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ปญหาพื้นฐานในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 สะทอนใหเห็นปญหาพื้นฐานในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลไทย บัดนี้ เวลาลวงเลยมากวา 2 ขวบป ไมปรากฏวา
รัฐบาลพรรคประชาธิปต ย ทั้งนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร นิมมานเหมินท
รับมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แสดงความตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา
พืน้ ฐานดังกลาว
จริงอยู แมวารัฐบาลตองใชเวลาในการแกไขภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเฉพาะหนา
แตรฐั บาลก็อยูในวิสัยที่จะแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและแกไขปญหาพื้นฐานดังกลาวนี้ ควบคู
ไปกับการแกปญหาเฉพาะหนาได
เมื่อกระทรวงการคลังแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) ตามคําสั่งที่ 376/2540 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2540 นั้น สาธารณชนหลงเขาใจวา กระทรวงการคลังเอาจริงในการปฏิรูประบบ
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการเงิน แตแลวกาลเวลา
ก็พสิ จู นใหเห็นวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมิไดสนใจเรื่องนี้แมแตนอย หากแตอาศัยรายงานของ
ศปร. เปนพื้นฐานความชอบธรรมในการแตงตั้งคณะกรรมการ ศศปร. หรือ ศปร.2 (คณะกรรมการ
การศึกษารายงานคณะกรรมการการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบการเงินของประเทศ) เพื่อดําเนินการ ‘ลางแคน’ ทางการเมือง แตแลวอาการเริงรา
ตองสะดุดลง เมื่อถูกทักทวงวา คณะกรรมการ ศศปร.หรือ ศปร.2 ขาดความชอบธรรมทาง
กฎหมาย
กระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทยมีปญหา
พืน้ ฐานอยางนอย 6 ประการ คือ
(1) การกํ าหนดความรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ฐานระหว า งหน ว ยราชการต า งๆ
(Responsibility Assignment) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมอบหนาที่ในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อบรรลุเปาหมายตางๆ (Target Assignment)
(2) การมอบอํานาจในการใชเครื่องมือ (Instrument Assignment)
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(3)
(4)
(5)
(6)

การประสานการดําเนินนโยบายและการใชเครื่องมือ (Policy Coordination)
การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)
ความโปรงใส (Transparency)
ความรับผิด (Accountability)

การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบพื้นฐานระหวางหนวยราชการตางๆเปนปญหา
มาเปนเวลาชานาน เนื่องจากไมมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่แนชัด อาทิเชน ไมมีความ
ชัดเจนวา หนวยราชการใดรับผิดชอบเปาหมายดุลการคาระหวางประเทศ (กระทรวงพาณิชยหรือ
ธนาคารแหง ประเทศไทย) หน ว ยราชการใดรับผิดชอบเปา หมายดุลบั ญชี เ ดินสะพัดและดุล
การชําระเงินระหวางประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง) ใครรับผิดชอบ
ในการแกปญ
 หาเงินเฟอ (กระทรวงพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง) ใคร
รับผิดชอบในการแกปญหาการวางงาน (กระทรวงแรงงานฯ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสํานักงบประมาณ) ฯลฯ
เปาหมายบางเปานั้นสมควรที่จะมีผูรับผิดชอบโดยชัดเจน มิฉะนั้นอาจมีการ
เกี่ยงกันทํางาน อันสรางความเสียหายแกการบริหารนโยบายเศรษฐกิจได แตบางเปา ดังเชน
การพัฒนาและการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแกปญหาการวางงาน จําเปนตองระดม
สรรพกําลังจากหนวยราชการตางๆ กระนั้นก็ตาม ก็ตองมีหนวยงานที่ทําหนาที่ ‘เสนาธิการ’ และ
ประสานการดํ าเนินนโยบายระหวางหนวยราชการตางๆ มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ แมวาหนวยราชการสวนใหญรูวาตนมีหนาที่อะไรบาง แตเมื่อ
พิจารณาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในเชิงเปาหมาย ปญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นก็คือ ไมมีการ
กําหนดใหแนชัดวา ความรับผิดชอบพื้นฐานในการทําใหระบบเศรษฐกิจบรรลุเปาหมายแตละเปา
ตกแกหนวยราชการใด บางเปาหมาย ดังเชนความเปนธรรมในการกระจายได ไมปรากฏวา
มีหนวยราชการใดถือเปนหนาที่
ในยุ ค สมั ย ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ มี ค วามซั บ ซ อ นน อ ย การกํ าหนดหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบอยางคลุมเครืออาจไมสรางปญหามากนัก แตเมื่อความซับซอนของระบบเศรษฐกิจ
มีมากขึน้ มิหนําซํ้ายังโยงใยกับระบบเศรษฐกิจโลกอยางแนนแฟน ความไมชัดเจนของหนาที่ความ
รับผิดชอบยอมเปนปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางปราศจากขอกังขา
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในฐานะผูรับผิดชอบการบริหารราชการแผนดิน และ
กระทรวงการคลังในฐานะผูรับผิดชอบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค มิไดตระหนักถึง
ป ญ หาความไม ชั ด เจนของการมอบหมายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบแม แ ต น  อ ย ในหมู ขุน นาง
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นักวิชาการ (technocrats) ก็ขาดผูนําในการผลักดันการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค
ธนาคารแห ง ประเทศไทยเปน หนว ยงานเดีย วที่ พ ยายามกํ าหนดหนา ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตนใหชัดเจน โดยแอนอกรับผิดชอบเปาหมายการรักษาเสถียรภาพของราคา
ดังจะเห็นไดจากรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม ไมวาเราจะเห็นชอบกับการ
กําหนดบทบาทหนาที่เชนนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยหรือไมก็ตาม แตธนาคารแหงประเทศไทย
แสดงถึงความตระหนักโดยชัดแจงวา Responsibility Assignment หรือ Target Assignment
เปนปญหาพื้นฐานประการหนึ่งของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทย จึง
พยายามแก ป  ญ หาดั ง กล า วนี้ น า อนาถที่ รั ฐ บาลพรรคประชาธิ ป  ต ย แ ละกระทรวงการคลั ง
จับประเด็นปญหานี้มิได จึงมิไดสานตอสิ่งที่ธนาคารแหงประเทศเริ่มตนไว หากแตมุงธํารงอํานาจ
ของตน โดยไมยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระเทาที่ควร
ความไมชัดเจนของอํานาจในการใชเครื่องมือ (Instrument Assignment) เปน
ปญหาพืน้ ฐานอีกประการหนึ่งของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ความไมชัดเจนดังกลาวนี้
อาจเป น เหตุ ใ ห ก ารแก ไ ขป ญ หาเศรษฐกิ จ ไม ทั น การณ ในกรณี ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(Monetary Instruments) ความไมชัดเจนของอํานาจในการใชเครื่องมือในดานหนึ่งยอมเปน
อุปสรรคในการแกปญหาความผันผวนทางการเงินอันเกิดจากการเคลื่อนยายเขาออกอยางเสรีของ
เงินทุนระหวางประเทศ ในอีกดานหนึ่งยอมทําใหธนาคารแหงประเทศไทยขาดความเปนอิสระ
ในการบริหารนโยบายการเงิน หากการใชเครื่องมือทางการเงินตองขออนุญาตรัฐบาลหรือกระทวง
การคลัง
ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักถึงปญหาความไมชัดเจนของอํ านาจในการ
ใช เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และพยายามแก ป  ญ หานี้ ด  ว ยการแกไขเพิ่ม เติ ม กฎหมายธนาคาร
แหงประเทศไทย กฎหมายสถาบันการเงิน และกฎหมายเงินตรา แนวทางหลักในการแกไข ก็คือ
การผลักดันใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระและอํานาจเบ็ดเสร็จในการใชเครื่องมือ
ทางการเงินมากขึ้น
ในเมือ่ ระบบเศรษฐกิจมีเปาหมายนานัปการ ทั้งการพัฒนาและการจําเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจนและการกระจาย
รายได และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความจําเปนในการประสานการดําเนินนโยบาย
จึงมีอยูโ ดยมิพกั ตองสงสัย ในอดีตกาล เมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการมีผูนําที่เขมแข็งและมีวิสัยทัศน
การประสานการดําเนินนโยบายคอนขางมีประสิทธิภาพ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติในยุค
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีบทบาทสําคัญในการประสานการดําเนินนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิ จ คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ซึ่ ง มี ห น า ที่ กํ าหนดวงเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ประจํ าป
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อันประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ซึ่งตอมาคือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ) และธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการประสานการดําเนินนโยบาย
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เมือ่ กาลเวลาผานไป การประสานการดําเนินนโยบายเหลานี้เริ่มออนลา ทั้งนี้เปน
ผลจากเหตุปจจัยสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การยื้อแยงอํานาจระหวางหนวยราชการมีสวนทําลายสมานฉันท
ภายในระบบราชการ ในประการสําคัญ คุณภาพของขุนนางนักวิชาการเสื่อมทรามลงไปมาก
ประการที่สอง กลุม ขุนนางนักวิชาการเสื่อมอํานาจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยมาเปนระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่มา
จากการเลือกตัง้ ตองการมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น ในประการสําคัญ กลุม
ขุนนางนักวิชาการขาดผูนําที่เขมแข็งและมีวิสัยทัศน จึงขาดการชี้นําในดานนโยบาย นอกจากนี้
การแยงชิงตําแหนงในระบบราชการดวยการสยบเปนบริวารเหลานักเลือกตั้งมีสวนทําลายระบบ
ราชการเอง
ประการที่สาม รัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้งลวนแลวแตเปนรัฐบาลผสม ซึ่งมีอายุ
สั้น มิติดานกาละในกระบวนการกํ าหนดนโยบายจึงเปนมิติระยะสั้น การปฏิรูปกระบวนการ
กําหนดนโยบายนอกจากจะเปนไปไดยากแลว การประสานการดําเนินนโยบายก็ยากที่จะเปนไปได
อีกดวย ในเมื่อรัฐบาลผสมนิยมจัดสรรอํานาจการบริหารระหวางพรรครวมรัฐบาลโดยแยกขาดจาก
กัน มิจาเพาะแต
ํ
การจัดสรรอํานาจการบริหารระหวางกระทรวงเทานั้น แมภายในกระทรวงเดียวกัน
ก็ยงั จัดสรรอํานาจการบริหารกรมแยกขาดจากกันดวย
ความจําเปนในการประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมีอยูโดยชัดเจน ในเมื่อ
มีป ญหาความขัดแยงระหวางเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพยายามในการบรรลุ
เปาหมายหนึ่งอาจเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายอื่น ยิ่งความซับซอนของปญหาเศรษฐกิจ
มีมากเพียงใด ความจํ าเปนในการประสานการดํ าเนินนโยบายยิ่งมีมากเพียงนั้น องคกรหรือ
สถาบันทีม่ อี ยูใ นปจจุบันไมเพียงพอในการทําหนาที่นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไมสามารถทําหนาที่นี้
มีความจําเปนทีจ่ ะตองจัดองคกรใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการจัดองคกรที่มีหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ ในประเทศไทยเป น กระบวนการ
ที่ประชาชนมิไดมีสวนรวม ยิ่งนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งมีปญหาเทคนิควิชาการที่ซับซอน
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ดวยแลว ประชาชนนอกจากถูกลิดรอนสิทธิการมีสวนรวมแลว ยังถูกกีดกันมิใหมีสวนรับรูอีกดวย
ในสังคมประชาธิปไตย การลิดรอนสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนกระทําไดยากขึ้น และอาจ
กระทํามิไดเลยในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงสถาบันและกระบวนการ
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การสรางกลไกเพื่อใหประชาชนสื่อ
ปญหาและความคิดเห็นเปนภารกิจเบื้องตน แมการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจะมีปญหา
เทคนิควิชาการ แตผูชํานัญการมิไดมีเฉพาะในธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
หากยังมีในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนอีกดวย การยอมรับสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
จึงใหประโยชนในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู อันเกื้อกูลใหการดําเนินนโยบายเปนไป
ด ว ยความรอบคอบและหวั ง ประสิท ธิผลได ม ากขึ้ น นอกจากนี้ แนวนโยบายที่มี ผ ลกระทบ
อั น ไพศาล ดั ง เช น นโยบายเสรี นิยมทางการเงินสมควรที่จะจัดใหมีประชาพิจารณ (Public
Hearing)
นอกจากการไมมีสวนรวมของประชาชนแลว ความไมโปรงใสเปนปญหาสําคัญ
อีกปญหาหนึง่ ของกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ความไมโปรงใสเปนจารีต
และวัฒนธรรมของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย เมื่อพลังประชาธิปไตยเติบใหญก็ดี และเมื่อ
ประชาชนเรียกรองสิทธิการมีสวนรวมมากขึ้นก็ดี กระแสเรียกรองความโปรงใสยอมมีมากขึ้น
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไมเพียงแตมิอาจปดบังขอมูลเศรษฐกิจมหภาค
เทานั้น หากยังตอง ‘ผลิต’ ขอมูลใหทนั การณอีกดวย ในโลกที่เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
โดยเสรี ความไมสมบูรณ (Imperfection) และความไรสมมาตร (Asymmetry) ของสารสนเทศจะ
ตองขจัดใหหมดไป ทั้งนี้เพื่อเกื้อกูลใหหนวยเศรษฐกิจทั้งปวงตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการ
ไดอยางถูกตอง หากกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยยังไมเปลี่ยนสันดาน ความไม
สมบู ร ณ แ ละความไร ส มมาตรของสารสนเทศไมเ พียงแตบั่น ทอนประสิ ท ธิผลของการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ มหภาคเท า นั้น หากยังอาจนํ ามาซึ่งวิกฤติการณการเงินและวิกฤติการณ
เศรษฐกิจไดโดยงาย ในเมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยมีลักษณะเปราะบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เปราะบางทางการเงิน (Financial Fragility) สามารถนํามาซึ่งความตื่นตระหนก (Financial
Panic) ซึง่ จบลงดวยวิกฤติการณการเงิน ผูคนจํานวนมากขาดความเขาใจวา วิกฤติการณการเงิน
เดือนกรกฎาคม 2540 เปนผลลัพธของวิกฤติการณสารสนเทศ (Information Crisis)
ทายที่สุด การขาดความรับผิด (Accountability) เปนปญหาพื้นฐานของการ
บริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคที่ สํ าคั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า ป ญ หาอื่ น รั ฐ บาลเผด็ จ การ/
คณาธิปไตยมิไดสนใจสรางกลไกความรับผิด เนื่องเพราะอํานาจรัฐมาจากปากกระบอกปน จารีต
ความไมรับผิดสืบทอดมาสูรัฐบาลนักเลือกตั้ง เพราะไมตองการถูกประนามในยามที่บริหาร
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นโยบายอยางผิดพลาด ตราบเทาที่ยังไมมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยราชการ
ตางๆอยางชัดเจน กลไกความรับผิดมิอาจกอเกิดได ใครตองรับผิดหากอัตราการวางงานสูงขึ้น
ใครตองรับผิดหากเงินเฟอรุนแรงขึ้น และใครตองรับผิดหากครัวเรือนที่ยากจนมีมากขึ้น หากไมมี
คําตอบทีช่ ดั เจนของคําถามเหลานี้ การสรางกลไกความรับผิดยอมยากที่จะเปนไปได กลไกความ
รับผิดมีความสําคัญในการกดดันใหผูมีหนาที่ตองทําหนาที่ และการทําหนาที่นั้นมิใชเพื่อประโยชน
โภคผลของตนเอง หากแตเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
สังคมเศรษฐกิจไทยสูญเสีย ‘โอกาสทอง’ ในการปฏิรูประบบการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคในชวงเวลากวาสองขวบปที่ผานมานี้ ผูสันทัดการเมืองไทยใหขอสังเกตวา การ
ปฏิรปู จะเกิดขึ้นไดอยางไรเมื่อนายกรัฐมนตรีชื่อชวน หลีกภัย

