คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2540

สสช.
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในสภาวการณที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ระบบเศรษฐกิจมีปญหาการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดจํ านวนมาก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ภาคเศรษฐกิจการเงินเผชิญ
วิกฤติการณสถาบันการเงินที่รุนแรง และเงินบาทถูกโจมตีเปนระลอกๆ ไมมีชวงเวลาใดอีกแลวที่
ตองมีการประสานการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งปวง เพื่อแกปญหาโรครายทาง
เศรษฐกิจเหลานี้
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได
อยางไร
ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เปนอยูในปจจุบันไมมีการกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางหนวยราชการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบวา หนวยราชการใดมีหนาที่ดําเนินนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมาย
เศรษฐกิจเปาใด นี่เปนปญหาที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Target Assignment ในปจจุบัน ไมเปน
ที่แนชัดวา หนวยงานใดรับผิดชอบในการแกปญหาเงินเฟอ (ธนาคารแหงประเทศไทยหรือ
กระทรวงพาณิชย?) หนวยงานใดรับผิดชอบการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (ธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง)และหนวยงานใดรับผิดชอบการแกปญหาการวางงาน
(กระทรวงแรงงาน?)
การขาดการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนถูกซํ้าเติมดวยความไมชัดเจน
เกี่ ย วกั บ อํ านาจในการใช เ ครื่ อ งมื อ นี่ เ ป น ป ญ หาที่ นั ก เศรษฐศาสตร เ รี ย กว า Instrument
Assignment กระทรวงการคลังมีอํานาจในการเก็บภาษีอากร แต 'ภาษีอากร' บางประเภท
จัดเก็บโดยหนวยงานนอกกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการใชเครื่องมือ
ทางการเงินโดยทั่วไป แตการใชเครื่องมือทางการเงินบางชิ้นตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ตัวอยางของเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้ ไดแก อัตราเงินสํารอง
ที่ธนาคารพาณิชยตองดํ ารง อัตราสวนเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยง เปนตน เครื่องมือทาง
การเงินบางประเภท อํานาจเปนของรัฐมนตรีการคลัง แตรัฐมนตรีการคลังจะใชเครื่องมือนั้นได
ตองไดรับคําแนะนําจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวอยางเชน การกําหนดคาเสมอภาคของเงิน
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บาท การควบคุมปริมาณสินเชื่อที่จัดสรรโดยสถาบันการเงิน การผอนผันการถือหุนไขวในธนาคาร
พาณิชย เปนตน
ในอดีตที่เปนมา สาธารณชนไดรับฟงการเรียกรองความเปนอิสระของธนาคาร
กลาง (Central Bank Independence) แตไมเคยไดยินการเรียกรองความเปนอิสระขององคกร
ที่ทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการคลัง แตความเปนอิสระมิอาจกอเกิดโดยไมพิจารณารากเหงา
ทางประวัติศาสตรได ธนาคารแหงประเทศไทยถือกําเนิดจากกระทรวงการคลัง จึงเปนธรรมดา
อยูเองที่กระทรวงการคลัง 'ขี่คอ' ธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตตน กระนั้นก็ตาม ธนาคารแหง
ประเทศไทยก็มีความเปนอิสระในระดับหนึ่ง
หากแมนวาธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจในการใชเครื่องมือทางการเงิน
อยางเปนอิสระเต็มที่ โดยที่การใชเครื่องมือของนโยบายการคลังอยูในปริมณฑลแหงอํ านาจ
ของกระทรวงการคลัง ก็ยังมีปญหาการประสานการใชเครื่องมือของนโยบายทั้งสองประเภทนี้
แมในกรณีที่ไมมีความขัดแยงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การประสานงานในการดํ าเนินนโยบาย
ยังเปนเรื่องยาก ยิ่งมีความขัดแยงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ดวยแลว ความยากลํ าบากในการ
ประสานงานยิ่งมีมากขึ้นไปอีก
ความขัดแยงระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทยกอนวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 นับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยตองการ
ดําเนินนโยบายปกปองเงินบาทเปนดานหลัก ในการปกปองคาเงินบาทธนาคารแหงประเทศไทย
จําตองสะสมทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก และการสะสมทุนสํารองฯจะทําได ก็แตโดย
การตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง เพื่อดูดดึงเงินทุนนําเขาจากตางประเทศ พรอมกันนั้นก็ตอง
รัดเข็มขัดทางการคลังดวย ดังนั้น จะเห็นไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดกาวลวงเขาไปสู
ปริมณฑลแหงอํานาจของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังตองการแกปญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ หนทางในการ
ฉุ ด ระบบเศรษฐกิ จ ไทยให ห ลุ ด พ น จากวั ง วนแห ง ความถดถอยหนทางหนึ่ ง ก็ คื อ การใช
งบประมาณขาดดุลควบคูกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการนี้ จําเปนตองปรับคาและกลไก
อัตราแลกเปลี่ยนดวย
ในสภาวการณที่มีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับเปาหมายในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคเชนนี้ หากหนวยราชการแตละหนวยตางดําเนินนโยบายในทิศทางที่ตนตองการ
โดยขาดการประสานนโยบาย ยอมซํ้าเติมใหปญหาที่ระบบเศรษฐกิจเผชิญอยูเลวรายลง และ
ยากที่จะแกปญหาตางๆได
ตั ว อย า งที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ แสดงให เ ห็ น ว า ระบบการบริ ห ารนโยบายการรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังที่เปนอยูในปจจุบันมิใชระบบที่ดีเลิศลําดับแรก (First–Best Solution)
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กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ การใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการกําหนด
และบริหารนโยบายการเงิน มิใชวิธีการที่ดีเลิศลําดับแรก เพราะมีปญหาสําคัญในการประสานการ
ดําเนินนโยบาย
ปญหาในการประสานนโยบายการคลังและนโยบายการเงินจะหมดไป หากให
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนใหญเหนือกวากระทรวงการคลัง กลาวคือ ใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีอํานาจหนาที่กําหนดและกํากับนโยบายการคลังดวย โดยกระทรวงการคลังตองทําตามแนว
นโยบายที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคในแนวทางนี้เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะขัดตอรากเหงาทางประวัติศาสตรในขอที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยเปน 'ลูก' ของกระทรวงการคลัง
การปฏิรูปอีกแนวทางหนึ่ง ก็โดยใหกระทรวงการคลัง ‘ขี่คอ’ ธนาคารแหงประเทศ
ไทยมากกวาเดิม ตามแนวทางนี้ กระทรวงการคลังมิไดมีหนาที่เฉพาะการกํ าหนดนโยบาย
การคลังเทานั้น หากยังมีหนาที่กํ าหนดนโยบายการเงินอีกดวย โดยธนาคารแหงประเทศไทย
ตองทํ าตามแนวนโยบายที่กระทรวงการคลังกํ าหนด การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางนี้ยอมถูก
วิพากษวิจารณวาเปนการละเมิดความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
ผมไดใชความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ในอนาคตมากพอสมควร และไดขอสรุปวา ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังที่เปนอยู
ในปจจุบันพนสมัย และไมสามารถรับมือกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตได
ในการที่จะเผชิญกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต เราจําเปนตอง
ละทิ้งแนวความคิดวาดวยความเปนอิสระในการกําหนดและบริหารนโยบาย ไมวาจะเปนนโยบาย
การคลังและนโยบายการเงินระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังที่เปนอยูในปจจุบัน
กอเกิดในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แมกระทรวงการคลังมีความเปนอิสระในการดูแล
นโยบายการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการดูแลนโยบายการเงิน
แตก็มีปญหาในการประสานนโยบายไมมาก เพราะมีขุนนางนักวิชาการที่เขมแข็งและมีความเปน
ผูนําอยางสูง ดังเชนอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ในประการสําคัญ ในระยะแรกเริ่มที่ใชระบบนี้
อาจารยปวยมีตําแหนงทั้งในธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ บัดนี้ระบบราชการขาดขุนนางนักวิชาการที่มี
ความเปนผูนํ า ทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย การประสานนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังจึงกลายเปนปญหาสําคัญอันเปนเหตุใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคขาดเอกภาพ
ผมขอเสนอให จั ดตั้ ง หนว ยงานใหมเ พื่อทํ าหนาที่กํ าหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคทั้งมวล โดยตั้งชื่อวา “สํานักงานคณะกรรมการเสถียรภาพเศรษฐกิจแหงชาติ”
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เรียกยอๆวา สสช. สสช. มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาเสถียรภาพของราคา การแกปญหาการวางงาน และการแกปญหา
ดุลบัญชีเดินสะพัด การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนตั้งแตตนเปนการปองกันปญหา
Target Assignment สสช. มีอํานาจหนาที่ในการดูแลทั้งนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ การกําหนดอํานาจในการใชเครื่องมือใหชัดเจนตั้งแตตน
ก็เพื่อปองกันปญหา Instrument Assignment
อํ านาจในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคจะรวมศู น ย อ ยู  ใ น สสช.
ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเปนเพียงหนวยปฏิบัติงานของสสช. โดยที่มี
สวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายดวย ในการนี้ จักตองมีการจัดองคกรและปรับบทบาท
หน า ที่ ใ หม ธนาคารแห ง ประเทศไทยจะต อ งละทิ้ ง บทบาทในฐานะธนาคารเพื่อ การพัฒ นา
(Development Bank) ละทิ้งบทบาทหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และ
ละทิ้งบทบาทหนาที่ในการฟนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน รวมตลอดจนบทบาทหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเงิน โดยจํากัดบทบาทเฉพาะการทํา
หนาที่ธนาคารกลางเทานั้น สวนกระทรวงการคลังก็จะจํากัดบทบาทเฉพาะการทําหนาที่ในการ
เก็ บ ภาษี อ ากรและการบริ ห ารการคลั ง หน ว ยงานที่ ทํ าหน า ที่ ด  า นนโยบายดั ง เช น สํ านั ก งาน
เศรษฐกิจการคลังโอนไปขึ้น สสช. โดยอาจเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานเศรษฐกิจมหภาค” ทําหนาที่
เปนเสนาธิการของ สสช. นอกจากนี้ ยังโอนกรมธนารักษไปสังกัดธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหมีหนาที่ทั้งในดานการออกธนบัตรและการผลิตเหรียญกษาปณดวย
ขอเสนอวาดวย สสช. ดังที่เสนอขางตนนี้ตองการใหระบบการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคเปนระบบที่ดีเลิศลําดับแรก (First-Best Solution) ดังนั้น จึงเสนอใหรวมศูนย
อํานาจการกําหนดนโยบาย เพื่อขจัดปญหาการประสานนโยบาย ประวัติศาสตรเศรษฐกิจในชวง
หลังนี้บงบอกถึงความลมเหลวของแนวความคิดวาดวยความเปนอิสระในการกํ าหนดนโบาย
เพราะนอกจากมีปญหาการประสานนโยบายแลว ยังมีปญหามิจฉาทิฐิในการกําหนดนโยบาย
อีกดวย หากธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการเงิน ประชาชน
ตองมีความมั่นใจในความสามารถของธนาคารแหงประเทศไทยในการใชเครื่องมือของนโยบาย
การเงิ น ได อ ย า งถู ก ต อ งด ว ย หากธนาคารแหงประเทศไทยไรค วามสามารถหรือมีมิจ ฉาทิฐิ
ในการกําหนดนโยบายเสียแลว การมอบความเปนอิสระใหแกธนาคารแหงประเทศไทยอาจนํามา
ซึ่งหายนภัยทางเศรษฐกิจไดโดยงาย
อย างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงองคกรหรือการจัดองคกรที่ทํ าหนาที่บริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเสียใหมไมเปนการเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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กํ าหนดนโยบายเพื่ อ ให ป ระชาชนมี ส  ว นร ว มมากขึ้ น และมี ก ารรั บ ผิ ด ต อ ประชาชน
(Accountability) มากขึ้น กระบวนการกําหนดนโยบายที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน
และปราศจากความรับผิดตอประชาชนยอมยากที่จะเปนประโยชนตอประชาชน ในการนี้ จําเปน
ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการกําหนดนโยบายใหมีความโปรงใส (Transparency) เพื่อเกื้อกูลตอ
การตรวจสอบดวย

