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คําถามขอที่หก ใครเปนผูเสนอการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทย
คําตอบขอที่หก ธนาคารแหงประเทศไทยเปนฝายนําเสนอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังพิจารณา ตามหนังสือที่ ธปท. ชบ. 1259/2541 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 ตอมา
เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2541 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ที่ ธปท. นต. 2771/2541 เสนอรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 เพื่อรองรับการรวมบัญชีของฝายการธนาคาร
และฝายออกบัตรธนาคารเขาดวยกัน หลังจากนั้น ทั้งสองฝายไดรวมพิจารณารางกฎหมายทั้งสอง
หลายครั้ง จนเห็นชอบรวมกัน และนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2541 และสงรางกฎหมายทั้งสองใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเสร็จแลว คณะ
รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 มีมติเห็นชอบรางกฎหมายทั้งสองที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ขอที่นาสังเกตก็คือ รางกฎหมายทั้งสองที่คณะ
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอน ‘เงินสํารอง
สวนเกิน’ ไปใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
คําถามขอที่เจ็ด เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองการรวมบัญชีฝายการ
ธนาคารและฝายออกบัตรธนาคารเขาดวยกัน
คําตอบขอที่เจ็ด มีเหตุผลอยางนอย 3 ประการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ยืน่ ขอเสนอนี้
เหตุผลสําคัญประการแรก ธนาคารแหงประเทศไทยตองการ ‘ลาง’ ผลขาดทุนของ
ฝายการธนาคาร ซึ่งสูญเงินตราตางประเทศจากการทําสงครามปกปองคาเงินบาทเมื่อตนป 2540
ทางการประมาณวา ผลขาดทุนนี้สูงถึง 241,920.7 ลานบาท เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ
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“รายงานฐานะการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยประจําป 2540” เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2541
บัญชีทนุ ของธนาคารแหงประเทศไทยมีฐานะติดลบ ในขณะที่ฝายออกบัตรธนาคารมีฐานะการเงิน
มัง่ คง เนือ่ งจากฝายออกบัตรธนาคารดูแลบัญชีการเงิน 3 บัญชี อันประกอบดวยบัญชีทุนสํารอง
เงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และบัญชีสํารองพิเศษ ในจํานวนนี้ บัญชีทุนสํารองเงินตรา
เปนบัญชีสาคั
ํ ญที่สุด เมื่อมีการนําธนบัตรออกใช ฝายการธนาคารตองโอนสินทรัพยตางประเทศ
ใหฝา ยออกบัตรธนาคาร เพื่อใชหนุนหลังธนบัตรออกใช ซึ่งตาม พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ.2501 ธนบัตร
ที่ออกใชตองมีทองคํา เงินตราตางประเทศ หลักทรัพยตางประเทศ และสินทรัพยตางๆที่นําสง
สมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ หนุนหลังไมตํ่ากวารอยละ 60 นอกนั้นเปนหลักทรัพยรัฐบาล
ไทย และตัว๋ เงินในประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยซื้อหรือรับชวงซื้อลดไว กอนเดือนกรกฎาคม
2540 รัฐบาลมีฐานะการคลังมั่นคง และไมมีความจําเปนในการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ
ในป2540 ฝายการธนาคารตองสงสินทรัพยตางประเทศใหฝายออกบัตรธนาคารเพื่อหนุนหลัง
ธนบัตรออกใชเต็ม 100% เนื่องจากไมมีพันธบัตรและหลักทรัพยรัฐบาลไทยที่จะใหหนุนหลัง
สินทรัพยตางประเทศถึงถูกผองถายจากฝายการธนาคารไปสูฝายออกบัตรธนาคาร เมื่อเงินบาท
มีคา ตกตําลงนั
่ บตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา ฝายออกบัตรธนาคารมีผลกําไร เพราะ
นอกจากถือเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นแลว เงินตราตางประเทศที่ถือเมื่อคิดเปนเงินบาทยังมีคา
เพิ่มขึ้นอีกดวย ธนาคารแหงประเทศไทยตองการรวมบัญชีฝายการธนาคารกับฝายออกบัตร
ธนาคารเขาดวยกัน สวนหนึ่งเพื่อ ‘ลาง’ ผลขาดทุนของฝายการธนาคาร อีกสวนหนึ่งเพื่อใหฐานะ
การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยดูดี
เหตุผลสําคัญประการที่สอง ธนาคารแหงประเทศไทยมีพันธะตองชําระคือเงินกู
ฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยที่จะเริ่มชําระคืนนับตั้งแตกลาง ป 2543 เปนตนไป
หากไมมีการรวมบัญชี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีปญหาในการชําระคืนเงินกูกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ เพราะธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจหยิบฉวยเงินตราตางประเทศและสินทรัพย
ตางประเทศใน “บัญชีทุนสํารองเงินตรา” ไปใชจายได เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยมิได
เปนเจาของ “ทุนสํารองเงินตรา” หากเปนเพียงผูดูแลรักษาและบริหารทุนสํารองเงินตราเทานั้น
สวนเงินตราและสินทรัพยตางประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถหยิบฉวยไปใชประโยชน
ไดก็มีเฉพาะแตในบัญชีของฝายการธนาคาร ซึ่งรอยหรอลงเปนอันมาก หากไมมีการรวมบัญชี
และธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจชําระคืนเงินกูกองทุนการเงินระหวางประเทศได ยอมบั่นทอน
ความนาเชือ่ ถือมิเฉพาะแตธนาคารแหงประเทศไทย หากกระทบตอประเทศไทยโดยสวนรวมดวย
เหตุผลสําคัญประการที่สาม การรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทยชวย
เพิม่ ความคลองตัวในการบริหารเงินสํารองระหวางประเทศ และชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพนโยบาย
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การเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพราะการรวมบัญชีทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ในการบริหารบัญชีการเงินทั้งปวง ภายใตขอจํากัดที่กําหนดโดยกฎหมาย
คํ าถามขอที่แปด ทางการอางวา การรวมบัญชีการเงินธนาคารกลางเปน
‘บรรทัดฐานสากล’ ดังนัน้ จึงควรใหธนาคารแหงประเทศไทยปฏิบัติตาม ‘บรรทัดฐานสากล’ ทาน
เห็นดวยหรือไมกับการใชลําดับแหงเหตุผลเชนนี้
คําตอบขอที่แปด ขอเท็จจริงปรากฏวา จากการสํารวจประเทศตางๆ รวม 52
ประเทศ มีเพียง 6 ประเทศเทานั้นที่ธนาคารกลางยังแยกบัญชีการเงินในป 2541 ไดแก สหราช
อาณาจักร สิงคโปร อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และเนปาล ขอที่นาสังเกตก็คือ ประเทศเหลานี้
ลวนแลวแตเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ และอยูในเครือจักรภพอังกฤษ
แตการอางอิง ‘บรรทัดฐานสากล’ ในการสนับสนุนใหธนาคารแหงประเทศไทย
รวมบัญชีการเงินเปนการใชลําดับแหงเหตุผลที่พึงระมัดระวังอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ธนาคารกลางบางประเทศมิไดทํ าหนาที่ออกบัตรธนาคารหรือ
ธนบัตร โดยกระทรวงการคลังหรือองคกรอิสระเปนผูทําหนาที่นี้ ดังนั้น หากมีบัญชีทุนสํารองเงิน
เงินตรา บัญชีนั้นมิไดอยูในการดูแลของธนาคารกลางตั้งแตตนแลว
ประการที่สอง การอาง ’บรรทัดฐานสากล’ ทําใหละเลยการพิจารณาบริบท
ภายในประเทศและปจจัย เชิ ง สถาบั น ที่ มีผลต อประสิท ธิภาพและประสิ ท ธิผลของการดํ าเนิน
นโยบายการเงิน บริบทภายในประเทศและปจจัยเชิงสถาบันอาจมีความสําคัญไมยิ่งหยอน หรือ
อาจมากยิ่งกวา ‘บรรทัดฐานสากล’ อาทิเชน การรวมบัญชีจะทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีความเปนอิสระมากเกินไป จนการถวงดุลอํานาจไรประสิทธิผลหรือไม การรวมบัญชีจะเปดชอง
ใหฝายการเมืองกาวกายการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยไดงายขึ้นหรือไม
ฯลฯ
คําถามขอที่เกา เหตุใดจึงมีผูคัดคานการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศ
ไทย
คําตอบขอที่เกา เหตุผลทีใ่ ชในการคัดคานอาจจําแนกเปน 2 กลุม เหตุผลกลุม
แรกเปนขอกังวลเกี่ยวกับการผลาญ ‘ทรัพยสมบัติ’ ของแผนดิน เหตุผลกลุมที่สองเปนขอกังวล
เกีย่ วกับการสูญเสียความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
ผูคัดคานจํานวนมากเปนหวง “บัญชีทุนสํารองเงินตรา” และรูส ึกหวงทุนสํารอง
เงินตรา เพราะเปนทรัพยสินที่บรรพบุรุษสะสมใหลูกหลานมาแตอดีต การรวมบัญชีเปดโอกาสให
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเจาของและมีอํานาจใชทุนสํารองเงินตรา ประสบการณจากการทํา
สงครามปกปองคาเงินบาทในชวงป 2539-2540 อันเปนการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาด ทําให
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ประชาสังคมไทยไมไวใจธนาคารแหงประเทศไทย เกรงวาภายหลังการรวมบัญชี ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะกระทําการปูยี้ปูยําทุนสํารองเงินตรา จนสรางความเสียหายแกชาติบานเมืองดังที่
เกิดขึน้ ในชวงป 2539 – 2540 กอนการรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจนําทรัพยสินจาก
“บัญชีทุนสํารองเงินตรา” มาใชประโยชนได แตภายหลังการรวมบัญชี ทรัพยสินและหนี้สินของ
“บัญชีทุนสํารองเงินตรา” ถูกโอนไปเปนของธนาคารแหงประเทศไทย
ผู  คั ด ค า นบางภาคส ว นเป น ห ว งฐานะของเงิ น สํ ารองระหว า งประเทศ
(International Reserve) ซึง่ มิใชเรือ่ งเดียวกับทุนสํารองเงินตรา เพราะเงินสํารองระหวางประเทศ
ประกอบดวยสินทรัพยตางประเทศที่กระจัดกระจายอยูในบัญชี 3 ฝาย อันประกอบดวยบัญชีฝาย
การธนาคาร บัญชีฝายออกบัตรธนาคาร และบัญชีทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน กระนั้นก็ตาม
ขอกังวลที่มีรวมกันก็คือ ความเกรงกลัววา ธนาคารแหงประเทศไทยจะผลาญเงินสํารองระหวาง
ประเทศ จนมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท
ในดานหนึง่ ผูค ดั คานเกรงวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระทางการ
เงิน (Financial Independence) มากเกินไป หากไมมีการคานอํานาจ (หรือการคานอํานาจนั้น
ไรประสิทธิผล) และไมมีการสรางกลไกการรับผิดตอประชาชน (Accountability Mechanism)
ธนาคารแห ง ประเทศไทยอาจนํ าระบบเศรษฐกิ จ ไทยสู  หุ บ เหวแห ง หายนภั ย ได โ ดยง า ย ดั ง
วิกฤติการณการเงินป 2540 ในอีกดานหนึ่ง ผูคัดคานเกรงวา ฝายบริหารจะใชอํานาจทางการเมือง
แทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรทางการเงินที่อยูในอํานาจของ
ธนาคารแหงประเทศไทย กอนการรวมบัญชี ฝายการเมืองมิอาจใชประโยชน “บัญชีทุนสํารอง
เงินตรา” เพราะมีกฎหมาย ‘ลัน่ กุญแจ’ บัญชีนี้ แตภายหลังการรวมบัญชี ฝายการเมืองสามารถ
กดดันธนาคารแหงประเทศไทยดวยวิธีการนานัปการได ไมวาจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางไร
ก็ตาม
ดวยเหตุดงั นี้ การพิจารณาประเด็นการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทย
จะพิจารณาแตเพียงวา จะรวมหรือไมรวมบัญชีมิได แตจะตองพิจารณาประเด็นปญหานี้ภายใต
บริบทความสัมพันธเชิงอํ านาจระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลังหรือฝาย
การเมือง หากระทรวงการคลังยังคง ‘ขี่คอ’ ธนาคารแหงประเทศไทยดังที่เปนอยูในปจจุบัน
ฝายการเมืองสามารถแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยไดโดยงาย หากกลไกความรับผิดทําให
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง
ประเทศไทยยอมปราศจากความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure independence) ทายที่สุด หาก
ธนาคารแหงประเทศไทยไมตองรับผิดตอประชาชน ยอมไมมีกลไกในการกดดันใหธนาคารแหง
ประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินเพื่อประโยชนสุขของราษฎร
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การกํ าหนดความสัมพันธเชิงอํ านาจระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับฝาย
การเมือง การสรางกลไกความรับผิดตอประชาชน การกําหนดขอบเขตความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งความเปนอิสระทางการเงินและความเปนอิสระดานงบประมาณ
(Budget Independence) รวมตลอดจนการสรางวัฒนธรรมความโปรงใส (Transparency) เปน
ปมเงือ่ นสําคัญที่ตองพิจารณากอนประเด็นปญหาการรวมบัญชี
คําถามขอที่สิบ ทางการและผูสนับสนุนการรวมบัญชีตอบโตผูคัดคานอยางไร
บาง
คําตอบขอที่สิบ ขอตอบโตอาจจําแนกเปน 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม กําหนดใหธนาคาร
แหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากวาเดิม โดยที่ฝายการเมืองแทรกแซงการดําเนินนโยบายการ
เงินของธนาคารแหงประเทศไทยไดยากขึ้น
ประการที่สอง รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมมีบทบัญญัติ
ปองกันมิใหธนาคารแหงประเทศไทย ‘ผลาญ’ เงินสํารองระหวางประเทศ จนเหลือนอยกวาที่จะใช
สํารองเงินตรา
ประการที่สาม ความจําเปนที่จะตองมีทุนสํารองเงินตรามีนอยลง ในปจจุบัน มี
ประเทศตางๆอยางนอย 41 ประเทศที่มิไดถือทุนสํารองเงินตรา เพราะคาของเงินขึ้นอยูกับความ
เชือ่ ถือของบุคคล มิไดขึ้นอยูกับวา มีทุนสํารองเงินตราหรือไม และมีมากนอยเพียงใด
ประการที่สี่ ทุนสํารองเงินตรา เมื่อถูก ‘ลัน่ กุญแจ’ ทําใหมิอาจนํามาใชประโยชน
แกระบบเศรษฐกิจไทย เงินเหลานี้ฝากไวในสถาบันการเงินตางประเทศและถูกจัดสรรไปให
ตางชาติใชประโยชน

