คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2539

การเมืองวาดวยนโยบายอัตราดอกเบี้ย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 มีมติใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทบทวนมาตรการการเงิน เพื่อแกปญหาเงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดสั่งใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทบทวนนโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยกลาววา แรงกดดันของภาวะเงินเฟอไดออนตัวลง
แลว สมควรที่จะพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยลง
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย นับตั้งแตการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยใน
ป 2485 เปนตนมา ไมเคยปรากฏวามีรัฐบาลชุดใดที่สั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยปรับอัตรา
ดอกเบี้ยในทิศทางที่ตองการ นโยบายอัตราดอกเบี้ยอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของธนาคารแหง
ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยที่ผูนําฝายบริหารไมเคยแทรกแซงการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา นับเปนรัฐบาลแรกที่แหกจารีตทางการเงินดังกลาวนี้
เหตุใดนายกรัฐมนตรี ผูไมมีความรูเศรษฐศาสตรและไมมีประสบการณดาน
การเงินจึงหาญกลาสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยทบทวนนโยบายอัตราดอกเบี้ย ?
คําตอบที่มีความเปนไปไดอยางสูงก็คือ นายกรัฐมนตรีไดรับแรงกดดันจากกลุม
ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ  ม ทุ น การเงิ น และต อ งการเอาใจกลุ  ม
ผลประโยชนดังกลาวนี้ นับตั้งแตการจัดตั้งรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ในป 2538 เปนตนมา
กลุมทุนการเงินไดสั่นคลอนรัฐบาลนี้ และกดดันนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีการคลังคนที่
แลวมาโดยตลอด
แต ค วามต อ งการเอาใจและรอมชอมกั บ กลุ  ม ทุ น การเงิ น ด ว ยการสั่ ง การให
ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย โดยมิไดพิจารณาถึงผลกระทบทั้งระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค นับเปนเรื่องนาอันตรายยิ่ง รัฐมนตรีการคลังคนปจจุบัน ซึ่งรับคําสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีและสั่งการตามบัญชา แมไดชื่อวาเปนผูชํานาญการในดานการจัดสรรงบประมาณ
แตไมเคยแสดงออกตอสาธารณชนวามีความชํานัญพิเศษในดานเศรษฐกิจการเงิน หรือแมแต
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ดานการภาษีอากร การสั่งการตอตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยอางวา แรงกดดันของภาวะ
เงินเฟอไดผอนคลายลงแลวนั้น สมควรที่จะพิเคราะหอยางถองแทวา ขอกลาวอางดังกลาวนี้ตรง
ตอขอเท็จจริงหรือไม เพียงชั่วเวลาสองเดือนเศษกอนหนานี้ เมื่อฝายคานอภิปรายไมไววางใจ
รั ฐ มนตรี เ ป น รายบุ ค คล ภาวะเงิ น เฟ อ เป น ประเด็ น สํ าคั ญ ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ใ ช โ จมตี ค วามไร
ประสิทธิภาพของรัฐบาล ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคในชวงสามเดือนแรกของป 2539 สอเคาวา
ภาวะเงินเฟอจะถีบตัวสูงขึ้น แตแลวเมื่อขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคเดือนพฤษภาคม 2539 ปรากฏ
สูสายตาสาธารณชนแลว ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังตางตีขลุมวา แรงกดดันของ
ภาวะเงินเฟอไดผอนคลายลงแลว ทั้งๆที่เปนขอมูลของเดือนเดียว และยังไมปรากฏแนชัดวาจะมี
แนวโนมลดลงตอไปอีกหรือไม
แตการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังเริ่มแทรกแซงการบริหารนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากจะเปนผลจากแรงกดดันของกลุมทุนการเงิน
แลว ยังเปนเพราะความตกตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยเองดวย ไมมียุคสมัยใดที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยตกตํ่ามากเทายุคที่นายวิจิตร สุพินิจดํารงตําแหนงผูวาการฯ การที่นายวิจิตรเลนหุน
ทั้งๆที่เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก็ดี การที่
นายวิจิตรกูเงินจากธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ทั้งๆที่ธนาคารดังกลาวมีฐานะงอนแงนจน
ธนาคารแหงประเทศไทยตองกํากับและควบคุมอยางเขมงวดก็ดี ลวนแลวแตบั่นทอนศรัทธาของ
มหาชนที่มีตอธนาคารแหงประเทศไทยทั้งสิ้น เพราะปรากฏอยางชัดเจนวา ผูวาการและพนักงาน
ระดับสูงอื่นๆ มิไดหลีกเลี่ยงประพฤติกรรมอันสอถึงความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ
ผลประโยชนสาธารณะ มิไยตองกลาวถึงการใชวิธีการเกสตาโปในการปกครองลูกนอง จนเปน
คดีความอยูในปจจุบัน
สถานะอันตกตํ่ าและเกียรติภูมิอันเสื่อมทรามของธนาคารแหงประเทศไทยเปด
ชองใหอํานาจทางการเมืองแทรกตัวเขาวังบางขุนพรหมไดโดยงาย บัดนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
มิไดเปน ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ของสังคมไทยอีกตอไป เพราะปรากฏโดยชัดแจงแลววา
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยเปนปุถุชนที่มีความเห็นแกไดยิ่งกวาปุถุชนคนสามัญ
เพราะเปนความเห็นแกไดที่ไดรับการสนองตอบจากอํานาจหนาที่ของตนเอง คนเหลานี้ไมมีอะไร
ที่แตกตางจากนักเลือกตั้งที่ขึ้นมามีอํานาจดวยการซื้อสิทธิซื้อเสียง ในเมื่อไมมีระดับจริยธรรม
อันเหนือกวา ก็ไมมีเหตุที่นักเลือกตั้งจะตองเกรงใจ ภายใตสถานภาพดังที่เปนอยูในปจจุบัน
มีเหตุผลที่จะเชื่อตอไปวา ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยจะคอยๆหมดไป อํานาจ
ทางการเมืองจะรุกคืบเขาสูวังบางขุนพรหมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะจริยธรรมอันเปนเกราะกํ าบัง
วังบางขุนพรหมถูกกัดกรอนจนเกือบไรรองรอย

3
ในการสั่งการใหธนาคารแหงประเทศไทยทบทวนนโยบายอัตราดอกเบี้ย นายก
รั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ก ารคลั ง นอกจากจะได แ รงหนุ น จากกลุ  ม ทุ น การเงิ น แล ว ยั ง ได รั บ
การสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอีกดวย ในทันทีที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2539 ขาราชการระดับสูงของสํานักงานดังกลาวไมรั้งรอที่จะวิพากษวิจารณธนาคาร
แหงประเทศไทยในขอที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเกินไป (Financial Day ฉบับวันพฤหัสบดีที่
20 มิถุนายน 2539)
นับตั้งแตป 2535 เปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังตางแยงชิงบทบาทนํ าในการกําหนดนโยบายการเงิน ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ดวยเหตุที่นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีการคลังเปนตัวแทนกลุมทุนการเงิน จึงเปน
เรื่ อ งธรรมดาที่ ต  อ งเพิ่ ม การกํ ากั บ และกลั่ น กรองนโยบายการเงิน ที่ นํ าเสนอโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย กอนการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง นายธารินทรเคยดํ ารงตํ าแหนงนายก
สมาคมธนาคารไทย และไดแสดงความเห็นคัดคานนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
หลายๆดาน ดวยเหตุดังนี้ เมื่อนายธารินทรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังจึง ‘ขี่คอ’ ธนาคารแหงประเทศไทย
ครั้นถึงยุครัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา สํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ถึงคราว
ตกตํ่าทางการเมือง เพราะผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเขาถึงรัฐมนตรีการคลัง นายวิจิตร
สุพินิจดํารงตําแหนงผูวาการฯในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และมีความใกลชิดกับ
ทีมงานบานพิษณุโลก โดยเฉพาะในการอํานวยความสะดวกในการปอนขอมูลเศรษฐกิจแกคณะ
ที่ปรึกษาฯตั้งแตยังดํารงตําแหนงรองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแยงชิงบทบาท
ในการกําหนดนโยบายการเงินกลับคืนมาในยุคที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
การคลัง ยิ่งเมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและรัฐมนตรีการคลังเผชิญวิกฤติการณแหง
ศรัทธารวมกันในกรณีการกดดันใหนายเอกกมล คีรีวัฒนออกจากตําแหนงเลขาธิการ ก.ล.ต.
และการถอนนายเอกกมลออกจากตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งสองคนยิ่งตอง
กอดคอรวมกันแหวกวายฝาสายธารทางการเมือง
เมื่ อ นายสุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทยถู ก กดดั น ให อ อกจากตํ าแหน ง และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีการคลัง ผูคนในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เริ่มโกงคอคูขันหนุนเนื่องให
รัฐมนตรีการคลังคนใหมแทรกแซงการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย
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การแยง ชิ ง การนํ าระหว า งธนาคารแห ง ประเทศไทยกั บ สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ
การคลังดังกลาวขางตนนี้สะทอนถึงอนิจลักษณะของอํ านาจทางการเมืองอยางชัดเจนยิ่ง แต
คํ าถามพื้นฐานก็มีอยูวา การนํ าธนาคารแหงประเทศไทยเขาไปอิงอยูกับอํานาจทางการเมือง
ดวยการประกบหรือพยายามเขาถึงรัฐมนตรีการคลัง เปนเรื่องเหมาะสมเพียงใด
ในสวนที่เกี่ยวกับวิวาทะวาดวยนโยบายอัตราดอกเบี้ย สถานการณคลายคลึงกับ
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Reserve ใช
อัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพของราคา โดยขึ้นอัตรดอกเบี้ยเพื่อลดอุปสงค
มวลรวมในยามที่แรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และลดอัตราดอกเบี้ยในยามที่แรงกดดันเงิน
เฟอมีแนวโนมลดลง แตรัฐบาลอเมริกันมักจะไมพอใจการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อตรึงภาวะเงินเฟอกอใหเกิดตนทุนแกสังคมในรูปการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการ
วางงานที่มีมากขึ้น ซึ่งมีผลในการทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาล เมื่อภาวะเงินเฟอ
ออนตัวลง ธนาคารกลางกลับลดอัตราดอกเบี้ยอยางเชื่องชา ไมทันใจรัฐบาล ความขัดแยง
ระหวางนายอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ประธานคณะผูวาการธนาคารกลาง กับรัฐบาล
บุชและรัฐบาลคลินตัน เปนเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป แตเปนเพราะกฎหมาย Federal Reserve
ใหหลักประกันความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ฝายบริหารจึง
มิอาจเลนงานประธานคณะผูวาการธนาคารกลางได
ในประเทศไทย กลุมทุนการเงินไมพอใจนโยบายการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับ
สูง นายโอฬาร ไชยประวัติ ขาเตาเกาเลี้ยงของวังบางขุนพรหมเปนหัวหอกในการโจมตีวัง
บางขุนพรหม การตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสรางปญหาในการบริหารสถาบันการเงิน ไมเพียง
ตนทุนของเงินทุนจะสูงขึ้นเทานั้น หากยังมีปญหาในการจัดสรรสินเชื่ออีกดวย ภาคธุรกิจเอกชน
โดยสวนรวมไมพอใจนโยบายการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงดวย เพราะทําใหตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้นและการลงทุนลดลง ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวนไมนอยมิอาจทนแบกรับภาระ
ดอกเบี้ยได แตยังไมปรากฏแนชัดวา มีจํานวนการลมละลายมากนอยเพียงใด รัฐบาลไมพอใจ
นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยเชนเดียวกัน เพราะนโยบายดังกลาวนี้ทําให
เศรษฐกิจซบเซา อันเปนเหตุใหสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง
สํ านักงานเศรษฐกิจการคลังโจมตีการตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงวาเปนตนเหตุให
เกิดภาวะเงินเฟอ ขอโจมตีนี้มีสมมติฐานวา เงินเฟอเกิดจากการผลักดันของตนทุน (Cost-push
Inflation) แตไมมีใครทราบขอเท็จจริงที่แนชัดวา ดอกเบี้ยมีความสําคัญมากนอยเพียงใดใน
โครงสรางตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ การโจมตีนโยบายอัตราดอกเบี้ยในประเด็นนี้จึง
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เปนการกลาวหาบนพื้นฐานแหงอวิชา ยิ่งการโจมตีวา นโยบายอัตราดอกเบี้ยเปนตนเหตุใหการสง
ออกตกตํ่า ยิ่งเปนเรื่องชวนหัว
การตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงมีผลดีในการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน และลดทอนการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน การเก็งกําไรในตลาดผลผลิตและตลาด
การเงินลดลง เนื่องจากตนทุนการเก็งกําไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งชวยลดทอนการใชจายในการบริโภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อสินคาผอนสง การตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงจึงชวยชะลอการเพิ่มขึ้น
ของอุปสงคมวลรวม ซึ่งนอกจากจะมีผลดีในการตรึงภาวะเงินเฟอแลว ยังชวยแกปญหาการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกดวย
แต ก ารที่ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยต อ งตรึ ง อั ต ราดอกเบี้ ย ไว ใ นระดั บ สู ง นี้
ยอมสะทอนใหเห็นความลมเหลวของนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน นับตั้งแตป 2533 เปนตนมา
ธนาคารแหงประเทศไทยไดผอนปรนใหเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรีมากขึ้น และ
ปลดเปลื้องพันธนาการอัตราดอกเบี้ย แตแลววิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกในชวงปลาย
ป 2537 ประกอบกับวิกฤติการณเงินบาทในชวงตนป 2538 ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยจําเปน
ตองทบทวนนการดําเนินนโยบายการเงินเสรี การใชมาตรการการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน
ระยะสั้นก็ดี และมาตรการการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงก็ดี ลวนแลวแตสวนทางกับนโยบาย
การเงินเสรีทั้งสิ้น หากยึดมั่นในปรัชญาเสรีนิยม ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองปลอยใหเงินทุน
เคลื่ อ นย า ยระหว า งประเทศโดยเสรี และจะต อ งปล อ ยให อั ต ราดอกเบี้ ย เปลี่ ย นแปลงตาม
สภาวการณในตลาด การหวนกลับมาแทรกแซงตลาดการเงินมากขึ้น จึงเปนการยอมรับโดย
ปริยายถึงความลมเหลวของนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน
วิ ว าทะว า ด ว ยนโยบายอั ต ราดอกเบี้ ย สะท อ นให เ ห็ น ความขั ด กั น ระหว า ง
เปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยแพงไมเกื้อกูลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเปนผลดีตอการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและตอการระดมเงินออม
หากรั ฐ บาลยั ง คงตอ งการใหธ นาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดังจารีตที่เปนมาตั้งแตป 2485 ก็ตองใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีอิสระในการบริหารนโยบายอัตราดอกเบี้ย การใชอํานาจทางการเมืองในการแทรกแซงนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยจะเปนผลเสียตอสังคมเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

