
  

รายงานทีดีอารไอ 

ฉบับที่ 64 เดือนพฤศจิกายน 2551 (ฉบับพิเศษ) 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาการนโยบายการเงินและการคลัง
ของไทยในทศวรรษ 2540 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ISSN
 0859-0036 



  
 

 

 
ISSN 0859-0036 
รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 64 เดือนพฤศจิกายน 2551 (ฉบับพิเศษ) 
เร่ือง พัฒนาการนโยบายการเงินและการคลังของไทยในทศวรรษ 2540 
 
พิมพคร้ังที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2551 
จํานวน 1,000 เลม 
(สงวนลิขสิทธิ์) 
 
ลิขสิทธิ์เปนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เลขที่ 565 ซอยรามคําแหง 39  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท (02) 718-5460 
โทรสาร  (02) 718-5461-62 
Internet: http://www.tdri.or.th 
Email: publications@tdri.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

พัฒนาการของนโยบายการเงินไทย 
ในทศวรรษ 2540* 

บทนํา 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ประเทศไทยไดปรับตัวในหลายดานเพ่ือแกไขปญหาตางๆ 
ซึ่งนําไปสูแนวทางในการพัฒนาประเทศทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 
โดยในสวนของการดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ไดปรับเปลี่ยนจาก
ในชวงกอนวิกฤตที่มุงเนนการดูแลรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทเพื่อสนับสนุนการคา
และการลงทุน มาเปนมุงเนนการดูแลรักษาเสถยีรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังใหความสําคัญกับ
ความโปรงใสและธรรมาภิบาลของการดําเนินนโยบายการเงินมากกวาในอดีต  

บทความนี้มุงวิเคราะหพัฒนาการของนโยบายการเงินไทยตั้งแตชวงวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 ถึงปจจุบัน และอธิบายกระบวนการดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบัน
ตลอดจนการผสมผสานกับมาตรการอื่นๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ใชเพ่ือดูแล
เสถียรภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดการเงินของไทยใหเติบโตและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

พัฒนาการของนโยบายการเงินไทย 
กรอบการดําเนินนโยบายการเงนิของไทยตั้งแตกอต้ัง ธปท. ในป 2485 สามารถ

แบงไดเปนสามชวง ไดแก 1) นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน 
(ชวงกอนสิงหาคม 2540)  2) นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงิน 
(สิงหาคม 2540 - พฤษภาคม 2543)  และ 3) นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ 
(พฤษภาคม 2543 - ปจจุบัน) 

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากบทความเรื่อง “พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผาน

มา” ของ ดร. อัจนา ไวความดี รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน และจิระพล มหุตติการ 
ผูวิเคราะหอาวุโส สายตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป 2549 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เร่ือง “สูหน่ึงทศวรรษ
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง?” รวมจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา 
ธนาคารแหงประเทศไทย  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เม่ือวันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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นโยบายการเงนิแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Targeting) 

ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่โดย
กําหนดใหคาเงินบาทมีคาคงที่เทากับคาเงินสกุลหลัก (เชน ดอลลารสหรัฐฯ) เพื่อให
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพซึ่งเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคาและการลงทุน และ
มีความเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงมีความสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจโลก
ที่การคาและการลงทุนระหวางประเทศยังไมไดเช่ือมโยงกันมาก การดําเนินนโยบาย
การเงินในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจนี้จึงเปนการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมุงเนนการดูแลรักษาใหคาเงินบาทอยูในระดับที่กําหนด
ไวเปนสําคัญ 

การผูกคาเงินบาทไวกับคาเงินตางประเทศโดยเฉพาะสกุลดอลลารสหรัฐฯ เปน
หลัก ทําใหอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศตองเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
อัตราดอกเบีย้ของสหรัฐฯ เพ่ือรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของไทยใหอยูในระดับที่กําหนดไว 
อยางไรก็ดี สวนตางของอัตราดอกเบี้ยระหวางไทยกับสหรัฐฯ ไมไดคงที่เสมอไปแต
สะทอนถึงปจจัยประกอบอื่นๆ ดวย  เชน  การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  การไหลเขาออก
ของเงินทุนเคลื่อนยาย รวมถึงภาวะทางการเงินและสภาพคลองของประเทศในชวงนั้นๆ 

แมการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่จะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวย
ตอการคาและการลงทุน แตก็ทําใหการดําเนินนโยบายการเงินมีขอจํากัดและไมเหมาะสม
ในหลายดาน ทั้งนี้การที่นโยบายการเงินในประเทศตองเคลื่อนไหวไปกับทิศทางของ
นโยบายการเงินของประเทศที่เปนคาเงินสกุลหลัก ทําใหไมสามารถใชนโยบายการเงิน
เพ่ือดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ (เชน การชะลอเงินเฟอ) ไดอยางเต็มที่ 
อีกทั้งทิศทางของนโยบายการเงินของประเทศที่เปนคาเงินสกุลหลักอาจไมเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

นอกจากนี้ แมการผูกคาเงินบาทไวกับคาเงินสกุลหลักจะทําใหอัตราแลกเปลี่ยน
มีเสถียรภาพ แตการที่คาเงินบาทไมไดถูกกําหนดโดยกลไกตลาดเพื่อสะทอนถึง
ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและความนาเชื่อถือของประเทศในชวงนั้นๆ ทําใหคาเงินบาท
ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจมีคาสูงกวาความเปนจริง สงผลใหประเทศไทยตองประสบ
ปญหาการขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง อีกทั้งการที่เศรษฐกิจโลกเริม่เช่ือมโยงเขาหากัน
มากขึ้น คาเงินบาทที่ไมไดสะทอนถึงคาที่แทจริงไดกอใหเกิดปญหาการเก็งกําไรคาเงิน
จากการไหลเขาออกของเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของ
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 
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นโยบายการเงนิแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงนิ (Monetary Targeting) 

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอยรวมถึง
ปญหาดานความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอระบบสถาบันการเงิน ซึ่งสงผลใหสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กขาดแคลนสภาพคลอง นอกจากนี้ ภาระหนี้ตางประเทศ
ที่อยูในระดับสูงประกอบกับความเชื่อมั่นที่ตางชาติมีตอเศรษฐกิจและสถานะทางการเงิน
ของภูมิภาคที่ลดลงทําใหเงินทุนจากตางประเทศไหลออกอยางตอเนื่องจนทุนสํารอง
ระหวางประเทศลดมาอยูในระดับตํ่า ประเทศไทยจึงตองเปล่ียนจากการใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบคงที่มาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และขอรับความชวยเหลือ
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2540 ตามลําดับ  

การเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่คาเงินของประเทศถูก
กําหนดโดยกลไกตลาดและปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทําใหทางการสามารถใชนโยบาย
การเงินเพ่ือดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไดอยางอสิระข้ึน  ทัง้นี ้หลังจากขอรบั
ความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนสิงหาคม 2540 ประเทศไทย
ไดเปล่ียนกรอบการดําเนินนโยบายการเงินมาเปนนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมาย
ปริมาณเงินตามแบบของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดย ธปท. จะกําหนดเปาหมาย
ฐานเงินรายวันและรายไตรมาสเพื่อควบคุมปริมาณเงินภายในประเทศใหอยูในระดับที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงนัน้ 

อยางไรก็ดี เนื่องจากความสัมพันธระหวางปริมาณเงินและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในชวงวิกฤตเศรษฐกิจมีความไมแนนอนรวมถึงระบบการเงินภายในประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับการที่กรอบการดําเนินงานและเปาหมายของ
นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงินคอนขางเขาใจยากสําหรับสาธารณชน
ทั้งในแงความโปรงใสและการสื่อสารถึงทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน ทําใหใน
เดือนพฤษภาคม 2543 ประเทศไทยจึงไดเปล่ียนกรอบการดําเนินนโยบายการเงินมา
เปนนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) ซึ่งใชมาจนถึง
ในปจจุบัน  

นโยบายการเงนิแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ  

♦  เปาหมายในการดําเนินนโยบายการเงิน 
นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอมีจุดมุงหมายที่จะรักษาเสถียรภาพ

ของระดับราคาเปนสําคัญ เนื่องจากเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจโดยรวมมี
เสถียรภาพและสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว และเปนสิ่งที่ธนาคารกลาง
สามารถใชนโยบายการเงินเขาไปดูแลไดโดยตรง โดย ธปท. จะดําเนินนโยบายการเงิน
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โดยสงสัญญาณผานอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรแบบ
ทวิภาคีระยะเวลา 1 วัน เพ่ือดูแลอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน1 ใหอยูในเปาหมายที่กําหนดไว 
(คือรอยละ 0-3.5) 

อยางไรก็ตาม แมการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอจะ
ใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาหรืออัตราเงินเฟอที่ตํ่าเปนอันดับแรก 
แตหากเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะลอตัวและมีความจําเปนตองอาศัยแรงกระตุน 
และอัตราเงินเฟอในชวงดังกลาวยังอยูในระดับที่ไมสูงจนกอใหเกิดผลกระทบตอ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาว ทางการก็สามารถใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
เพื่อเปนเครื่องมือชวยกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้นได นอกจากนี้ 
เนื่องจากเสถียรภาพเศรษฐกิจครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากเสถียรภาพของ
ระดับราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินจึงตองใหความสําคัญกับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ดวย เชน อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพดานตางประเทศ 
และความไมสมดุลทางการเงิน (Financial Imbalance) ในภาคตางๆ 

ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ธปท. จะเขาดูแลคาเงินบาทตามความจําเปน
เพ่ือไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเกินไป การ
ดําเนินการนี้จะทําใหผูสงออกหรือผูที่มีภาระเปนเงินตราตางประเทศสามารถปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของคาเงินที่ถูกกําหนดโดยกลไกตลาดไดอยางคอยเปนคอยไป สําหรับ
เรื่องความไมสมดุลทางการเงิน ธปท. ไดวิเคราะหและติดตามความเปราะบางของ
เศรษฐกิจมหภาคในหลายดาน  ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาเพื่อชวย
เปนเครื่องมือประกอบการติดตามความเสี่ยงดังกลาวเสริมอีกทางหนึ่งดวย 

♦  เครื่องมือในการดาํเนินนโยบายการเงิน 

ในการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ คณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน (กนง.)2 ไดกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี

                                                        
1  อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (core inflation) คํานวณจากอัตราเงินเฟอทั่วไป (headline inflation) 
หักดวยราคาสินคาในหมวดอาหารสดและพลังงาน เน่ืองจากราคาสินคาในหมวดดังกลาวมี
ความผันผวนสูงในระยะสั้น   

2  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งข้ึน
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของ ธปท. สามคน ไดแก ผูวาการและรองผูวาการสองคน และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ธปท. ส่ีคน มีหนาที่รับผิดชอบดานการกาํหนดทิศทางนโยบาย
การเงิน โดยจะทํางานรวมกับเจาหนาที่ของ ธปท. ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  
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ระยะเวลา 1 วันเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ง กนง. จะสงสัญญาณการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินผานอัตราดอกเบี้ยดังกลาว การปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ
สงผลกระทบไปยังอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ในตลาดเงิน  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชยซึ่งถือเปนตนทุนของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน  เมื่อตนทุนของ
การบริโภคและการลงทุนเปล่ียนแปลงไปก็จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ตลอดจนระดับราคาสินคาภายในประเทศในที่สุด ทั้งนี้ หาก กนง. ตองการกระตุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจก็จะดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าลงจะทําใหตนทุนของการบริโภคและการลงทุน
ลดลง ซึ่งชวยกระตุนใหการบริโภค การลงทุน และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวตามมา 
ในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่รอนแรงเกินไปจนทําใหระดับราคา
สินคาปรับสูงข้ึนอยางตอเนื่อง กนง. ก็จะดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวโดยปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะสงผลใหการบริโภค การลงทุน การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
และการขยายตัวของระดับราคาสินคาชะลอตัวลงตามมา 

ทั้งนี้  ธปท. จะใชการดําเนินการผานตลาดการเงิน (Open Market Operations: 
OMOs) เปนเครือ่งมือหลักในการดูแลรักษาใหระดับอัตราดอกเบีย้นโยบายเปนไปตามที่ 
กนง. กําหนด โดย ธปท. ดําเนินการผานตลาดการเงินดวยเครื่องมือหลักหาประเภท 
ไดแก 1) การทําธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาค ี2) การทําธุรกรรมซือ้ขาดขายขาด
หลักทรัพยรัฐบาล  3) การออกพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  4) การทําธุรกรรม 
สวอปเงินตราตางประเทศ  และ 5) ธุรกรรมซือ้ตราสารหนี้ ธปท. โดยมีสัญญาวาจะขาย
คืน (Deposit Facility) 

นอกจากนี้ ธปท. ยังใชการดํารงสนิทรัพยสภาพคลอง (Reserve Requirement) 
และหนาตางตั้งรับ (Standing Facilities) เปนเครื่องมอืในการดูแลรักษาใหระดับอตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายเปนไปตามที่ กนง. กําหนดอีกดวย 

♦ ธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินนโยบายการเงิน 

กระบวนการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอใหความสําคัญ
กับธรรมาภิบาลและความโปรงใส ตลอดจนการสื่อสารและสรางความเขาใจเรื่องการ
ดําเนินนโยบายการเงินดังกลาวแกสาธารณชน กลาวคือ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ธปท. อยูใน กนง. ทําใหกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินไมไดข้ึนอยู
กับ ธปท. เพียงฝายเดียว อีกทั้งมีการประกาศกําหนดการประชุม กนง. ลวงหนา และมี
การแถลงขาวผลการประชุม รวมถึงมีการนําขอมูลเศรษฐกิจการเงิน  การประมาณการ 
ตลอดจนสมมติฐานตางๆ ที่ใชในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินเผยแพรในรายงาน
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แนวโนมเงินเฟอเปนประจําทุกไตรมาสและผานทางเว็บไซตของ ธปท. เพ่ือใหสาธารณชน
ทราบถึงทิศทางและเหตุผลของการดําเนินนโยบายการเงิน  นอกจากนี้ ธปท. ยังให
ความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจดานอื่นๆ ที่ไมใชเสถียรภาพของระดับ
ราคาดวย เชน ความไมสมดุลทางการเงิน ดังกลาวไปแลว  ทั้งนี้ ธนาคารกลางทั่วโลก
ใหความสําคัญกับความโปรงใสและการสื่อสารกับสาธารณชนมากขึ้น เพราะนอกจาก 
จะทําใหไดรับความเชื่อถือจากสาธารณชนเพิ่มขึ้นแลว ยังทําใหการดําเนินนโยบาย
การเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

♦  ทิศทางการดําเนนินโยบายการเงนิต้ังแตใชนโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายเงินเฟอ 

ต้ังแตประเทศไทยเปลี่ยนมาใชนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ
ในเดือนพฤษภาคม 2543 จนถึงปจจุบัน ทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินสามารถแบง
ออกไดเปนสี่ชวง3 ไดแก 

1.  ชวงการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย: พฤษภาคม 2543 - สิงหาคม 
2547 ในชวงเริ่มตนของการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ เศรษฐกิจ
ของประเทศยังคงขยายตัวในระดับตํ่าตอเนื่องมาจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  อีกทั้งระดับ
ราคาสินคาเพ่ิมข้ึนไมมากนักเพราะไมมีแรงกดดันจากดานอุปสงค  ทางการจึงดําเนิน
นโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูในระดับตํ่า
เพ่ือชวยกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวไดดีข้ึน (อัตราดอกเบี้ยในชวงนี้ตํ่าที่สุดในรอบ 30 ป) 

2.  ชวงการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวข้ึน: สิงหาคม 2547 -  มกราคม 2550  
ผลของการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายตั้งแตหลังวิกฤตเศรษฐกิจชวยทําให
เศรษฐกิจของประเทศฟนตัวจนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปรับสูงข้ึนไปอยูในเกณฑ
ที่นาพอใจ อยางไรก็ดี ต้ังแตชวงกลางป 2547 ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง สงผลใหระดับราคาสินคาเริ่มปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วจนเงินเฟอเริ่มเปน
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  ทางการจึงไดปรับเปล่ียนการดําเนิน
นโยบายการเงินใหตึงตัวข้ึนเพ่ือชวยชะลออัตราเงินเฟอ   

3. ชวงการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายลง: มกราคม 2550 -  กรกฎาคม 
2551 ในชวงตนป 2550 แมเศรษฐกิจจะยังขยายตัวในเกณฑที่นาพอใจจากภาคการสงออก
ที่ขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจโลก แตอุปสงคภายในประเทศที่ชะลอตัวลงมากและมี

                                                        
3  ใชเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนเกณฑในการแบงชวงของ
ทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน 
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ความเปราะบางจากความเชื่อมั่นที่อยูในระดับตํ่า ทําใหมีความเสี่ยงตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยหากอุปสงคภายในประเทศไมสามารถฟนตัวเพ่ือทดแทนอุปสงคจาก
ภายนอกประเทศที่อาจชะลอตัวลงได เมื่อประกอบกับแรงกดดันทางดานเงินเฟอที่ปรับ
ลดลงตามทิศทางของราคาน้ํามันในชวงกอนหนา นโยบายการเงินจึงสามารถผอนคลาย
ลงเพ่ือชวยกระตุนการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศ 

4.  ชวงการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวขึ้น: กรกฎาคม 2551 -  ปจจุบัน 
ต้ังแตชวงตนป 2551 ราคาน้ํามันและสินคาเกษตรไดปรับตัวสูงข้ึนมากและสงผลใหราคา
สินคาอื่นๆ ปรับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ แมอุปสงคภายในประเทศจะยังคงมีความ
เปราะบางอยูบางจากปจจัยดานความไมแนนอนตางๆ แตอัตราเงินเฟอที่เรงตัวข้ึนอยาง
รวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานจะออกนอกเปาหมาย รวมถงึการคาดการณ
เกี่ยวกับเงินเฟอในอนาคตที่เพ่ิมสูงข้ึนมาก ซึ่งจะสงผลใหราคาสินคามีโอกาสปรับสูงข้ึน
ไดตอเนื่อง ทําใหทางการมีความจําเปนตองดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวข้ึนในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม 2551 เพ่ือดูแลเงินเฟอคาดการณและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานให
ยังคงอยูในเปาหมาย อยางไรก็ดี วิกฤตการณทางการเงินของโลกที่เริ่มสงผลกระทบตอ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงระดับราคาน้ํามันที่ปรับลดลงในชวงที่ผานมา 
ทําใหความจําเปนในการดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวในระยะตอไปปรับลดลงมาก 

ความสมดุลระหวางการพัฒนาตลาดการเงินกับเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกจิ 

นอกจากการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแลว ธปท. ยงัมนีโยบายในการสงเสรมิ
และสนับสนุนใหตลาดการเงินของไทยเติบโตและพัฒนามากขึ้นเพ่ือใหมีความนาเชื่อถือ
และเปนที่ยอมรับของผูรวมตลาด ทั้งนี้ ธปท. ไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาตลาด 
รวมถึงผอนคลายกฎระเบียบตางๆ เพ่ือชวยกระตุนใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและการ
แขงขันในตลาด ตลาดการเงินที่พัฒนามากขึ้นจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและการเงิน 
รวมถึงการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศในหลายดาน ไดแก 

1.  ตลาดการเงินที่พัฒนาจะชวยใหธุรกิจและสถาบันการเงินระดมทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนถูกลง 

2.  ตลาดการเงินที่พัฒนาจะมีความเขมแข็งมากขึ้นในการรองรับความผันผวน
หรือวิกฤตการณตางๆ ไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพตอ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
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3.  ตลาดการเงินที่พัฒนาจะมีความกวางขวางและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะชวย
ใหผูลงทุนมทีางเลือกในการลงทนุที่เหมาะสมกับความตองการของตนเองไดมากยิ่งข้ึน 

4.  ตลาดการเงินที่พัฒนามีสวนชวยใหการดําเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยจะชวยสงเสริมใหธนาคารกลางสามารถใชเครื่องมือทางการเงินและดําเนิน 
ธุรกรรมผานตลาดการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีตนทุนถูกลง นอกจากนี้ 
ตลาดการเงินที่มีการพัฒนาและการแขงขันสูงจะทําใหกลไกการสงผานของนโยบาย
การเงินทางชองทางอัตราดอกเบี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

อยางไรก็ดี หากดําเนินมาตรการตางๆ ในการพัฒนาตลาดการเงิน (รวมถึงการ
ผอนคลายกฎระเบียบตางๆ) อยางรวดเร็วเกินไป อาจทําใหตลาดไมสามารถปรับตัวได
ทันหรืออาจกระทบตอเสถียรภาพของประเทศในหลายๆ ดานได การสงเสริมและพัฒนา
ตลาดการเงินจึงควรดําเนินการอยางระมัดระวังและคอยเปนคอยไปเพ่ือใหเกิดความสมดุล
กันระหวางการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของตลาด 

บทสรุป 

ต้ังแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา นโยบายการเงินของประเทศไทยไดมี
การปรับตัวและพัฒนาขึ้นเปนลําดับเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและปจจัยพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปจจุบันประเทศไทยใชนโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายเงินเฟอที่เนนการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาซึ่งเปนปจจัยที่จะเอื้อให
เศรษฐกิจเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน และนอกจากการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาซึ่ง
เปนเปาหมายหลักแลว ธปท. ยังใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในดาน
อื่นๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพดานตางประเทศ และความไมสมดุลทาง
การเงิน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาตลาดการเงินใหเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้
กระบวนการดําเนินนโยบายการเงินไดเนนเรื่องความโปรงใสและการสื่อสารกับสังคม 
เพ่ือใหสาธารณชนสามารถเขาใจทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ซึ่งจะทํา
ใหการดําเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 



  

พัฒนาการนโยบายการคลัง 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540* 

บทนํา 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 อาจถือเปนวิกฤตที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแตประเทศไทยเขาสูยุค
การบริหารเศรษฐกิจสมัยใหม วิกฤตนี้สงผลกระทบอยางกวางขวางตอทุกองคาพยพ
และทุกภาคสวนของประเทศและกอใหเกิดการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจอยางลึกซึ้ง 
ในดานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจก็มีการปรับตัวอยางมากทั้งในเรื่องนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนและนโยบายการเงิน บทความนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานการดําเนนินโยบาย
การคลังภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 โดยแบงเนื้อหาออกเปนสามสวน ไดแก  

1.  การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายการคลังภายหลังวิกฤตเศรษฐกจิป 2540  
2.  การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังตอกระบวนการทาง 

การคลังของไทย  
3.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทางการคลัง 

การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายการคลังภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
ป 2540 

การใชนโยบายการคลังเพ่ือพยุงหรือกระตุนเศรษฐกิจ 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 กอใหเกิดการวางงาน การผลิตและผลผลิตตกต่ํา สวนหนึ่ง
เปนเพราะภาคธุรกิจประสบภาวะขาดดุลจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการปด
สถาบนัการเงินจํานวนมากทําใหเกดิการขาดแคลนเงนิทนุหมนุเวียน ธุรกจิจํานวนไมนอย

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2549 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เร่ือง “สูหน่ึงทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง?” รวมจัดโดย
มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน 
ชลบุรี 
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จึงตองปดกิจการลง ในภาวะเชนนี้โดยปกติรัฐบาลจะตองเขามาพยุงเศรษฐกจิดวยการ
ดําเนินนโยบายขาดดุลการคลังเพ่ืออัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ แตในสองปแรก
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ป 2540-2541) รัฐบาลกลับดําเนินการไปในทางตรงกันขาม 
กลาวคือ ใชมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังโดยลดวงเงินใชจายประจําปงบประมาณ 2540 
และ 2541 ลงจํานวน 0.4 แสนลานบาทและ 1.8 แสนลานบาทตามลําดับ อยางไรกต็าม 
เนื่องจากความตกต่ําอยางรุนแรงมากของเศรษฐกจิ สงผลใหรายไดของรัฐบาลในสองป
นี้ลดลงมากกวาที่คาดการณไวถงึ 1.36 และ 2.47 แสนลานบาทตามลําดับ ทําใหรัฐบาล
ยังคงมีฐานะเปนผูอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกจิ  

นโยบายการคลังที่เนนการกระตุนเศรษฐกิจมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในระยะตอมา 
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแนวคิดจากการใชนโยบายเขมงวดทางการคลังเพ่ือเพ่ิมการ
ออมของประเทศมาเปนบทบาทในการรักษาระดับผลผลิตมิใหตกต่ําเกินควร รัฐบาลจึง
ดําเนินนโยบายขาดดุลการคลังอยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือมีการใชเงินนอกงบประมาณ
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจดวย ไดแก งบมิยาซาวา (Miyazawa Plan) ซึ่งเปนเงินกูจากรัฐบาล
ญี่ปุนในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ป 2541) และการโอนเงินจากภาครัฐไปสูภาค
ประชาชนในรูปของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร (ป 2544-2546) เงินกระตุนเศรษฐกิจของทั้งสองรายการนี้มีจํานวนสูงมาก คือ
ประมาณ 0.4 แสนลานบาทและเกือบ 1 แสนลานบาทตามลําดับ  

การกระตุนหรือพยุงเศรษฐกิจดวยการขาดดุลการคลังเปนเรื่องปกติของการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในชวงที่เกิดความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบาย
การคลังตามที่กลาวมาจึงมิไดมีการพัฒนาในดานแนวคิด แตในแงของวิธีการถือวามี
การเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยเฉพาะการดําเนินโครงการกองทุนหมูบานฯ ซึ่งใชวิธีกูยืม
เงินจากธนาคารออมสินระหวางปงบประมาณ จากนั้นจึงคอยต้ังงบประมาณชดใชคืน
ธนาคารออมสินในปงบประมาณตอๆ มา การดําเนินการแบบนี้เปนวิธีปฏิบัติที่ไมปกติ 
เพราะโดยปกติการกูเงินของรัฐบาลถือเปนกิจกรรมทางการเงินที่รัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินการไดเองโดยลําพัง แตตองรายงานและขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน  

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทํางบประมาณ 

♦ การจัดทํางบประมาณแบบกําหนดยุทธศาสตรชาติ 

ในอดีตงบประมาณแผนดินดานรายจายของไทยจําแนกไดสามวิธี คือ 1) จําแนก
ตามโครงสรางแผนงาน 2) จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ และ 3) จําแนก
ตามกระทรวงและหนวยงาน อยางไรกต็าม ต้ังแตปงบประมาณ 2546 รัฐบาลไดเริ่มจดัทํา
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งบประมาณดวยการจําแนกตามยุทธศาสตรชาติ โดยแตละปจะมีการกําหนดยุทธศาสตร
ชาติแตกตางกันเพ่ือสะทอนความเรงดวนของภารกจิที่แตกตางกัน  

ขอดีของการจัดทาํงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรชาติคือ เปนการสรางความ
ชัดเจนเรื่องเปาหมายการใชจายของรัฐบาล และนาจะมีสวนชวยใหหนวยราชการ
ตระหนักถึงภารกจิที่ไดรับมอบหมาย  อยางไรก็ตาม ผลดีในดานนี้ไมเปนที่ประจักษนัก 
เพราะยทุธศาสตรชาติแตละดานมขีอบเขตคอนขางกวาง ทําใหสามารถตีความภารกิจ
เดิมๆ วาสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ต้ังข้ึนไดไมยากนัก ดังนั้นจึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณอยางแทจริง  

♦ การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการและเนนผลงานที่วัดได 

การจัดทํางบประมาณแบบนี้เกิดข้ึนพรอมกับหรือใกลเคียงกับแนวคิดการจัดทํา
งบประมาณตามยุทธศาสตรชาติ เนื่องจากการบรรลุยุทธศาสตรหนึ่งๆ มักตองการ
ความรวมมือจากหลายกระทรวงหรือหลายหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน การจัดทํา
งบประมาณจึงควรพิจารณาแบบบูรณาการ  สวนการเนนผลงานที่วัดไดเปนสวนหนึ่ง
ของแนวคิดเรื่องขอตกลงการใหบริการสาธารณะ (public service agreement: PSA) ซึ่ง
ถือวาหนวยราชการทุกระดับตองเปนผูใหบริการประชาชน จึงควรมีสัญญาที่ผูกมัดการ
ปฏิบัติงานใหข้ึนกับผลงานที่ช้ีวัดได  

แนวคิดเรื่อง PSA และการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการถือเปนแนวคิดที่ดี
และกาวหนา  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจยังไมบรรลุวัตถุประสงคนัก เนื่องจาก  
1) PSA ยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง กลาวคือ ยังไมมีการทําสัญญาที่มีผลผูกพัน
ทั้งในทางกฎหมาย ทางวินัย และทางการเมือง  และ 2) หนวยราชการสวนใหญยังมี
อิทธิพลคอนขางสูงในการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหรือระดับเปาหมายของตัวชี้วัดผลงาน 
ซึ่งทําใหตัวชี้วัดหลายตัวไมมีสภาพบังคับเพราะกําหนดไวอยางหละหลวมหรืองายตอ
การปฏิบัติ 

♦ การทําระบบบัญชีงบประมาณตามมาตรฐาน GFMIS 

GFMIS (Government Financial Management Information System) เปนระบบ
บัญชีงบประมาณที่เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองคประกอบหลายสวน คือ ระบบ
งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบทรัพยากรบคุคล ระบบบัญชี และระบบบัญชีเพ่ือ
การบริหารตนทนุ ประเทศไทยเริม่ทําระบบบญัชีงบประมาณตามมาตรฐาน GFMIS ใน
ปงบประมาณ 2547 การดําเนินการนี้ถือเปนพัฒนาการทิศทางเดียวกับสากล มีประโยชน
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ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ิมความคลองตัว และชวยใหการบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานภาครัฐโดยรวมมคีวามทนัสมยัและทันตอเหตกุารณมากขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณจังหวัดบูรณาการ  

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการคลังที่สําคัญ (เนื่องจากอาจเปนสวนหนึ่งของ
การกระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่นที่มีรูปแบบแตกตางจากเดิม) คือ การริเริ่มจัดสรร
งบประมาณจังหวัดบูรณาการ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “งบผูวาฯ ซีอีโอ” งบผูวาฯ ซีอีโอ
นี้จะจัดสรรใหแกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือนําไปใชจายในการปฏิบัติภารกิจที่
ตองมีการประสานงานระหวางกระทรวงในพื้นที่ หรือใชจายในกิจการที่มิไดอยูในแผนงาน
ของกระทรวงใดๆ เลย การจัดสรรงบผูวาฯ ซีอีโอเร่ิมครั้งแรกในปงบประมาณ 2547 
และเพ่ิมข้ึนทั้งในปงบประมาณ 2548 และ 2549 โดยในปงบประมาณ 2549 งบประมาณ
ในสวนนี้สูงถึง 0.4 แสนลานบาท  

การใชเงินนอกงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินที่รัฐบาลมอีํานาจในการบริหารแตบันทึกไว
ในเอกสารงบประมาณ ดังนั้นจึงมไิดผานการพิจารณาของรัฐสภา ในชวงป 2547-2549 
เงินนอกงบประมาณมคีวามสําคัญตอระบบเศรษฐกจิสูงมาก กลาวคอื รายจายประจําของ
กองทุนนอกงบประมาณสูงกวาของกองทุนในงบประมาณทั้งสามป โดยในปงบประมาณ 
2547 สูงกวาเกือบเทาตัวทีเดียว สวนงบลงทุนนอกงบประมาณในชวงป 2548-2549 ก็สูง
กวาการลงทุนจากแหลงอื่นๆ ไมวาจะเปนการลงทุนในงบประมาณหรือการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

การใชนโยบายกึง่การคลัง 

นโยบายหรือมาตรการกึ่งการคลัง หมายถึง มาตรการที่รัฐบาลใชเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการบริหารประเทศตามที่แถลงไว แตเปนมาตรการที่มิไดมีการใชเงิน
งบประมาณแผนดินโดยตรง กลาวคือ รัฐบาลมิไดมีรายไดทั้งในรูปภาษีหรือมิใชภาษ ี
และไมมีรายจายในรูปการใชจายภาครัฐ แตมีผลในการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนไปตาม
กลไกตลาดโดยปกติ  

มาตรการกึ่งการคลังมักมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง 
เพ่ือการกระจายรายไดไปสูกลุมผูดอยโอกาส หรือแมกระทั่งเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมข้ึน ทั้งยังอาจหวังผลพลอยไดในระดับมหภาค เชน การกระตุนเศรษฐกิจใน
ยามที่มีเงินงบประมาณจํากัดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
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ชวงเวลาที่มีการใชมาตรการกึ่งการคลังมากที่สุดในระยะหลังวิกฤตเศรษฐกิจคือ 
ชวงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ใหสถาบันการเงินของรัฐดําเนินการปลอยสินเชื่อพิเศษตาม
นโยบายของรัฐบาล  สินเชื่อพิเศษนี้แบงเปนสามกลุมใหญ ไดแก 1) สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือ SME 2) สินเชื่อรายยอยทั้งบุคคลและวิสาหกิจ และ 3) สินเชื่อที่อยูอาศัย 

การใชมาตรการกึ่งการคลังมีขอดีอยูดวยเชนกัน (ดูผาสุก 2547) เชน สรางความ
ยืดหยุนในการใชนโยบายการคลังโดยเฉพาะหากรายไดจากภาษีมีอัตราต่ําเนื่องจาก
การหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังทําใหไมตองกอหนี้สาธารณะชั่วคราว (จนกวา
จะถึงเวลาที่ตองชดใชเงินคืนสถาบันการเงินของรัฐ) ซึ่งอาจติดขัดดานกฎหมายจนไมทัน
ตอเหตุการณ   นอกจากนี้ มาตรการกึ่งการคลังชวยใหรัฐบาลเขาถึงกลุมเปาหมายได
โดยตรง และความรั่วไหลของกระบวนการงบประมาณปกติก็ไมเกิดข้ึน  (แตตองระวัง
เรื่องผลประโยชนทับซอนแทน) 

การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลัง 
ตอกระบวนการทางการคลังของไทย 

การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังตอกระบวนการทางการคลัง
ของไทยจะพิจารณาจากหลักการทางการคลังสองประการที่เกี่ยวของกัน ไดแก 1) หลัก
ความโปรงใสของกระบวนการทางการคลัง  และ 2) หลักความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้
อาจถือไดวาความโปรงใสเปนสวนหนึ่งของการสรางความยั่งยืนทางการคลัง  

กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของการประเมินความโปรงใสและความยั่งยืนทาง 
การคลัง เราควรรูจักแนวคิดเรื่องภาระทางการคลังและความเสี่ยงทางการคลังเพ่ือให
สามารถเขาใจประเด็นทั้งสองไดอยางถองแทยิ่งข้ึน   

ภาระทางการคลงั หมายถึง ขอผูกมัดทางการเงินที่รัฐบาลมอียูทั้งในปจจุบัน
และอนาคต โดยรัฐบาลตองหารายไดมารองรับภาระทางการเงนินี้เมือ่ถึงเวลาอันควร 
ภาระทางการคลงัแบงออกไดเปนสองมิติที่เช่ือมโยงกัน กลาวคือ 

ในมิติแรกเปนการแบงตามความชดัเจนทางกฎหมาย แยกออกเปน 1) ภาระ 
ชัดแจง หมายถึง ภาระทางการคลังที่กําหนดไวเปนกฎหมาย กฎระเบยีบ มติคณะรฐัมนตร ี
เปนตน จึงมีสภาพบังคับที่แนนอนและสาธารณะรบัรู เชน หนี้สาธารณะภาครัฐ และ  
2) ภาระซอนเรน หมายถึง ภาระทางการคลังที่ไมไดกําหนดไวชัดเจนเปนกฎหมาย แต
สาธารณะคาดหวังวารัฐบาลจะตองรับภาระ เชน เงินผลประโยชนจากกองทุนบําเหนจ็
บํานาญหรือกองทุนประกนัสังคมในสวนที่เกนิกวาที่กฎหมายกําหนด  
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ในอีกมิติหนึ่งเปนการแยกภาระทางการคลังเปนภาระแนนอนและภาระเสี่ยง 
กลาวคือ 1) ภาระแนนอน หมายถึง ภาระทางการคลังที่รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณ
มาแนนอน เชน เงินกูยืมโดยใชพันธบัตรรัฐบาลหรือต๋ัวเงินคลัง เมื่อพันธบัตรหรือต๋ัว
ครบกําหนด รัฐบาลก็ตองหาเงินมาไถถอนคืนเต็มจํานวน  และ 2) ภาระเสี่ยง หมายถึง 
ภาระทางการคลังที่อาจเกิดข้ึนหรือไมก็ไดแลวแตสภาวการณ เชน ภาระการค้ําประกัน
เงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลอาจตองชดใชเงินกูใหแกเจาหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไปกูมาใน
กรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมสามารถจายคืนเองได แตก็มิไดหมายความวารัฐบาลจะตอง
จายคืนแทนอยางแนนอนหรือตองจายคืนเต็มจํานวน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันใหเปนหลัก  

เมือ่พิจารณาทั้งสองมิติเช่ือมโยงกนั จึงอาจสรปุภาระทางการคลงัไดเปนสี่ประการ 
คือ 1) ภาระทางการคลังแนนอนและชัดแจง 2) ภาระทางการคลังเสีย่งแตชัดแจง 3) ภาระ
ทางการคลังแนนอนแตซอนเรนไว และ 4) ภาระทางการคลังเสี่ยงและยังซอนเรนไว 

ภาระทางการคลังทั้งสี่ประเภทมีนัยยะตอความเสี่ยงทางการคลังแตกตางกัน 
เนื่องจากความเสี่ยงทางการคลังในที่นี้หมายถึงความไมแนนอนของภาระทางการคลัง 
ดังนั้นภาระทางการคลังเสี่ยงและยังซอนเรนไวดวยจึงมีความเสี่ยงทางการคลังสูงที่สุด 
รองลงมาคือภาระทางการคลังเสี่ยงแตชัดแจง ภาระทางการคลังแนนอนแตซอนเรนไว 
และภาระทางการคลังแนนอนและชัดแจงตามลําดับ 

การประเมินความโปรงใสทางการคลัง 

♦ ความโปรงใสของนโยบายกองทุนหมูบานฯ 

นโยบายกองทุนหมูบานฯ มีภาระทางการคลังแนนอนและชัดแจง แตนโยบายนี้
ก็มีความไมโปรงใสอยางนอยสองประการ ไดแก 1) การที่รัฐบาลยืมเงินจากธนาคาร
ออมสินเพ่ือจัดต้ังกองทุนหมูบานฯ โดยไมผานกระบวนการรัฐสภา (ซึ่งขัดกับหลักวินัย
การคลัง) ภาระทางการคลังจึงเพ่ิมข้ึนอยางไมมีการตรวจสอบที่รอบคอบเพียงพอ และ
ความไมโปรงใสในแงนี้จึงกอใหเกิดความเสี่ยงทางการคลัง และ 2) การที่นโยบายกองทุน
หมูบานฯ มีลักษณะเปนมาตรการกึ่งการคลังอยูในตัวดวย กลาวคือ แมรัฐบาลจะจาย
คืนเงินกูจากธนาคารออมสินโดยจัดสรรงบประมาณทยอยจายใหปละประมาณหมื่นกวา
ลานบาท แตธนาคารออมสินก็มีภาระในการดูแลบัญชีรายยอยที่เพ่ิมสูงข้ึนอยางทันทีทันใด 
และที่สําคัญรัฐบาลมิไดมีขอสัญญาที่จะชดเชยตนทุนที่เพ่ิมข้ึนนี้ใหแกธนาคารออมสิน
แตอยางใด ดังนั้นจึงนับเปนการใชทรัพยากรของธนาคารออมสินโดยหลีกเลี่ยงการใช
งบประมาณแผนดิน  
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♦ ความโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลัง 

ความไมโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลังเกิดจากการเปนมาตรการที่ตัดสินใจ
โดยฝายบริหารคือรัฐบาลเพียงฝายเดียว มิไดมีการพิจารณาและใหความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ทั้งยังมักไมมีมาตรฐานในการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงิน
พิเศษ1ปลอยสินเชื่อพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
ไมมีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินการนี้ และการปลอยสินเชื่อพิเศษดังกลาวมักมี
ความเสี่ยงสูงกวาปกติ ซึ่งแนวโนมของอัตราสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบัน
การเงินพิเศษที่เพ่ิมข้ึนสวนหนึ่งอาจมาจากปญหาความโปรงใสนี้ 

หากรัฐบาลตองชดเชยความเสียหายนี้จะทําใหเกิดภาระทางการคลังเสี่ยงและ
ซอนเรน (เพราะมักไมมีการทําสัญญาที่ชัดเจนระหวางรัฐบาลกับสถาบันการเงินพิเศษ
ในเรื่องการชดเชย และขนาดของความเสียหายยังไมสามารถคํานวณลวงหนาไดอยาง
ชัดเจน กลาวคือ ตองรอใหเกิดความเสียหายข้ึนแลวจึงจะทราบได) แตหากตองการ
หลีกเลี่ยงภาระทางการคลังเสี่ยงและซอนเรนโดยรัฐบาลไมชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน
หรือชดเชยไมเต็มจํานวน ก็จะตองนําทรัพยากรทางการเงินจากสวนอื่นมาชดเชยแทน 
ซึ่งดําเนินการไดสองชองทางคือ  1) ผูถือหุนของสถาบันการเงินพิเศษเปนผูรับความ
เสียหายในรูปกําไรที่ลดลงหรือขาดทุนเพ่ิมข้ึน ซึ่งสงผลใหเงินปนผลลดลงหรือมูลคาหุน
ลดลง และ 2) หากสถาบันการเงินพิเศษตองการรักษาระดับกําไรไวดังเดิม ก็ตองผลัก
ภาระไปยังผูใชบริการสถาบันการเงินพิเศษ (ลูกคา) เชน ในรูปของสวนตางอัตราดอกเบี้ย
ที่กวางกวาปกติ (อาจเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงกวาปกติ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา
กวาปกติ หรือทั้งสองประการพรอมกัน) คาธรรมเนียมที่เพ่ิมสูงข้ึน หรือโอกาสในการ
ไดรับอนุมัติเงินกูนอยลงเนื่องจากทรัพยากรทางการเงินถูกกระทบจากการดําเนิน
นโยบายกึ่งการคลัง 

ไมวาจะใชแนวทางใดในการชดเชยความเสียหายก็ลวนมีความไมโปรงใสทั้งสิ้น 
เพราะผูรับความเสียหาย (รัฐบาล ผูถือหุน ลูกคา) ไมทราบลวงหนาวาจะตองชดเชย

                                                        
1  สถาบันการเงินพิเศษเปนสถาบันการเงินของรัฐประเภทหนึ่ง มีรัฐบาลเปนผูถือหุนทั้งหมด
หรือเปนผูถือหุนใหญ ทําใหมีอํานาจในการบริหารเต็มที่ มักตั้งข้ึนเพื่อดําเนินธุรกรรมทาง
การเงินที่มีเปาหมายเฉพาะเจาะจง เชน การใหสินเชื่อแกภาคเศรษฐกิจเฉพาะสวน (เชน 
ธนาคารอาคารสงเคราะหใหสินเชื่อแกผูประกอบการและผูซื้ออสังหาริมทรัพย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหสินเชื่อแกเกษตรกรเปนหลัก) โดยปกติสถาบัน
การเงินพิเศษจะมีกฎหมายเฉพาะตัวรองรับในรูปของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินน้ันๆ จึง
ทําใหการกํากับดูแลสถาบันการเงินเหลานี้ไมเหมือนกับสถาบันการเงินทั่วไป     
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เทาไร หรือแมกระทั่งไมทราบเลยวากําลังชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการใชนโยบาย
กึ่งการคลัง 

♦ ความโปรงใสของการใชเงินนอกงบประมาณ 

การใชเงินนอกงบประมาณมีความไมโปรงใสในลักษณะเดียวกับมาตรการกึ่ง
การคลัง คือการที่ไมตองผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภา  โดยเฉพาะ
ในสวนที่เปนการดําเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณ  แตที่เปนปญหามากกวา
มาตรการกึ่งการคลังคือเรื่องความไมโปรงใสในการเผยแพรขอมูลโดยรวมของการใช
เงินนอกงบประมาณ  

♦ ความโปรงใสของการตั้งและใชงบกลาง 

ต้ังแตปงบประมาณ 2545 เปนตนมา มีการต้ังงบกลางสูงกวาในอดีตมาก เชน 
สัดสวนของงบกลางตองบประมาณรวมเพิ่มจากรอยละ 9.6 ในปงบประมาณ 2544 เปน
รอยละ 18 ในปงบประมาณ 2545  และคงอยูในสัดสวนที่คอนขางสูงตลอดอายุของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย คืออยูที่ประมาณรอยละ 15-23 ในปงบประมาณ 2546-2549  และปรับ
ลดลงในปงบประมาณ 2550 หลังจากมีการรัฐประหารและเปลี่ยนรัฐบาล 

หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา การเพิ่มงบกลางมีเหตุผลทางการเมืองเปน
หลัก เพราะเปนการเพ่ิมการใชจายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในดานตางๆ เชน 
เพ่ือการชําระหนี้กองทุนหมูบานฯ  โดยหลักการแลวการใชงบประมาณเพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองที่บริหารประเทศไมใชเรื่องเสียหาย โดยเฉพาะ
หากเชื่อไดวารัฐบาลนั้นจัดต้ังโดยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกต้ังดวยนโยบายที่ใชหา
เสียงแลว นับวาเปนสิ่งถูกตองเสียอีกเพราะเปนการผลักดันใหกระบวนการประชาธิปไตย
กาวหนาไปอีกข้ันหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากบางรายการของงบกลางนี้ขาดรายละเอียด
วาไดนําเงินไปใชอยางไรบาง จึงอาจทําใหเกิดการใชจายเงินผิดวัตถุประสงคหรือใชอยาง
ไมระมัดระวังและหวังผลทางการเมืองเฉพาะหนาเปนหลัก  

การประเมินความยั่งยนืทางการคลัง 

ความยั่งยนืทางการคลัง หมายถงึ สภาพการณที่ฐานะการคลังของประเทศมี
ความมั่นคงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานพอสมควร โดยทั่วไปความมั่นคงนี้หมายถึง
การไมมีหนี้สาธารณะมากเกนิความสามารถในการชาํระคืน หรอืเปนภาระมากจนรายจาย
เพ่ือชําระคนืหนี้เบียดบังรายจายอืน่ๆ ที่จําเปนจนกระทบตอการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว  
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ต้ังแตประมาณป 2545 ประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังตระหนักในเรื่องความ
ยั่งยืนทางการคลังอยางชัดเจน (ดูกลุมงานบริหารความเสี่ยงดานการคลัง ม.ป.ป.) โดย
ไดจัดทํากรอบความยั่งยืนทางการคลังซึ่งมีองคประกอบคือ 1) สัดสวนหนี้สาธารณะตอ
รายไดประชาชาติ (วัดดวย GDP) ไมเกินรอยละ 50 (เดิมกําหนดไวที่รอยละ 60)  
2) รายจายเพ่ือการชําระหนี้ไมเกนิรอยละ 15 ของรายจายงบประมาณ (เดิมกําหนดไวที่
รอยละ 16)  3) การมีงบประมาณเพ่ือการลงทนุไมนอยกวารอยละ 25 ของงบประมาณ
รวม  และ 4) การมีงบประมาณที่สมดุลภายในกรอบเวลาที่แนนอน เชน ภายในป 2548 

ในแงของแนวคิดและหลักการ การใชกรอบขางตนถือวาถูกตองและยอมรับได
ในระดับหนึ่งแตยังไมสมบูรณนัก เพราะขาดการมองไปขางหนาวาสถานการณในอนาคต
จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลังหรือไม 
แมการประเมินสถานการณในอนาคตบางสวนเปนเรื่องที่คาดเดาไดยาก แตก็สามารถ
ประเมินแนวโนมของภาระทางการคลังในอนาคตหลายประการไดดวยขอมูลที่มีอยูใน
ปจจุบันหรือข้ึนกับตัวแปรนโยบายที่รัฐบาลกําหนดได เชน คาใชจายในโครงการประกัน
สุขภาพถวนหนาข้ึนกับ 1) จํานวนผูมีสิทธิรักษาพยาบาล 2) จํานวนผูมาใชสิทธิรักษา 
พยาบาล และ 3) จํานวนเงินงบประมาณตอหัวที่รัฐบาลกําหนด ตัวแปรแรกสัมพันธกับ
โครงสรางประชากรและอัตราการใชบริการประกันสุขภาพอื่น (ประกันสังคม ประกัน
สุขภาพเอกชน) และมักมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไมรวดเร็วเกินไปนัก ตัวแปรที่สอง
ข้ึนกับอัตราการเจ็บปวยและพฤติกรรมการรับการรักษา ซึ่งอยูในวิสัยที่ประมาณการได 
สวนตัวแปรสุดทายเปนตัวแปรนโยบายที่รัฐบาลสามารถกําหนดได นอกจากนี้ยังมี
ภาระทางการคลังในอนาคตที่ควรประเมินหรือคาดการณลวงหนา ไดแก ภาระกองทุน
ประกันสังคมในสวนเงินบํานาญและในสวนการประกันการวางงาน เปนตน 

นอกจากควรประเมินภาระทางการคลังอยางครบถวนแลว ยังตองดําเนนิการทนัที
ที่มีการใชนโยบายใหม เพราะจะชวยใหสามารถประเมินความยั่งยืนทางการคลังไดอยาง
ถูกตองและทันการณ ทั้งยังเปนการสรางความโปรงใสดวย ตัวอยางของความบกพรอง
ในเรื่องนี้คือการไมคํานวณภาระทางการคลังที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล ไมวาจะเปนภาระ
จากการประกันราคาพืชผลจํานวนประมาณ 23,000 ลานบาทในชวงป 2545-2548 และ
ภาระหนี้จากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคจํานวนประมาณ 
7,700 ลานบาทเปนตน2  

                                                        
2  ขอมูลจากการสัมภาษณ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล (ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลังขณะสัมภาษณ) เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทางการคลัง 

1.  ประเมนิภาระและความเสีย่งทางการคลังแบบมองไปขางหนา  

เนื่องจากไดมีการดําเนินนโยบายใหมๆ หลายประการที่กอใหเกิดภาระทางการคลัง
และความเสีย่งทางการคลังในอนาคต ดังนั้นจึงควรระบุวาภาระเหลานี้มีอะไรบางและ
ประเมินวาภาระที่นาจะเกิดข้ึนมีมลูคาเทาไร และมปีจจัยเสี่ยงมากนอยเพียงใด  

2.  เพ่ิมความโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลัง 

ในการเพิ่มความโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลังควรดําเนินการตอไปนี ้
♦  สรางความชัดเจนในการชดเชยความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึน 
โดยทั่วไปคงยากที่รัฐบาลจะระบุอยางชัดเจนวาจะไมรับผิดชอบความเสียหาย

ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับสถาบันการเงินของรัฐ3และสถาบันการเงินพิเศษที่ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพราะอยางนอยที่สุดสังคมคงคาดหวังวารัฐบาลตองรับผิดชอบ ใน
ปจจุบันมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นเนื่องจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 แลว 

ขอเสนอแนะในเรื่องนี้คือรัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายสถาบันการเงินพิเศษทุก
ฉบับใหมีสาระเหมือนกับมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 ที่ระบุวา “ในกรณีที่ธนาคารไดรับความเสียหายเนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจําปเพ่ือชดเชยแกธนาคารตามจํานวนที่
เสียหายนั้น” และใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดดวย 

♦  เปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของสถาบันการเงนิของรัฐ
และสถาบันการเงินพิเศษ 

ควรมีการแยกบัญชีอยางชัดเจนในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และเปดเผยใหสาธารณชนทราบเปนระยะ โดยในเรื่องการแยกบัญชีนั้น
ไดดําเนินการอยูบางแลวในเรื่องสินเชื่อและสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได  แตยังไมได
เปดเผยอยางกวางขวาง และยังขาดรายละเอียดอื่นๆ เชน ผลกําไรขาดทุน ตนทุนการ
บริหารงานสวนเพ่ิมในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล   

                                                        
3  สถาบันการเงินของรัฐหมายถึงสถาบันการเงินของรัฐทั่วไป มีรัฐบาลเปนผูถือหุนทั้งหมดหรือ
เปนผูถือหุนใหญ ทําใหมีอํานาจในการบริหารเต็มที่ เชน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร 
นครหลวงไทย ธนาคารออมสิน    
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3. เปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตอเนือ่ง และเขาถึงงาย 

ขอมูลที่ควรเปดเผยอยางเรงดวน ไดแก 1) ภาระทางการคลังในอนาคตที่สามารถ
ประเมินไดดวยความรูและความชํานาญในปจจุบันและมีขอมูลสนับสนุนการคํานวณอยู
แลว 2) มาตรการทางการคลังใหมๆ ที่กําลังเริ่มดําเนินการ 3) ขอมูลกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนนอกงบประมาณ โดยเฉพาะดานรายรับ รายจาย วัตถุประสงคของการจายเงิน 
และภาระหนี้สินคงคาง และ 4) ขอมูลผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐและ
สถาบันการเงินพิเศษ โดยแยกผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลออกมาอยางชัดเจน
และมีรายละเอียดเพียงพอตอการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง ซึ่งรวมถึงพันธะผูกพัน
ที่รัฐบาลมีตอสถาบันการเงินเหลานี้ในการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

ขอมูลดังกลาวควรปรับปรุงใหทันสมัยอยางนอยปละหนึ่งครั้งหรือเร็วกวานั้น 
เชน  รายครึ่งป  รายไตรมาส  และใหมีชองทางเผยแพรหลายชองทาง  เชน  เอกสาร
งบประมาณหรือเอกสารที่เสนอตอรัฐสภา การแถลงขาว บทความวิชาการ เว็บไซต 

4. การออกกฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางการคลัง  

ในระยะยาวรัฐบาลควรออกกฎหมายดานการคลังเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุม
ภารกิจทางการคลังอยางครบถวน เชน ครอบคลุมการใชเงินนอกงบประมาณ  

ในตางประเทศมีการออกกฎหมายลักษณะนี้ซึ่งมักเรียกวากฎหมายวาดวย
ความรับผิดชอบทางการคลัง (Fiscal Responsibility Act) เชน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด 
ออสเตรเลีย ในที่นี้จะยกตัวอยางของนิวซีแลนดซึ่งไทยสามารถนํามาใชเปนตนแบบและ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมได  

นิวซีแลนดเปนประเทศหนึ่งทีม่ีความจริงจังในการสรางวินัยทางการคลัง โดยใน
ปจจุบันมีกฎหมายที่สําคัญในดานนี้จํานวนสามฉบบั คือ State Sector Act 1988, Public 
Finance Act 1989 และ Fiscal Responsibility Act 1994   

State Sector Act 1988 มีลักษณะคลายกับแนวคิดเรื่อง Public Service Agreement 
ที่สํานักงบประมาณของไทยเริ่มนํามาใช แตเปนการใชในระดับกรมภายใตกระทรวง 
กลาวคือ กฎหมายบัญญัติใหอธิบดีกรมตองมคีวามรบัผิดชอบตอรฐัมนตรีในการบริหารงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยกําหนดความรับผิดชอบนี้ไวเปนสัญญาที่มีผลผูกพัน 
แตในขณะเดียวกันก็ใหอิสระและความยืดหยุนในวิธีการทํางานของแตละกรม และมี
ระบบการใหแรงจูงใจเมื่อทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย ระบบนีจ้งึเพ่ิมทั้งประสิทธภิาพ 
ความคลองตัว และความรับผิดชอบไปพรอมกนั 
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Public Finance Act 1989 มีเปาหมายเพื่อเพ่ิมความโปรงใสของการบรหิารการคลัง
และความโปรงใสของขอมูล (ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) ภายใต State Sector Act 1988) กฎหมายนี้บังคับใหหนวยราชการตอง 
มีกระบวนการรายงานผลการดําเนินงานที่ครบถวนและถูกตอง มีมาตรฐานทางบัญชี 
ที่รับรองได ที่สําคัญคือการรายงานผลตองครอบคลุมภาระทางการคลังที่ยังไมเกิด  
(ex ante) และการใชจายเงินในภาวะฉุกเฉิน  

Fiscal Responsibility Act 1994 เปนกฎหมายที่มีลักษณะครอบคลุมการดําเนิน
นโยบายการคลังในภาพรวม และตองการใหการตัดสินของนโยบายการคลังมีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเอื้อใหสาธารณะถกเถียงในวงกวาง ซึ่งเปนสวนสําคัญของความ
โปรงใสทางการคลัง  

เปาหมายของกฎหมายฉบับนี้มีหลายประการ  ไดแก  1) ลดหนี้สาธารณะใหอยู
ในระดับที่มีความยั่งยืนและสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได 2) หากระดับ
หนี้สาธารณะยังสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว รัฐบาลจะตองใชนโยบายเกินดุลการคลังจนกวา
หนี้สาธารณะจะลดลงไปอยูในเกณฑที่กําหนด และเมื่อเขาเกณฑแลวจะตองรักษาเกณฑ
นั้นไวดวยระดับการขาดดุล/เกินดุลที่เหมาะสม (โดยใหมีความยืดหยุนบางตามวัฏจักร
เศรษฐกิจที่ผันแปรไปในแตละป)  3) ใหรัฐบาลมีสินทรัพยสุทธิที่สามารถรองรับความเสี่ยง
ทางการคลังในอนาคตได  และ 4) การคาดการณรายไดภาษีของรัฐบาลตองสมเหตุสมผล 

ในข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายนี้บังคับใหรัฐบาลตองจัดทําและ
เผยแพรถอยแถลงนโยบายงบประมาณ (budget policy statement) กอนหนาการจัดทํา
งบประมาณในแตละป โดยระบุเปาหมายหลักของการจัดทํางบประมาณทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งนี้เพ่ือใหสาธารณะสามารถรับรูและถกเถียงเรื่องนโยบายการคลังได
กอนที่กฎหมายงบประมาณจะมีผลบังคับใช  นอกจากนี้กฎหมายยังบังคับใหรัฐบาล
ดําเนินการประเมินผลกระทบทางการคลังในระยะสามปนับจากการใชงบประมาณเพื่อ
ปองกันการดําเนินนโยบายที่หวังผลระยะสั้น 
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รายงานทีดีอารไอ  

ฉบับที่ 63 เดือนตุลาคม 2551  เร่ือง  โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 
ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551 เร่ือง  ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเน่ืองจากประมง 
และกอสราง 

ฉบับที่ 61 เดือนสิงหาคม 2551 เร่ือง  หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย 
ฉบับที่ 60 เดือนกรกฎาคม 2551 เร่ือง  รูปแบบธุรกิจใหม (business model) ของธนาคารพาณชิยเอกชน 
ฉบับที่ 59 เดือนมิถุนายน 2551 เร่ือง  การคุมครองส่ิงแวดลอม: จากหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

(Polluters Pay Principle) ถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
(People’s Participation Policy) 

ฉบับที่ 58 เดือนพฤษภาคม 2551 เร่ือง  บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแก
ชุมชน 

ฉบับที่ 57 เดือนเมษายน 2551 เร่ือง  องคกรทางการเงินระดับจุลภาคในตางประเทศและ 
การเปรียบเทียบกับองคกรทางการเงนิระดับจุลภาคของไทย 

ฉบับที่ 56 เดือนมีนาคม 2551 เร่ือง  แนวทางการศึกษาเพื่อเสนอกลไกเยียวยาสิ่งแวดลอมกบัสุขภาพ 
ฉบับที่ 55 เดือนกุมภาพันธ 2551 เร่ือง  สามทศวรรษขององคกรพัฒนาเอกชนไทย 
ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ) เร่ือง  จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย  

 หรือสวัสดิการ 
 

   
 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 44 (ฉบับพิเศษ) 
ภาคผนวก 
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