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คําถาม – คําตอบวาดวยการรวมบัญชีการเงินธนาคารแหงประเทศไทย
ฉบับประชาชน
ตอนที่สี่
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คําถามขอที่สิบหา ‘เงินสํารองสวนเกิน’ในธนาคารแหงประเทศไทยที่กลาวถึง
ขางตนนั้น คืออะไร และมีปริมาณมากนอยเพียงใด
คําตอบขอที่สิบหา ศัพทดงั กลาวนี้มิใชศัพทวิชาการ และไมมีคํานิยามของทาง
ราชการ หากแตเปนศัพทที่บัญญิติขึ้นเพื่อใหหมายถึงทรัพยากรทางการเงินสวนที่เกินความจําเปน
ในธนาคารแหงประเทศไทย กอนการรวมบัญชี ทรัพยากรทางการเงินสวนที่เกินความจําเปนมิได
รวมบัญชีทุนสํารองเงินตรา ภายหลังการรวมบัญชี การประมาณการ ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ตอง
ครอบคลุมบัญชีทนุ สํารองเงินตราดวย เพราะบัดนี้ธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนเปนเจาของและ
มีอานาจเบิ
ํ
กจายบัญชีดังกลาว
ปริมาณ ‘เงินสํารองสวนเกิน’ มีมากนอยเพียงใดยอมขี้นอยูการนิยาม ‘ทรัพยากร
ระดั บ ที่ จํ าเป น และพอเพี ย ง’ แก ก ารทํ าหน า ที่ ธ นาคารกลางของธนาคารแห ง ประเทศไทย
หาก ‘ทรัพยากรระดับที่จําเปนและพอเพียง’ ถูกกําหนดไวในระดับสูง ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ก็จะ
มีนอย หาก ‘ทรัพยากรระดับที่จําเปนและพอเพียง’ ถูกกําหนดไวในระดับตํ่า ‘เงินสํารองสวนเกิน’
ก็จะมีมาก
คําถามขอที่สิบหก เหตุใดจึงเกิด ‘สงคราม’ ระหวางธนาคารแหงประเทศไทย
กับกระทรวงการคลัง?
คําถามขอที่สิบหก คําถามขอนี้ตองถาม ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุลและนาย
ธารินทร นิมมานเหมินท ไมมีใครตอบคําถามนี้ได อยางไรก็ตาม ปรากฏการณที่อยูในความรับรู
ของสาธารณชน ก็คือ กระทรวงการคลังตองการใช ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ในการชําระลางหนี้ของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แตธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการใหกระทรวงการคลังลวงเงินไปใช
มองในแงกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังตองการใหธนาคารแหงประเทศไทย ‘รวมดวย
ชวยกัน’ แกวิกฤติการณเศรษฐกิจ ในเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีทรัพยากรลนเหลือภายหลัง
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การรวมบัญชี ก็นาจะ ‘แบงกันกิน แบงกันใช’ จึงจะเรียกวารักกันจริง มองในแงธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเห็นวา การ ‘ลวงลูก’ ของกระทรวงการคลัง นอกจาก
จะเปนอาการที่ไมสุภาพแลว ยังเปนการลิดรอนและลวงเกินความเปนอิสระของธนาคารแหง
ประเทศไทยอีกดวย หากธนาคารแหงประเทศไทยมีทรัพยากรลนเหลือจริง ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะเปนฝายจัดสรรใหเอง ไมควรมา ‘ลวงลูก’ ประดุจหนึง่ ไพรตะพุนชาง ในประการสําคัญ
ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีทรัพยากรลนเหลือ ดังการคาดเดาของกระทรวงการคลัง เพราะ
นอกจากตองใชไปในการสํารองเงินตราและใชในการประกอบธุรกรรมของธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว ยังตองกันไวชําระเงินกูคืนกองทุนการเงินระหวางประเทศอีกดวย
ธนาคารแหงประเทศไทยตองเลนเกมตั้งรับ เมื่อสื่อมวลชนจํานวนไมนอยเสนอ
ขาวเขาขางกระทรวงการคลัง สวนหนึ่งดวยความเห็นอันบริสุทธิ์ อีกสวนหนึ่งเพราะเคยรับ
งบประชาสัมพันธจากกระทรวงการคลัง หรือรับความ ‘การุณย’ จากรัฐมนตรีเจากระทรวง เกม
ตั้งรับของธนาคารแหงประเทศไทยอยูที่การแสดงวา ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีทรัพยากร
ลนเหลือ โดยอางวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองกันทุนสํารองเงินตรา 200% ของธนบัตรออกใช
และธํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยอยางนอย 8.5%
รัฐบาลและกระทรวงการคลังตองเปนฝายตั้งรับ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย
พยายามสื่อขาวสารสูสาธารณชนวา ฝายการเมืองกําลังลวงลํ้าปริมณฑลแหงการปฏิบัติหนาที่
ของธนาคารแหงประเทศไทย พรอมทั้งยํ้าวา สังคมเศรษฐกิจไทยยังมิไดมีฐานะการเงินอันมั่นคง
และมีความจําเปนตองธํารงทุนสํารองเงินตราในอัตราสูง รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จําตองแกมติ
คณะรัฐมนตรี โดยใหโอนสินทรัพยและหนี้สินของฝายออกบัตรธนาคารไปใหธนาคารแหงประเทศ
ไทย เพื่อแกปญหาการขาดทุนของธนาคารแหงประเทศไทยและเสริมฐานะการเงินใหมั่นคง
เสียกอน หากมีสนิ ทรัพยเหลือจึงจะโอนใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ แมกระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทยจะตกลงวงเงินกันไดวา ภายหลังการรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทยจะโอน
‘เงินสํารองสวนเกิน’ ใหกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ 130,000 ลานบาท แตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29
กุมภาพันธ 2543 ทําใหเกิดสภาวะความไมแนนอนวา ธนาคารแหงประเทศไทยจะเริ่มโอน ‘เงิน
สํารองสวนเกิน’ ใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดเมื่อไร
คําถามขอที่สิบเจ็ด เหตุใดจึงมีผูคัดคานการนํา ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ภายหลัง
การรวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทยไปชําระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ
คําตอบขอที่สิบเจ็ด ในขณะที่กลุมผูสนับสนุนการนํา ‘เงินสํารองสวนเกิน’
ไปบรรเทาภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ยึดปรัชญา ‘รวมดวยชวยกัน’ ขอถกเถียงมีแตเพียงวา
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‘เงินสํารองสวนเกิน’ มีปริมาณมากนอยเพียงใด กลุมผูคัดคานนําเสนอเหตุผลที่แตกตางกันอยาง
นอย 4 แนวทาง
แนวทางที่หนึ่ง ขอคัดคานพื้นฐานอยูที่การคัดคานการรวมบัญชี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการโอนบัญชีของฝายออกบัตรธนาคารไปใหธนาคารแหงประเทศไทย ฝายออกบัตร
ธนาคารดูแลบัญชีทุนสํ ารองเงินตรา ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยที่บรรพบุรุษสะสมใหลูกหลาน
แมธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนผูดูแลรักษาบัญชีนี้ แตธนาคารแหงประเทศไทยหาไดเปน
เจาของไม การรวมบัญชีจะเปลี่ยนสถานะธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนเจาของบัญชีทุนสํารอง
เงินตรา โดยที่มีอํานาจเบิกจายบัญชีนี้ กลุมผูคัดคานตั้งคําถามวา หากการรวมบัญชีเกิดขึ้น
กอนเดือนกรกฎาคม 2540 ทุนสํารองเงินตราจะยังมีเหลืออยูอีกหรือไม ในเมื่อผูบริหารธนาคาร
แหงประเทศไทยทําสงครามปกปองคาเงินบาทดวยอาการหนามืด แมวารางกฎหมายธนาคารแหง
ประเทศไทยฉบับใหมจะมีบทบัญญัติปองกันมิใหธนาคารแหงประเทศไทย ‘ผลาญ’ เงินสํารอง
ระหวางประเทศจนเหลือนอยกวาที่จะใชสํารองเงินตรา แตกลุมผูคัดคานไมแนใจวา บทบัญญัติ
เชนนี้จะปองกันการ ‘ผลาญ’ เงินสํารองระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด เพราะมี
ประจักษพยานชัดแจงวา แมจะมีกฎหมายกําหนดการสํารองเงินตรา แตธนาคารแหงประเทศไทย
ก็ทําสงครามเงินบาท จนเงินสํารองระหวางประเทศเหลือไมพอที่จะใชเปนทุนสํารองเงินตราตาม
กฎหมาย กลุมผูคัดคานมิไดคัดคานปรัชญา ‘รวมดวยชวยกัน’ เมื่อมีความจําเปนในการแกไข
วิกฤติการณเศรษฐกิจ และบัญชีทุนสํารองเงินตรามีฐานะมั่นคง ก็อาจนํา ‘เงินสํารองสวนเกิน’
มาใชประโยชนได ดวยการตรากฎหมายซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา กลุมผูคัดคาน
ยืนยันการ ‘ลั่นกุญแจ’ บัญชีทุนสํารองเงินตรา หากตองการนําเงินจากบัญชีนี้มาใชประโยชน
ตองตรากฎหมายซึ่งผานกระบวนการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญัติ กลุมผูคัดคาน
มีความเห็นวา จารีตที่มีมาแตอดีตนี้ แมจะเปนจารีตอนุรักษนิยม แตเปนจารีตที่ใหความสําคัญแก
เสถียรภาพและความมั่งคงทางการเงินโดยพื้นฐาน
แนวทางที่สอง ขอคัดคานอยูที่ลักษณะ ‘เฉพาะกิจ’ ของการนํา ‘เงินสํารอง
สวนเกิน’ มาใช ผูค ดั คานตองการใหมีการกําหนดลําดับกอนหลังในการดําเนินนโยบาย (Policy
Sequencing) กอนที่จะนํา ‘เงินสํารองสวนเกิน’ มาใช และกอนที่จะดําเนินการรวมบัญชี จะตอง
มีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) ทีช่ ดั เจน และมีกติกาการเลนเกม (Rules of the
Game) ทีโ่ ปรงใส ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณากอนประเด็นอื่น ก็คือ ความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางกระทรวงการคลัง (ฝายการเมือง) กับธนาคารแหงประเทศไทย และความเปนอิสระของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยควรจะมีความเปนอิสระทางการเงิน (Financial
Independence) และความเปนอิสระดานการงบประมาณ (Budget Independence) หรือไม
เพียงใด
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หากธนาคารแห ง ประเทศไทยขาดความเปน อิสระ โดยตอ งขึ้น ต อกระทรวง
การคลัง การรวมบัญชีอาจเปดชองใหกระทรวงการคลัง ‘สั่ง’ ใหธนาคารแหงประเทศไทยนํา
‘เงินสํารองสวนเกิน’ ไปใชจายดานตางๆ ดุจเดียวกับ ‘สั่ง’ ใหธนาคารกรุงไทยก็ดี ธนาคารออมสิน
ก็ดี หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรก็ดี ‘อุม’ ธุรกิจหรือกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิ จที่ เ ปน ฐานอํ านาจของพรรคการเมื อ งที่กุม อํ านาจการบริ ห ารกระทรวงการคลัง
ในสภาวการณเชนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีฐานะไมแตกตางจากสถาบันการเงินภายใต
การกํากับของกระทรวงการคลัง
การรวมบั ญ ชี ทํ าให ธ นาคารแห ง ประเทศไทยมี ค วามเป น อิ ส ระทางการเงิ น
มากกวาเดิม เพราะธนาคารแหงประเทศไทยเปนเจาของและมีอํ านาจเบิกจายบัญชีทุกบัญชี
ตางจากเดิมที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีอํานาจเบิกจายบัญชีทุนสํารองเงินตรา แตถาธนาคาร
แหงประเทศไทยตองขึ้นตอกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังอาจใชอํ านาจทั้งโดยนิตินัย
และพฤตินัยแทรกแซงการใชทรัพยากรทางการเงินที่อยูในอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยได
ในประการสําคัญ ความเปนอิสระทางการเงิน โดยปราศจากการถวงดุล เกื้อกูลใหธนาคารแหง
ประเทศไทย ‘ผลาญ’ ทรัพยากรของแผนดินได
ความเปนอิสระดานงบประมาณทําใหธนาคารแหงประเทศไทยลดการขึ้นตอฝาย
การเมือง แตมีขอเสียที่เปดชองใหมีการใชทรัพยากรเกินกวาระดับอันสมควร
ดังนี้ จะเห็นไดวา ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกระทรวงการคลัง (ฝายการ
เมือง) กับธนาคารแหงประเทศไทยเปนเรื่องสํ าคัญ จะตองมีการกํ าหนดกรอบความสัมพันธ
ดังกลาวนีอ้ ยางชัดเจน รวมทั้งการกําหนดขอบเขตความเปนอิสระทางการเงินและความเปนอิสระ
ด า นการงบประมาณ ในประการสํ าคั ญ จะต อ งงสร า งกลไกความรั บ ผิ ด ที่ มี ต  อ ประชาชน
(Accountability Mechanism) และสรางกติกาและวัฒนธรรมความโปรงใส (Transparency)
ความเปนอิสระโดยปราศจากความรับผิดและความโปรงใส เกื้อกูลตอการสรางหายนภัย
แนวทางที่สาม ขอคัดคานอยูที่ความจํากัดของ ‘เงินสํารองสวนเกิน’ ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมขอคัดคานนี้ โดยยืนยันวา ธนาคารแหงประเทศไทยตองมีทุนสํารอง
เงินตราในระดับสูง และตองมีทุนประกอบการในอัตราสัมพัทธเดียวกับสถาบันการเงินเอกชน นัย
ของขอคัดคานมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก สังคมเศรษฐกิจไทยยังคงตองมีทุนสํารองเงินตรา และมิอาจ
เดินตามแนวโนมสากลที่ละทิ้งการสํารองเงินตราได ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตตองมีทุนสํารอง
เงินตราเทานัน้ หากตองมีปริมาณมากๆดวย เนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง
การสํารองเงินตราชวยเสริมความมั่นคงใหแกระบบเศรษฐกิจไทย
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ประการที่ สอง ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงตองถือเงินสํ ารองระหวาง
ประเทศ แมวาทางการจะละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate
System) แลวก็ตาม แตความจําเปนในการถือเงินสํารองระหวางประเทศมิไดหมดไป เพราะระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนใหมมิใชระบบเสรี หากแตเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มีการจัดการ
(Managed Floating Exchange Rate System) ธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองถือเงินสํารอง
ระหวางประเทศสํ าหรับการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเปนครั้งคราว นอกจากนี้ ยังตองถือ
เงินสํารองระหวางประเทศสําหรับการใชจายในยามฉุกเฉินหรือยามที่เกิดวิกฤติการณอีกดวย
แนวทางที่สี่ ขอคัดคานอยูที่การลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การที่กระทรวงการคลังสงลิ่วลอออกมา ‘ขยม’ ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหปลดปลอย
‘เงินสํ ารองสวนเกิน’ ไปใชชําระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนการลิดรอนความเปนอิสระของ
ธนาคารแห ง ประเทศไทย ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า วนี้ มี ผ ลในการทํ าลายความน า เชื่ อ ถื อ ในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การสูญเสียความนาเชื่อถือมีผลในการทําลายประสิทธิผลของ
การดําเนินนโยบายการเงิน เพราะชุมชนการเงินทั้งภายในและระหวางประเทศเกิดความไมแนใจ
วา ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา (Commitment Technology)
หรือไม ในเมื่อถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง
คํ าถามขอที่สิบแปด อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการ
รวมบัญชี และตอมาจัดสรร ‘เงินสํารองสวนเกิน’ จํานวน 130,000 ลานบาทใหแกกองทุนเพื่อการ
ฟนฟู ฯ
คําตอบขอที่สิบแปด ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นมีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระทางการเงินและความ
เปนอิสระดานการงบประมาณขึ้น และมีความคลองตัวในการดําเนินนโยบายการเงินมากกวาเดิม
แตการขาดกลไกความรับผิดตอประชาชนทําใหอํานาจในการใชทรัพยากรทางการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทยปราศจากการถวงดุลที่เหมาะสม การขาดกติกาความโปรงใสทําใหสาธารณชน
มิอาจตรวจสอบการทํางานของธนาคารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพได หากความทรงจํา
เกีย่ วกับวิกฤติการณการเงินป 2540 ยังดํารงอยู การ ‘ผลาญ’ เงินสํารองระหวางประเทศในระดับ
ที่เคยเกิดขึ้นอาจไมเกิดขึ้นอีก แตหามีหลักประกันวาจะไมมีโอกาสเกิดขึ้นเลย ความเปนอิสระ
ด า นการงบประมาณโดยปราศจากการถ ว งดุ ล ไม เ พี ย งแต จ ะเกื้ อ กู ล การจั ด สรรโบนั ส และ
ผลตอบแทนแกพนักงานและผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น หากยังเปดชองใหมีการ
ใชทรัพยากรในทางสูญเปลาอีกดวย
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ประการที่สอง ฝายการเมือง (กระทรวงการคลัง)สามารถแทรกแซงการจัดสรร
‘เงินสํารองสวนเกิน’ ของธนาคารแหงประเทศไทยได ภายใตกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย
ฉบับใหม ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยยังคงตองขึ้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ประการที่สาม เหตุปจจัยในการใช ‘เงินสํ ารองสวนเกิน’ ของธนาคารแหง
ประเทศไทยยังคงดํารงอยู การดํารงอยูของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ควบคูกับปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมมิได’ มีนยั สําคัญวา กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จะยังตองกอหนี้เพื่อ ‘อุม’ สถาบันการเงิน
ทีม่ ฐี านะงอนแงนอีกในอนาคต โดยที่อาจตองขอ ‘เงินสํารองสวนเกิน’ จากธนาคารแหงประเทศ
ไทยมาลางหนีอ้ ีก นอกจากนี้ เหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิด ‘สงคราม’ ระหวางธนาคาร
แหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลังครั้งนี้ ก็คือ ความงอนแงนของฐานะการคลัง อันเปนเหตุให
กระทรวงการคลังมิอาจรับภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯได ความงอนแงนของฐานะการคลัง
ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการผลาญงบประมาณแผ น ดิ น โดยไม คํ านึ ง ถึ ง ประโยชน สุ ข ของปวงชน
อี ก ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากภาระหนี้ส าธารณะที่ถีบตัว สูง ขึ้น การกอหนี้ตางประเทศโดยไมตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา จะยังอาจบั่นทอนฐานะการคลังไดอีก โดยที่สังคมไทยมิไดประโยชน
จากเงินกูตางประเทศเทาที่ควร

