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คํ าถาม – คํ าตอบวาดวยการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทย
ฉบับประชาชน
ตอนที่หนึ่ง

รังสรรค ธนะพรพันธุ

คํ าถามขอที่หนึ่ง เหตุใดกระทรวงการคลังจึงเลนเกมรุกในการบีบใหธนาคาร 
แหงประเทศไทยรวมบัญชีของฝายออกบัตรธนาคารกับบัญชีของฝายการธนาคารเขาดวยกัน

คํ าตอบขอที่หนึ่ง จุดประสงคหลักของกระทรวงการคลังมิไดอยูที่การรวมบัญชี
การเงนิของธนาคารแหงประเทศไทย หากแตอยูที่การนํ า ’เงนิส ํารองสวนเกิน’ มาลางหนี้กองทุน
เพื่อการฟ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลังอาจมิไดสนใจประเด็น 
การรวมบัญชีเลย หากไมมี ‘เงนิส ํารองสวนเกิน’ ทีจ่ะน ํามาลางหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯเกมรุก 
ที่กระทรวงการคลังเลนมิใชเกมรุกในการรวมบัญชี หากแตเปนเกมรุกในการนํ า ‘เงินสํ ารอง 
สวนเกิน’ มาใชประโยชน

คํ าถามขอที่สอง เหตุใดกระทรวงการคลังจึงตองการดึง ‘เงินสํ ารองสวนเกิน’ 
มาลางหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

คํ าตอบขอที่สอง กระทรวงการคลังไมตองการใหหนี้กองงทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
เปนภาระงบประมาณแผนดิน นับต้ังแตรัฐบาลนายชวน หลีกภัยบริหารประเทศในเดือน
พฤศจกิายน 2540 เปนตนมา กระทรวงการคลังภายใตการกํ ากับของนายธารินทร นิมมานเหมินท
ไมยอมนับหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯเปนหนี้สาธารณะ ตอเมื่อมีการกูเงินเพื่อบรรเทาภาระ 
การเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตามพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินและ 
จดัการเงนิกูเพือ่ชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 เงินกู
จ ํานวน 500,000 ลานบาทตามกฎหมายฉบับนี้จึงถูกนับเปนหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ของกองทุน
เพือ่การฟนฟฯูนอกเหนือจากนี้ กระทรวงการคลังไมยอมรับเปนหนี้สาธารณะ จนกอใหเกิดวิวาทะ
กับสมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชนบางภาคสวนในประเด็นที่วา ภาระหนี้สาธารณะมีปริมาณ 
มากนอยเพียงใด



2

คํ าถามขอที่สาม เหตุใดกระทรวงการคลังจึงไมนับภาระหนี้กองทุนเพื่อการ 
ฟนฟูฯเปนหนี้สาธารณะ

คํ าตอบขอที่สาม กระทรวงการคลังตองการแสดงสถิติวา ภาระหนี้สาธารณะ 
ยงัมไีมมาก เพื่อหักลางขอวิพากษที่วา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยกอหนี้อยางบาระหํ ่า การนํ าเสนอ
สถิติหนี้สาธารณะมิไดเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กํ าหนดโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ  
ดังที่ปรากฏใน Government Finance Statistics ววิาทะในประเด็นนี้ยืดเยื้อเกือบขวบป แตแลว
ในการน ําเสนอสถิติหนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2543 กระทรวงการคลังและรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยมิอาจทนหลอกตัวเองตอไปได ในเมื่อชุมชนวิชาการในประเทศและชุมชนการเงิน
ระหวางประเทศตางเห็นไสเห็นพุงวา ภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยสาหัสสากรรจมากปานใด 
ในคราวนีห้นีก้องทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํ านวน 777,725 ลานบาทถกูนับเปนหนี้สาธารณะ แทนที่ 
จะบอกความจริงแกประชาชน เพื่อวาประชาชนจะไดปรับตัวรับสถานการณไดอยางถูกตอง  
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยกลับเลือกหนทางแหงการตอแหล โดยใชกระทรวงการคลังเปนกลไก 
ในฐานะ ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูมหีนาที่แถลงขาวเท็จจริง

คํ าถามขอที่สี่ เหตุใดกระทรวงการคลังจึงไมจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อนํ ารายได 
มาบรรเทาภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ

คํ าตอบขอที่สี่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีธรรมชาติที่จะหลีกเลี่ยงการปรับ
การจดัเกบ็ภาษอีากรเพิ่มข้ึน เพราะการเก็บภาษีอากรทํ าลายคะแนนนิยมทางการเมือง ในขณะที่
การใชจายของรัฐบาลสามารถชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองได รัฐบาลที่มาจากการ 
เลือกตั้งจึงมีแนวโนมที่จะใชงบประมาณขาดดุล จนกอใหเกิด ‘ระบอบประชาธิปไตยที่ขาดดุล’
(Democracy in Deficit)การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากํ าลังจะเสร็จส้ิน การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรกํ าลังจะตามมา พรรคประชาธิปตยจํ าตองระมัดระวังมิใหคะแนนนิยมเสื่อมทรุด 
ลํ าพังแตการที่ระบบเศรษฐกิจไทยมิอาจฟนตัวตามการคาดหวังของประชาชนก็ทํ าลายคะแนน
นยิมทีป่ระชาชนมตีอพรรคประชาธิปตยอักโขอยูแลว สวนการกอหนี้เพื่อนํ ารายรับมาบรรเทาภาระ
หนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ก็ติดขัดที่ภาระหนี้สาธารณะในปจจุบันอยูในระดับสูงอยูแลว  
ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจึงมีประพฤติกรรมเสมือนหนึ่งไมรับรูภาระหนี้ของกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ และกระทรวงการคลังกดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยดํ าเนินการรวมบัญชี  
โดยใหโอน ‘เงนิส ํารองสวนเกิน’  ไปลางหนีข้องกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ ประดุจวา หนี้กองทุนเพื่อ
การฟนฟูฯ เปนความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยหาใชความรับผิดชอบของกระทรวง
การคลังไม
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คํ าถามขอที่หา  ใครตองรับผิดภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
คํ าตอบขอที่หา กองทุนเพื่อการฟนฟูทํ าหนาที่ค้ํ ายันมิใหสถาบันการเงินลม  

โดยยึดปรัชญา ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ ภาระหนีข้องกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เกิดจากการทํ าหนาที่
ดังกลาวนี ้ความรบัผิดภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ  ในปจจุบันมีอยูอยางนอย 6 ภาคสวน

ความรับผิดสวนที่หนึ่ง ไดแก การยึดปรัชญา ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ ผูบริหาร
ธนาคารแหงประเทศไทยและรัฐบาลทุกชุดนับต้ังแตป 2528 เปนตนมา ลวนตองรับผิดในสวนนี้

ความรับผิดสวนที่สอง ไดแก การดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน โดย 
ไมปฏิบัติตามลํ าดับแหงการดํ าเนินนโยบาย (Policy Sequencing) ความผิดพลาดสํ าคัญอยูที่ 
การด ําเนินนโยบาย BIBFs (Bangkok International Banking Facilities) ในป 2536 โดยมิได 
เพิ่มความเขมงวดในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน โดยมิไดเพิ่มความเขมงวดในการ
กํ าหนดบรรทัดฐานทางการเงินที่สถาบันการเงินตองปฏิบัติ รวมทั้งความเขมงวดในการนิยามหนี้ 
ที่ไมกอรายได (NPLs) และโดยที่มิไดเพิ่มมาตรการในการจัดการลักษณะ ‘ชพีจรลงเทา’ (Foot– 
Iooseness) ของเงนิทนุ สถาบนัการเงินในประเทศสามารถกูเงินจากตางประเทศอยางสะดวกดาย
ในยุคเศรษฐกิจฟองสบูเฟองฟู แตตองเผชิญภาวะลมละลายเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย  
ภาระหนีข้องสถาบนัการเงินเหลานี้กลายเปนภาระของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ในปจจุบัน  ธนาคาร
แหงประเทศไทยตองรับผิดชอบในฐานะผูรับผิดชอบการดํ าเนินนโยบายการเงิน รัฐบาลพรรค
ประชาธปิปตย โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง ตองรับผิดนโยบาย BIBFs ในป 2536

ความรับผิดสวนที่สาม ไดแก การคํ้ าประกันเงินฝากและเงินกูของสถาบันการเงิน 
อันเปนเงื่อนไขกอนที่กองทุนการเงินระหวางประเทศจะพิจารณาจัดสรรเงินกู ฉุกเฉิน (IMF 
Standby Arrangement) ในเดอืนสิงหาคม 2540 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตองรับผิด 
ในสวนนี้

ความรับผิดสวนที่ส่ี ไดแก ความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคภายหลงัวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
แบบหดตัว (Contractionary Macroeconomic Policy) ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง (Fiscal 
Austerity) และการดํ าเนินนโยบายเงินตึง (Tight Money Policy) โดยตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับ
สูงตามใบสั่งของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ยังผลใหภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยน
เปนภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ ธุรกิจลมละลายจํ านวนมาก หนี้ที่ไมกอรายไดของสถาบันการเงิน
เพิม่พนูเปนเงาตามตวั เมือ่สถาบันการเงินเหลานี้ลมลง ความงอนแงนทางการเงินถูกถายโอนไปสู
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังกลาวนี้ยาวนาน
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เกือบขวบป รัฐบาลพรรคประชาธปิตย โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร 
นมิมานเหมนิท ตองรับผิดในสวนนี้

ความรับผิดสวนที่หา ไดแก การจัดตั้งธนาคารรัตนสนิ เพื่อทํ าหนาที่ Good Bank 
แตยงัมทิันทํ าหนาที่ ก็แปรสภาพเปน Bad Bank รัฐบาลพรรคประชาธิปตยดํ าเนินการกลบ ‘ข้ี’ 
ดวยการควบรวมกิจการธนาคารแหลมทองเขากับธนาคารรัตนสิน โดยใชชื่อธนาคารรัตนสิน 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2541 ทั้งนี้โดยใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เขาไปโอบอุม แตการควบกิจการ 
ทํ าใหขาดความโปรงใสในการพิจารณาวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ‘อุม’ ธนาคารรัตนสิน (เดิม)  
มากนอยเพยีงใด ในเดือนกรกฎาคม 2542 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ซื้อหุนธนาคารรัตนสิน (1998) 
จากกระทรวงการคลังทั้งจํ านวน และตอมาในเดือนพฤศจิกายนศกเดียวกัน ขายหุนธนาคาร 
รัตนสิน (1998) ใหแก United Overseas Bank ในสดัสวนรอยละ 75 โดยแยกสินทรัพยดอย 
คุณภาพออกมาไวในบริษัทบริหารสินทรัพย (Asset Management Company) ซึง่กองทุนเพื่อการ
ฟนฟ ู ฯ ถอืหุนทั้งหมด ปฏิบัติการที่ใหกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ กํ า ‘ข้ี’ โดยขายสินทรัพยคุณภาพดี 
ใหตางชาติเกิดขึ้นในยุคที่นายชวน หลีกภัยดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี และนายธารินทร  
นมิมานเหมนิทเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ความรับผิดสวนที่หก ไดแก ความไรประสิทธิภาพขององคการเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ในการขายทรัพยสินของสถาบันการเงิน 58 แหงที่ถูกระงับการ 
ดํ าเนนิกจิการ พรรคประชาธิปตยสงสมุนบริวารเขาไปยึดกุมตํ าแหนงสํ าคัญในองคกรแหงนี้  โดย
ไมคํ านงึถงึความรู ความสามารถ และประสบการณ กระบวนการขายทรัพยสินขาดความโปรงใส 
และมีปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน โดยไมมีการสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) เพื่อใหผูบริหาร ปรส. มคีวามรับผิดตอประชาชน ผลที่เกิดขึ้น คือ ปรส.ขายทรัพยสิน
ไดราคาตํ่ ากวาที่ควรเปนอันมาก อันกระทบตอฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ รัฐบาล
พรรคประชาธิปตยตองรับผิดในสวนนี้โดยปราศจากขอกังขา

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยแมจะตองรับผิดภาระหนี้
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แตมิไดเปนผูรับผิดแตเพียงผูเดียว กระทรวงการคลังและรัฐบาลชุดตางๆ 
นบัตังแตป 2528 เปนตนมาลวนมีสวนรับผิดดวยทั้งสิ้น
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