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ความขัดแยงระหวางเปาหมาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สงครามนโยบายอั ต ราดอกเบี้ ย ระหว า งภาคธุ ร กิ จ เอกชนกั บ ธนาคารแห ง
ประเทศไทยยืดเยื้อมานานนับปแลว นโยบายอัตราดอกเบี้ยแพงกําลังสรางความเดือดรอนแกภาค
ธุรกิจเอกชนทุกหยอมหญา ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวนไมนอยตองเลิกกิจการ เพราะ
นอกจากตองแบกรับภาระดอกเบี้ยในอัตราสูงแลว สินคาที่ผลิตยังขายไดยากในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยเชนนี้ มิไยตองกลาวถึงธุรกิจจํานวนมากที่ตองลมลุกคลุกคลานเพราะการแตกสลายของ
เศรษฐกิจฟองสบูอีกดวย
ดวยเหตุดังนี้ เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มสงผลกระทบตอภาคการผลิตนับแต
ป 2539 เปนตนมา เสียงเรียกรองใหธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยจึงดังขรม รัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชา โดยนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหธนาคารแหงประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ย
ลาสุด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดขอใหธนาคารพาณิชยขนาดใหญลดอัตราดอกเบี้ยลง
2% ภายในระยะเวลา 5 เดือน แตธนาคารพาณิชยเกี่ยงวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองลดอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐาน (Discount Rate) กอน การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยจึงเปนไปได
แรงกดดันมิไดมีตอนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายอัตราดอกเบี้ย
เทานั้น หากยังมีตอนโยบายการคลังดวย ภาคธุรกิจเอกชนกดดันใหรัฐบาลฟนฟูเศรษฐกิจ
ดวยการใชนโยบายงบประมาณขาดดุล การฟนฟูเศรษฐกิจหรืออีกนัยหนึ่งการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนเปนเปาหมายอันเปนที่ตองการของทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
นักการเมืองบางสวน รวมทั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธบางคน ก็สนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายเพื่อเปาหมายดังกลาวนี้ดวย
เมื่อยึดการฟนฟูเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยเปนเปาหมายหลัก ก็ตองมีการปรับ
เครื่องมือทั้งทางการคลังและการเงินเพื่อใหระบบเศรษฐกิจบรรลุเปาหมายที่กําหนดนี้ ในดาน
นโยบายการคลังรัฐบาลจักตองปรับเปลี่ยนจากนโยบายการคลังแบบ ‘กระยาจก’ มาเปนนโยบาย
การคลังแบบ‘เจาบุญทุม’ดวยการอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ เสียงเชียรใหรัฐบาลใชนโยบาย

2
งบประมาณนโยบายขาดดุลจึงปรากฏเปนระยะๆ ในดานนโยบายการเงิน รัฐบาลจักตองละทิ้ง
นโยบายเงินตึง (tight money policy) และหันมาผอนคลายการเงินดวยการลดอัตราดอกเบี้ย
รวมความแลว หากตองการฟนฟูเศรษฐกิจจากภาวะถดถอย รัฐบาลตองเลิกการ
รัดเข็มขัดทางการคลัง และหันมาใชนโยบายการคลังแบบขยายตัว (expansionary fiscal policy)
ควบคูกับนโยบายการเงินแบบขยายตัว (expansionary monetary policy)ดวย
แตการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยอมมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มากนอยขึ้นอยูกับขนาดของยากระตุน การใช
งบประมาณขาดดุล โดยที่มีระดับการใชจายเพิ่มขึ้น อาจสรางแรงกดดันของเงินเฟอ และมี
ผลกระทบตอฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากรายจายของรัฐบาลมีองคประกอบของสินคา
เขา (import content)ประการหนึ่ง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการเพิ่มการใชจาย
ของรัฐบาลอาจกระตุนใหมีการนํ าเขาเพิ่มขึ้นโดยออมอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ การใชงบ
ประมาณขาดดุลยังมีผลกระทบตอฐานะเงินคงคลังอีกดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการชดเชยสวน
ขาดดุลงบประมาณ (budget deficit financing) ลําพังแตภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจก็มีผล
กระทบตอฐานะเงินคงคลังอยูแลว เพราะภาวะเศรษฐกิจถดถอยนํามาซึ่งภาวะถดถอยของรายได
รัฐบาล ซึ่งยังผลใหกระแสการนําเงินสงคลังออนตัวลง หากไมปรับลดกระแสการเบิกจายเงินจาก
คลัง ฐานะเงินคงคลังยอมสั่นคลอนได
หากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยังผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น บัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้น และฐานะเงินคงคลังเสื่อมทรามลง
ไมเพียงแตความเชื่อมั่นที่มีตอเศรษฐกิจไทยและคาเงินบาทจะตกตํ่าลงเทานั้น หากยังอาจถูก
ลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) อีกดวย ผลกระทบที่ตามมามิไดมีเฉพาะ
ตอกระแสการเคลื่อนยายเงินทุนเขาประเทศเทานั้น หากยังกระทบตอฐานะการแขงขันในตลาด
ระหวางประเทศอยางสําคัญ เพราะการถูกลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินสะทอนถึงภาวะ
ความเสี่ยงที่มีมากขึ้น จึงตองกูเงินในตลาดการเงินระหวางประเทศดวยอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้น
ธนาคารแห ง ประเทศไทยมีห นา ที่ห ลัก ในการรั ก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงผลักดันใหรัฐบาลรัดเข็มขัดทางการคลัง และดําเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ ย แพง ด ว ยเหตุ ดัง นี้ จึง มิใชเ รื่อ งนา ประหลาดใจที่ธนาคารแหง ประเทศไทยปฏิเสธ
ขอเรีย กร องของสมาคมธนาคารไทยในการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ในเมื่อธนาคารแหง
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ประเทศไทยมีนโยบายตรึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทในระดับเดิม อัตราแลกเปลี่ยนมิอาจใช
เปนเครื่องมือของนโยบายการเงินได คงเหลือแตอัตราดอกเบี้ยเทานั้นที่เปนเครื่องมือสําคัญ
การธํารงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับสูงมีจุดมุงหมาย 2 ดาน ดานหนึ่งคือ การ
ดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทไวในระดับเดิมทําใหมีความ
จํ าเปนตองสะสมเงินสํ ารองระหวางประเทศเพื่อเตรียมไวใชในสงครามเงินบาท การลดอัตรา
ดอกเบี้ยอาจเปนเหตุใหเงินทุนเคลื่อนยายออกนอกประเทศ ซึ่งกระทบตอฐานะของเงินสํารอง
ระหวางประเทศ ในอีกดานหนึ่ง นโยบายอัตราดอกเบี้ยแพงเปนนโยบายปองปรามมิใหเกิดปญหา
เงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยมิไดกระทบตอการใชจาย
ในระดับมหภาคเทานั้น หากยังกระทบตอการออมในระบบเศรษฐกิจอีกดวย ชองวางระหวาง
การลงทุนกับการออม (Investment-Saving Gap) อาจมีมากขึ้น
วิวาทะเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปจจุบันสะทอนใหเห็น
ความขั ด แย ง อย า งชั ด เจนระหว า งเป า หมายการจํ าเริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ กั บ เป า หมาย
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากเครงครั ด ในการรัก ษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยอมยากที่จะเปนไปได ในกรณีกลับกัน
หากเรงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจอาจตองเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจที่เลวรายมากขึ้น
บทบาทของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในทามกลางกระแสการผลักดัน
นโยบายดังกลาวนี้เปนประเด็นที่นาสนใจศึกษา ในทันทีที่นายอํานวย วีรวรรณมีหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นายอํานวยก็เรงรัดตัดทอนงบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ 2540 เมื่อขอเท็จจริงปรากฏอยางชัดเจนวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจฉุดรายได
รัฐบาลใหตกตํ่ าไปดวย การตัดทอนงบประมาณประจํ าป 2541 จากวงเงินที่กําหนดไวเดิม
ก็ดวยเหตุผลเดียวกัน แตการกาวลวงไปตัดงบ ส.ส. ยอมกอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองอยาง
มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได นั ก เลื อ กตั้ ง ทั้ ง ฝ า ยรั ฐ บาลและฝ า ยค า นดาหน า ออกมาคั ด ค า นการตั ด
งบประมาณสวนนี้โดยที่คาดการณไวลวงหนาวา การประนีประนอมทางการเมืองจะทําใหงบ
ส.ส. กลับเขาสูงบประมาณแผนดินประจําป 2541 ดังเดิม
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายอํานวยแสดงความตระหนักถึง
ความจํ าเป น ในการรั ด เข็ ม ขั ด ทางการคลั ง เพื่ อ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ แต ค รั้ น
นายอํ านวยสวมหมวกประธานคณะกรรมการเงิ น เดื อ นแห ง ชาติ นายอํ านวยเสนอให ป รั บ
โครงสรางเงินเดือนขาราชการ ซึ่งตองใชงบประมาณนับพันลานบาท ความเครงครัดในการรักษา
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมลายหายไป แตแลวนโยบายการปรับเงินเดือนขาราชการก็ตองถูกเก็บ
เขาลิ้นชัก เมื่อนายอํานวยหยิบหมวกรองนายกรัฐมนตรี ผูมีหนาที่รับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจขึ้น
มาสวม
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายอํ านวยเห็นตามธนาคารแหง
ประเทศไทยอยางเซื่องๆวา เงินบาทไมควรลดคา และแสดงอาการลิงโลดเมื่อชนะสงครามเงินบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2540 จะไมใหแสดงอาการลิงโลดไดอยางไร ในเมื่อชัยชนะในสงครามเงิน
บาทชวยรักษาเกาอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของนายอํานวยไวได
ทั้งๆที่พรรครวมรัฐบาล ที่ปรึกษาและคนสนิทของนายกรัฐมนตรีตางรุมถลมนายอํานวยจนเกือบ
จมดิน เหตุการณครั้งนี้ยิ่งทําใหนายอํานวยตองเกาะติดกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอไป
สําหรับผูที่มิไดมีความจําเลอะเลือน นายอํานวยคนปจจุบันมิใชคนเดียวกับนายอํานวยกอนรับ
ตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง เพราะนายอํ านวยคนนั้นแสดงความเห็นวิพากษวิจารณนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน และเห็นวาตองมีการเปลี่ยนแปลงกลไกอัตราแลกเปลี่ยน แตนายอํานวยคนใหม
มิไดหวนกลับไปทบทวนขอวิพากษวิจารณของตนอีกเลย
ในขณะที่นายอํานวยวิ่งตามธงนําของวังบางขุนพรหมที่ยืนยันวา เงินบาทจักตอง
ไมลดคา ประดุจหนึ่งวา การลดคาเงินบาทเปนการลดความเปนมนุษยของประชาชนชาวไทย
แตแลวนายอํ านวยก็สรางความปวดเศียรเวียนเกลาแกผูคนในวังบางขุนพรหม ดวยการขอให
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญเปนผูนําการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรของ
นายอํ านวยมิใชความรูชุดเดียวกับเศรษฐศาสตรของธนาคารแหงประเทศไทย จะใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยไดอยางไร ในเมื่อสงครามเงินบาทครั้งลาสุดเพิ่งยุติลง ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศ
จะเปนอยางไร หากตองลดอัตราดอกเบี้ย อาวุธและเสบียงกรังจะมีพอเพียงสํ าหรับการทํ า
สงครามเงินบาทครั้งตอไปหรือไม เปนประเด็นที่ผูคนในวังบางขุนพรหมกังวล จะไมใหกังวล
ไดอยางไร ในเมื่อเงินสํารองระหวางประเทศที่ผูวาการ รองผูวาการ และผูชวยผูวาการดาหนา
ออกมาคุยโมวาแข็งปงนั้น เปนเงินสํ ารองที่ไดจากการกูยืมจากตางประเทศเปนสําคัญ หาใช
เงินสํารองที่ไดจากการคาระหวางประเทศ (สินคาและบริการ) ไม
ธนาคารแห ง ประเทศไทยไม ย อมโอนอ อ นผ อ นตามข อ เรี ย กร อ งของสมาคม
ธนาคารไทยว า ด ว ยการลดอั ต ราดอกเบี้ ย มาตรฐาน โดยมิได อ า งถึง ผลกระทบที่มี ตอ ฐานะ
เงินสํารองระหวางประเทศ หากแตอางเหตุผลที่วา แนวนโยบายการคลังของรัฐบาลยังไมชัดเจน
หากรัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว (expansionary fiscal policy) เนื่องจากทน
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แรงกดดันทางการเมืองมิได ธนาคารแหงประเทศไทยก็ยิ่งตองระมัดระวังในการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้น เพราะเกรงผลกระทบที่มีตอฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัดและคาเงินบาท
ในชุมชนนักธุรกิจและนักวิชาการ มีสํานึกความคิดอีกสํานักหนึ่งที่เสนอใหผสม
ผสานเปาหมายการฟนตัวทางเศรษฐกิจกับเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดย
ผอนปรนความเขมงวดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดวยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ทีละเล็กทีละนอย เหตุผลของแนวความคิดนี้มีอยูวา ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลไมตอง
กังวลกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากนัก เพราะอัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่า สวนการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นเลา ขอเท็จจริงในอดีตบงบอกวา บัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลนอยในชวง
ที่เศรษฐกิจซบเซา แตจะขาดดุลมากในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง ดังนั้น ชองทางในการฟนฟู
เศรษฐกิจดวยการลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู กระนั้นก็ตามสิ่งที่อยูในใจผูนําวังบางขุนพรหม
ก็คือ ผลกระทบที่มีตอฐานะเงินสํารองระหวางประเทศ และคาของเงินบาท

