโยบายการเงินบรรลุ
เปาหมายการรักษาเสถียรภาพของราคานั้นยังไมหนักแนนสําหรับประเทศดอยพัฒนา ในดาน
ทฤษฎีนนั้ เลา ก็ไมมหี ลักประกันวา นายธนาคารกลางที่มีความเปนอิสระจะมุงมั่นบริหารนโยบาย
การเงินเพื่อมุงสูเปาหมายเสถียรภาพของราคา (De Carvalho, 1995/96) ขอที่นาสังเกตก็คือ
นักเศรษฐศาสตรกลุมที่สนับสนุนความเปนอิสระของธนาคารกลางเปนกลุมที่ยึดมั่นในกระบวน
ทัศนวา ดวยความคาดหวังที่สมเหตุสมผล (Rational Expectations Paradigm) ซึ่งจํานวนไมนอย
สังกัดสํานักเศรษฐศาสตรชิคาโก แตผูนําสํานักเศรษฐศาสตรชิคาโกในอดีต ดังเชนมิลตัน ฟรีดแมน
(Milton Friedman) คัดคานกระบวนทัศนนี้ ฟรีดแมนชีใ้ หเห็นวา การใหความเปนอิสระแกธนาคาร
กลางในการบริหารนโยบายการเงินมีขอบกพรองสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก ทําให
ความรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคกระจั ด กระจาย (dispersal of
responsibility) ประการทีส่ อง ทําใหนโยบายการเงินขึ้นอยูกับบุคลิกภาพสวนบุคคลของผูวาการ
อยางสําคัญ และประการที่สาม ทําใหการกําหนดและบริหารนโยบายการเงินฟงเสียงนายธนาคาร
และกลุม ทุนการเงินมากจนเกินไป (Friedman 1962)
วิ ว าทะข า งตนนี้ใหขอคิดที่สํ าคัญวา การใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระ
อยางไรขอบเขตเปนเรื่องไมสมควร จําเปนตองแสวงหาความเปนอิสระในระดับอุตมภาพ (optimal
independence) อยางนอยทีส่ ุด ความเปนอิสระจะตองมีความรับผิดประกอบดวย ปญหาพื้นฐาน
มีอยูว า ความเปนอิสระในระดับอุตมภาพอยู ณ ระดับใด และอะไรคือดุลที่เหมาะสมระหวาง
ความเปนอิสระกับความรับผิด
อนึ่ง ขอสนับสนุนใหองคกรที่ทําหนาที่บริหารนโยบายการคลังมีความเปนอิสระ
มีเหตุผลทํานองเดียวกับการสนับสนุนความเปนอิสระของธนาคารกลาง ในสังคมประชาธิปไตย
ยิ่ ง มีเ หตุ ผลสนั บสนุ น ความเป น อิ สระขององคกรบริหารนโยบายการคลัง เพราะมีแรงกดดัน
ในโครงสรางการเมืองใหเพิ่มรายจายและใชงบประมาณขาดดุลอยูตลอดเวลา (Fischer 1995 :
205; Mas 1995)
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5.1(3) ความชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
(Responsibility Assignment)
ระบบการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันมิไดมีการ
กํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน อาทิเชน ไมมีตัวบทกฎหมายที่ระบุวา หนวยงานใด
รับผิดชอบการรักษาเสถียรภาพของราคา หนวยงานใดรับผิดชอบการแกปญหาการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด เปนตน ความไมชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบทําใหเกิดสูญญากาศในการบริหาร
นโยบายเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ ความไมชัดเจนดังกลาวนี้ยังกอใหเกิดการเลื่อนไหลของ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ กลาวคือ หนวยราชการบางหนวยอาจเลื่อนไหลไปทํางานหนาที่อื่น
แมวามีเหตุผลทางทฤษฎีและขอเท็จจริงที่จะสนับสนุนความเปนอิสระขององคกร
ทีร่ บั ผิดชอบนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตความเปนอิสระดังกลาวนี้มิใช ความ
เปนอิสระในการเลือกเปาหมาย (target independence) หากปลอยใหหนวยราชการมีความเปน
อิสระในการเลือกเปาหมาย การทํางานกาวกายและซํ้าซอนยอมเกิดขึ้น ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน เมื่อมีการกําหนดเปาหมายในความรับผิดชอบแลว ก็ตองมอบ
อํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายใหชัดเจนดวย องคกรบริหารนโยบายควรจะมี ความเปน
อิสระในการใชเครื่องมือ (instrument independence) แตความเปนอิสระในการใชเครื่องมือมิใช
ความเปนอิสระใน การเลือก เครื่องมือ ความเปนอิสระของธนาคารกลางมิไดหมายถึงความ
เปนอิสระทีจ่ ะเลือกใชเครื่องมืออะไรก็ได อาทิเชน ธนาคารกลางไมควรมีความเปนอิสระในการใช
ภาษีอ ากรหรื อการควบคุ ม การคา ระหวางประเทศเปนเครื่องมือการดํ าเนินนโยบายยของตน
ความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ หมายถึง ความเปนอิสระในการปรับคาของเครื่องมือ ดังนั้น
จึงตองมีการกําหนดอํานาจการใชเครื่องมือใหชัดเจนวา หนวยงานแตละหนวยมีอํานาจในการใช
เครือ่ งมืออะไรบาง เมื่อมอบอํานาจการใชเครื่องมือโดยชัดเจนแลว หนวยงานแตละหนวยจักตองมี
อํานาจในการปรับคาเครื่องมือที่อยูในความรับผิดชอบไดโดยอิสระ64
ระบบการถวงดุลอํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินดังที่เปนอยูในปจจุบันเปน
ระบบทีไ่ มเหมาะสม เพราะนอกจากไมมีความชัดเจนวา อํานาจในการใชเครื่องมือตกแกหนวยงาน
ใดแลว ยังกอใหเกิดความลาชาในกระบวนการตัดสินใจ (inside lag) โดยไมจําเปน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารนโยบาย
5.1 (4) ความโปรงใส (Transparency)
ความโปรงใสเปนเงื่อนไขอันจําเปนที่เกื้อกูลใหกลไกการตรวจสอบและติดตามผล
(Monitoring Mechanism) ทํางานได อีกทั้งยังเกื้อกูลตอการมีสวนรวมของประชาชน แมวาการ
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กํ าหนดนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมิควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรง
แตก็ไมควรกีดขวางการมีสวนรวมโดยออม ในการนี้ จําเปนตองใหสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบาย
ที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไดแกสาธารณชน จึงตองมีการสรางกลไกการรายงานและการให
ขาวสารทัง้ แกรฐั สภาและประชาราษฎร ผูกําหนดนโยบายควรจะตองมี ‘บทสนทนา’ กับประชาชน
ตองใหคําอธิบายแกสาธารณชนไดวา เหตุใดจึงดําเนินนโยบายดังที่เปนอยู โดยในขณะเดียวกัน
ก็ตอ งรับฟงปญหาและความคิดเห็นจากประชาชนดวย การมี ‘บทสนทนา’ จึงเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงคุณภาพของนโยบาย ความโปรงใสจึงเปนพาหะอันทําใหกระบวนการกําหนดนโยบาย
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนกระบวนที่มีความรับผิดตอประชาชนโดยออม
ในทายที่สุด ความโปรงใสในตัวของมันเองเกื้อกูลตอการสรางความนาเชื่อถือ
ที่มีตอผูบริหารนโยบาย ดวยเหตุที่ความโปรงใสเกื้อกูลใหสาธารณชนตรวจสอบไดวา ผูบริหาร
นโยบายทํ าหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ผูบ ริหารนโยบายดูดซับสวนเกินจากการบริหารนโยบายหรือไม
ความโปรงใสจึงเกื้อกูลตอการมีกลไกการตรวจสอบและติดตามผล (Monitoring
Mechanism) กลไกการสรางความรับผิด (Accountability Mechanism) และกลไกการสรางความ
นาเชื่อถือ (Credibility Mechanism)
5.1 (5) ความรับผิด (Accountability)
แมวามีเหตุผลทางทฤษฎีที่สนับสนุนใหองคกรที่รับผิดชอบนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความเปนอิสระ แตก็ตองเปนความเปนอิสระที่มีความรับผิด ความเปน
อิสระที่ปราศจากความรับผิด อาจเปดชองใหมีการใชอํานาจไปในทางมิชอบ และการบริหาร
นโยบายไมมีประสิทธิภาพ เพราะสภาวะการไรความรับผิดทําใหขาดกลไกในการตรวจสอบและ
ติดตามผล
ปญหาพื้นฐานมีอยูวา องคกรบริหารนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควรจะ
รับผิดตอผูใด และกระบวนการสรางความรับผิดควรจะเปนอยางไร
ในสังคมประชาธิปไตย องคกรบริหารนโยบายเศรษฐกิจจักตองมีความรับผิดตอ
ประชาชน โดยมิจําตองเปนการรับผิดโดยตรงเสมอไป หนทางในการสรางความรับผิดดังกลาวนี้
มีอยูอ ยางนอย 3 แนวทาง
แนวทางแรก ไดแก การกําหนดใหองคกรบริหารนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มีความรับผิดโดยตรงตอฝายบริหาร (รัฐบาล) แตสรางเสริมแตงเติมกลไกใหมีความรับผิดตอ
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ประชาชนโดยออม ดังเชนการกําหนดใหองคกรนโยบายตองรายงานตอรัฐสภาและประชาชน
การเปดโอกาสใหมีประชาพิจารณ (public hearing) ในนโยบายหลักบางเรื่อง ฯลฯ
แนวทางที่สอง ไดแก การกําหนดใหองคกรนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ขึน้ ตอรัฐสภา และใหรัฐสภากํากับและตรวจสอบการบริหารนโยบายขององคกร65
แนวทางที่สาม ไดแก Principal-Agent Approach ดังกรณี Reserve Bank of
New Zealand
5.2 องคกรในการบริหารนโยบาย
ระบบการบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตจํ าเปน
จะต อ งมี ก ารจั ด องค ก รใหม เ พื่ อ ให ส ามารถรั บ มื อ กั บ ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ การจัดองคกรใหมตองใหความสําคัญกับการประสานการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค และการสรางความนาเชื่อถือ (Credibility) ขององคกรเปนสําคัญ
องค ก รการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค ปรากฏในตารางที่ 11 การ
เปลีย่ นแปลงที่สําคัญมีอยู 4 ประการ คือ
ประการแรก มีการจัดตัง้ องคการใหม คือ สํานักงานคณะกรรมการเสถียรภาพ
เศรษฐกิจแหงชาติ (สสช.) ทําหนาทีห่ ลักในการประสานการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคทั้งมวล ทั้งนี้โดยโอนสํ านักงานเศรษฐกิจการคลังจากกระทรวงการคลังมาทํ าหนาที่
เสนาธิการและเลขาธิการใหแก สสช.
ประการที่สอง มีการจัดตั้งองคกรใหมหรือยายองคกรเดิมมาสังกัด สสช. เพื่อ
เสริมการทําหนาที่ของสสช. องคกรดังกลาวนี้ ไดแก
(1) คณะกรรมการนโยบายหนี้ตางประเทศ
(2) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ
(3) คณะกรรมการกองเงินทุนหมุนเวียน
ประการที่สาม กระทรวงการคลังหมดภาระหนาที่ในการกําหนดนโยบายการคลัง
และนโยบายการเงิน โดยมีหนาที่เฉพาะแตการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรและการบริหารการคลัง
เทานัน้ หนาทีก่ ารกํากับการบริหารนโยบายการคลังและการเงินโอนไปขึ้นแก สสช. หนาที่ในการ
ผลิตเหรียญกษาปณโอนไปใหธนาคารแหงประเทศไทย
ประการที่สี่ มีการปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทย
(ดูตารางที่ 12) โดยลดทอนหนาที่ที่กระทบตอความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
ดังตอไปนี้
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(1) บทบาทหนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดวยการใหสินเชื่ออัตรา
ดอกเบีย้ ตําแก
่ กิจการที่มีนโยบายสงเสริม ดวยการรับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงิน ควรจะโอนไปเปน
หนาที่ของหนวยงานอื่น ในอดีตที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดทําหนาที่ธนาคารกลาง
เทานั้น หากยังทําหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา (Central Development Bank) อีกดวย
สถานการณเมื่อแรกเริ่มกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น มีเหตุผลในการสนับสนุนให
ธนาคารแหงประเทศไทยหนุนชวยกระบวนการพัฒนาดังกลาวนี้ บัดนี้กาลไดลวงเลยมาพอสมควร
แลว การใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าผานกลไกการรับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินนั้น เปดโอกาสใหมี
การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (rent seeking) ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารพาณิชยดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากนโยบายนี้ ดวยการเรียกดอกเบี้ยจากลูกคาสูงกวาอัตราที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด แมจะไมปรากฏหลักฐานวาเจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนแบงจาก
คาเชาทางเศรษฐกิจนี้ดวยก็ตาม นอกจากนี้ นโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ายังเปดชองใหอํานาจ
ทางการเมืองเขามาแทรกแซงความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย เพราะกลุม
ผลประโยชนตางๆ ลวนแลวแตตองการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าทั้งสิ้น66 เมื่อระบบการเงินและ
สถาบันการเงินรุดหนาและพัฒนามาจนถึงบัดนี้แลว มีเหตุสมควรที่ธนาคารแหงประเทศไทย
จะต อ งเลิ ก การทํ าหน า ที่ ธ นาคารเพื่ อ พั ฒ นา เพราะกระทบต อ ความนา เชื่อถือ ของธนาคาร
แหงประเทศไทยเอง หนาที่ดังกลาวนี้ควรจะโอนไปใหแกธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาทีม่ อี ยูแ ลว และจะจัดตั้งใหมในอนาคต (ดังเชนธนาคารเพื่อการพัฒนาชุมชน และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาชนบท) การโอนหนาที่บางสวนไปใหแกธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหง
ประเทศไทยนับเนื่องอยูในแนวทางนี้
(2) หน า ที่ ใ นการกํ ากั บ และตรวจสอบธนาคารพาณิ ชยและสถาบัน การเงิน
(Prudential Supervision) ควรจะโอนไปใหหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม (สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน) การกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
มีเจตนาที่จะตรวจสอบดูวา สถาบันการเงินเหลานี้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม มีการทุจริตและ
ฉอฉลหรือไม และมีความผิดพลาดในการบริหารหรือไม ประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบ
นั้ น กระทบต อ ความน า เชื่ อ ถื อ ของธนาคารแห ง ประเทศไทย หากมี ส ถาบั น การเงิ น เผชิ ญ
วิกฤติการณทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองสูญเสียชื่อเสียงและศรัทธาของประชาชน
ในประการสําคัญ เจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
จากการกํ ากับและตรวจสอบได ดวยการเอาหูไปนาเอาตาไปไร ในยามที่พบความผิดปกติ
ในสถาบันการเงินบางสถาบัน หรือดวยการเตะถวงการลงโทษและการควบคุมเมื่อพบความ
ผิดปกติที่รายแรง แมวาองคกรที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อทําหนาที่กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินจะมี
โอกาสในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจไมแตกตางจากธนาคารแหงประเทศไทย และมี
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ประสิทธิภาพการทํางานไมดีไปกวาธนาคารแหงประเทศไทย โดยที่มีโอกาสสูญเสียความนาเชื่อถือ
เหมือนกัน แตความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยสํ าคัญยิ่งกวาความนาเชื่อถือของ
องคกรอืน่ เพราะความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยกระทบตอประสิทธิผลในการบริหาร
นโยบายการเงิน การธํารงความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยดวยการโอนงานการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงินไปอยูหนวยงานอื่นจึงเปนเรื่องพึงกระทํา เพราะความนาเชื่อถือเปน
เกราะปองกันความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยเอง67
เหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่สนับสนุนใหธนาคารกลางมีหนาที่ทั้งในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน มีพื้นฐานอยูที่การประหยัด
จากขนาดของการประกอบการ (economies of scale) เพราะธนาคารกลางสามารถใชขอมูลที่ได
จากการกํากับและตรวจสอบมาใชใหเปนประโยชนในการทําหนาที่การรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินและการทําหนาที่การเปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน (last-resort function) แตการรวม
หน า ที่ ก ารกํ ากั บ และตรวจสอบไว ใ นธนาคารกลางอาจก อใหเ กิด ความขั ดแยง ในการบริ ห าร
นโยบายการเงิน เพราะการรวมหนาที่เชนนี้อาจทําใหธนาคารกลางเปด ‘หนาตาง’ ชวยเหลือ
สถาบันการเงินที่ไรประสิทธิภาพเกินกวาระดับอันเหมาะสม การปลอยเงินกูใหแกสถาบันการเงิน
ที่เผชิญวิกฤติการณทางการเงินในชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจตองการการรัดเข็มขัด ทําใหการทํา
หนาที่การกํากับและตรวจสอบขัดตอหนาที่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Heller (1991)
พบวา ธนาคารกลางที่ไมมีหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินประสบความสําเร็จ
ในการรักษาเสถียรภาพของราคามากกวาธนาคารกลางที่ตองทําหนาที่นี้ ดวยเหตุดังนี้เอง หนาที่
การกํ ากั บ และตรวจสอบสถาบั น การเงิ น อาจบั่ น ทอนประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ของราคา ธนาคารกลางควรทําหนาที่กําหนดกฎเกณฑหรือวินัยทางการเงินในการกํากับสถาบัน
การเงินในระดับมหภาค สวนการกํากับและตรวจสอบระดับจุลภาคควรโอนใหเปนหนาที่หนวยงาน
อื่น68
(3) หนาที่ในการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโอนไปใหสถาบันประกัน
เงินฝากที่จะจัดตั้งใหม เหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่ใชสนับสนุนใหธนาคารกลางทําหนาที่ประกัน
เงินฝาก (Deposit Insurance) หรือกอบกูสถาบันการเงินที่งอนแงน ก็คือ มีการประหยัดจากขนาด
(economies of scale) หากธนาคารกลางทําหนาที่กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินดวยก็จะ
สามารถใชขอมูลจากการกํากับและตรวจสอบมาใชใหเปนประโยชนในการกอบกูสถาบันการเงินที่
มีปญหา ถารัฐบาลโอนหนาที่การกํากับและตรวจสอบไปใหแกหนวยงานอื่นตามขอเสนอ (2)
ขางตนนี้ ประโยชนในดานการประหยัดจากขนาดก็จะไมมี การทําหนาที่กอบกูสถาบันการเงิน
ในระบบที่เปนอยูในปจจุบัน เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถหาประโยชนสวนบุคคล
จากกองทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ได อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ าวะความเสี่ ย ง
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อันเกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองดวย การโอนหนาที่นี้ไปใหหนวยงานอื่นจึงเปนการปองกัน
การบัน่ ทอนความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
(4) หนาที่การพิจารณาอนุมัติหรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเงิน
การตั้งสาขาใหม หรือการยายสํานักงาน โอนไปใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ดวยเหตุผลเดียวกับขอ (2)69
นอกจากการลดทอนหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวขางตนนี้แลว ธนาคารแหง
ประเทศไทยยังคงทําหนาที่อื่นที่มีอยูเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนหนาที่อีก 2 ดานคือ
(1) หนา ที่การออกบัตรธนาคาร ขยายใหครอบคลุมหนาที่การผลิตเหรียญ
กษาปณดวย โดยโอนงานสวนนี้จากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
(2) ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงมีบทบาทในการกํ าหนดคาเสมอภาคของ
เงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยน โดยที่อํานาจขั้นสุดทายเปนของรัฐมนตรีการคลังดังเดิม แตตองมี
รายงานตอ สสช. แสดงเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนอยูอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง หาก สสช. ไมเห็นดวยกับธนาคารแหงประเทศไทย ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี
การคลังเพื่อพิจารณา
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ตารางที่ 11
องคกรบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
องคกร
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)
2. สํานักงานคณะกรรมการเสถียร
ภาพเศรษฐกิจแหงชาติ (สสช.)
หนวยงานใหม

3. ธนาคารแหงประเทศไทย

4. กระทรวงการคลัง
5. สํานักงบประมาณ

หนาที่
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
1. กําหนดมูลคาเปาหมายเศรษฐกิจมหภาค
2. กําหนดวงเงินงบประมาณราย
จายประจําปของภาครัฐบาลทั้ง
ภาค (Consolidated Budget)
3. การทบทวนและกําหนดนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนรวมกับ
ธนาคารแหงประเทศไทย
4. การประสานการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคทั้งปวง
5. การประเมินผลการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
1. การออกบัตรธนาคาร
2. การเปนนายธนาคารของรัฐบาล
3. การเปนนายธนาคารของ
ธนาคารพาณิชย
4. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
5. การบริหารหนี้สาธารณะ
6. การควบคุมการปริวรรตตาง
ประเทศ
7. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
8. การจัดการทุนสํารองระหวาง
ประเทศ
1. การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
2. การบริหารการคลัง
การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ
ประจําปของรัฐบางสวนกลาง

เปาหมายที่รับผิดชอบ
1. การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. การกระจายความเจริญระหวาง
ภูมิภาค
1. ดุลบัญชีเดินสะพัด
2. เสถียรภาพของราคา
3. การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1. เสถียรภาพของราคา
2. เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

1. การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. การกระจายความเจริญระหวาง
ภูมิภาค
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ตารางที่ 11 (ตอ)
องคกร
6. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หนวยงานเดิม โอนจากกระทรวง
การคลังมาสังกัด สสช.

หนาที่
1. ทําหนาที่หนวยเลขาธิการและ
เสนาธิการ สสช.
2. จัดทําระบบคลังขอมูลการคลัง
3. กําหนดนโยบายภาษีอากร
7. คณะกรรมการนโยบายหนี้ตาง 1. กําหนดนโยบายหนี้ตางประเทศ
ประเทศ องคกรเดิม ยายมา
2. พิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ใช
สังกัด สสช.
เงินกูตางประเทศ
3. วิเคราะหผลกระทบของการกอหนี้
ตางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจมหภาค
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่ใชเงินกูตางประเทศ
8. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหง 1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
ชาติ สังกัด สสช. หนวยงานใหม/
ในระดับมหภาค
โอนงานบางสวนจากกรมบัญชี 2. ประมวลแผนการใชจายซึ่งรวมแผน
กลาง และ สศช.
การลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งปวง
3. กําหนดนโยบายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ
4. ประเมินประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
9. คณะกรรมการกองเงินทุน
1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับกองทุน
หมุนเวียน
เงินหมุนเวียนในระดับมหภาค
หนวยงานใหม สังกัด สสช.
2. ประมวลแผนการใชจายและแผน
การลงทุนประจําปของกองทุน
เงินหมุนเวียนทั้งปวง
10. สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 1. กํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย
และตรวจสอบสถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินอื่นๆ ใหปฏิบัติ
หนวยงานใหม หนวยงานอิสระ
ตามกฎหมาย
โอนงานจาก ธปท.
2. รายงานฐานะการเงินของสถาบัน
การเงินตางๆ ตอ ธปท. และ สสช.
ทุก 3 เดือน
11. สถาบันประกันเงินฝาก
ฟนฟูสถาบันการเงินที่ประสบ
หนวยงานใหม หนวยงานอิสระ วิกฤติการณทางการเงิน
โอนงานจาก ธปท.

เปาหมายที่รับผิดชอบ
ดู สสช.

ดู สสช.

ดู สสช.

ดู สสช.

การธํารงความมั่นคงของ
สถาบันการเงิน

การธํารงความมั่นคงของ
สถาบันการเงิน
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ตารางที่ 12
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทย
หนาที่ความรับผิดชอบเดิม
1. การออกบัตรธนาคาร
2. การเปนนายธนาคารของรัฐบาล
3. การเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย
4. การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
5. การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
6. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
7. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

8. การบริหารหนี้สาธารณะ
9. การควบคุมการปริวรรตตางประเทศ
10. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
11. การจัดการทุนสํารองระหวางประเทศ
หมายเหตุ

ดูตารางที่ 1

หนาที่ความรับผิดชอบใหม
คงไว และขยายไปทําหนาที่ผลิตเหรียญกษาปณ
คงไว แตกําหนดกฎเกณฑใหม
คงไว
ยกเลิก โอนไปเปนหนาที่ของสํ านักงานคณะกรรมการ
กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (หนวยงานใหม)
ยกเลิ ก โอนไปเป น หนา ที่ข องสถาบัน ประกั น เงิน ฝาก
(หนวยงานใหม)
คงไว
ยกเลิก โอนไปเปนหนาที่ของบรรษัทอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการ
สง ออกและนํ าเขา แห ง ประเทศไทย ธนาคารเพื่ อการ
พัฒนาชุมชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท หรือธนาคาร
เพื่อการพัฒนาอื่นๆ ที่จัดตั้งใหม
คงไว
คงไว
คงไว แตเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการ
คงไว
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5.3 อํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบาย
การวิเคราะหขางตนไดแสดงใหเห็นวา การกําหนดเปาหมายความรับผิดชอบและ
อํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายตองชัดเจน เมื่อมีการกําหนดอยางชัดเจนแลว ตองใหความ
เปนอิสระแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดคาของเครื่องมือ (instrument independence)
การบริหารนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงจะสามารถแกปญหาไดอยางทันการณ ขอเสนอ
ในตารางที่ 13 พยายามยึดถือหลักการดังกลาวนี้ โดยที่มีเครื่องมือเพียงบางชิ้นที่ตองมีการตัดสิน
ใจรวมกัน หรือมีการถวงดุลกัน
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ตารางที่ 13
อํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เครื่องมือของนโยบาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ก. เครื่องมือทางการคลัง : รายจาย
1. วงเงินงบประมาณประจําปของภาครัฐบาล
2. สวนขาดดุลทางการคลัง
2.1 ยอดขาดดุลรวม
2.2 สวนขาดดุลเทียบกับรายไดรัฐบาล
3. วงเงินงบประมาณและแผนการลงทุนประจําปของภาครัฐวิสาหกิจ
4. วงเงินงบประมาณประจําปของกองทุนเงินหมุนเวียนทั้งมวล

ครช./สสช.
คกง./สสช.

ข. เครื่องมือทางการคลัง : ภาษีอากร
5. โครงสรางอัตราภาษีและฐานภาษี
6. การเก็บภาษีชนิดใหม
7. การยกเลิกภาษีที่เก็บอยูกอนแลว

สศค./สสช./สภาผูแทนฯ
สศค./สสช./สภาผูแทนฯ
สศค./สสช./สภาผูแทนฯ

ค. หนี้สาธารณะ
8. วงเงินกูในประเทศประจําป
9. วงเงินกูตางประเทศประจําป
10. อัตราภาระการชําระหนี้ตางประเทศ (Debt Service Ratio)
11. อัตราสวนระหวางรายจายในการชําระหนี้ตางประเทศเทียบกับรายได
รัฐบาล
ง. เครื่องมือทางการเงิน : เครื่องมือหลัก
12. อัตราการรับชวงซื้อลดตั๋วเงิน
13. อัตราเงินสํารองตามกฎหมาย
14. การซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาด (Open Market Operation)
15. อัตราดอกเบี้ย
16. อัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพย
17. อัตราสวนระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับเงินกูยืมหรือ ยอดเงินฝาก
18. การควบคุมปริมาณสินเชื่อขั้นสูงและขั้นตํ่า
19. อัตราสวนระหวางเงินใหกูยืม เงินลงทุนหรือภาระผูกพัน เพื่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเทียบกับเงินกองทุน
20. การควบคุมการใหเชาซื้อ

สสช.
สสช.

สสช.
คนต./สสช.
สสช.
สสช.

ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
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ตารางที่ 13 (ตอ)
เครื่องมือของนโยบาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

จ. เครื่องมือทางการเงิน : การกํากับและตรวจสอบ
21. ใบอนุญาตการจัดตั้งสถาบันการเงินใหม
22. การเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการเงิน
23. การควบคุมสถาบันการเงิน
24. เครื่องมือการกํากับและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 และ 3
25. การกําหนดคาธรรมเนียมการประกันเงินฝากที่สถาบัน
การเงินตองสงใหสถาบันประกันเงินฝาก
ช. อัตราแลกเปลี่ยน
26. ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
27. คาเสมอภาคหรืออัตราแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ

คกง.
คนต.
ครช.
ธปท.
สกส.
สปง.
สศค.
สสช.

=
=
=
=
=
=
=
=

รมต. การคลัง
รมต. การคลัง
รมต. การคลัง
สกส.
สปง.

รมต. การคลัง
รมต. การคลัง

คณะกรรมการกองเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการนโยบายหนี้ตางประเทศ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
สถาบันประกันเงินฝาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการเสถียรภาพเศรษฐกิจแหงชาติ
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5.4 กระบวนการประสานงานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สํ านักงานคณะกรรมการเสถียรภาพเศรษฐกิจแหงชาติ (สสช.) มีหนาที่หลัก
ในการประสานการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โครงสรางขององคกรและ
องคประกอบของคณะกรรมการจึงมีความสํ าคัญตอการทํ าหนาที่ ในการนี้จักตองมีกรรมการ
โดยตําแหนงอันประกอบดวย
(1) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(2) ปลัดกระทรวงการคลัง
(3) ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย
(4) ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงบประมาณ
(5) ผูอ านวยการสํ
ํ
านักงานเศรษฐกิจการคลัง (กรรมการและเลขานุการ)
การจัดองคการและการกําหนดรูปแบบสถาบัน (institutional design) เปนเรื่องที่จะตองศึกษาตอ
ในภายหลัง
ในการประสานการดํ าเนินนโยบาย จํ าเปนตองมีการจัดทําปฏิทินการกําหนด
นโยบาย เพื่อใหเปนที่รับทราบและยึดถือปฏิบัติในหมูองคกรนโยบายทั้งปวง การประสาน
การดําเนินนโยบายที่สําคัญก็คือ การกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของภาครัฐบาล
ซึ่งมีตัวอยางขอเสนอในตารางที่ 14 สวนการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเคยมีความ
ขัดแยงจนถึงมีการปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตารางที่ 15 เสนอกลไกการไกลเกลี่ย
ขอขัดแยง
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ตารางที่ 14
ขัน้ ตอนการกําหนดวงเงินงบประมาณประจําปภาครัฐบาล
ลําดับขั้นตอน

การดําเนินการ

ขั้นตอนที่หนึ่ง

สํานักงบประมาณเสนอวงเงินงบประมาณของรัฐบาลสวนกลาง
ครช. เสนอวงเงินงบประมาณของภาครัฐวิสาหกิจ
คกง. เสนอวงเงินงบประมาณของกองทุนเงินหมุนเวียนทั้งปวง
คนต. เสนอวงเงินกูตางประเทศ
สศค. เสนอประมาณการรายไดรัฐบาล

ขั้นตอนที่สอง

สศค. ประมวลขอเสนอทั้งมวล และประมวลเปนงบประมาณของภาครัฐบาล
(Consolidated Budget)

ขั้นตอนที่สาม

สสช. พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณภาครัฐบาล
และกําหนดวงเงิน โดยพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค

ขั้นตอนที่สี่

สสช. จัดทํ ารายงานขอเสนอการกําหนดวงเงินงบประมาณภาครัฐบาล พรอมทั้ง
ใหเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของวงเงินที่กํ าหนด รายงานนี้สงใหรัฐบาลและ
รัฐสภา พรอมทั้งตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา รวมตลอดจนเผยแพรผานสื่อมวลชน

ขั้นตอนที่หา

รัฐบาลพิจารณาขอเสนอของ สสช. พรอมทั้งลงมติกําหนดวงเงินงบประมาณภาค
รัฐบาล

ขั้นตอนที่หก

หากมติของรัฐบาลแตกตางจากขอเสนอของ สสช. สสช.อาจมีบันทึกทักทวง โดยชี้
ใหเห็นวา วงเงินที่รัฐบาลกําหนดแตกตางไปจากขอเสนอของ สสช. นั้น จะกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจมหภาคอยางไรบาง หากรัฐบาลยืนยันมติเดิม สสช.
เผยแพรบันทึกสูสาธารณชน และสงบันทึกถึงประธานรัฐสภา

หมายเหตุ

อักษรยอดูทายตารางที่ 13
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ตารางที่ 15
ขัน้ ตอนการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ลําดับขั้นตอน

การดําเนินการ

ขั้นตอนที่หนึ่ง

ธปท. ศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของระบบอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
แลกเปลี่ยนอยางนอยปละ 3 ครั้ง รายงานการศึกษาเสนอตอรัฐมนตรีการคลัง
และ สสช.

ขั้นตอนที่สอง

(1) รัฐมนตรีการคลังพิจารณารายงานของ ธปท. หากมีความเห็นแตกตางจาก
ธปท. รมต.การคลังอาจขอความเห็นจาก สสช.
หรือ
(2) เมื่อ สสช. รับรายงานจาก ธปท. แตมีความเห็นแตกตางจากรายงานนั้น
สสช. อาจเสนอรายงานตอ รมต.การคลัง

ขั้นตอนที่สาม

(1) สสช. เสนอรายงานตามคําขอของ รมต.การคลัง ตามขขั้นตอนที่สอง (1)
หรือ
(2) รมต. พิจารณารายงานของ สสช. ตามขั้นตอนที่สอง (2)

ขั้นตอนที่สี่

รมต. ตัดสินใจกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
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5.5 กฎเกณฑและวินัยทางการคลังและการเงิน
การกํ าหนดกฎเกณฑและวิ นัย ทางการคลั ง และการเงิ น ที่ ชัดเจนและโปร ง ใส
ในลั ก ษณะธรรมนู ญ การคลั ง (Fiscal Constitution) และธรรมนู ญ การเงิน (Monetary
Constitution) โดยที่ผูบริหารนโยบายปฏิบัติตามธรรมนูญดังกลาวนี้อยางเครงครัด จะชวยสราง
ความนาเชื่อถือใหแกองคกรนโยบาย การมีธรรมนูญและการปฏิบัติตามธรรมนูญ ชวยลดสภาวะ
ความไมแนนอน(Uncertainty) ภาวะเงินเฟอที่ไมคาดคิด (surprise inflation) และภาวะเงินฝด
ที่ไมคาดคิด (surprise deflation) เกิดขึ้นนอยลง ยังผลใหความคาดหวังของประชาชน
(expectations) มีความแปรปรวนนอยลง ซึ่งเปนประโยชนแกการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคอยางยิ่ง
ตัวอยางของธรรมนูญการคลังปรากฏในตารางที่ 16 และธรรมนูญการเงินใน
ตารางที่ 17
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ตารางที่ 16
กฎเกณฑและวินัยทางการคลัง
กฎเกณฑและวินัยทางการคลัง
ก. งบประมาณรายจาย
1. สวนขาดดุลงบประมาณจักตองไมเกิน 20% ของ
ประมาณการรายไดภาครัฐบาล
2. ประมาณการรายไดใหยึดถืออัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจริงถัวเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
3. การตราพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม การ
ใชมติจายเงินไปพลางกอน และการตราพระราช
กําหนดเพื่อเบิกจายเงินจากคลัง หากเงินที่เบิกนั้น
เกินกวา 1% ของงบประมาณประจําป งบประมาณ
นั้นตองแสดงแหลงที่มาของเงินที่จะนํามาใชจาย
4. การใชจายเงินในกรณีจําเปนเรงดวน เนื่องจากงบ
ประมาณที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายตามความใน
มาตรา 7(1) พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ใหยกเลิก
5. การใชจายเงินในกรณีจําเปนเรงดวนตามความใน
มาตรา 23 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ
พ.ศ. 2502 จักตองไมเกิน 1% ของงบประมาณ
รายจายในปงบประมาณนั้น
6. การเบิกจายเงินทุนสํารองจายตองไมเกินปละ 100
ลานบาท
ข. ภาษีอากร
7. การเก็บภาษีชนิดใหมและการยกเลิกภาษีที่เก็บ
อยูเดิม ตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน
8. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษีและฐานภาษี
ตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน
9. การยกเวนและลดหยอนภาษีอากรจะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนาดวยเกณฑที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
(ก) บุคคลหรือหนวยเศรษฐกิจที่ไดรับสิทธิประโยชน
(ข) ขอบเขตของสิทธิประโยชน

ขอสังเกต
รวมรัฐบาลสวนกลาง ภาครัฐวิสาหกิจ และกองทุนหมุน
เวียน และรวมโครงการที่ใชเงินกูตางประเทศดวย
เพื่อปองกันการประมาณการรายไดสูงเกินกวาความเปน
จริงเพื่อเพิ่มสวนขาดดุลงบประมาณ
เพื่อปองกันการใชจายเงินเกินตัว และการขาดสภาพ
คลองในภาครัฐบาล เนื่องจากเงินคงคลังรอยหรอ

ใหหนวยราชการลดทอนงบประมาณรายการอื่น เพื่อนํา
มาใชในรายการที่งบประมาณมีไมพอจาย
มาตรา 23 มิไดกําหนดขีดจํากัดในการเพิ่มรายจายกรณี
ที่มีความจําเปนเรงดวน

มาตรา 29 ทวิ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มี
บทบัญญัติไมชัดเจน

ขอความเห็นขอบจากสภาผูแทนราษฎร
ขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
ตองเปลี่ยนแปลงวิธีการนิติบัญญัติ มิใหฝายบริหาร
ใชดุลพินิจมากเกินไป

115

ตารางที่ 16 (ตอ)
กฎเกณฑและวินัยทางการคลัง
ค. หนี้สาธารณะ
10. หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตองให
ผลตอบแทนในอัตราตลาด

ขอสังเกต
การจายผลตอบแทนในอัตราตลาดชวยจํากัดการกอหนี้
ของรัฐบาล และทําใหหลักทรัพยรัฐบาลตองแขงขันกับ
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเอกชน
ปองกันวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ

11. การกอหนี้ตางประเทศตองไมเกินขีดจํากัดที่
กําหนดโดย สสช..
12. การกอหนี้ตางประเทศตองไมสรางภาระในการ
ปองกันวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ
ชําระหนี้เกินกวาขีดจํากัดที่กําหนดโดย สสช.
ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
(ก) รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
(ข) รายไดรัฐบาล
13. การคํ้าประกันหนี้ตางประเทจํากัดเฉพาะหนี้
รัฐบาล และหามคํ้าประกันหนี้เอกชน
14. หามรัฐบาลคํ้าประกันหนึ้ของรัฐวิสาหกิจที่เปน
บริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
15. การคํ้าประกันหนี้ตางประเทศตองไมเกินขีดจํากัด
ที่กําหนดโดย สสช.
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ตารางที่ 17
กฎเกณฑและวินัยทางการเงิน
กฎเกณฑและวินัยทางการเงิน
ก. ผูวาการ รองผูวาการ และพนักงาน
1. หามผูวาการ รองผูวาการ และพนักงานระดับ
ผูบริหารเปนกรรมการในธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงิน และบริษัทธุรกิจ
2. หามผูวาการ รองผูวาการ และพนักงานระดับ
ผูบริหารถือหุนในธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงิน
3. หามผูวาการ และรองผูวาการดํารงตําแหนง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการในหนวยงาน
อื่นใด ยกเวนตําแหนงที่ของเกี่ยวกับการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
4. ผูวาการและรองผูวาการ เมื่อพนจากตําแหนงไมถึง
3 ป หามดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
ข. หนี้สาธารณะ
5. หามรัฐบาลเบิกเงินเกินบัญชีจาก ธปท.
6. ธปท. จํากัดการใหกูเฉพาะแกรัฐบาล หามใหเงินกู
แกรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
7. หามมิให ธปท. ใหกูแกรัฐบาลโดยไมมีหลักทรัพย
คํ้าประกัน เกินกวา 10% ของงบประมาณรายจาย
ประจําป โดยตองชําระคืนภายใน 3 เดือนแรกของป
งบประมาณถัดไป
8. หาม ธปท. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจใน
ตลาดหลักทรัพยเบื้องตน อนุญาตให ธปท. ซื้อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในตลาด
หลักทรัพยรองเทานั้น

ขอสังเกต
ปองกันการประพฤติมิชอบ
และธํารงความนาเชื่อถือของ ธปท.
ปองกันการประพฤติมิชอบ
และธํารงความนาเชื่อถือของ ธปท.
ปองกันมิให ธปท. ถูกดูดดึงไปทําหนาที่อื่น อันมิใช
งานของธนาคารกลาง ซึ่งเกื้อกูลตอการแทรกแซง
ทางการเมือง
ปองกันการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากการ
ดําเนินนโยบาย และธํารงความนาเชื่อถือของ ธปท.

ปองกันการใชจายเกินตัว
ปองกันมิใหปริมาณเงินเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป
ลดเพดานเงินกูตามมาตรา 12 (8) พระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485

ให ธปท. ทําหนาที่ Open Market Operation
ปองกันการใหกูจนมีผลเสียตอเสถียรภาพทาง
การเงิน
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ตารางที่ 17 (ตอ)
กฎเกณฑและวินัยทางการเงิน
ค. หนี้เอกชน
9. หาม ธปท. ใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกธุรกิจ
เอกชน ไมวาโดยตรงหรือโดยผานการรับชวงซื้อ
ลดตั๋วสัญญาใชเงิน

ขอสังเกต

ปองกันความเปนอิสระของ ธปท. โดย ธปท. เลิกทํา
หนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา และใหธนาคารเพื่อการ
พัฒนาที่มีอยูแลวหรือที่จะจัดตั้งขึ้นใหมทําหนาที่แทน
หากรัฐบาลตองการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทใดโดยเฉพาะ ก็ตองจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเหลานั้น เพื่อจัดสรรสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยตํ่าอีกทอดหนึ่ง
10. การใหกูเงินแกสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย กําหนดเพดานเงินใหกู โดยแกไขเพิ่มเติมพระราช
รัฐบาลเปนประกัน จักตองไมเกินจํานวน
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.
ที่กําหนด
2485 มาตรา 12 (7)
11. การใหกูเงินแกสถาบันการเงินโดยมีตั๋วสัญญาใช กําหนดเพดานเงินใหกู โดยแกไขเพิ่มเติมพระราช
เงินเปนประกันจักตองไมเกินจํานวนที่กําหนด
กฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.
2485 มาตรา 12 (7)
12. หาม ธปท. ใหเงินกูแกสถาบันการเงินที่ประสบ โอนไปเปนหนาที่ของสถาบันประกันเงินฝาก
วิกฤติการณการเงิน

118
5.6 การรายงานและการตรวจสอบติดตามผล
การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารนโยบายเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ จั ก ต อ งสร า งกลไก
การตรวจสอบและติดตามผล (Monitoring Mechanism) ขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในตาราง
ที่ 18
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ตารางที่ 18
การรายงานและตรวจสอบติดตามผล
ลําดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่สอง

ขั้นตอนที่สาม
ขั้นตอนที่สี่

ขั้นตอนที่หา
ขั้นตอนที่หก
เอกสารและสิ่งพิมพ

การดําเนินการ
สสช. จัดทํารายงาน “เปาหมายและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค”
เนื้อหาของรายงานกลาวถึง
(1) เปาหมายและมูลคาของเปาหมาย
(2) นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทุกนโยบาย
(3) เครื่องมือของนโยบายและมูลคาของเครื่องมือ
สสช. เสนอรายงาน “เปาหมายและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค” ตอ
(1) รัฐบาล
(2) รัฐสภา
(3) ประชาชน โดยตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา และเผยแพรผานสื่อมวลชน
คณะรัฐมนตรีลงมติรับหรือไมรับหลักการขอเสนอของ สสช. สสช.อาจทักทวง
หากเห็นวานโยบายที่รัฐบาลกําหนดสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจมหภาค
สสช.. ใหการตอรัฐสภา เสนอรายงานเปรียบเทียบขอเสนอของ สสช. กับนโยบายของ
รัฐบาล รายงานนี้เผยแพรสูสาธารณชน
หากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเบี่ยงเบนจากขอเสนอของ สสช.. กอใหเกิด
ความเสียหายแกเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาลตองรับผิดชอบ
หากรัฐบาลดําเนินนโยบายตามขอเสนอของ สสช. แลว แตไมบรรลุเปาหมาย สสช.
เปนผูรับผิดชอบ
ภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณ สสช. จัดทํารายงานสภาวการณทางเศรษฐ กิจมหภาค เปรียบเทียบกับเปาหมายและนโยบายที่กําหนดไว เผยแพรสูสาธารณชน
สสช. รายงานการประเมินผลการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคตอรัฐสภา
การรายงานนี้ตองถายทอดสดทางโทรทัศน
1. รายงานสภาวการณเศรษฐกิจมหภาค รายไตรมาส
2. รายงานการใชจายของรัฐบาลสวนกลาง
3. รายงานการใชจายของภาครัฐวิสาหกิจ
4. รายงานการใชจายของกองทุนเงินหมุนเวียนตางๆ
5. รายงานการจัดเก็บภาษีอากร
6. คลังขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการเงิน
7. รายงานการศึกษาและวิจัยตางๆ
8. รายงานสภาวการณเศรษฐกิจมหภาคประจําป
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ภาคผนวก (ก)
รายพระนามและรายนามผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 - 2539
รายพระนามและรายนาม
1. ม.จ.วิวฒ
ั นไชย ไชยันต
2. นายเสริม วินิจฉัยกุล
3. นายเลง ศรีสมวงศ
4. ม.จ.วิวฒ
ั นไชย ไชยันต
5. นายเลง ศรีสมวงศ
6. ม.ล.เดช สนิทวงศ
7. นายเสริม วินิจฉัยกุล
8. นายเกษม ศรีพยัคฆ
9. นายโชติ คุณะเกษม
10. นายปวย อึ๊งภากรณ
11. นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท
12. นายเสนาะ อูนากูล
13. นายนุกลู ประจวบเหมาะ
14. นายกําจร สถิรกุล
15. นายชวลิต ธนะชานันท
16. นายวิจิตร สุพินิจ
17. นายเริงชัย มะระกานนท

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
27 พ.ย. 2485 ถึง 17 ต.ค. 2489
18 ต.ค. 2489 ถึง 24 พ.ย. 2490
25 พ.ย. 2490 ถึง 2 ก.ย. 2491
3 ก.ย. 2491 ถึง 2 ธ.ค. 2491
3 ธ.ค. 2491 ถึง 3 ส.ค. 2492
4 ส.ค. 2492 ถึง 29 ก.พ. 2495
1 มี.ค. 2495 ถึง 24 ก.ค. 2498
25 ก.ค. 2498 ถึง 23 ก.ค. 2501
24 ก.ค. 2501 ถึง 3 พ.ค. 2502
11 มิ.ย. 2502 ถึง 15 ส.ค. 2514
16 ส.ค. 2514 ถึง 24 พ.ค. 2518
24 พ.ค. 2518 ถึง 1 พ.ย. 2522
1 พ.ย. 2522 ถึง 13 ก.ย. 2527
14 ก.ย. 2527 ถึง 5 มี.ค. 2533
6 มี.ค. 2533 ถึง 30 ก.ย. 2533
1 ต..ค. 2533 ถึง 2 ก.ค. 2539
9 ก.ค. 2539 ถึงปจจุบัน
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ภาคผนวก (ข)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
2481 - 2539
รายนาม
1. หลวงประดิษฐมนูธรรม
(นายปรีดี พนมยงค)
2. พลเอกเภา เพียรเลิศ
บริภัณฑยทุ ธกิจ
3. พันตรีควง อภัยวงศ
4. นายเลง ศรีสมวงศ
5. นายดิเรก ชัยนาม
6. พระยาศรีวิสารวาจา
(เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
7. หลวงประดิษฐมนูธรรม
(นายปรีดี พนมยงค)
8. นายวิจิตร ลุลิตานนท
9. ม.จ.วิวฒ
ั นไชย ไชยยันต
10. พระยาโทณวณิกมนตรี
(วิสุทธิ์ โทณวณิก)
11. ม.จ.วิวฒ
ั นไชย ไชยันต
12. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
13. พระมนูภาณวิมงศาสตร (ชม จามรมาน)
14. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
(วิจติ ร วิจิตรวาทการ)

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
20 ธ.ค. 2481 ถึง 16 ธ.ค. 2484
16 ธ.ค. 2484 ถึง 10 มี.ค. 2485
10 มี.ค. 2485 ถึง 2 ส.ค. 2487
2 ส.ค. 2487 ถึง 10 ม.ค. 2488
10 ม.ค. 2488 ถึง 1 ก.ย. 2488
1 ก.ย. 2488 ถึง 19 ก.ย. 2488
19 ก.ย. 2488 ถึง 2 ก.พ. 2489
2 ก.พ. 2489 ถึง 24 มี.ค. 2489
24 มี.ค. 2489 ถึง 24 ส.ค. 2489
24 ส.ค. 2489 ถึง 31 พ.ค. 2490
31 พ.ค. 2490 ถึง 11 พ.ย. 2490
11 พ.ย. 2490 ถึง 25 ก.พ. 2491
25 ก.พ. 2491 ถึง 15 เม.ย. 2491
15 เม.ย. 2491 ถึง 30 พ.ย. 2491
30 พ.ย. 2491 ถึง 28 มิ.ย. 2492
28 มิ.ย. 2492 ถึง 13 ต.ค. 2492
13 ต.ค. 2492 ถึง 18 ก.ค. 2493
18 ก.ค. 2493 ถึง 29 พ.ย. 2494
29 พ.ย. 2494 ถึง 8 ธ.ค. 2494
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ภาคผนวก (ข) (ตอ)
รายนาม
15. พลเอกเภา เพียรเลิศ บริภัณฑยทุ ธกิจ
16. พันเอก นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท)
17. นายพจน สารสิน
18. นายเสริม วินิจฉัยกุล
19. นายโชติ คุณะเกษม
20. นายสุนทร หงสลดารมภ
21 นายเสริม วินิจฉัยกุล
22. นายบุญมา วงศสวรรค
23. นายเสริม วินิจฉัยกุล
24. นายบุญมมา วงศสวรรค
25. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
26. นายเสวตร เปยมพงศสานต
27. นายบุญชู โรจนเสถียร
28 นายเสวตร เปยมพงศสานต
29. นายสุพฒ
ั น สุธาธรรม
30. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
31. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
32. นายอํานวย วีรวรรณ
33. นายสมหมาย ฮุนตระกูล

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
8 ธ.ค. 2494 ถึง 28 มี.ค. 2495
28 มี.ค. 2495 ถึง 31 มี.ค. 2500
31 มี.ค. 2500 ถึง 16 ก.ย. 2500
23 ก.ย. 2500 ถึง 26 ก.ย. 2500
26 ก.ย. 2500 ถึง 1 ม.ค. 2501
1 ม.ค. 2501 ถึง 20 ต.ค. 2501
10 ก.พ. 2502 ถึง 1 พ.ค. 2502
1 พ.ค. 2502 ถึง 11 ธ.ค. 2506
11 ธ.ค. 2506 ถึง 8 ก.ค. 2508
8 ก.ค. 2508 ถึง 17 พ.ย. 2514
17 พ.ย. 2514 ถึง 19 ธ.ค. 2515
19 ธ.ค. 2515 ถึง 14 ต.ค. 2516
16 ต.ค. 2516 ถึง 30 พ.ย. 2517
30 พ.ค. 2517 ถึง 21 ก.พ. 2518
21 ก.พ. 2518 ถึง 17 มี.ค. 2518
17 มี.ค. 2518 ถึง 21 เม.ย. 2519
21 เม.ย. 2519 ถึง 5 ต.ค. 2519
5 ต.ค. 2519 ถึง 22 ต.ค. 2519
22 ต.ค. 2519 ถึง 12 พ.ย. 2520
12 พ.ย. 2520 ถึง 24 พ.ย. 2522
24 พ.ค. 2522 ถึง 11 ก.พ. 2523
11 ก.พ. 2523 ถึง 12 มี.ค. 2523
12 มี.ค. 2523 ถึง 11 มี.ค. 2524
11 มี.ค. 2524 ถึง 7 พ.ค. 2526
7 พ.ค. 2526 ถึง 11 ส.ค. 2529

123

ภาคผนวก (ข) (ตอ)
รายนาม
34. นายสุธร สิงหเสนห
35. นายประมวล สภาวสุ
36. นายวีรพงษ รามางกูร
37. นายบรรหาร ศิลปอาชา
38. นายสุธี สิงหเสนห
39. นายพนัส สิมะเสถียร
40. นายธารินทร นิมมานเหมินท
41. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
42. นายบดี จุณณานนท
43. นายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
11 ส.ค. 2529 ถึง 4 ส.ค. 2531
9 ส.ค. 2531 ถึง 26 ส.ค. 2533
26 ส.ค. 2533 ถึง 9 ธ.ค. 2533
14 ธ.ค. 2533 ถึง 23 ก.พ. 2534
6 มี.ค. 2534 ถึง 22 มี.ค. 2535
17 เม.ย. 2535 ถึง 24 พ.ค. 2535
18 มิ.ย. 2535 ถึง 22 ก.ย. 2535
29 ก.ย. 2535 ถึง 18 ก.ค. 2538
18 ก.ค. 2538 ถึง 27 พ.ค. 2539
28 พ.ค. 2539 ถึง 26 ก.ย. 2539
27 ก.ย. 2539 ถึง 19 พ.ย. 2539
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เชิงอรรถ
1

บทวิเคราะหกระบวนการสากลานุวัตรของทุนและทรัพยากรทางการเงิน (Internationalization of
Capital and Finance) หรือกระบวนการโลกานุวัตรทางการเงิน (Financial Globalization) ดูอาทิเชน O’ Brien
(1994), Cerny (1994) และ Allen (1994 : chapter 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการเงิน ดู Freeman
(1996) ผลกระทบของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศที่มีตอโลกที่สาม ดู Felix (1994) ผลกระทบของ
กระบวนการโลกานุวัตรทางกาารเงินที่มีตอปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536/2538
: 48-56) วิกฤติการณทางการเงินระหวางประเทศในทศวรรษ 2530 ดู Allen (1994 : chapter 4) การจัด
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อแกปญหาวิกฤติการณทางการเงินระหวางประเทศ ดู Bergsten (1991)
และ Allen (1994 : chapter 5)
2

เหตุใดประเทศอุตสาหกรรมเกาจึงเลือกผลักดันแนวนโยบายการเงินเสรีมากกวานโยบายการคาเสรี
ดู Helleiner (1994)
3

รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินตามแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน ดู ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2535 บทที่ 24) จิตติมา ดุริยประพันธ (2537) และ จันทวรรณ สุจริตกุล และวชิรา อารมยดี
(2537)
4

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินระหวางประเทศที่มีชื่อเสียงมีอยูประมาณ 11 สถาบัน
สถาบันเกาแกที่สุดคือ Moody’s Investors Service กอตั้งในป ค.ศ. 1909 สถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่ง คือ
Standard and Poor’s Corporation กอตั้งในป ค.ศ. 1923 สถาบันเหลานี้เติบโตจากการจัดอันดับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ แลวขยายไปประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศ เมื่อมีตลาดหลักทรัพยเกิดใหม (emerging markets) ในประเทศอุตสาหกรรมใหมทั้งรุนที่หนึ่งและ
รุนที่สอง สถาบันเหลานี้ก็ขยายธุรกิจการจัดอันดับไปสูตลาดเกิดใหมดวย เมื่อมีการพัฒนาตลาดพันธบัตร
(bond market) ในตลาดหลักทรัพยเกิดใหม ประเทศเหลานี้มักจะจัดตั้งสถาบันจัดอันดับภายในประเทศองตน
เองเพื่อประเมินความนาเชื่อถือของพันธบัตรและหลักทรัพยอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนตางๆ บทวิเคราะห
วาดวยพัฒนาการและโครงสสรางของธุรกิจการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน ดู Cantor and Packer
(1994) บทบาทของสถาบันจัดอันดับฯในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดู Sinclair (1994)
5

ความขัดแยงระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เกี่ยวกับการใช
งบประมาณขาดดุล ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2505 : 62-63 ; 2508 : 80-85; 2535 : 101-103) ขอเท็จจริง
ปรากฏวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น (พระบริภัณฑยุทธกิจ) มิอาจกํากับนโยบายงบประมาณ
ได จึง มี ห นัง สือ ถึง ประธานธนาคารโลก ขอใหชวยกดดันใหรัฐบาลไทยรัดเข็มขัดทางการคลัง (รังสรรค
ธนะพรพันธุ 2532/2539 : 56 เชิงอรรถที่ 50) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม สําเริงสําราญกับการใชงบ
ประมาณขาดดุล จนถึงกับขอเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อชดเชยสวนขาดดุลงบประมาณ
ในป 2495 การกอหนี้สาธารณะดวยการเบิกเงินเกินบัญชีดังกลาวนี้ยกเลิกไปในเดือนตุลาคม 2503 (ธนาคาร
แหงประเทศไทย 2513ข : 36)
6

อางถึงใน ธนาคารแหงประเทศไทย (2505 : 63)
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7

นายปวย อึ๊งภากรณใหอรรถาธิบายทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบตอสาธารณชนในการบรรยายเรื่อง “ศิลป
และวิทยาการแหงการเปนผูวาการ” ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเดือน
ตุลาคม 2512 ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 122-141) อนึ่ง ภายหลังจากที่ลาออกจากตําแหนงผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยในป 2514 นายปวยไดประมวลความคิดวาดวยทฤษฎีลูกโปง 3 ลูกสูบที่ตกผลึกแลว
ในบทความเรื่อง “Co-ordination of Monetary Policy, Fiscal Policy and Debt Management” ซึ่งบรรยาย
ใน 9th South-East Asia, New Zealand, Australia, Central Banking Course, Kuala Lumpur, 30 June,
1972 ดู Ungphakorn (1975 : 101-107)
8

เมื่อเริงชัย มะระกานนทเขียนตําราการเงินการธนาคาร ซึ่งตีพิมพในป 2521 ยังคงกลาวถึงทฤษฎี
ลูกโปง 3 ลูกสูบในฐานะที่เปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายการเงิน แสดงใหเห็นวา ทฤษฎีดังกลาวยังคงมี
อิทธิพลในการดําเนินนโยบายจนถึงป 2521 เปนอยางนอย ดู เริงชัย มะระกานนท (2521 บทที่ 13) ในขณะที่
เขียนหนังสือดังกลาวนายเริงชัยเปนพนักงานระดับกลางในธนาคารแหงประเทศไทย และเลื่อนเปนผูวาการในป
2539
9

บทวิเคราะหวาดวยความหละหลวมของมาตรา 6 และ 7 แหง พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ดู
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2528 : 89-94)
10

รายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการสงออกสินคาเกษตรและกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ดู
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2523)
11

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสงเคราะหการทําสวนยาง ดู ปราณี ทินกร (2523) การวิเคราะหภาระของ
เงินสงเคราะหการทําสวนยาง ดู เทรนต เบอรทรันด และเอื้อย มีศุข (2523)
12

คาธรรมเนียมการสงออกสินคาเกษตร ซึ่งจัดเก็บตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517
ก็ดี และเงินสงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งจัดเก็บตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ก็ดี
มิตองนําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง จึงถือเปนเงินนอกงบประมาณ ฝายบริหารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มีอํานาจนําเงินกองทุนทั้งสองไปใชจาย โดยไมตองขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
13

ประวัติศาสตรวาดวยการจัดตั้งสํานักงานธนาคารชาติไทยและธนาคารแหงประเทศไทย ดู ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2525 : 1-86) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2504 : 4-71) ประวัติศาสตรการกอตั้งธนาคาร
แหงประเทศไทยตามพระนิพนธของพระองคเจาวิวัฒนไชย ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2504 : 53-71) ความ
พยายามในการลบชื่อหลวงประดิษฐมนูธรรมออกจากประวัติศาสตรการกอตั้งธนาคารแหงประเทศศไทย ดู ปรีดี
พนมยงค (2526 : 149-162) เรื่องราวของสํานักงานธนาคารชาติไทย ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2528ก :
181-237)
14

ประวัติการออกบัตรธนาคารหรือการพิมพธนบัตร ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2505 : 100-103)
ธนาคารแหงประเทศไทย 2513ข : 10-25) ธนาคารแหลงประเทศไทย (2525 : 144-168) และ ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2535 : 165-173)
15

หลักการสําคัญของ พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2504 : 376-393)
ธนาคารแหงประเทศไทย (2513ข : 14-18) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 165-169)
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นายปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหตรวจสอบฐานะและการดําเนินงาน
ของบริษัทนี้ เปนผูทําบันทึกคัดคาน แตการคัดคานมีผลตอสวัสดิภาพของนายปวยเอง จนตองคิดลาออกจาก
ราชการเพื่อ ‘ลี้ภัย’ไปอยูตางประเทศ หากแตพระบริภัณฑยุทธกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเกื้อกูลใหไป
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอังกฤษ โดยทําหนาที่
เปนผูแทนไทยในคณะรัฐมนตรีดีบุกดวย (ปวย อึ๊งภากรณ 2519/2529 : 165-167)
17

Security Columbian Banknote Co. Ltd. หวนกลับมาอีกหลังการรัฐประหารป 2501 นายวิลเลียม
ฮันต (William P. Hunt) ประธานบริษัทดังกลาว ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ในทศวรรษ
2490 หันมากระชับสายสัมพันธกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แรงกดดันของนายฮันตผานพล.ต.อ.เผา เพื่อให
ธนาคารแหงประเทศไทยเปลี่ยนบริษัทพิมพธนบัตร นับเปนเหตุสําคัญที่ทําใหนายปวย อึ๊งภากรณตอง ‘ลี้ภัย’
ออกนอกประเทศชั่วคราวในป 2499 การกลับมาของนายฮันตในป 2502 ไดผลลุลวงสมความมุงหมาย หนังสือ
50 ปธนาคารแหงประเทศไทย 2485-2535 กลาวถึงเรื่องนี้วา
“ ..นายโชติ คุณะเกษม ผูวาการในขณะนั้นตองตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอของมิสเตอรฮันต
และดวยความจํ าเปนทางการเมือง ทํ าใหตองตกลงวาจางบริษัทนี้พิมพธนบัตร โดยตองจายคา
แทนพิมพลวงหนาดวย ซึ่งไมเคยตองทํามากอนเลย แมคณะกรรมการจะไมเห็นดวย แตผูวาการจําเปน
ตองถือเอาคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติเปนหลัก..”
เมื่อความไมชอบมาพากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริษัทผูพิมพธนบัตรปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ หัวหนา
คณะปฏิวัติจึงจับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นเชือด ดวยการปลดนายโชติ คุณะเกษมออกจากตําแหนง
อยางไรก็ตาม นายโชติสามารถพิสูจนในศาลไดวาเปนผูบริสุทธิ์ และมิไดมีสวนในการรับอามิสสินจาง ประวัติ
นายโชติ คุณะเกษม ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2511)
18

ประวัติการจัดตั้งโรงพิมพธนบัตร ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2525 : 148-160) และ ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2535 : 169-173)
19

ขอมูลและความเห็นที่มีตอ พ.ร.บ.ควบคุมกิจการธนาคาร พ.ศ. 2480 และ พ.ร.บ.การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2488 ดู นภพร เรืองสกุล (2532 : 43-47 และ 50-53) ศุภชัย พานิชภักดิ์ (2520 : 19-26)
ธนาคารแหงประเทศไทย (2525 : 193-203) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 259)
20

ขอมูลและความเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ดู นภพร เรืองสกุล (2532 :
136-141) ศุภชัย พานิชภักดิ์ (2520 : 37-45) ธนาคารแหงประเทศไทย (2525 : 203-207) การแกไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 262-263) และ นภพร เรืองสกุล
(2532 : 177-183)
21

ความขัดแยงระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอํานาจการควบคุมและ
กํากับธุรกิจการเงินและหลักทรัพย ดู ศุภชัย พานิชภักดิ์ (2520 : 31-32)
22

วิกฤติการณสถาบันการเงินป 2522 และ 2526 ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 บทที่ 20) และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2530)
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ธนาคารพาณิชยที่มีประวัติในการประสบวิกฤติการณทางการเงิน
ไดแก ธนาคารแหงอาเซียเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (2490 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนธนาคาร
อาเซียก็ยังมีปญหาอีกในป 2529) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2490 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารศรีอยุธยา)
ธนาคารกรุงเทพ (2495) ธนาคารเกษตร (2502) ธนาคารมณฑล (2507) ธนาคารไทยพัฒนา (2511-2513
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารมหานคร ก็ยังมีปญหาอีกในป 2529) ธนาคารเอเซียทรัสต (2527) ธนาคารนคร
หลวงไทย (2530) ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ (2529 และ 2539) ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู นภพร เรืองสกุล
(2532)
24

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก ดู ศิริ การเจริญดี วิชัย หิรัญวงศ และเดชา
พงษอาจ (2523)
25

การแกไขกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยในป 2528 ดู นภพร เรืองสกุล (2532 : 178-183 และ
ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 274-275)
26

ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2513ข : 49-51) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 43-45)

27

ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 43-58) ธนาคารแหงประเทศไทย (2525 : 177-192) ธนาคาร
แหงประเทศไทย (2535 บทที่ 11) และ ดวงมณี วงศประทีป (2531)
28

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2505 : 134-150 ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2513ข : 36-46) ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 68-84 และ ธนาคารแหงประเทศไทย 2535 :
177-181)
29

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 94-96)
ธนาคารแหงประเทศไทย (2528ข : 1-4) ธนาคารแหงประเทศไทย (2518 : 1-10) และ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย (2508 : 59-62) บทวิเคราะหเกี่ยวกับระบบนี้ ดู ภาณุพงษ นิธิประภา (2531) Yang (1957) และ Corden
(1967)
30

แนวนโยบายการเงินเสรี ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 บทที่ 24-25) จันทวรรณ สุจริตกุล และ
วชิรา อารมยดี (2537) และ จิตติมา ดุริยพันธ (2537)
31

แนวทางการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ดู ธนาคารแหงประเทศไทย
(2505 : 151-166) ธนาคารแหงประเทศไทย (2513ข : 64-78) ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 95-99) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 185-195)
32

ดู ปวย อึ๊งภากรณ (2519/2529 : 163-165)

33

พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชยเปนผูยกราง พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ. 2501 ตามคําขอรองของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2504 : 376-393)
34

ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2518 : 17-21) พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชยทรงวิเคราะห
กรณีการขึ้นคาเงินบาทนี้ใน ธนาคารแหงประเทศไทย (2504 : 230-241)
35

ขอมูลเกี่ยวกับทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ดู ธนาคารแหงประเทศไทย (2528ข)
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การจัดการเงินสํารองระหวางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทย ดู ธนาคารแหงประเทศไทย
(2513 : 79-80) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2515 : 99-106)
37

กรณีความขัดแยงเกี่ยวกับการขายทองคําจากทุนสํารองเงินตราในป 2489 ดู ธนาคารแหงประเทศ
ไทย (2505 : 85-91) ธนาคารแหงประเทศไทย (2518 : 12-15) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (2535 : 62)
38

ผูวาการธนาคารกลางแหงฝรั่งเศสอยูในตํ าแหนงโดยไมมีกํ าหนดเวลา แตในทางปฏิบัติอยูใน
ตํ าแหนง 5-7 ป ประเทศสวนใหญมีกฎหมายกํ าหนดอายุการดํ ารงตํ าแหนงของผูวาการธนาคารกลาง
หลายประเทศกําหนดอายุการดํารงตําแหนงไว 5 ป เชน สหราชอาณาจักร ญี่ปุน นิวซีแลนด ชิลี เปนตน ประธาน
คณะผูวาการของ The Federal Reserve System อยูในตําแหนงสมัยละ 4 ป โดยที่อยูในตําแหนงไดหลายสมัย
ดู Swinburne and Castello-Brnaco (1991)
39

ในบางประเทศ รัฐบาลแตงตั้งผูวาการตามคําแนะนําของคณะกรรมการธนาคารกลาง ดังเชน
นิ ว ซี แ ลนด แต ก ระบวนการแต ง ตั้ ง เช น นี้ มิ ไ ด ใ ห ห ลั ก ประกั น ความเป น อิ ส ระของธนาคารกลาง เพราะ
คณะกรรมการธนาคารกลางยังคงแตงตั้งโดยรัฐบาลอยูดี ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และชิลี แมผูวาการ
จะแตงตั้งโดยฝายบริหาร แตตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ ทําใหฝายนิติบัญญัติสามารถถวงดุล
อํานาจของฝายบริหารในการแตงตั้งผูวาการ ซึ่งมีนัยตอการถอดถอนผูวาการดวย หากรัฐบาลถอดถอนผูวาการ
ดวยเหตุผลทางการเมืองอันไมชอบธรรม ฝายนิติบัญญัติอาจไมใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูการคนใหมได
ในกรณีของประเทศสวนใหญ ฝายบริหารเปนผูแตงตั้งผูวาการธนาคารกลางโดยไมตองขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ดู (Swinburne and Castello-Branco (1991)
40

ตามคําบอกเลาของที่ปรึกษาเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายสมหมาย ฮุนตระกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขณะนั้น ตองปลดนายนุกูล ประจวบเหมาะออกจากตําแหนงผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยในเดือนกันยายน 2527 เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองการลดคาเงินบาท
แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไมเห็นดวย จึงมิไดใหคําแนะนํา เมื่อมิไดรับคําแนะนําจากธนาคารแหง
ประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิอาจลดคาเงินบาทได เพราะขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงตองเปลี่ยนตัวผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหสามารถลดคาเงินบาทได การณปรากฏตอมาวา
การลดคาเงินบาทเดือนพฤศจิกายน 2527 มีผลอยางสําคัญตอการขยายตัวของการสงออกและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กรณีที่เกิดขึ้นนี้เปนตัวอยางอันดีวา หากใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแหงประเทศไทยอาจดําเนินนโยบายผิดได
41

ขอที่นาสังเกตก็คือ สําหรับการควบคุมปริมาณสินเชื่อขั้นตํ่าที่ธนาคารพาณิชยจัดสรร นอกจาก
จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว ยังตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดวย
สวนการควบคุมปริมาณสินเชื่อทั้งขั้นตํ่ าและขั้นสูงของธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร การขอความ
เห็นชอบไมตองขึ้นสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีนี้แสดงถึงอิทธิพลของกลุมนายธนาคารพาณิชยในการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายการธนาคารพาณิชย
42

เนเธอรแลนดและนิวซีแลนดเปนตัวอยางของประเทศที่มีกระบวนการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวาง
ธนาคารกลางกั บ รั ฐ บาลที่ ชั ด เจนและโปร ง ใส ในกรณี ข องเนเธอร แ ลนด แม รั ฐ บาลจะสั่ง การให The
Netherlands Bank ดําเนินนโยบายการเงินในแนวทางและลักษณะใดก็ได แตถาธนาคารกลางไมเห็นดวย
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สามารถอุทธรณคํ าสั่งตอพระมหากษัตริย และตีพิมพความเห็นที่ขัดแยงใหสาธารณชนทราบ ในกรณีของ
นิวซีแลนด การกําหนดเปาหมายของนโยบายการเงินเกิดจากการตกลงรวมกันระหวาง Reserve Bank of New
Zealand (RBNZ) กับรัฐบาล เปาหมายที่ตกลงรวมกันตองประกาศใหประชาชนทราบ หากรัฐบาลตองการ
ปรับเปาหมายใหแตกตางจากขอตกลงเดิม ก็ตองเจรจากับ RBNZ และตองประกาศใหประชาชนทราบเชนกัน
ดู Swinburne and Castello-Branco (1991) Knight (1991) และ Brash (1996)
43

นั กเศรษฐศาสตรจํ านวนมากมักเขาใจผิดวา ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา (The Federal
Reserve System) มีความเปนอิสระอยางเต็มที่ เนื่องจากมีการถวงดุลในการแตงตั้งผูวาการและประธาน
คณะผูวาการระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ แตในขอเท็จจริงแลว ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ลวนแลวแตแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางดวยกันทั้งสิ้น ขอสําคัญประธานคณะผูวาการบางคนก็เลน
การเมืองไดดวย ประวัติการกอเกิด The Federal Reserve System ดู Livingston (1986) โครงสราง การจัดองค
การ และการบริหาร The Fed ดูอาทิเชน Mishkin (1995 : chapter 17) การเมืองวาดวยการกําหนดและ
การบริหารนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา ดู Akhtar and Howe (1991) Beck (1988) และ Hetzel (1990)
ความพยายามของรัฐสภาที่จะควบคุมและกํากับ The Fed ดูอาทิเชน Pierce (1978) และ Weintraub (1978)
การเมืองและความเปนกลางของ The Fed ดู Beck ( 1990), Havrilesky (1988), Kane (1980), McDonough
(1994), Munger and Roberts (1990, Rymes (1995/96) การศึกษาประพฤติกรรมของ The Fed ดูอาทิเชน
Allen (1986), Auerbach (1991), Khoury (1990), Lombra and Karamouzis (1990), Melton and Roley
(1990) การวิเคราะห The Fed จากมุมมองของสํานัก Public Choice ดูอาทิเชน Boyes, Mounts and Sowell
(1988), Toma (1982) และ Willet with Keen (1990) การศึกษาประพฤติกรรม FOMC (Federal Open
Market Committee) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอัตราการรับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงิน (rediscount
rate) และการซื้อขายหลักทรัพยของรัฐบาลอเมริกันในตลาด ดู Gildea (1990), Goodfriend (1986),
Havrilesky and Schweitzer (1990), Havrilesky and Gildea (1995) และ Mayer (1990) แต The Fed
ซึ่งทรงอิทธิพลทางการเงิน ก็ทรงอิทธิพลทางการเมืองดวย The Fed มิไดถูกกระทําจากฝายการเมืองเพียง
ถายเดียว หาก The Fed ก็กระทําตอฝายการเมืองดวย ดูอาทิเชน Auerbach (1985) และ Pierce (1990)
44

ธนาคารกลางในประเทศตางๆ ที่ไมสูมีความเปนอิสระ มักถูกกําหนดใหทําหนาที่ครอบคลุมเปา
เศรษฐกิจมหภาคเกือบทุกเปาหมาย ความขอนี้ครอบคลุมธนาคารกลางนิวซีแลนดกอนป 2532 ดวย ธนาคาร
แหงประเทศอังกฤษและญี่ปุนถูกกําหนดใหมีหนาที่ในการดําเนินการเพื่อเพิ่มพูนสวัสดิการสังคม นอกเหนือจาก
เปาหมายอื่นๆ ธนาคารกลางที่มีความเปนอิสระคอนขางมากมีหนาที่อันจํากัด ดังกรณีเยอรมนี เนเธอรแลนด
นิวซีแลนด และชิลีหลังป 2532 ที่ธนาคารกลางมีหนาที่เฉพาะการรักษาเสถียรภาพของราคาและการรักษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม The Netherlands Bank เนนเปาหมายหลังมากกวาเปาหมาย
แรก สวน Deutsche Bundesbank เนนเปาหมายแรกมากกวาเปาหมายหลัง ในป 2521 Deutsche
Bundesbank ทําขอตกลงกับรัฐบาลเยอรมนีวา หากมีความขัดแยงระหวางเปาหมายเสถียรภาพของราคากับ
เปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน Deutsche Bundesbank จะละทิ้งเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน สวน Swiss National
Bank และ The Federal Reserve System ถูกกําหนดใหรับผิดชอบเปาหมายเสถียรภาพของราคาและอัตรา
แลกเปลี่ยน ควบคูกับเปาหมายการจางงาน ดู Swinburne and Castello-Branco (1991)
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ในกรณีของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด กฎหมายมิไดกําหนดขีดจํากัดเงินกู
ที่ธนาคารกลางใหแกรัฐบาล ในกรณีของชิลี ธนาคารกลางไมสามารถใหเงินกูแกรัฐบาลเพื่อนําไปใชจาย ยกเวน
ในยามสงคราม ในกรณีของเยอรมนี สวิตเซอรแลนด และเนเธอรแลนดมีการกําหนดขีดจํากัดตามกฎหมาย
ในกรณีของฝรั่งเศส ขีดจํ ากัดกํ าหนดโดยขอตกลงระหวางธนาคารกลางกับรัฐบาล ดวยความเห็นชอบของ
รัฐสภา ดู Swinburne and Castello-Branco (1991)
46

ในกรณีของชิลี เนื่องจากฎหมายไมอนุญาตธนาคารกลางใหกูแกรัฐบาล ธนาคารกลางไมสามารถ
ซื้อหลักทรัพยรัฐบาล หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจได ในกรณีเยอรมนี สวิตเซอรแลนด และเนเธอรแลนด
ธนาคารกลางสามารถปฏิบัติการ Open Market Operation ได ในกรณีของญี่ปุน มีกฎหมายหามธนาคารกลาง
ซื้อหลักทรัพยระยะยาวของรัฐบาลที่ออกใหม แตอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดหลักทรัพยรองได
ดู Swinburne and Castello-Branco(1991)
47

Cukierman (1992 : chapter 19) ใชวิธีการคํานวณเดียวกัน แตไดคาดัชนีแตกตางกันไปเล็กนอย

48

ดูคําบรรยายเรื่อง “ศิลปและวิทยาแหงการเปนผูวาการ” ของนายปวย อึ๊งภากรณ ใน ธนาคารแหง
ประเทศไทย (2515 “ 122-141)
49

ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2485 ถึงเดือนพฤษภาคม 2502 มีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
9 คน แตมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึง 18 คน สะทอนใหเห็นปญหาความไรเสถียรภาพทางการเมืองและ
ความไมลงตัวของตําแหนงงนี้
50

ในชวงเวลาระหวางป 2502-2514 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพียง 2 คน คือ นายสุนทร
หงสลดารมภ (2502-2508) และนายเสริม วินิจฉัยกุล (2508-2514) แมผูวาการมีปญหาขัดแยงกับรัฐมนตรี
อยูบาง แตความขัดแยงไมปรากฏสูสาธารณชน
51

ในระหวางป 2514-2539 มีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึง

21 ครั้ง
52

กฎหมายในบางประเทศมีขอกําหนดใหธนาคารกลางตองเสนอรายงานตอรัฐสภาโดยตรง บางกรณี
ผูวาการตองเขาไปใหการในรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ในสหรัฐอเมริกา โดยผลของการบังคับใช
The Full Employment and Balanced Growth Act of 1978 หรือที่รูจักกันในชื่อ Humphrey-Hawkins Act
ประธานคณะผูวาการของ The Fed ตองรายงานตอรัฐสภาปละ 2 ครั้ง ในบางกรณี ธนาคารกลางรายงานตอ
รัฐสภาผานรัฐมนตรีการคลัง ดังเชน Bank of England และ Bank of Japan Banco Central de Chile เสนอ
รายงานตอวุฒิสภาผานประธานาธิบดี ในกรณี Bank of France รายงานเสนอตอประธานาธิบดีเทานั้น
สวน The Netherlands Bank เสนอรายงานตอสภาธนาคารกลางซึ่งกษัตริยเปนผูแตงตั้ง ในกรณีของ Swiss
National Bank และ Deutsche Bundesbank ไมตองมีความรับผิดชอบตอหนวยราชการใดๆ ดู Swinburne
and Castello-Branco (1991)
53

ในกรณีของสหรัฐอเมริกา The Fed มีอํานาจในการกันกําไรมาเปนทุนสํารองสําหรับการใชจาย
รัฐสภาพยายามเคลื่อนไหวให The Fed ตองขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา แตไมประสบผล The Fed เอง
เปนองคกรที่ทรงอิทธิพลทางการเมือง จึงสามารถ ‘เขี่ย’ ขอเสนอลักษณะนี้ใหตกไปได การณปรากฏวา
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วุฒิสมาชิกหลายตอหลายคนที่พยายามเลนงาน The Fed กลับถูก The Fed แอบเลนงานจนมีอันเปนไปทางการ
เมืองตามๆ กัน ดู Pierce (1990) ในกรณีของฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร งบประมาณของธนาคารกลางไดมา
จากการเจรจาระหวางรัฐบาลกับธนาคารกลาง ในกรณีของนิวซีแลนด Reserve Bank of New Zealand
ตองเสนอของบประมาณดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ แตแทนที่จะของบประมาณทีละป ก็ของบประมาณ
ครั้งละ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหธนาคารกลางสามารถธํารงความเปนอิสระไวได ดู Swinburne and Castello-Branco
(1991)
54

ในทัศนะของสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice ธนาคารกลางประกอบดวยพนักงานและผูบริหาร
ที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) โดยที่มิไดมีประพฤติกรรมแตกตางจากหนวยราชการอื่น
ดวยเหตุดังนี้ จึงมีการศึกษาวิจัยประพฤติกรรมของธนาคารกลางโดยอาศัย Bureaucratic Behaviour Model
ตัวอยางเชน Toma (1982) และ Boyes, Mounts, and Sowell (1988) บทวิพากษแบบจําลองนี้ ดู Willet with
Keen (1990) การขยายตอเติมแบบจําลองนี้ ดูอาทิเชน Frey and Schneider (1981)
55

ในกรณีของประเทศสวนใหญ รัฐบาลเปนผูเลือกและกําหนดเปาหมาย แตมีบางประเทศ ดังเชนชิลี
ที่ธนาคารกลางกําหนดเปาหมายเอง การกําหนดมูลคาของเปาหมายอยางชัดเจน เพื่อใหการประเมินผลเปน
ไปได ปรากฏในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด (เปาหมายเสถียรภาพของราคา) ฝรั่งเศสและเนเธอรแลนด
(เปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน) ในกรณีของนิวซีแลนด Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) รวมกับกระทรวง
การคลังในการกําหนดมูลคาของเปาหมายเสถียรภาพของราคา โดยมีขอตกลงตามกฎหมายเปนกิจจะลักษณะ
ขอตกลงมีรายละเอียดวา จะเลือกใชดัชนีใดในการวัดเสถียรภาพของราคา และกําหนดมูลคาเปาหมายเทาใด
หากมีเหตุที่ทําใหการรักษาเสถียรภาพของราคาไมเปนไปตามเปาหมาย RBNZ จะตองวิเคราะหหาสาเหตุ และ
เสนอแผนการแกไข หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอื่นอันกระทบตอเสถียรภาพของราคา จนมิอาจรักษา
เสถียรภาพตามเปาหมายที่ทําสัญญาไวเดิมได RBNZ อาจขอเจรจากับกระทรวงการคลังเพื่อกําหนดมูลคา
เปาหมายใหม เปาหมายที่เปนขอตกลงระหวาง RBNZ กับกระทรวงการคลังตองประกาศใหสาธารณชนรับทราบ
RBNZ มีพันธะในการรายงานตอรัฐมนตรีการคลังและรัฐสภาทุก 6 เดือน โดยมีการประเมินประสิทธิผลในการ
บริหารนโยบายการเงินวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ผูวาการ RBNZ มีฐานะเปนลูกจางรัฐบาล (PrincipalAgent Relationship) โดยการจ า งงานมี ก ารทํ าสั ญ ญาในลั ก ษณะที่ เ ป น สั ญ ญาเชิ ง ผลการปฏิ บั ติ ก าร
(performance contract) การตอสัญญาการจางงานจะประเมินจากประสิทธิผลในการบริหารนโยบายการเงิน
ตามสัญญา ดู Reserve Bank of New Zealand (1995), Knight (1991) และ Brash (1996)
56

เนื้อหาในยอหนานี้สรุปจากบทนําของ Persson and Tabellini (1994a : 1-31) งานชิ้นสําคัญ
เกี่ยวกับปญหาความนาเชื่อถือในการบริหารนโยบายการเงิน ดู Kydland and Prescott (1977) งานบุกเบิก
ในดาน Reputation Model ดูอาทิเชน Barro and Gordon (1983)
57

วิวาทะระหวาง Rule vs. Discretion มีมาเปนเวลาชานาน สํานัก Rational Expectations เสนอ
บทวิเคราะหวา ถาประชาชนมีความคาดหวังอันสมเหตุสมผลในโลกที่ไมมีสภาวะความไมแนนอน (uncertainty)
การใชดุลพินิจหรืออํ านาจในการปรับเปลี่ยนมาตรการทางนโยบายเพื่อแกปญหาหนึ่งปญหาใดอยูเสมอจะไร
ประสิทธิผล สํานัก Rational Expectations สนับสนุนใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระ แตเปนความเปนอิสระ
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ที่จะดําเนินนโยบายการเงินตามกฎเกณฑที่กําหนดไวตายตัว มิใชความเปนอิสระในการใชดุลพินิจ บทวิพากษ
แนวทางการ วิเคราะหดังกลาวนี้ ดูอาทิเชน De Carvalho (1995/96)
58

ประเทศที่ปฏิรูประบบธนาคารกลางตามแนวทาง Principal-Agent Approach อยางชัดเจน ก็คือ
นิวซีแลนด โดยผลของการตรา The Reserve Bank of New Zealand Act of 1989 ดู Reserve Bank of New
Zealand (1995), Knight (1991) และ Brash (1996) ประเทศอื่นที่เดินตามในแนวทางนี้ แตดวยความเขมขน
นอยกวา ไดแก คานาดา และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีขอตกลงระหวางรัฐบาลกับธนาคารกลางเกี่ยวกับเปาหมาย
การรักษาเสถียรภาพของราคา เพียงแตไมมีบทลงโทษผูวาการ หากธนาคารกลางไมสามารถดําเนินนโยบาย
บรรลุเปาหมาย ทั้งนี้อาจตีความไดวา การเสื่อมเสียชื่อเสียงของธนาคารกลางเปนบทลงโทษที่พอเพียงแลว
(Fischer 1995)
59

ผลการศึกษาประมวลไวใน Cukierman (1994) และบางสวนใน Fischer (1995)

60

งานวิจัยกลุมนี้ ไดแก Alesina and Summers (1993), Cukierman (1992) และ Cukierman,
Webb, and Neyapti (1992) นอกจากนี้ก็มี Alesina (1988) และ Grilli, Masciandaro and Tabellini (1991)
อางถึงใน Cukierman (1994)
61

Cukierman (1992) และ Cukierman, Webb, and Neyapti (1992)

62

ดู Alesina and Summer (1993) และ De Haan and Sturm (1992) กระนั้นก็ตาม ผลการศึกษา
บางชิ้นพบวา ความเปนอิสระของธนาคารกลางหาไดมีผลตอความแปรปรวนของอัตราเงินเฟอ (Inflation
Variability) ไม ดู Bade and Parkin (1988) อางถึงใน De Haan and Sturm (1992 : 312)
63

บทสรุปนี้มาจาก Grilli, Masciandaro and Tabellini (1991), Alesina and Summers (1993)
และ De Haan and Strum (1992)
64

การแยกแยะความแตกตางระหวางความเปนอิสระในการเลือกเปาหมาย (target independence)
กับความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ (instrument independence) ดู Fischer (1995) ในระบบ PrincipalAgent Approach ดังกรณี Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) กฎหมายกําหนดเปาหมายความ
รับผิดชอบของ RBNZ อยางชัดเจน คือ การรักษาเสถียรภาพของราคา แตมูลคาของเปาหมายที่กําหนดมาจาก
การเจรจาระหวางรัฐบาล (กระทรวงการคลัง) กับ RBNZ เมื่อตกลงทําสัญญาวาจางผูวาการ RBNZ แลว
ผูวาการมีความเปนอิสระในการปรับคาเครื่องมือทางการเงิน
65

Friedman (1992) เสนอใหธนาคารกลางขึ้นตอรัฐสภา (ฝายนิติบัญญัติ) แทนที่จะขึ้นตอรัฐบาล
(ฝายบริหาร) โดยธนาคารกลางเสนอเปาหมายการดําเนินนโยบาย เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รวมตลอด
จนการกํ าหนดวินัยหรือกฎทางการเงิน (monetary rule) ที่ธนาคารกลางตองปฏิบัติในชวงเวลาที่กําหนด
กระบวนการดังกลาวนี้เปนกระบวนการกําหนดธรรมนูญทางการเงิน (Monetary Constitution) โดยที่รัฐสภา
มีหนาที่ตรวจสอบและติดตามผลดูวา ธนาคารกลางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทางการเงินหรือไม Friedman
(1985) ยังคงยืนยันความเห็นหลักที่ปรากฏใน Friedman (1962)
66

กรณีศึกษาวาดวย Packing Credit ดู นิพนธ พัวพงศกร (2532)
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67

แมการจัดองคกรของธนาคารแหงประเทศไทยจะแยกฝายกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินออก
จากฝายอื่นๆ จนดูเสมือนหนึ่งเปนหนวยงานที่แยกออกจากกัน แตกรณีนี้แตกตางจากการแยกองคกรออก
ตางหาก เพราะการแยกองคกรออกตางหากชวยปองกันมิใหความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
เสื่อมถอย
68

การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินมิไดถือเปนหนาที่ของธนาคารกลางทุกประเทศ ธนาคาร
กลางในสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และเนเธอรแลนด มีหนาที่นี้ ในฝรั่งเศส การกํากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงินเปนหนาที่ของ Banking Commission ซึ่งผูวาการธนาคารกลางเปนประธาน และใชเจาหนาที่ของ
ธนาคารแหงประเทศฝรั่งเศสในการทํางาน ในบางประเทศ ธนาคารกลางไมมีหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน โดยมีการจัดตั้งหนวยงานตางหาก ดังเชนสวิตเซอรแลนด (Federal Banking Commission) ชิลี
(Superintendency of Banks and Financial Institutions) และสหรัฐอเมริกา (Federal Comptroller of the
Currency ทํางานรวมกับ Federal Deposit Insurance Corporation) ในกรณีสุดทาย ธนาคารกลางทําหนาที่
กับหนวยงานอื่น ดังเชนญี่ปุน (ซึ่งธนาคารแหงประเทศญี่ปุนกํากับระบบการเงินทั้งระบบ แตการตรวจสอบ
สถาบันการเงินในระดับจุลภาคเปนหนาที่ของกระทรวงการคลัง) และเยอรมนี (ซึ่ง Deutsche Bundesbank
ทําหนาที่รวมกับ Federal Banking Supervisory Office) ดู Swinburne and Castello- Branco ( 1990 )
69

ธนาคารกลางบางประเทศมีอํานาจในการออกใบอนุญาตการตั้งสถาบันการเงินเอง ดังเชนสหรัฐ
อเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และเนเธอรแลนด บางประเทศใหองคกรอิสระมีอํานาจนี้ ดังเชนญี่ปุน ชิลี
สวิตเซอรแลนด และเยอรมนี สวนฝรั่งเศสใหอํานาจแก Committee on Credit Institutions ซึ่งผูวาการธนาคาร
แหงประเทศฝรั่งเศสเปนประธาน ดู Swinburne and Castello-Branco (1991)
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