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นโยบายอัตราดอกเบี้ย : จะเอาอยางไรกันแน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังวิตกกังวลกับภาวะการแขงขันดานราคา (price
competition) ของธนาคารพาณิชย เนื่องจากธนาคารพาณิชยพากันแขงกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ดึงเงินฝากเขาธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทยหวาดวิตกวา ภาวะการแขงขันดานราคาดังกลาว
นี้จะนํ าหายนภัยมาสูกิจการธนาคารพาณิชย เพราะรายไดของธนาคารพาณิชยเกือบ 90%
มาจากการใหสินเชื่อ ซึ่งหากํ าไรจากสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก แตเดิมสวนตางของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้สูงถึง 5-6% การแขงขันในการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากทําใหสวนตางนี้ลดลงเหลือ 2-3% ในขณะนี้ ธนาคารพาณิชยบางแหงใหดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา ระยะเวลา 1 ป สูงถึง 16% ในขณะที่เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูเพิ่งจะขยับจาก
ระดับ 16.5% เปน 19.0% ในเดือนพฤศจิกายน 2533 ที่ผานมา
ความวิตกกังวลในภาวะการแขงขันดานราคาของธนาคารพาณิชยไดถายทอด
จากปากของนายวิจิตร สุพินิจ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสูนายธนาคารพาณิชยในโอกาส
งานสังสันทนวันขึ้นปใหมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 หลังจากนั้นอีกสองวัน เมื่อนายธนาคาร
พาณิชยเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายบรรหาร ศิลปอาชาก็ไดตอกยํ้าขอปริวิตก
เดียวกันนี้ นายธนาคารพาณิชยหลายตอหลายนายไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนในเวลาตอมาวา
การแขงขันในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเปนภาวะที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดภายใตสถานการณ
ปจจุบัน เพราะธนาคารพาณิชยแตละธนาคารตองการธํารงไวซึ่งสวนแบงตลาดของตน ธรรมชาติ
ของเงิ น ทุ น นั้ น ย อ มหลั่ ง ไหลจากแหล ง ที่ ใ ห ด อกเบี้ ย ตํ่ าไปสู  แ หล ง ที่ ใ ห ด อกเบี้ ย สู ง ดั ง นั้ น
เมื่ อมี ธ นาคารพาณิ ชยแหงหนึ่งแหงใดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยอื่นๆจักตอง
ปรับอัตราดอกเบี้ยตาม มิฉะนั้นจักตองสูญเสียเงินฝากและสวนแบงตลาด ภาวะเงินตึงที่กําลัง
เกิดขึ้นในขณะนี้ทําใหธนาคารพาณิชยจําตองทําสงครามแยงชิงเงินฝาก
นั บ ตั้ ง แต ห ลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเป น ต น มา ธนาคารแห ง ประเทศไทย
มีนโยบายกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบ (organized financial market) ใหอยูใน
ระดับตํ่า ดังจะเห็นไดวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยระยะเวลา 1 ป ถูกกดไวในระดับ
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7-8% ตอปอยูเปนเวลานาน ในขณะที่มีการกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูไมเกินปละ 15%
การควบคุมราคาขั้นสูงนี้อาศัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ.2475
นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบใหอยูในระดับตํ่า มีผล
อยางสําคัญในการสงเสริมใหการลงทุนเอกชนขยายตัวมากกวาปกติ เพราะนโยบายดังกลาวนี้
ชวยใหตนทุนของทุน (cost of capital) ตํ่าลง แตการกดอัตราดอกเบี้ยใหตํ่านี้เปนดาบสองคม
เพราะทํ าใหการออมมีนอยกวาที่ควรจะเปน เนื่องจากผลตอบแทนในการออมนอยกวาปกติ
สิ่งจูงใจในการออมมีไมมากเทาที่ควร นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวนี้ยังทําใหความแตกตาง
ระหวา งอัตราดอกเบี้ย ในตลาดการเงิน ในระบบกั บอัตราดอกเบี้ย ในตลาดการเงิน นอกระบบ
มีมากขึ้น ผลก็คือ เงินออมสวนสําคัญยังคงอยูในตลาดการเงินนอกระบบ นโยบายการกดอัตรา
ดอกเบี้ยจึงมีสวนชวยใหตลาดการเงินนอกระบบสามารถดํารงอยูได
กลาวโดยสรุปก็คือ นโยบายอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เปนตนมา เปนนโยบายที่มุงสงเสริมผูลงทุน แตเปนนโยบายที่ลงโทษผูออม
ธนาคารแหงประเทศไทยมุงธํารงไวซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับ 7-8% ตอป
โดยมิไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะเงินเฟอ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ควบคุม
เปนอัตราดอกเบี้ยในนาม (nominal rate of interest) หาใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (real rate of
interest) ไม ในบางชวงเวลา อัตราดอกเบี้ยในนามตํ่ากวาอัตราเงินเฟอ ยังผลใหอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงมีคาติดลบ ตัวอยางเชน ในป 2517 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเทากับ 8% แตอัตรา
เงินเฟอสูงถึง 24% ผลก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับ -16% เงิน 100 บาทที่ฝากธนาคาร
พาณิชยในตอนตนป จะไดเงินรวมกลับคืนมา 108 บาทเมื่อสิ้นป แตเงิน 108 บาทนี้มีคาที่แทจริง
เพียง 84 บาท เนื่องจากมีเงินเฟอเกิดขึ้น ดังนั้น เงินฝาก 100 บาท เมื่อตนปไดกลับคืนมา 84 บาท
เมื่อสิ้นป สภาพการณเชนนี้ไมเพียงแตจะไมสงเสริมการออมเทานั้น หากยังมีผลในการสงเสริม
ใหมีการบริโภคที่ฟุมเฟอยอีกดวย
นโยบายการกดอั ต ราดอกเบี้ ย มี ส  ว นสํ าคั ญ ในการเปลี่ ย นโฉมของสั ง คม
เศรษฐกิจไทยใหกลายเปนระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (external finance
dependency) เพราะนโยบายดังกลาวนี้ทําใหเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอในการสนอง
ตอบความตองการในการลงทุนภายในประเทศ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจไทยจึงตองยืมเงินออมจาก
ตางประเทศ (foreign saving) มาใชจายในการลงทุน
ในชวงป 2503-2505 การใชเงินออมจากตางประเทศในการลงทุนมีเพียง 0.06%
ของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (gross domestic investment) แสดงวาลักษณะการพึ่งพิง
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เงิ น ทุน ตา งประเทศยั งไม ป รากฏ แตใ นอี ก สองทศวรรษต อมา อั ตราสวนดังกลาวนี้เพิ่มขึ้น
เปน 21.74% ในชวงป 2523-2525 ในบางปสูงถึง 25% แสดงใหเห็นวาเงินที่ใชลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจ 100 บาท ตองอาศัยเงินออมจากตางประเทศถึง 25 บาท
อยางไรก็ตาม ในชวงที่เศรษฐกิจซบเซา และการลงทุนภายในประเทศถดถอย
ความตองการหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศจะพลอยลดนอยถอยลงดวย ครั้นเมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตัวและการลงทุนรุงเรือง ความตองการเงินออมจากตางประเทศจะมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว
เนื่องจากเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุนภายใน
ประเทศ ดังจะเห็นไดวา ในชวงป 2528-2530 การหยิบยืมเงินออมจากตางประเทศมีเพียง 5.18%
ของปริมาณการลงทุนภายในประเทศ อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 10.01% ในชวงป 2531-2532
ในป 2532 ธนาคารแหงประเทศไทยคอยๆเลิกการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เริ่มตนดวยการปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเกินกวา 1 ป ลอยตัวเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2532 และปลอยใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทลอยตัวตั้งแตวันที่ 16
มีนาคม 2533 นับตั้งแตกลางป 2532 เปนตนมา ธนาคารพาณิชยตางพากันปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากเพื่อแยงชิงเงินฝาก สงครามแยงชิงเงินฝากทวีความเขมขนมากขึ้นนับแตเดือนเมษายน
2533 เปนตนมาเมื่อภาวะเงินตึงปรากฏโฉมอยางเดนชัด
ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยผอนคลายการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
แตก็ ยัง คงควบคุ ม อัตราดอกเบี้ ย เงิน ใหกู ดังไดกลาวแลววา เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
ถู ก กํ าหนดโดยประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย และ พ.ร.บ. ห า มเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น
อัตรา พ.ศ. 2475 แตในชวงที่เกิดภาวะเงินตึงอยางรุนแรงระหวางป 2522-2523 รัฐบาลจําตอง
ตรา พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 เพื่อเขยิบเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู
โดยในปนั้นเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูเขยิบขึ้นไปถึง 19-21% ตอเมื่อสถานการณทางการเงิน
กลับคืนสูภาวะปกติ เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูจึงกลับมาอยูในระดับ 15% ตามเดิม ครั้นในป
2533 เมื่อมีปญหาภาวะเงินตึงที่รายแรงอีกครั้งหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดปรับเพดาน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปน 16.5% และ 19.0% ในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2533 ตามลําดับ
การที่ รัฐบาลยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกู แมจะปลอยใหอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากลอยตัว ยอมยังผลใหการลอยตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีขอบเขตอันจํากัด ในขณะที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกูถูกควบคุมมิใหเกินปละ 19% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลอยตัวไดอยางมาก
ที่สุดไมเกินปละ 16-17% หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเกินกวาระดับนี้ การประกอบการของ
ธนาคารพาณิชยจักตองประสบภาวะขาดทุน หรือมิฉะนั้นนายธนาคารพาณิชยจักตองเรียก
ดอกเบี้ยใตโตะจากลูกคาที่มาขอกูเงิน ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันวา ความแตกตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจักตองมีอยางนอย 2.0-2.5% ธนาคารพาณิชยจึงจะ
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ไมขาดทุน ภาวะการแขงขันในกิจการธนาคารพาณิชยทําใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้
มีแนวโนมลดลงจากระดับ 2.9% เมื่อกลางป 2533 เหลือเพียง 2.6% ในชวงไตรมาสที่สามของ
ป 2533 ซึ่งเปนที่มาของความวิตกกังวลของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
การที่รัฐบาลยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกูในขณะที่ประกาศใหอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากลอยตัว ในดานหนึ่งอาจมองไดวา รัฐบาลมิไดมีความจริงใจที่จะใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เปนไปตามกลไกราคา แตในอีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลมิไดเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ
การทํ างานของกลไกราคา รัฐบาลมองธนาคารพาณิชยเสมือนหนึ่งทารกที่ตองควบคุมดูแล
อยูเสมอ โดยมิไดตระหนักแมแตนอย ในภาวะที่มีปญหาเงินตึงรุนแรง การควบคุมอัตราดอกเบี้ย
หาได มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแต ป ระการใดไม ในสภาวการณ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย ต  อ งแยง ชิง เงิน ฝาก
หากแมนวาธนาคารแหงประเทศไทยยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตอไป ธนาคารพาณิชย
มักจะหาทางระดมเงินฝากดวยการจายดอกเบี้ยใตโตะ ในทํานองเดียวกัน หากแมนวาธนาคาร
แหงประเทศยังคงควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินกูตอไป ธนาคารพาณิชยก็สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย
ใตโตะไดเชนกัน พฤติกรรมเชนนี้ปรากฏใหเห็นซํ้าแลวซํ้าเลา
ธนาคารแหงประเทศไทยหวังอยางลมๆแลงๆวา การควบคุมอัตราดอกเบี้ยเปน
วิธีการหนึ่งที่ชวยคุมครองประชาชนผูมีเงินฝากธนาคารพาณิชย แตตลอดระยะเวลาหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง ทั้งๆที่ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการควบคุมอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดก็ยังมี
ธนาคารพาณิชยลมแลวลมเลา การควบคุมอัตราดอกเบี้ยมิใชวิธีการที่ทรงประสิทธิผลในการ
คุ  ม ครองผลประโยชน ข องประชาชนผู  มี เ งิ น ออม แมจ ะมีก ารควบคุม อัตราดอกเบี้ย ก็ ยัง มี
นายธนาคารพาณิชยที่ ฉอฉลเงิ น ออมของประชาชนทั้งในธนาคารเอกชนและธนาคารของรัฐ
การคุมครองผลประโยชนของผูออมจักตองอาศัยการควบคุมตรวจสอบและกํากับธนาคารพาณิชย
ที่มีประสิทธิภาพ แตมิใชดวยการควบคุมอัตราดอกเบี้ย
จงคืนเสรีภาพใหแกอัตราดอกเบี้ย ดวยการปลดเปลื้องพันธนาการเพดานอัตรา
ดอกเบี้ย ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู ทั้งนี้เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยสามารถทํา
หนาที่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญได

