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Federal Reserve System (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อแรกกอตั้ง Federal Reserve System ยังมิไดมีหนาที่หลักในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Federal Reserve Act of 1913 มุงจัดระบบธนาคารกลางเพื่อให
มีการกระจายอํานาจและให Federal Reserve System รับซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารกลาง
ระดับมณฑล โดยที่ยังมิไดมีหนาที่ควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในเวลานั้น
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาด หรือที่เรียกวา Open Market Operation ยังเปนกลไกที่ไมสู
เปนที่เขาใจมากนัก สวนการกําหนดอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย (reserve requirements) ก็อยู
นอกอํานาจของ Federal Reserve System เพราะ Federal Reserve Act กําหนดอัตราไวตายตัว
เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ (The Great Depression) ในทศวรรษ
1930 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเงินไปในทางที่ทําให Federal Reserve System มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบมากขึ้นและชัดเจนขึ้น เริ่มตนดวย The Banking Act of 1933 ซึ่งยังผลใหมีการ
จัดตั้ง Federal Open Market Committee (FOMC) โดยใหมีอํานาจหนาที่การซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาด ตามมาดวย The Banking Act of 1935 ซึ่งกําหนดใหสภาผูวาการระบบ
ธนาคารกลางมีเสียงขางมากใน FOMC และใหสภาผูวาการมีอํ านาจในการกํ าหนดอัตรา
เงินสํารองตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเงินดังกลาวขางตนนี้ทําให Federal Reserve
System มีอํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินอยางคอนขางครบครัน ทั้งอํานาจในการรับซื้อ
ลดตั๋วเงิน (Discount Facilities) อํานาจในการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด และอํานาจในการ
กําหนดอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย อํานาจเหลานี้ทําให Federal Reserve System อยูในฐานะ
ที่จะควบคุมปริมาณเงิน และดูแลสุขภาพของระบบเศรษฐกิจอเมริกันได
ในบรรดากลไกของ Federal Reserve System นอกจากสภาผู ว  า การ
ระบบธนาคารกลาง (Board of Governors) แลว คณะกรรมการซื้อขายหลักทรัพยแหงสหรัฐฯ
(FOMC) นับเปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายการเงิน คณะกรรมการชุดนี้มีสมาชิก 12
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คน มาจากสภาผูวาการ 7 คน อีก 5 คนเลือกจากประธานผูอํานวยการธนาคารกลางระดับ
มณฑล ในจํานวนนี้ ประธาน Federal Reserve Bank of New York เปนกรรมการโดย
ตําแหนง เนื่องจากประธานผูอํานวยการธนาคารกลางระดับมณฑลมีถึง 12 คน แตมีเพียง 5 คน
ที่เปนกรรมการ FOMC สวนที่เหลืออีก 7 คน สามารถเขารวมประชุม FOMC และแสดง
ความคิดเห็นได แตไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ประธานสภาผูวาการระบบธนาคารกลาง
เปนประธาน FOMC โดยตําแหนง ดังนี้ จะเห็นไดวา สภาผูวาการยึดกุมอํานาจการตัดสินใจ
ของ FOMC ซึ่งเทากับยึดกุมอํานาจในการควบคุมปริมาณเงิน เพราะการซื้อหรือขายหลักทรัพย
มีผลกระทบในการเพิ่มหรือลดปริมาณเงิน FOMC มิไดเปนผูซื้อขายเอง หากแตเปนผูสั่ง
ให Federal Reserve Bank of New York ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด แมวา FOMC
มิ ไ ด มี อํ านาจตามกฎหมายในการกํ าหนดอั ต ราเงิ น สํ ารองตามกฎหมายและอั ต ราดอกเบี้ ย
สํ าหรับการซื้อลดตั๋วเงิน แตในทางปฏิบัติ เมื่อมีการพิจารณานโยบายการซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาด มักจะมีการพิจารณานโยบายอัตราเงินสํารองและนโยบายอัตราดอกเบี้ยควบคูไปดวย
ดวยเหตุที่พรรณนาขางตนนี้ แมวา Federal Reserve System มีการจัดองคกร
ในลักษณะการกระจายอํานาจ แตพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเงิน ทําให Federal Reserve
System คอยๆรวบอํานาจในการใชเครื่องมือของนโยบายการเงิน
แมวาจะมีการกระจายอํานาจใหธนาคารกลางระดับมณฑล แตธนาคารพาณิชย
ในฐานะผูถือหุนในธนาคารกลางในมณฑลการเงินแตละแหง หามีอํ านาจในฐานะเจาของไม
ทั้งนี้ดวยเหตุผลและขอเท็จจริงอยางนอย 3 ประการ ในประการแรก แมวาธนาคารกลางใน
มณฑลการเงินที่เปนสมาชิกจะมีกําไรอยางมหาศาล แตธนาคารที่เปนผูถือหุนมิไดรับสวนแบง
กําไรตามไปดวย เพียงแตไดรับเงินปนผล 6% ของมูลคาหุนที่ถือ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ไดดอกเบี้ยเพียง 6% สําหรับเงินที่ฝากไวในธนาคารกลางนั้น ประการที่สอง ธนาคารผูเปนผู
ถือหุนไมมีอํ านาจกํ าหนดนโยบายการใชกํ าไรของธนาคารกลางระดับมณฑล อํ านาจนี้เปน
ของ Federal Reserve System ประการที่สาม แมวาตามกฎหมาย ธนาคารพาณิชยที่เปน
สมาชิ ก เป น ผู  เ ลื อ กผู อํ านวยการธนาคารระดับ กลางระดั บมณฑล แตในทางปฏิบัติประธาน
คณะผู  อํ านวยการธนาคารกลางระดับ มณฑลเปน ผูเ สนอชื่อผูอํ านวยการดวยความเห็นชอบ
ของสภาผูวาการ โดยที่สภาผูวาการใชอิทธิพลในการแตงตั้งประธานคณะผูอํานวยการธนาคาร
กลางระดับมณฑลอีกทอดหนึ่ง
สภาผูวาการ Federal Reserve System ยังมีอํานาจเหนือธนาคารกลางระดับ
มณฑลในอีกสองดาน ดานหนึ่งไดแก การกําหนดเงินเดือนประธานคณะผูอํานวยการธนาคาร
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กลางในมณฑลการเงินตางๆ อีกดานหนึ่งไดแกอํานาจในการอนุมัติงบประมาณของธนาคารกลาง
ระดับมณฑล
ระบบธนาคารกลางแห ง สหรั ฐ อเมริ ก ามี ค วามเปน อิส ระจากฝา ยบริหารและ
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ม ากพอสมควร ฝ า ยบริ ห ารยากที่ จ ะส ง คนของตนเข า ไปยึ ด กุ ม Federal
Reserve System ได เพราะผู  ว  า การมี ว าระการดํ ารงตํ าแหน ง ยาวนานถึ ง 14 ป
โดยที่ประธานาธิบดีไมสามารถปลดออกกลางคัน การจัดโครงสรางสภาผูวาการใหมีผูวาการ
หนึ่งคนพนจากตํ าแหนงทุกสองป ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันชุดหนึ่งๆมีโอกาสตั้งผูวาการไดเพียง
2 คน แตเนื่องจากผูวาการสวนใหญมิไดอยูในตําแหนงจนครบวาระ ทําใหรัฐบาลอเมริกันแตละชุด
มีโอกาสแตงตั้งผูวาการ 2-4 คน กระนั้นก็ตาม ประธานาธิบดีมิอาจแตงตั้งผูวาการไดตามใจชอบ
เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาดวย
การถ ว งดุ ลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติสรางความกระอักกระอวน
แกรัฐบาลชุดตางๆเปนครั้งคราว เพราะการแตงตั้งผูวาการตองคํานึงถึงดุลอํานาจในรัฐสภาของ
พรรคการเมืองแตละพรรค การแตงตั้งประธานสภาผูวาการก็เชนเดียวกัน อาทิเชน วิลเลียม
แม็กเชสนีย มารติน (William McChesney Martin) ดํารงตําแหนงประธานสภาผูวาการระหวางป
2494 จนถึงป 2513 โดยไดรับแตงตั้งจากประธานาธิบดีทรูแมน และตออายุในยุครัฐบาล
ไอเซนฮาวร เคนเนดี และนิกสันตามลําดับ นายพอล โวลกเกอร (Paul Volcker) ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานสภาผูวาการในป 2522 ในยุครัฐบาลคารเตอร เมื่อหมดวาระในป 2526 ประธานาธิบดี
เรแกนจําเปนตองตออายุ เนื่องจากรัฐสภายึดครองโดยพรรคเดโมแครต ทายที่สุด นายอลัน
กรีนสแปน (Alan Greenspan) เปนคนที่พรรครีปบลิกันเลือกขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานสภา
ผูวาการในยุครัฐบาลเรแกน และตออายุในรัฐบาลบุช เมื่อครบวาระสมัยที่สอง รัฐบาลคลินตัน
จําเปนตองตออายุเปนสมัยที่สาม เนื่องจากรัฐสภายึดครองโดยพรรครีปบลิกัน
ดัง นี้ จะเห็นไดวา ประธานาธิบดีและฝายบริหารมิอาจสงคนของตนเขาไป
ยึดกุมสภาผูวาการระบบธนาคารกลางตามอําเภอใจ เพราะไมเพียงแตจํานวนผูวาการที่จะแตงตั้ง
ไดในชวงอายุรัฐบาลหนึ่งๆจะคอนขางจํากัดเทานั้น หากยังตองคํานึงถึงดุลอํานาจในรัฐสภาอีก
ดวย
ด ว ยเหตุ ที่ ก ฎหมายใหค วามเปน อิสระแกระบบธนาคารกลางมากพอสมควร
การณจึงปรากฏอยูเสมอวา ประธานสภาผูวาการมีความขัดแยงกับรัฐบาลในประเด็นวาดวย
นโยบายการเงิน ทั้งๆ ที่เปนรัฐบาลที่แตงตั้งตนก็ตาม ตัวอยางเชน นายอลัน กรีนสแปน ซึ่งแตงตั้ง
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โดยรัฐ บาลเรแกน และเปนผูที่อยูในวงในของพรรครีปบลิกันตั้งแตสมัยที่นายริชารด นิกสัน
รณรงคเพื่อชิงตําแหนงประธานาธิบดีในป 2511 เมื่อลวงเขาสูยุครัฐบาลบุช กลับมีความขัดแยง
กับรัฐบาลบุชอยางรุนแรง รัฐบาลบุชกลาวหาวา Federal Reserve System ลดอัตราดอกเบี้ย
ชาเกินไปและนอยเกินไป จนเปนเหตุใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจเชื่องชากวาที่ควร ผูนําพรรค
รีปบลิกันบางคนถึงกับกลาวหาวา นายกรีนสแปนเปนตนเหตุที่ทํ าใหนายบุชแพเลือกตั้งนาย
วิลเลียม คลินตัน
Federal Reserve System เปนอิสระจากฝายนิติบัญญัติมากพอสมควร
ระบบธนาคารกลางไมตองขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา เพราะมีรายไดจากการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย แ ละจากการให กู  แ ก ธ นาคารต า งๆ การที่ ร ะบบธนาคารกลางไม ต  อ งขออนุ มั ติ
งบประมาณจากรัฐสภา ทําใหรัฐสภาขาดบังเหียนที่จะควบคุมและตรวจสอบการทํางานของระบบ
ธนาคารกลาง ในประวัติศาสตรที่เปนมา เมื่อรัฐสภาไมพอใจการทํางานของระบบธนาคารกลาง
ผูนํารัฐสภามักจะเรียกรองใหรัฐสภาควบคุมและกํากับระบบธนาคารกลางอยางเขมงวดมากขึ้น
และขอเรียกรองขอหนึ่งที่ปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ ก็คือ การตรากฎหมายใหระบบธนาคารกลาง
ตองขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภา แตคําขูในเรื่องนี้ยังไมปรากฏวาเปนจริง
อยางไรก็ตาม การปลอยใหระบบธนาคารกลางเปนอิสระยอมทําใหระบบธนาคาร
กลางไมตองรับผิดตอผูใด ผูนํารัฐสภาเรียกรองใหระบบธนาคารกลางตองรับผิดตอรัฐสภามากขึ้น
ความรับผิด (accountability) กับความเปนอิสระ (independence) จึงตองมีการถวงดุลอยาง
เหมาะสม
ในป 2518 รัฐสภาโดยสภาผูแทนราษฎรมีมติ House Concurrent Resolution
133 กําหนดใหระบบธนาคารกลางตองประกาาศเปาหมายอัตราการเพิ่มของตัวแปรมหภาคทาง
การเงิน (growth rate of monetary aggregates) ดังเชนอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน
ในป 2521 รัฐสภาตรากฎหมายชื่อ Full Employment and Balanced Growth
Act of 1978 หรือที่รูจักกันในชื่อ Humphrey-Hawkins Act กําหนดใหระบบธนาคารกลางมีหนาที่
ในการแกปญหาการวางงาน และตองรายงานตอรัฐสภาวา เปาหมายทางการเงินที่กํ าหนด
สอดคลองกับแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาหรือไม ประธานสภาผูวาการ
ตองรายงานตอรัฐสภาปละ 2 ครั้ง Humphrey-Hawkins Act ทําใหระบบธนาคารกลางมีหนาที่
ตองดูแลทั้งเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางงาน และเสถียรภาพของราคา
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เมื่อการวางงานเพิ่มขึ้น ระบบธนาคารกลางก็ตองดําเนินมาตรการในการกระตุนการจําเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบโต ก็ตองระมัดระวังมิใหเกิดเงินเฟอ
แตเดิมระบบธนาคารกลางพยายามกํ ากับมิใหปริมาณเงินเพิ่มมากจนเกินไป
แลวพบวา การควบคุมปริมาณเงินเปนเรื่องยากยิ่ง ตอมาภายหลัง จึงหันมากํากับอัตราดอกเบี้ย
เพราะการปรับอัตราดอกเบี้ยมีผลตอการลงทุนและการบริโภค ซึ่งกระทบตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ผู นํ ารั ฐสภาพยายามผลักดันใหยกเลิก Humphrey-Hawkins Act ลาสุด
วุฒิสมาชิกคอนนี แม็ก (Connie Mack) แหงมลรัฐฟลอริดา พรอมดวยผูนําพรรครีปบลิกันเสนอให
รัฐสภาพิจารณาอนุมัติกฎหมายชื่อ Economic Growth and Price Stability Act เพื่อใชแทน
Humphrey-Hawkins Act ตามกฎหมายฉบับนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายสูงสุดของ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และระบบธนาคารกลางมีหนาที่เฉพาะการรักษาเสถียรภาพของ
ราคาเทานั้น รัฐสภากําลังพิจารณากฎหมายฉบับนี้

