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บทสรุปผูบริหาร 

พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

 
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 ประเทศไทยไดมีการปรับตัวในหลายดาน เพื่อแกไข

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น และนําไปสูแนวทางในการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งใน
สวนของการดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไดปรับเปล่ียนจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจที่
นโยบายการเงินมุงเนนการดูแลรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทเพื่อสนับสนุนการสงออก มาเปนมุงเนนดูแล
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 
โดยที่การดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบันไดใหความสําคัญกับความโปรงใสและธรรมมาภิบาลของการดําเนิน
นโยบายมากกวาในอดีตมาก 

ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยใชโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน 
(Exchange Rate Targeting) โดยกําหนดใหคาเงินบาทมีคาคงที่เทากับคาเงินสกุลหลักหรือตะกราของคาเงิน
สกุลหลัก เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพซึ่งเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคาการลงทุน และมีความ
เหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา แตก็ทําใหการดําเนินนโยบายการเงินมีขอจํากัดและมีความไมเหมาะสมใน
หลายๆดาน เชน ทําใหไมสามารถใชนโยบายการเงินเพื่อการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ เชน 
การชะลอเงินเฟอ ไดอยางเต็มที่  หรือการที่คาเงินของประเทศไมไดถูกกําหนดโดยกลไกตลาดเพื่อใหสะทอน
ถึงปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดสงผลใหประเทศไทยตองประสบกับปญหาการขาดดุลการคา
อยางตอเนื่อง  และกอใหเกิดปญหาการเก็งกําไรคาเงินจากการไหลเขา-ออกของเงินทุนเคล่ือนยายระหวาง
ประเทศ  

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยคาเงิน
ของประเทศถูกกําหนดโดยกลไกของตลาด ทําใหสามารถใชนโยบายการเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศไดอยางอิสระขึ้น โดยประเทศไทยไดเปลี่ยนกรอบการดําเนินนโยบายการเงิน มาเปนนโยบาย
การเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงิน (Monetary Targeting) ในเดือนสิงหาคม 2540 และนโยบายการเงิน
แบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) ดังเชนที่ใชอยูในปจจุบัน ในเดือนพฤษภาคม 2543 

ภายใตการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนิน
นโยบายการเงินผานอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งปจจุบันคืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 14 วัน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหรือดูแลอัตราเงินเฟอพื้นฐานใหอยูในเปาหมายที่ได
กําหนดไวที่รอยละ 0-3.5 ทั้งนี้ เสถียรภาพของระดับราคาหรืออัตราเงินเฟอที่ตํ่าเปนเปาหมายหลักที่นโยบาย
การเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอใหความสาํคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญที่จะเอื้ออํานวย
ใหเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ และเปนสิ่งที่ธนาคารกลางสามารถใชนโยบายการเงินเขาไปดูแลไดโดยตรง  

นอกจากนี้ กรอบในการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอยังเนนถึงความโปรงใส 
รวมถึงการสื่อสารและการสรางความเขาในการดําเนินนโยบายการเงินแกสาธารณชนเปนสําคัญ โดยมี
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เปาหมายและเครื่องมือในการสงสัญญาณของการดําเนินนโยบายการเงินที่ชัดเจน มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มารวมเปนคณะกรรมการนโยบายการเงิน ทําใหกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินไมไดขึ้นอยู
กับธนาคารแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียว อีกทั้ง มีการประกาศปฏิทินการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินลวงหนา และมีการแถลงขาวผลการประชุมรวมถึงมีการนําขอมูลเศรษฐกิจการเงิน การประมาณการ 
ตลอดจนสมมติฐานตางๆที่ใชในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงิน เผยแพรในรายงานแนวโนมเงินเฟอเปน
ประจําทุกๆไตรมาส เพื่อใหสาธารณชนทราบถึงทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน ตลอดจนแนวคิดและเหตุผล
ที่ใชในการตัดสินใจในการประชุมแตละครั้ง ซึ่งความโปรงใสในการดําเนินนโยบายการเงิน นอกจากเปนการ
สรางความนาเชื่อถือใหแกธนาคารกลางแลว ยังทําใหการดําเนินนโยบายการเงินสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

นอกจากจะใหความสําคัญแกการดูแลเสถียรภาพราคาแลว การดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบันยังให
ความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเด็นอื่นๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความไมสมดุล
ทางการเงิน (Financial Imbalance) ในภาคเศรษฐกิจดวย โดยในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะเขาดูแลคาเงินบาทตามความจําเปน เพื่อไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วจนเกินไป อันจะทําใหใหผูสงออกหรือผูที่มีภาระเปนเงินตราตางประเทศสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงคาเงินที่ถูกกําหนดโดยกลไกของตลาดไดอยางคอยเปนคอยไป สําหรับความไมสมดุลทางการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการวิเคราะหและติดตามความเปราะบางของเศรษฐกิจมหภาคในดานตางๆ หลาย
ดาน ประกอบกับมีการพัฒนาระบบ Early Warning System เพื่อชวยเปนเครื่องมือประกอบการติดตามความ
เสี่ยงดังกลาวเสริมอีกทางหนึ่งดวย 

สําหรับทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวงที่ผานมานั้น ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ไดสงผลใหระดับราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนตองดําเนินนโยบาย
การเงินแบบตึงตัวขึ้นเพื่อชวยชะลออัตราเงินเฟอ ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไมมีการปรับสูงขึ้นเพื่อ
ชะลอการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศแลว ผูผลิตก็จะสามารถสงผานภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมายัง
ผูบริโภคไดงาย และอาจทําใหระดับคาจางภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นเปน Wage-price spiral ซึ่งจะทํา
ใหการสงผานของเงินเฟอเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดผลเสียตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได อนึ่ง เมื่อ
พิจารณาถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นตอทั้งการบริโภคและการลงทุนในประเทศแลว พบวา
อุปสงคในประเทศยังสามารถรองรับภาระจากตนทุนของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR 
ที่แทจริงยังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับชวงอดีตที่ผานมา อยางไรก็ดี จากสถานการณลาสุดที่ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกและแรงกดดันทางดานเงินเฟอในประเทศเริ่มปรับตัวลดลง ทําใหความจําเปนในการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบตึงตัวตอเนื่องมีลดลงเชนเดียวกัน 

นอกจากการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแลว ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีนโยบายที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหตลาดการเงินของไทยมีการเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี มาตรการตางๆในการพัฒนา
ตลาดการเงินหากกระทําอยางรวดเร็วจนเกินไป อาจทําใหตลาดไมสามารถปรับตัวไดทันหรืออาจจะกระทบตอ
เสถียรภาพของประเทศในหลายๆดานได การสงเสริมและพัฒนาตลาดการจึงควรกระทําอยางระมัดระวังและ
คอยเปนคอยไปเพื่อใหเกิดความสมดุลกันระหวางการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของตลาด 
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พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

อัจนา ไวความดี 
จิระพล มหุตติการ 

 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในหลายดานทั้งในแงของการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ เสถียรภาพภายในประเทศ เชน ความมั่นคงของสถาบันการเงิน หรือปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได และเสถียรภาพดานตางประเทศ เชน ปญหาเงินทุนไหลออก หรือการลดลงของระดับเงิน
สํารองระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดมีการปรับตัวในหลายดานเพื่อ
แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น และนําไปสูแนวทางในการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
ซึ่งในสวนของการดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ไดปรับเปลี่ยนจากในชวงกอนวิกฤต
เศรษฐกิจที่นโยบายการเงินมุงเนนการดูแลรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทเพื่อสนับสนุนการสงออก มาเปน
มุงเนนการดูแลรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง
มีเสถียรภาพ และที่สําคัญ การดําเนินนโยบายการเงินในปจจุบันไดใหความสําคัญกับความโปรงใสและธรรม
มาภิบาลของการดําเนินนโยบายมากกวาในอดีตมาก 

บทความนี้มุงเนนที่จะวิเคราะหถึงพัฒนาการของนโยบายการเงินไทยจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจจนถึง
ปจจุบันที่มีการใชนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) รวมทั้งอธิบายถึง
กระบวนการดําเนินงานของนโยบายการเงินในปจจุบัน ตลอดจนการผสมผสานกับมาตรการอื่นๆ ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) ใชในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและพัฒนาตลาดการเงินของไทยใหเติบโตและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะทําใหผูอานสามารถเขาใจถึงพัฒนาการและกลไกการดําเนินงานของนโยบายการเงิน
ต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 

พัฒนาการของนโยบายการเงินไทย 
กรอบการดําเนินนโยบายการเงินของไทยนับต้ังแตมีการกอต้ังธนาคารแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 

2485 สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง ไดแก 

1. นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน (ชวงกอน ส.ค. 2540) 

2. นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงิน (ส.ค. 2540 – พ.ค. 2543)  

3. นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (พ.ค. 2543 - ปจจุบัน)  



2 พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

กรอบการดําเนินนโยบายการเงินของไทยในชวงตางๆ
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แหลงท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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อัตราดอกเบ้ียในชวงนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน
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แหลงท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย , CEIC

ชวงระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี

อัตราดอกเบ้ีย Interbank

อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate

สวนตางอัตราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐฯ

ชวงวิกฤตเศรษฐกิจและ
ประกาศลอยตัวคาเงนิบาท

การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Targeting) 
ในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ โดยกําหนดใหคาเงินบาทมี

คาคงที่เทากับคาเงินสกุลหลัก เชน ดอลลารสหรัฐฯหรือตะกราของคาเงินสกุลหลัก เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนมี
เสถียรภาพ ซึ่งเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคาการลงทุน และมีความเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา 
รวมถึงมีความสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่การคาและการลงทุนระหวางประเทศยังไมมีการเชื่อมโยงเขา
หากันมากในขณะนั้น การดําเนินนโยบายการเงินในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจจึงเปนการดําเนินนโยบาย
การเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Targeting) ซึ่งมุงเนนไปที่การรักษาให
คาของเงินบาทอยูในระดับที่ไดกําหนดไวเปนสําคัญ 

การผูกคาของเงินบาทไวกับคาเงินตางประเทศโดยเฉพาะสกุลดอลลารสหรัฐฯเปนหลัก ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศตองเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเพื่อรักษาใหอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทยคงที่อยูในระดับที่กําหนดไวได อยางไรก็ดี สวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวางไทยกับ
สหรัฐฯไมไดคงที่เสมอไปโดยสะทอนถึงปจจัยประกอบอื่นๆดวย เชน การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การไหลเขา
ออกของเงินทุนเคลื่อนยาย รวมถึงภาวะทางการเงินและสภาพคลองของประเทศในชวงนั้นๆ  



อัจนา ไวความดี และ จิระพล มหุตติการ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

แมการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่จะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคาและการลงทุน 
แตก็ทําใหการดําเนินนโยบายการเงินมีขอจํากัดและมีความไมเหมาะสมในหลายๆดาน ทั้งนี้ การที่นโยบาย
การเงินในประเทศตองเคลื่อนไหวไปกับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศที่เปนคาเงินสกุลหลัก ทําใหไม
สามารถใชนโยบายการเงินเพื่อการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ เชน การชะลอเงินเฟอ ไดอยาง
เต็มที่ อีกทั้งทิศทางของนโยบายการเงินของประเทศที่เปนคาเงินสกุลหลักอาจไมมีความเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันในแตละประเทศ ทําใหนโยบาย
การเงินที่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง อาจไมมีความเหมาะสมกับอีกประเทศหนึ่ง  

นอกจากนี้ การผูกคาเงินบาทไวกับคาเงินสกุลหลัก แมจะทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ แตการที่
คาเงินของประเทศไมไดถูกกําหนดโดยกลไกตลาดเพื่อใหสะทอนถึงปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และความ
นาเชื่อถือของประเทศในชวงนั้นๆ ทําใหคาเงินบาทในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจมีคาสูงกวาความเปนจริง สงผล
ใหประเทศไทยตองประสบกับปญหาการขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง  อีกทั้งการที่เศรษฐกิจของโลกเริ่มมีการ
เชื่อมโยงเขาหากันมากขึ้น คาเงินบาทที่ไมไดสะทอนถึงคาที่แทจริงไดกอใหเกิดปญหาการเก็งกําไรคาเงินจาก
การไหลเขา-ออกของเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศตองเขาสูชวงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 

การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงิน (Monetary Targeting) 
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองประสบกับปญหาเศรษฐกิจถดถอย รวมท้ังปญหาดานความ

เชื่อมั่นที่ประชาชนมีตอระบบสถาบันการเงิน ซึ่งสงผลใหสถาบันการเงินจํานวนมากประสบกับภาวะขาดแคลน
สภาพคลองโดยเฉพาะสถาบันการเงินขนาดกลางและเล็ก นอกจากนี้ ภาระหนี้ตางประเทศที่อยูในระดับสูง
ประกอบกับความเชื่อมั่นที่ตางชาติมีตอเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินของภูมิภาคที่ลดลง ไดทําใหเกิดปญหา
เงินทุนจากตางประเทศไหลออกอยางตอเนื่อง จนทุนสํารองระหวางประเทศปรับลดลงมาอยูในระดับตํ่า 
ประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนจากการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
และขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2540 
ตามลําดับ 

หลังจากที่ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวโดยใหคาเงินของ
ประเทศถูกกําหนดโดยกลไกของตลาดและปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดทําใหเงินบาทออนคาลงจนประเทศ
ไทยกลับมามีดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งเงินทุนเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศที่ไหลออกไปในชวงวิกฤตเศรษฐกิจก็เริ่มไหลกลับเขามาในประเทศ สงผลใหระดับเงินสํารอง
ระหวางประเทศที่ลดลงไปมากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจกลับมาสูงขึ้นจนอยูในระดับที่มีความมั่นคงดังเชนใน
ปจจุบัน 
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นอกจากนี้ การที่คาเงินของประเทศถูกกําหนดโดยกลไกของตลาด ทําใหทางการสามารถใชนโยบาย

การเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไดอยางอิสระขึ้น ซึ่งหลังจากขอรับความชวยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนสิงหาคม 2540 ประเทศไทยไดเปลี่ยนกรอบการดําเนินนโยบายการเงิน 
มาเปนนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายปริมาณเงิน (Monetary Targeting) ตามแบบของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะทําการกําหนดเปาหมายฐานเงินรายวันและราย
ไตรมาส เพื่อควบคุมปริมาณเงินภายในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงนั้น 

อยางไรก็ดี เนื่องจากความสัมพันธระหวางปริมาณเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ อีกทั้งการที่ระบบการเงินภายในประเทศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหความ
ตองการสินเชื่อของภาคเอกชนและความสามารถของระบบการเงินในการขยายสินเชื่อในแตละชวงมีความไม
แนนอน รวมถึงการที่กรอบการดําเนินงานและเปาหมายของการดําเนินนโยบายแบบกําหนดเปาหมายปริมาณ
เงินคอนขางเปนที่เขาใจยากแกสาธารณชนทั้งในแงของความโปรงใส และการสื่อสารถึงทิศทางของการดําเนิน
นโยบายการเงิน ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคม 2543 ประเทศไทยจึงไดเปลี่ยนกรอบการดําเนินนโยบายการเงินมา
เปนนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) ดังเชนที่ใชอยูในปจจุบัน 

การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) 
ภายใตการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนิน

นโยบายการเงินผานอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 14 วัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหรือดูแลอัตราเงินเฟอใหอยูในเปาหมายที่ไดกําหนดไวเพื่อ
เอื้อใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ กรอบในการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายเงินเฟอยังเนนถึงความโปรงใส รวมถึงการสื่อสารและการสรางความเขาในการดําเนินนโยบายการเงนิ
แกสาธารณชนเปนสําคัญ  

ทั้งนี้ เสถียรภาพของระดับราคาเปนเปาหมายหลักที่นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจาก 
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- เสถียรภาพของระดับราคาเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะเอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจโดยรวมมี
เสถียรภาพ และเปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยเสถียรภาพของ
ระดับราคาหรืออัตราเงินเฟอที่ตํ่าจะชวยรักษาอํานาจซื้อของประชาชน ซึ่งจะชวยใหใหประชาชนมีการกินดี
อยูดี และการที่อํานาจซื้อของประชาชนไมลดลงมากจากอัตราเงินเฟอ จะสนับสนุนใหการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเปนไปไดอยางตอเนื่อง และชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของระบบเศรษฐกิจ เพราะจะ
ทําใหระดับราคาสินคาในประเทศไมสูงจนเกินไป อีกทั้งตนทุนการผลิต รวมทั้งคาแรงจะเพิ่มขึ้นไมมาก ทําให
ราคาสินคาสงออกสามารถแขงขันไดกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอที่ตํ่ายังชวยสรางบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการวางแผนการบริโภคและลงทุนในระยะยาว โดยอัตราเงินเฟอที่ไมสูงจนเกินไปและเปนที่
คาดเดาได จะชวยใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถวางแผนการบริโภคและการลงทุนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

- เปาหมายดานเสถียรภาพของระดับราคาเปนส่ิงที่ธนาคารกลางสามารถใชนโยบายการเงิน
เขาไปดูแลไดโดยตรง ในขณะที่เปาหมายดานการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนั้น นโยบายการเงินสามารถชวย
กระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไดเฉพาะในระยะสั้น แตในระยะยาวแลวการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะถูก
กําหนดโดยปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน เทคโนโลยี ทุน และแรงงาน ซึ่งนโยบายการเงินไม
สามารถเขาไปดูแลได ดังนั้น นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอจึงมุงเนนการรักษาเสถียรภาพ
ราคาซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางเต็มศักยภาพในระยะยาว 

แมนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอจะใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพของระดับ
ราคาเปนสําคัญ แตก็ใหความสําคัญกับการดูแลเสถียรภาพในดานอื่นประกอบดวย เชน ดานตางประเทศ ความ
เปราะบางของเศรษฐกิจในดานตางๆ รวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจของประเทศอยู
ในภาวะชะลอตัวและมีความจําเปนตองอาศัยแรงกระตุน หากอัตราเงินเฟอในชวงดังกลาวยังอยูในระดับที่ไมสูง
จนกอใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางการก็สามารถใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
เพื่อเปนเครื่องมือชวยกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้นได 

นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอยังมีความสอดคลองกับระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่ใชอยูในปจจุบัน โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด และไมได
ถูกกําหนดโดยเปาหมายทางนโยบายการเงิน  

กรอบในการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ 

เปาหมายในการดําเนินนโยบายการเงิน 
สํ าหรั บ เป าหมายของการดํ า เนิ นน โยบายการ เ งิ นแบบกํ าหนด เป าหมาย เ งิ น เฟ อนั้ น 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (Core Inflation) 
เปนเปาหมายในการดําเนินนโยบาย โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะคํานวณจากอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline 
Inflation) ที่ใชกันอยูปกติหักดวยราคาสินคาในหมวดอาหารสดและพลังงาน เนื่องจากราคาสินคาในกลุม
ดังกลาวมีความผันผวนสูงในระยะสั้น โดยราคาอาหารสดขึ้นกับสภาพอากาศและราคาน้ํามันขึ้นกับปจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไมได ซึ่งหากยังคงรวมสินคาหมวดดังกลาวอยูในเปาหมาย อาจจะทําใหเงินเฟอมีความผัน
ผวนและทําใหนโยบายการเงินตองถูกปรับเปลี่ยนบอยครั้งจนเกินไป ทั้งนี้ แมหักราคาสินคาหมวดอาหารสด



6 พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 
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อัตราเงินเฟอทั่วไป อัตราเงินพื้นฐาน

นโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ

อตัราเงินเฟอท่ัวไปและอตัราเงินเฟอพื้นฐาน
รอยละ

แหลงท่ีมา : กระทรวงพาณิชย

เปาหมายเงินเฟอท่ี  0 – 3.5 %

และพลังงานออกแลว อัตราเงินเฟอพื้นฐานดังกลาวยังครอบคลุมสัดสวนประมาณรอยละ 76 ของขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาที่ใชในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index)  

ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบขอมูลในอดีต พบวาในในระยะยาวอัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปมีความสัมพันธและเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น อัตราเงินเฟอทั้ง 2 ประเภท
จึงไมไดใหผลที่แตกตางกันในการใชเปนเปาหมายในการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว แตในระยะ
สั้นอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะมีความผันผวนนอยกวา อัตราเงินเฟอพื้นฐานจึงมีความเหมาะสมมากกวาในการเปน
เปาหมายของการดําเนินนโยบายการเงินที่เนนการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว 

 

 

 

 

  

สวนกรอบเปาหมายของการดูแลอัตราเงินเฟอพื้นฐานนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินไดกําหนด
กรอบเปาหมายของอัตราเงินเฟอพื้นฐานไวที่รอยละ 0 ถึง 3.5 จากการที่อัตราเงินเฟอของประเทศคูคาคูแขง
สําคัญของไทยเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 3.5 ในชวง 10 ปที่ผานมา การรักษาอัตราเงินเฟอของไทยให
สอดคลองกับอัตราเงินเฟอของประเทศคูคาคูแขงจะทําใหประเทศไทยรักษาความสามารถในการแขงขันได 
สําหรับชวงเปาหมายที่กวางประมาณรอยละ 3.5 เปนชวงเปาหมายที่ครอบคลุมการเคลื่อนไหวของระดับราคา
ตลอดชวงวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งขาขึ้นและขาลง ทําใหนโยบายการเงินมองเปาหมายอัตราเงินเฟอเปนเปาหมาย
ระยะยาว ซึ่งจะชวยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ (Temporary 
Economic Shocks) ทําใหนโยบายการเงินไมถูกปรับเปลี่ยนบอยครั้งจนเกินไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยระยะสั้น และชวงเปาหมายที่ไมแคบจนเกินไปยังทําใหนโยบายการเงินสามารถใหความสําคัญทั้ง
ตอการดูแลเสถียรภาพและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่ใชจะใชอัตราเงินเฟอเฉล่ียรายไตรมาสเปนเปาหมาย เนื่องจากอัตราเงิน
เฟอรายเดือนยังมีความผันผวน และอัตราเงินเฟอเฉล่ียรายไตรมาสมีความสอดคลองกับประมาณการจาก
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินใชเปนเครื่องมือประกอบการกําหนด
นโยบาย โดยหากอัตราเงินเฟอพื้นฐานออกจากเปาหมายที่กําหนดไวกลาวคือรอยละ 0 - 3.5 
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะตองชี้แจงตอสาธารณชนถึงสาเหตุที่ทําใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานออกจาก
เปาหมาย รวมถึงมาตรการที่จะดําเนินการเพื่อใหเงินเฟอพื้นฐานกลับเขาสูเปาหมายอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน จะมีการทบทวนความเหมาะสมของอัตราเงินเฟอพื้นฐานและ
กรอบเปาหมายที่ใชในการดําเนินนโยบายเปนระยะๆ ซึ่งหากความสัมพันธของเงินเฟอทั่วไปกับเงินเฟอ
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เพ่ิม / ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อตัราดอกเบี้ย
ตลาด ราคาสินทรัพย อตัรา

แลกเปลี่ยน การคาดการณ

ความตองการสินคาไทยจากภายในและภายนอกประเทศ

ราคาสินคาภายในประเทศ
ราคาสินคาสงออกและสินคานําเขา

อัตราเงินเฟอ

สินเช่ือ
1 2 3 4 5

การสงผานของนโยบายการเงินการสงผานของนโยบายการเงิน

พื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือกรอบเปาหมายที่ใชเริ่มไมมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ก็อาจมีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

เครื่องมอืในการดําเนินนโยบายการเงนิ 
ภายใตกรอบการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอ คณะกรรมการนโยบาย

การเงินไดกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินจะสงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินผานอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 
การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลกระทบไปยังอัตราดอกเบี้ยอื่นๆในตลาดการเงิน รวมถึงอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยซึ่งถือเปนตนทุนของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนใหมีการปรับตัว
ตามมา อันจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ และระดับราคาสินคาภายในประเทศในทายที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายการเงินตองการกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจก็จะดําเนิน

นโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าลงจะทําใหตนทุน
ของการบริโภคและการลงทุนลดลง ชวยกระตุนใหเกิดการขยายตัวของการบริโภค การลงทุน และการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวมตามมา ในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่รอนแรงเกินไปจนทําใหระดับ
ราคาสินคาปรับสูงขึ้นตอเนื่อง ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวโดยปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะสงผลใหการบริโภคและการลงทุน รวมถึงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ขยายตัวของระดับราคาสินคาชะลอตัวลงตามมา 

ในการดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการผานเครื่องมือสําหรับดําเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy 
Instruments) ตาง ๆ ซึ่งไดแก 

1. การดําเนินการผานตลาดการเงิน (Open Market Operations หรือ OMOs) ในการดําเนินการ
ผานตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจะปรับสภาพคลองโดยการเขาทําธุรกรรมในตลาดการเงิน ซึ่งจะ
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สงผลกระทบตอระดับเงินสํารองของระบบสถาบันการเงิน (Banks' Reserves หรือ เงินฝากของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารกลาง) และมีผลตอเนื่องถึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน  OMOs เปนเครื่องมือหลักในการรักษา
ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดูแลใหสภาพคลองในระบบมีเพียงพอตอความตองการของระบบธนาคาร
พาณิชยในการดํารงเงินสํารองและการชําระบัญชี ซึ่งในการดําเนินการผานตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยดําเนินการผานเครื่องมือหลัก 4 ประเภท คือ การทําธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร (Repurchase Operations) 
การทําธุรกรรมซื้อขาดขายขาดหลักทรัพยรัฐบาล การออกพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย และการทํา 
ธุรกรรมสวอปเงินตราตางประเทศ 

2. การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง (Reserve Requirement) ธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามกฎหมายโดยเฉลี่ยรายปกษ เปนสัดสวนตอคาเฉล่ียของฐานเงินฝากหรือหนี้สินในปกษกอน
หนา และสามารถโอนเงินสํารองบางสวนขามปกษได โดยในปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนด
อัตราสวนการดํารงสินทรัพยสถาพคลองของธนาคารพาณิชยไวที่รอยละ 6  

3. หนาตางต้ังรับ (Standing Facilities) ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาตางตั้งรับเพื่อเสริมสภาพ
คลองใหสถาบันการเงินเรียกวาหนาตางสภาพคลองสิ้นวัน (End-of-Day Liquidity Window) ซึ่งเปนชองทางให
สถาบันการเงินสามารถเขามากูยืมเงินระยะขามคืนกับธนาคารแหงประเทศไทยโดยมีพันธบัตรเปนหลักประกัน 
ในกรณีที่สถาบันการเงินขาดสภาพคลองในชวงสิ้นวัน และไมสามารถหาเงินกูยืมจากแหลงอื่นได ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยหนาตางตั้งรับจะเปนอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยสามารถกูยืมไดจากตลาดเงิน
โดยทั่วไป เพื่อใหหนาตางตั้งรับเปนเสมือนแหลงกูยืมแหลงสุดทายของธนาคารพาณิชยที่ขาดสภาพคลองในแต
ละวัน และทําหนาที่เปนเครื่องมือสรางเสถียรภาพหรือ Safety Valve ของระบบ 

ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยใชชองทางการดําเนินการผานตลาดการเงิน (OMOs) เปนเครื่องมือ
หลักเนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกลาวไดทันทีเพื่อรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายใหอยูในระดับที่ไดกําหนดไว ในขณะที่เครื่องมืออื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงการดํารงสินทรัพย
สภาพคลองทําไดอยางยุงยากกวา  

กระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงนิ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบดานการกําหนดทิศทาง

ของนโยบายการเงิน  โดยจะทํางานรวมกับเจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยอยางใกลชิดในการติดตาม
ภาวะ เศรษฐกิ จทั้ ง ในประ เทศและต า งประ เทศ  ทั้ งนี้  ในการกํ าหนดทิศทางนโยบายการ เ งิ น 
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะพิจารณาขอมูลตางๆที่ธนาคารแหงประเทศไทยนําเสนอใหทราบ จากนั้นจะ
นําขอมูลดังกลาวไปกลั่นกรองพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายการเงิน โดยในทุก 6-8 
สัปดาห (รวม 8 ครั้งตอป) คณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 
รวมทั้งปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่จะมีผลตอแนวโนมอัตราเงินเฟอและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากําหนด
แนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม  

สําหรับโครงสรางของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ัง
ขึ้นประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย 3 ทาน ไดแก ผูวาการและรองผูวาการอีก 2 
ทาน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 4 ทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เชน เศรษฐกิจ การคา การ
อุตสาหกรรม และการคลัง เปนตน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ประเมินภาวะเศรษฐกิจ
และแนวโนมเศรษฐกิจ

และเงินเฟอ

กนง. ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงจาก 
ธปท. 3 ทานและ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกอีก 4 ทาน

ขอมูล

ประชุม กนง. ทุก 6-8 สัปดาห

ตัดสินนโยบายการเงิน :
ขึ้น / คง / ลด ดอกเบ้ียนโยบาย

ทํา OMOs เพ่ือรักษา
ระดับอตัราดอกเบ้ียนโยบาย

รายงานแนวโนมเงินเฟอ

ข้ันตอนการดําเนินนโยบายการเงินขั้นตอนการดําเนินนโยบายการเงิน

แถลงขาวผลการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

  
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หัวหนาคณะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย

การเงินซึ่งไดแก ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน จะมีการแถลงขาวใหสาธารณชนไดทราบถึงผลการประชุม
และแนวโนมทิศทางของนโยบายการเงิน รวมถึงสาเหตุและปจจัยตางๆที่ใชในการพิจารณาตัดสินใจดําเนิน
นโยบายการเงินในแตละครั้ง ตอมาขอมูลตางๆรวมถึงสมมติฐานที่ใชในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินจะมี
การลงเผยแพรในรายงานแนวโนมเงินเฟอ (Inflation Report) ซึ่งจะมีการเผยแพรเปนประจําในทุกๆไตรมาสทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ธรรมาภิบาลและความโปรงใสของการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงนิเฟอ 
พัฒนาการของนโยบายการเงินมาสูนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ นอกจากจะเปนการ

พัฒนากรอบของการดําเนินนโยบายการเงินใหมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบันแลว
ยังเปนการเสริมสรางความโปรงใสและธรรมมาภิบาลแกการดําเนินนโยบายการเงินดวย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ในอดีต การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอในปจจุบันมีความชัดเจนและโปรงใสเพิ่มขึ้น
ในหลายดาน เชน 

- มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 ทานมารวมเปนคณะกรรมการนโยบายการเงิน ทําใหกระบวนการ
ตัดสินใจไมไดขึ้นอยูกับธนาคารแหงประเทศไทยเปนหลักดังเชนในอดีต นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆเชน เศรษฐกิจ การคา การอุตสาหกรรม และการคลัง  ยังเสมือนเปนตัวแทน
ของภาคเศรษฐกิจตางๆในการเสนอแนวคิดและประสบการณในดานที่มีความเชี่ยวชาญตอการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายการเงิน 

- มีการสื่อสารถึงการดําเนินงานของธนาคารกลางอยางชัดเจน อาทิ มีกําหนดการที่แนชัดสําหรับ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในแตละครั้ง 

- มีการส่ือสารใหสาธารณชนทราบถึงแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินมากขึ้น เชน มีการ
เผยแพรขอมลูตางๆ รวมถึงเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินผานทางรายงานแนวโนมเงินเฟอ
ซึ่งออกเผยแพรเปนประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการแถลงขาวใหสาธารณชนทราบถึงทิศทางและเหตุผลของการ
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ความโปรงใสของนโยบายการเงินแบบกรอบเปาหมายเงินเฟอ 

กรอบการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ เปนกรอบที่มีความชัดเจนและชวยสราง
ความโปรงใสในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย กลาวคือ 

1. มีเปาหมายของการดําเนินนโยบายการเงินที่ชัดเจน คือ ความมีเสถียรภาพของระดับราคา 

2. มีการกําหนดชวงของอัตราเงินเฟอเปาหมายที่ชัดเจนที่รอยละ 0 – 3.5 หากอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานมีการ
เคล่ือนไหวออกนอกชวงเปาหมาย จะตองมีการแจงใหสาธารณชนทราบถึงสาเหตุและแนวทางที่จะทําใหอัตราเงินเฟอ
กลับเขาสูเปาหมาย 

3. มีเครื่องมือในการสงสัญญาณที่ชัดเจน คือ อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะทํา
ใหสาธารณชนสามารถเขาใจถึงทิศทางของการดําเนินนโยบายการเงินไดจากการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

4. มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆเขารวมเปนคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ทําใหกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงิน ไมไดขึ้นอยูกับธนาคารแหงประเทศไทยแตเพียงฝายเดียว 

5. มีการประกาศปฏิทินการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินลวงหนา 

6. มีการแถลงขาวผลการประชุมทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เพ่ือใหสาธารณชน
ทราบถึงผลการประชุม ตลอดจนแนวคิดและเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจในการประชุมแตละครั้ง 

7. มีการนําขอมูลเศรษฐกิจการเงิน การประมาณการ ตลอดจนสมมติฐานตางๆที่ใชในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายการเงิน เผยแพรในรายงานแนวโนมเงินเฟอ ซึ่งจะมีการเผยแพรเปนประจําในทุกๆไตรมาส 

ดําเนินนโยบายการเงินภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน และภายหลังการเผยแพรรายงาน
แนวโนมเงินเฟอในแตละครั้งดวย 

- มีการเผยแพรขอมูลตางๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินใหแกสาธารณชนทั่วไปผานทางเว็ปไซต
ของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงมีการจัดทําขอมูลในรูปแบบใหมๆ เชน ฐานะการลงทุนระหวางประเทศ 
(IIP) เพื่อชวยประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้น 

- มีการดูแลเศรษฐกิจอยางเปนระบบโดยนอกเหนือจากเสถียรภาพของราคาซึ่งเปนเปาหมายของ
การดําเนินนโยบายการเงินแลว ยังมีการดูแลเสถียรภาพในดานอื่นๆ เชนความไมสมดุลทางการเงิน 7 ดาน1

ควบคูไปดวย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบขอมูลและองคความรูความของธนาคารกลาง เชน มีการ
จัดทําดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย เปนตน 

ทั้งนี้ ความโปรงใสและการสื่อสารแกสาธารณชนถือเปนแนวทางที่ธนาคารกลางทั่วโลกให
ความสําคัญมากขึ้น ซึ่งที่ผานมาไดชวยเพิ่มความเชื่อถือที่สาธารณชนมีตอธนาคารกลาง นอกจากนี้ การ
สื่อสารถึงทิศทางของนโยบายการเงินที่ชัดเจนยังจะชวยเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินอีก
ทางหนึ่งผานการปรับตัวอยางราบรื่นของตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 รายละเอียดอยูในหัวขอการดูแลความไมสมดุลทางการเงินในดานตางๆ 
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ตารางเปรียบเทียบความโปรงใสในแงตางๆของกรอบการดําเนินนโยบายการเงินของไทย 

 นโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน 

นโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายปริมาณเงิน 

นโยบายการเงินแบบกําหนด
เปาหมายเงินเฟอ 

เปาหมายข้ันกลางของ
การดําเนินนโยบาย
การเงิน 

อัตราแลกเปลีย่น ปริมาณเงิน เชน M2A หรือ M2 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภคพื้นฐาน 

เครื่องมือการสงสัญญาณ
ของนโยบายการเงนิ 

ไมมี ไมมี อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะเวลา 14 วัน 

ผูตัดสินใจในการดําเนิน
นโยบายการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย  คณะกรรมการนโยบายการเงินซ่ึง
ประกอบไปดวยผูบริหารจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 3 ทาน 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 
4 ทาน 

กําหนดการเปลีย่นแปลง
การดําเนินนโยบายเงิน 

ไมมี ไมมี มีการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินทกุๆ 6 - 8 
สัปดาห โดยมีการประกาศ
กําหนดการใหทราบลวงหนา 

การแถลงขาวและ
เผยแพรขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดําเนิน
นโยบายการเงิน 

ไมมี ไมมี - มีการแถลงขาวทุกครั้งหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน  
- ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจมีการ
เผยแพรลงในรายงานแนวโนมเงิน
เฟอ 

 

การใหความสําคัญตอการดูแลเสถียรภาพในดานอ่ืนๆ ในการดําเนินนโยบายการเงิน 
แมการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอจะใหความสําคัญแกการดูแลเสถียรภาพ

ราคาเปนอันดับแรก แตเนื่องจากเสถียรภาพเศรษฐกิจมีความครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆมากกวาเสถียรภาพ
ของระดับราคา คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงไดใหความสําคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจในมิติอื่นๆดวย เชน 
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) เสถียรภาพดานตางประเทศ (External Stability) ตลอดจนความไมสมดุล
ที่อาจสอเคาใหเกิดปญหาทางการเงิน (Financial Imbalances) ในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคสถาบัน
การเงิน  

การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนภายใตนโยบายการเงินแบบกรอบเปาหมายเงินเฟอ 
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดเปลี่ยนจากการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

คงที่มาเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยปลอยใหคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางๆถูก
กําหนดโดยกลไกตามอุปสงคและอุปทานของตลาด ซึ่งสะทอนจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและความ
นาเชื่อถือของประเทศในชวงนั้นๆ การที่คาเงินของประเทศถูกกําหนดจากกลไกของตลาดทําใหโอกาสที่จะเกิด



12 พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การเก็งกําไรของคาเงิน และความเสี่ยงตอเสถียรภาพดานตางประเทศมีนอยกวาการใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ ที่คาเงินของประเทศอาจไมไดสะทอนคาที่แทจริงจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ทั้งนี้ แมประเทศไทยจะใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว แตก็เปนการลอยตัวอัตราแลกเปลี่ยน
แบบมีการบริหารจัดการ (Managed Float) โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาดูแลคาเงินบาทตามความ
จําเปน เพ่ือไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนเกินไป อันจะทําใหผู
สงออกหรือผูที่มีภาระเปนเงินตราตางประเทศสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงคาเงินที่ถูกกําหนดโดยกลไก
ของตลาดไดอยางคอยเปนคอยไป ทั้งนี้ธนาคารแหงประเทศไทยจะใหความสําคัญกับการดูแลความรวดเร็ว 
(Speed) ของการเปลี่ยนแปลงของคาเงินมากกวาระดับ (Level) ของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากการเขาดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไมใหมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนเกินไปแลว 
ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีการออกมาตรการเสริมตางๆเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ เพื่อชวย
ดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและปองกันการเก็งกําไรคาเงิน อันจะทําใหคาเงินบาทมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น ตัวอยางของมาตรการดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนและปองกันการเก็งกําไรคาเงินบาทที่ออกใชและทํา
ใหคาเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้นในชวงที่ผานมา ไดแก มาตรการการควบคุมยอดคงคางในบัญชีเงินบาทของ
ผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ (NRBA) มิใหเกินวันละ 300 ลานบาท หรือมาตรที่หามมิให Non-resident ทํา
ธุรกรรม Buy-Sell Swap ที่มีอายุของสัญญาต่ํากวา 3 เดือนโดยไมมีธุรกรรมรองรับ (Underlying) เปนตน 

การดูแลความไมสมดุลทางการเงินในดานตางๆ 
ในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัว นอกเหนือจากการดูแลแรงกดดันทางดานราคาซึ่งเปนเปาหมายหลักของ

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแลว ความไมสมดุลทางการเงิน (Financial Imbalance) ที่อาจเกิดขึ้นได
ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น อาจสรางความเปราะบางใหแกระบบเศรษฐกิจและขัดขวางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน จน
อาจนํามาซึ่งการปรับตัวอยางรุนแรงของเศรษฐกิจในระยะตอไป ซึ่งในปจจุบันคณะกรรมการนโยบายการเงินได
มีการวิเคราะหและติดตามความเปราะบางของเศรษฐกิจมหภาคในดานตางๆ 7 ดานซึ่งประกอบดวย   

1)  ฐานะหนี้ภาคครัวเรือน  
2)  ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
3)  เสถียรภาพดานตางประเทศ  
4)  สินเชื่อ และฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย   
5)  ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจ  
6)  ภาวะตลาดหลักทรัพย  
7)  ฐานะดานการคลังและหนี้สาธารณะ  

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีการติดตามเครื่องชี้ที่สอเคาปญหาทางการเงินใน
ภาคเศรษฐกิจบางภาคอยางตอเนื่อง และมีการเผยแพรบทวิเคราะหเกี่ยวกับความเปราะบางของเศรษฐกิจ 
มหภาคทั้ง 7 ดานในรายงานแนวโนมเงินเฟอดวย 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะหความเปราะบางดานเศรษฐกิจมหภาคดังกลาว นอกจากจะทําการวิเคราะหโดย
การติดตามเครื่องชี้วัดตางๆที่ทําอยูเปนประจําแลว ยังมีการพัฒนาระบบ Early Warning System เพื่อชวยเปน
เครื่องมือประกอบการติดตามความเสี่ยงดังกลาวเสริมอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งระบบ Early Warning System ที่
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การขยายตัวของเศรษฐกิจ เงินเฟอท่ัวไป เงินเฟอพ้ืนฐาน RP 14 วัน

การดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ

รอยละ

แหลงท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย , กระทรวงพาณชิย, NESDB

นโยบายการเงินแบบผอนคลาย นโยบายการเงินแบบตึงตัว

เปาหมายเงินเฟอที่  0 – 3.5 %

จัดทําเปนโปรแกรมสําเร็จรูป จะเปนเครื่องมือที่ชวยสงสัญญาณเตือนหากความเปราะบางในดานใดดานหนึ่ง
เริ่มมีความเสี่ยงในระดับที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมได 

ทิศทางของการดําเนินนโยบายการเงนิในชวงที่ผานมา 
 ต้ังแตประเทศไทยเปลี่ยนมาใชนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอในเดือน

พฤษภาคมป 2543 จนถึงปจจุบัน ทิศทางของการดําเนินนโยบายการเงินสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง ไดแก 
1. ชวงของการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย (พ.ค. 2543 – ก.ค. 2547) ในชวงเริ่มตน

ของการดําเนินนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมายเงินเฟอ เศรษฐกิจของประเทศยังคงขยายตัวในระดับตํ่า
ตอเนื่องมาจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งระดับราคาสินคาก็เพิ่มขึ้นนอยเพราะไมมีแรงกดดันจากทางดาน
อุปสงคทางการจึงดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูในระดับตํ่า 
เพื่อชวยกระตุนใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวดีขึ้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในชวงดังกลาวถือวาเปนอัตราดอกเบี้ยระดับที่
ตํ่าที่สุดในรอบ 30 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ชวงของการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว (ส.ค. 2547 – ปจจุบัน) ผลของการดําเนิน

นโยบายการเงินแบบผอนคลายในชวงกอนหนาทําใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้นจนอยูใน
เกณฑที่นาพอใจ อยางไรก็ดี ต้ังแตชวงกลางป 2547 ราคาน้ํามันในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงผลใหระดับราคาสินคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนตองดําเนินนโยบายการเงินแบบตึง
ตัวขึ้นเพื่อชวยชะลออัตราเงินเฟอ ทั้งนี้ แมแรงกดดันทางดานเงินเฟอจะเกิดจากแรงกดดันทางดานอุปทาน ซึ่ง
ไดแกราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้น แตราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นมากในชวงที่ผานมา ไมไดเปนผลจากปจจัยทางดาน
อุปทานเพียงอยางเดียว แตเปนผลจากทางดานอุปสงคเนื่องจากความตองการใชน้ํามันของโลกอยูในระดับสูง
มากดวย ทําใหราคาน้ํามันไมสามารถปรับลดลงไดอยางรวดเร็วดังเชนในชวงวิกฤตการณน้ํามันในอดีตที่ราคา
น้ํามันปรับสูงขึ้นเฉพาะจากปจจัยดานอุปทาน  



14 พัฒนาการของนโยบายการเงินไทยในทศวรรษที่ผานมา 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 
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อตัราดอกเบี้ย MLR ท่ีแทจริง 2/

อตัราดอกเบ้ีย MLR ท่ีแทจริงเฉล่ีย 30 ป 

1/ อัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง
2/ อัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR ท่ีแทจริง  =  อัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR - อัตราเงินเฟอท่ัวไป 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู MLR 1/

อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ท่ีแทจริง

ต.ค. 49

4.89

7.69
6.77

อตัราดอกเบี้ย MLR เฉล่ีย 30 ป 
11.82

ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไมมีการปรับสูงขึ้นเพื่อชะลอการขยายตัวของอุปสงค
ภายในประเทศแลว ผูผลิตก็จะสามารถสงผานภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมายังผูบริโภคไดงาย ทั้งนี้ หากอัตราเงิน
เฟออยูในระดับสูงเปนเวลานาน ก็อาจทําใหระดับคาจางภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นจนเกิด Wage-price 
Spiral ซึ่งอาจทําใหการสงผานของเงินเฟอเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดผลเสียตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจได นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นตอทั้งการบริโภคและการ
ลงทุนในประเทศแลว พบวาอุปสงคในประเทศยังสามารถรองรับภาระจากตนทุนของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ที่แทจริงยังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับชวงในอดีตที่ผานมา  

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ดี แมวาระดับอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันจะปรับสูงขึ้นจากการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึง
ตัวอยางตอเนื่องในชวง 2 ปที่ผานมา แตสถานการณลาสุดที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกและแรงกดดันทางดานเงิน
เฟอในประเทศเริ่มปรับตัวลดลง ทําใหความจําเปนในการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวตอเนื่องมีลดลง
เชนเดียวกัน ซึ่งชี้ใหเห็นไดจากระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 
14 วันที่คงที่อยูที่รอยละ 5.0 มาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 

ความสมดุลระหวางการพัฒนาตลาดการเงินกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
นอกจากการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแลวธนาคารแหงประเทศไทยยังมีนโยบายที่จะสงเสริมและ

สนับสนุนใหตลาดการเงินของไทยมีการเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น  เพื่อยกระดับใหตลาดการเงินมีมาตรฐานการ
ดําเนินงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมตลาด ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการดําเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาตลาด รวมถึงการผอนคลายกฎระเบียบตางๆเพื่อชวยกระตุนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการแขงขันในตลาด ซึ่งตลาดการเงินที่พัฒนาขึ้นจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงการดําเนิน
นโยบายการเงินของประเทศในหลายๆ ดาน ไดแก 

1.  ตลาดการเงินที่พัฒนาจะชวยใหการระดมทุนของธุรกิจและสถาบันการเงินสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนที่ถูกลง 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

2.  ตลาดที่พัฒนาจะมีความเขมแข็งมากขึ้นที่จะรองรับความผันผวน ตลอดจน Shocks หรือ
วิกฤตการณตางที่จะเขามากระทบไดดียิ่งขึ้น อันจะชวยเสริมสรางความมั่นคงและความมี
เสถียรภาพตอเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 

3.  ตลาดที่พัฒนาจะมีความกวางและความหลากหลายมากขึ้น อันจะชวยใหผูลงทุนมีทางเลือกในการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับความตองการไดมากยิ่งขึ้น 

4.  ตลาดการเงินที่มีการพัฒนาเปนอยางดีมีสวนชวยใหการดําเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยจะชวยสงเสริมการใชเครื่องมือทางการเงินและการดําเนินธุรกรรมผานตลาด
การเงิน (OMOs) ของธนาคารกลางใหมีประสิทธิภาพและมีตนทุนที่ถูกลง นอกจากนี้ ตลาด
การเงินที่มีการพัฒนาและการแขงขันสูงจะสงผลใหกลไกการสงผานของนโยบายการเงินผาน
ชองทางอัตราดอกเบี้ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ดี มาตรการในการพัฒนาตลาด  รวมถึงการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ หากกระทําอยาง
รวดเร็วจนเกินไป อาจทําใหตลาดไมสามารถปรับตัวไดทันหรืออาจจะกระทบตอเสถียรภาพของประเทศใน
หลายๆดานได เชน การผอนคลายกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนอยางรวดเร็วเกินไปอาจ
สงผลกระทบตอเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน หรือมาตรการการปดตลาดซื้อคืนพันธบัตรเพื่อสงเสริมให
ตลาดการกูยืมเงินของภาคเอกชนมีการพัฒนาขึ้นนั้น หากกระทําโดยที่ตลาดยังไมมีความพรอมเพียงพอก็
อาจจะทําใหผูเลนในตลาดไมสามารถปรับตัวไดทัน เปนตน ดังนั้น การสงเสริมและพัฒนาตลาดการเงินจึงควร
กระทําอยางระมัดระวังและคอยเปนคอยไปเพื่อใหเกิดความสมดุลกันระหวางการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ
ของตลาด 

โดยสรุป ต้ังแตวิกฤตเศรษฐกิจเปนตนมา นโยบายการเงินของประเทศไทยไดมีการปรับตัวและ
พัฒนาขึ้นเปนลําดับเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน
ปจจุบัน ประเทศไทยไดเปลี่ยนกรอบการดําเนินนโยบายการเงินมาเปนนโยบายการเงินแบบกําหนดเปาหมาย
เงินเฟอที่เนนการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาซึ่งเปนปจจัยที่จะเอื้ออํานวยใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตไดอยาง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ในการดําเนินนโยบายการเงิน ยังเนนถึงความโปรงใส และการสื่อสารตอสาธารณชน เพื่อให
สาธารณชนสามารถเขาใจถึงทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยอันจะทําใหการ
ดําเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดูแลเสถียรภาพของระดับราคาซึ่งเปน
เปาหมายหลักแลว การดูแลเสถียรภาพในดานอื่นๆ เชน เสถียรภาพทางดานตางประเทศ และปญหาความไม
สมดุลทางการเงิน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาตลาดการเงินใหมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ก็เปนประเด็นที่
ทางธนาคารแหงประเทศไทยใหความสนใจเชนเดียวกัน 


