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คําถาม – คําตอบวาดวยการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทย
ฉบับประชาชน
ตอนที่สาม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คําถามขอที่สิบเอ็ด เหตุใดกระบวนการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศ
ไทยจึงเปนไปอยางลาชา ทั้ง ๆที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรางกฎหมายแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และพ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 ฉบับที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2541
คํ าตอบข อ ที่ สิ บ เอ็ ด ความล า ช า มิ ไ ด เ กิ ด จากธนาคารแห ง ประเทศไทย
หากแตเกิดจากกระทรวงการคลัง เพราะกระทรวงการคลังทราบวา ธนาคารแหงประเทศไทยกําลัง
ดํ าเนินการปรับโครงสรางภายใน ซึ่งตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย
จึงเสนอใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณารวมเรื่องการรวมบัญชีและการปรับโครงสรางธนาคาร
แหงประเทศไทยเขาดวยกันในการแกไขกฎหมายเพื่อใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0303/5678 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2542
ธนาคารแหงประเทศไทยตอบสนองขอเรียกรองของกระทรวงการคลัง โดยดําเนิน
การแกไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2485 และ พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501
ดวยการรวมเรื่องการรวมบัญชีและการปรับโครงสรางเขาดวยกัน ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ
รางกฎหมายทั้งสองใหกระทรวงการคลังพิจารณาตามหนังสือที่ ธปท. ม. 2377/2542 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2542 กระบวนการพิจารณารางกฎหมายทั้งสองเปนไปอยางเชื่องชา เพราะติดขัด
ประเด็นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอบเขตความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย กระนั้นก็ตาม หาไดมีขอขัดแยง
ในประเด็นการรวมบัญชีไม และอาจกลาวไดวา ตลอดป 2542 ทั้งสองฝายมิไดมีพิพาทะใน
ประเด็นนี้แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะไมพอใจที่กระทรวงการคลังยังคงตองการควบคุมและ
กํากับธนาคารแหงประเทศไทยตอไปก็ตาม
ตอมาเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 กระทรวงการคลังเสนอรางพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ…. รวมทั้งรางกฎหมายการเงินอื่นๆรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ เพื่อใหคณะ
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รัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0319/3027 ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แตยงั มิทนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีจะพิจารณารางกฎหมายการเงินทั้ง 5 ฉบับ กระทรวง
การคลังมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กค 0319/3166 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2543 เสนอ
เพิ่มหลักการของรางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ…..ที่เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 จากเดิมที่ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินของบัญชีในฝาย
ออกบัตรธนาคารเขาเปนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น มาเปนการให
แบงสินทรัพยสวนหนึ่งใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินดวย เพื่อลด
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ที่รัฐบาลจะตองรับภาระ อันจะเปนการชวยบรรเทาภาระ
ในงบประมาณรายจายประจําปในอนาคต
หนังสือกระทรวงการคลังถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กค 0319/ 3166 ลงวันที่
14 กุมภาพันธ 2543 ถือไดวาเปนชนวนแหงวิวาทะและ ‘สงคราม’ ระหวางธนาคารแหงประเทศ
ไทยกับกระทรวงการคลัง ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยตองการรวมบัญชีการเงิน เพื่อลางผล
ขาดทุนของฝายการธนาคารและเพื่อความเปนอิสระในดานการเงิน (Financial Independence)
มากขึน้ กระทรวงการคลังขอแบงปน ‘เงินสํารองสวนเกิน’ เพือ่ นําไปบรรเทาภาระหนี้ของกองทุน
เพือ่ การฟนฟู ฯ
คําถามขอที่สิบสอง เหตุใดกระทรวงการคลังจึงเพิ่งขอ ‘แบงเคก’ หรือขอ ‘แบง
กันกิน’ กับธนาคารแหงประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ 2543
คําตอบขอที่สิบสอง กระทรวงการคลังมีอาการ ‘ตายดาน’ ทางการคลัง มิได
ตระหนักเทาที่ควรวา วิกฤติการณการเงินกําลังแปรเปลี่ยนเปนวิกฤติการณการคลัง ทั้งที่ขอมูล
สถิตปิ รากฏใหเห็นตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2542 แลว ในดานหนึ่ง กระทรวงการคลังพยายาม
ใชงบประมาณแผนดินเปนกลไกในการอัดฉีดการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยดําเนินนโยบาย
งบประมาณขาดดุล รวมทั้งการกอหนี้ตางประเทศจํานวนมาก แตแทนที่กระทรวงการคลังจะดูแล
ใหมีการใชงบประมาณและเงินกูตางประเทศไปในทางเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึง่ จะเปนประโยชนในการแกปญหาในขั้นรากฐาน กระทรวงการคลังกลับปลอยให
มีการใชทรัพยากรแผนดินในลักษณะอีหลุยฉุยแฉก มีการนําเงินกูตางประเทศมา ‘แบงกันกิน’
ระหวางพรรครวมรัฐบาล แมสํานักงานตรวจเงินแผนดินจะทักทวง แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
กลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร เพียงเพื่อ ‘เสถียรภาพ’ ของรัฐบาล กระทรวงการคลังเองเปนตัวการ
ในการผันทรัพยากรของแผนดินไปใชจายเปนงบประชาสัมพันธ เพื่อ ‘ซื้อ’ อาจารยมหาวิทยาลัย
บางคนที่ทําตัวเปน ‘นักวิชาการนายหนา’ เพียงเพือ่ ใหบรรเทาการวิพากษรัฐบาล ในอีกดานหนึ่ง
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กระทรวงการคลังพยายามไมรับภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ เพราะการรับภาระดังกลาวยอมมี
นัยวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยตองขึ้นอัตราภาษี ไมประเภทหนึ่งก็ประเภทใด ซึ่งมีผลในการ
ลดทอนคะแนนนิยมทางการเมือง ดวยเหตุดังนั้น กระทรวงการคลังจึงพยายามขอ ‘แบงกันกิน’ กับ
ธนาคารแหงประเทศไทย
แตการ ‘แบงเคก’ หรือ ‘แบงกันกิน’ เปนหลักการสําคัญที่ตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ การที่กระทรวงการคลังขอเพิ่มเติมหลักการดังกลาวกอนที่คณะรัฐมนตรีจะประชุม
พิจารณารางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยเพียงวันเดียว หากมิใชเปนเพราะอาการ ‘ตายดาน’
ทางการคลังดังที่สาธยายขางตน เนื่องเพราะเพิ่งตระหนักถึงความออนแอทางการคลังและฐานะ
การคลังที่เสื่อมทรุด ก็เปนเพราะกระทรวงการคลัง ‘เลนไมซื่อ’ กับธนาคารแหงประเทศไทย ขอให
สังเกตวา กระทรวงการคลังเสนอรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยและรางกฎหมายเงินตราให
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2543 เพียงชั่วเวลา 4 วันตอมา กระทรวงการคลัง
เสนอขอใหเพิ่มหลักการ ‘แบงกันกิน’ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ ศกเดียวกัน ในระหวางวันที่ 10 ถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ กระทรวงการคลังดําเนินการ ‘หักคอ’ ใหธนาคารแหงประเทศไทยตองเดินตาม
โดยทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยไมมีเวลาตั้งตัว
ในการประชุมคณะรัฐมนตีเพื่อพิจารณารางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย
และรางกฎหมายการเงินอื่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2543 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเลือก
ใชยุทธวิธี ‘ดับเครื่องชน’ คณะรัฐมนตรี
คําถามขอที่สิบสาม กระทรวงการคลังตองการใหธนาคารแหงประเทศไทย
‘แบงเคก’ เพือ่ ลางภาระหนีข้ องกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวนมากนอยเพียงใด
คํ าตอบข อที่สิบสาม ไมมี เ อกสารราชการหรื อมติท างการเกี่ ยวกับเรื่องนี้
มีแตคําใหสัมภาษณของขาราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง ตัวเลขที่ปรากฏในหนาหนังสือ
พิมพในเบื้องตนอยูในชวง 700,000 - 800,000 ลานบาท ตอมาขอเรียกรองลดหยอนลงเหลือ
300,000 ลานบาท แหลงขาวทีเ่ ชื่อถือไดรายงานวา เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศเสนอ
ความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ ‘เจียดเงิน’ ใหกระทรวงการคลังไดถึง 200,000
ลานบาท โดยไมกระทบตอฐานะการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ทายที่สุดตกลงกันที่วงเงิน
130,000 ลานบาท
ธนาคารแหงประเทศไทยพายแพ ‘สงครามใหญ’ (War) แตชนะ ‘สงครามเล็ก’
(Battle) ธนาคารแหงประเทศไทยจําตอง ‘เจียดเงิน’ ใหกระทรวงการคลังเพื่อนําไปบรรเทาความ
เสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แตเงินที่เจียดใหนั้นมีปริมาณนอยกวาที่กระทรวงการคลัง
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ตองการมาก โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยประสบความสําเร็จในการกําหนดหลักการพื้นฐาน
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แมคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2543 จะ
มีมติใหโอนสินทรัพยและหนี้สินของบัญชีในฝายออกบัตรธนาคารไปใหธนาคารแหงประเทศไทย
และกองทุนเพือ่ การฟนฟูฯ แตในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ ศกเดียวกัน มี
การแกไขมติ โดยใหโอนสินทรัพยและหนี้สินของฝายออกบัตรธนาคารไปใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยกอน เพื่อแกไขปญหาการขาดทุนและเพื่อเสริมทุนประกอบการของธนาคารแหงประเทศไทย
ใหมงั่ คง หากมีสินทรัพยเหลือจึงจะโอนใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
ประการที่สอง ธนาคารแหงประเทศไทยผลักดันใหมีการเก็บเงินสํารองจํานวน
มาก เพื่อวา ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ทีจ่ ะ ‘แบงปน’ ใหกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ จะไดมีนอยลง ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดหลักการใหถือเงินตราตางประเทศเปนทุนสํารองเงินตราในอัตรา 100%
ของมูลคาธนบัตรออกใช และจะไมนําเงินตราตางประเทศจากบัญชีทุนสํารองเงินตราออกใชจน
กวาจะมีเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เทาตัว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เงินตราตางประเทศในบัญชีทุนสํารองเงินตรา
จะตองมีถึง 200% ของมูลคาธนบัตรออกใชเปนอยางนอย ในอีกดานหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนดหลักการวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองธํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดย Bank for International Settlements ในอัตราไมตํ่ากวา 8.5% ทั้งนี้
โดยอางวา ธนาคารแหงประเทศไทยประกอบธุรกรรมดุจเดียวกับสถาบันการเงินเอกชนในดาน
การซื้อขายเงินตราและเงินตราตางประเทศและในดานการกูยืมและการใหกูยืม อยางไรก็ตาม
นักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยถือทุนสํารองเงินตราและเงิน
กองทุนมากเกินไป
คําถามขอที่สิบสี่ มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรอะไรบางที่ใชสนับสนุนการจัดสรร
‘เงินสํารองสวนเกิน’ เพือ่ บรรเทาภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
คําตอบขอที่สิบสี่ นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเพงพิเคราะหเฉพาะ ‘เหตุผล
ทางเศรษฐศาสตร’ โดยมิไดใหความสําคัญแกเหตุผลทางการเมืองและเหตุผลเชิงสถาบันเทาที่ควร
ทั้งๆที่เหตุผลเหลานี้มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอน หรืออาจมากกวา ‘เหตุผลทางเศรษฐศาสตร’
อยางไรก็ตาม เมื่อถามถึงเหตุผลทางเศรษฐศาสตร นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักมีหลักการในการ
พิจารณาวา ควรจะมีการนําทรัพยากรในแผนดินมาใชประโยชนอยางเต็มที่ ยิ่งในยามที่สังคม
เศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญวิกฤติการณเศรษฐกิจเชนนี้ ยิ่งสมควรระดมสรรพกําลังในการฝาวิกฤติ
ในเมื่ อ ธนาคารแหง ประเทศไทยมี ท รัพ ยากรลน เหลือ ภายหลัง การรวมบั ญชี สมควรที่ จ ะผั น
ทรัพยากรไปใชแกปญหากองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนิน
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นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยเอง แมจะมิอาจโทษเปนความผิดทั้งหมดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตาม
เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีทรัพยากรลนเหลือภายหลังการวมบัญชี?
และมีเหตุผลสนับสนุนการใช ‘เงินสํารองสวนเกินอะไรบาง?
นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักตอบคําถามขางตนนี้อยางนอย 5 แนวทาง คือ
แนวทางที่หนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางไมมีความจําเปน
ที่จะตองมีทุนประกอบการจํานวนมาก เพราะธนาคารแหงประเทศไทยมิใชสถาบันการเงินเอกชน
ทีต่ อ งการธํารงเงินกองทุนระดับสูงเพื่อความมั่นคงและความนาเชื่อถือ พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2485 กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีทุนประเดิมเพียง 20 ลานบาท รางกฎหมาย
ฉบับใหมยังคงกํ าหนดทุนประเดิมระดับเดิม การที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดที่จะธํ ารง
อัตราสวนระหวางเงินกองทุนกับสินทรัพยในระดับ 8.5% ดุจเดียวกับสถาบันการเงินเอกชน
เปนเรื่องเกินจําเปน
แนวทางที่สอง การนําธนบัตรออกใชไมมีความจะเปนตองถือทุนสํารองเงินตรา
ประเทศที่ถือทุนสํารองเงินตราหลายตอหลายประเทศตางเลิกถือทุนสํารองเงินตรา จนกลายเปน
แนวโนมใหมในสังคมเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะเหตุวา คาของเงินมิไดขึ้นอยูกับการมีทุนสํารองหรือ
ไม หรือมีทนุ สํารองมากนอยเพียงใด หากแตขึ้นอยูกับความเชื่อถือของบุคคล หากธนาคารแหง
ประเทศไทยปรับสูท ศิ ทางแหงการเลิกถือทุนสํารองเงินตรา ทุนสํารองเงินตราที่มีอยูสามารถนํามา
ใชประโยชนได
แนวทางที่สาม ความจําเปนในการถือเงินสํารองระหวางประเทศ (International
Reserve) มีนอยลง เนื่องจากรัฐบาลเลือกใชระบบอัตราและเปลี่ยนแบบลอยตัวชนิดที่มีการ
จัดการ (Managed Floating Exchange Rate System) ตางจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ซึง่ ธนาคารแหงประเทศไทยตองถือเงินสํารองระหวาง
ประเทศจํานวนมากเพื่อใชธํารงเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน กระนั้นก็ตามความจําเปนในการ
ถือเงินสํารองระหวางประเทศมิไดหมดไป เนื่องจากภายใต Managed Floating Exchange Rate
System ธนาคารแห ง ประเทศไทยยังคงแทรกแซงการเคลื่อ นไหวของอั ตราแลกเปลี่ย นเปน
ครัง้ คราว แตการทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยสิ้นความจําเปนในการธํารงเงินสํารองระหวางประเทศ
จํานวนมาก ทําใหสามารถปลดปลอยเงินสํารองระหวางประเทศที่มีอยูมาใชประโยชนในการกอบกู
วิกฤติการณเศรษฐกิจ
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แนวทางที่สี่ การเก็บทุนสํารองเงินตราและเงินสํารองระหวางประเทศจํานวน
มากมีคา เสียโอกาส ในปจจุบัน เงินสํารองระหวางประเทศสัดสวนสําคัญฝากไวกับสถาบันการเงิน
ตางประเทศ โดยไดดอกเบี้ยในอัตราไมสูง หากนําเงินสํารองระหวางประเทศ ‘สวนเกิน’ มาใช
ประโยชนในโครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนแกสังคม (Social Rate of Return) สูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไดรับ นาจะเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวม
แนวทางที่หา หากไมจัดสรร ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ของธนาคารแหงประเทศไทย
มาบรรเทาภาระหนี้ ข องกองทุ น เพื่ อ การฟ  น ฟู ฯ กระทรวงการคลั ง ต อ งปรั บ อั ต ราภาษี อ ากร
บางประเภท เพื่อจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นสําหรับการชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ประชาชน
ตองรับภาระภาษีอากรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอื่นๆตามมา ในประการ
สําคัญ รัฐบาลตองเผชิญกับขีดจํากัดทางการคลังมากขึ้น

