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กว่าจะมาเป็น ‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’

ธนบัตรไทย (1902) 

“Book club” 
(1904)

ส านักงาน
ธนาคารชาติไทย

(1940)

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

(1942)

ที่มาภาพ: ธปท.



ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าน าไปสู่พัฒนาการด้านเศรษฐกิจการเงนิ

สาขา ธ.พ. ต่างชาติ

• ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ 
(1888)

• ธนาคารชาร์เตอรแ์ห่ง
อินเดีย ออสเตรเลียและจีน 
(1894)

• ธนาคารแห่งอินโดจีน 
(1896)

ข้อเสนอต่างชาติ
จัดต้ังธนาคารกลาง

• Royal Bank of Siam 
(1888, 1898)

• Royal State Bank of 
Siam (1897)

• Bank of Siam (1898)
• State Bank (1917)

สั่งพิมพ์เงินกระดาษ
หลวง (1890)

• สั่งพิมพ์จากประเทศ
เยอรมัน แต่ไม่ได้น าออกใช้

• ก่อนหน้า ธนาคารฮ่องกง
และเซี่ยงไฮ้ ขอพิมพ์ ‘Bank 
note’ (1889)



แผนการจัดตั้งธนาคารชาติ โดยกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
(1896-1906)

ที่มาภาพ: Wikipedia

“การแบงก์นี้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีความผูกพันมาช้านานแต่ครั้ง
ตามเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป... 

“ในเรื่องแบงกกิ์งจะคิดกับพวกอังกฤษคงไม่มีทางส าเร็จ... 
ข้าพระพุทธเจ้าจึ่งระงับความคิดเรื่องแบงก์ท าเป็นของรัฐบาล
ไว้ คงคิดแต่เรื่องออกธนบัตรเป็นของรัฐบาลอย่างเดียว...”

หนังสือกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (19 มกราคม 1905)



ที่มาภาพ: Wikipedia

“…จึ่งได้หวนคิดถึงไปรเวตแบงก์ต่อมา ...ถ้าหากว่าความคิดเรื่อง
แบงก์ใหญ่จะไม่ทิ้งเสียเมื่อยังไปไม่รอดก็ควรจัดการเล็กๆทดลองไป
ดูก่อน คงจะค่อยได้ความรู้เป็นล าดับไป”

“…เมื่อก าลังโลคอลแบงก์เหล่าน้ีตั้งตัวขึ้นได้พร้อมกันแล้ว จึ่งเป็น
เวลาที่รัฐบาลสามารถจะให้มีแนชนลัแบงก์ขึ้นได้...”

หนังสือกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (19 มกราคม 1905)

เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
(1896-1906)

แผนการจัดตั้งธนาคารชาติ โดยกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย



ก าเนิดส านักงานธนาคารชาติไทย
• ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีข้อเสนอโดยคนไทยต้องการให้ตั้งธนาคารชาติเพื่อแก้ปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ า ข้อถกเถียงส าคัญคือ อะไรคือบทบาทของธนาคารกลางที่พึงและไม่พึงกระท า 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (1938-1941)

อุปสรรคใหญ่สองประการ:
1. ข้อขัดแย้งจากที่ปรึกษาการคลังชาวต่างประเทศ (Financial adviser)
2. อิทธิพลของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างชาติในไทย

ที่มาภาพ: ธปท.



การแต่งต้ังที่ปรึกษาการคลัง ฝ่ายไทย

“…ข้าพเจ้าเข้าใจว่ารัฐมนตรีก าลังร่างหลักการนโยบายการตั้ง
ธนาคารชาติอยู่... แต่ข้าพเจ้าจะพยายามหาทางผ่อนปรนให้ดี
ที่สุด มิให้มีการตั้งธนาคารชาติอย่างเต็มรูป เพราะการตั้งธนาคาร
ชาติเช่นนั้นมีโอกาสอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
เนื่องจากการควบคุมสินเชื่อและเงินตราจะตกอยู่ในมือของ
นักการเงินมือสมัครเล่น”

ในเรื่องนี้ ได้ปรากฎจดหมายของนายดอลล์ ที่ปรึกษาการคลัง ชาวอังกฤษ
ถึง Sir Otto Niemeyer ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

ท่ีมาภาพ: วิวัฒนไชยานุสรณ์



การท าความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติในไทย
• หลวงประดิษฐ์มนูธรรมจึงได้ตั้งให้ นายดอลแบร์ (F.A. Dolbeare) และ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ช่วยสร้าง

ความเข้าใจกับนานาชาติ โดยเฉพาะสาขาของธนาคารต่างชาติในประเทศไทย

หนังสือถึงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย
โดย นายฟิชต์เจอรัล ผู้จัดการธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไอ้

“ข้าพเจ้าไม่คิดว่าประเทศไทย ‘พร้อม’ ที่จะมีธนาคารกลาง แต่
ถ้าจะต้องมีธนาคารกลางและก่อตั้งขึ้นมาตามแบบอย่างที่ถูกต้อง
ข้าพเจ้าก็ไม่เกรงว่าธนาคารนั้นจะท าธุรกิจแข่งกับธนาคารของ
อังกฤษ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นก็มีธนาคารแห่งชาติ และจีน
ก็มีธนาคารแห่งชาติ แต่ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ฯ ก็ยังคง
ด าเนินธุรกิจได้ด้วยดีในทั้งสองประเทศนั้น”

ที่มาภาพ: ธปท.



มรดกของส านักงานธนาคารชาติไทย
“แม้ส านักงานธนาคารชาติไทยจะตั้งอยู่เพียงสองปีครึ่ง แต่ก็ได้ท าหน้าที่ที่มุ่งหวัง
ลุล่วงไปได้อย่างดี... นอกจากนั้นส านักงานได้ท าหน้าที่เป็นแหล่งฝึกคนหนุ่มกลุ่ม
หนึ่งให้รอบรู้ในธุรกิจทางธนาคารทั่วๆไป และธุรกิจอื่นๆ

เมื่อถึงวาระที่จ าเป็นจะต้องจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นเป็นการด่วน จึงปรากฏว่า
จักรกลอันจ าเป็นแก่การด าเนินงานได้มีอยู่แล้วโดยครบครันเป็นอันว่าหมด
ปัญหาที่ยากประการหนึ่งในการก่อตั้งธนาคารกลางไปได้”

บทความ “The Bank of Thailand”  โดย พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ที่มาภาพ: ธปท.



ก าเนิด “ธนาคารแห่งประเทศไทย”

จุดเปลี่ยนส าคัญเกิดขึ้นจาก ข้อเสนอทางการเงินของญี่ปุ่นต่อรัฐบาลไทย

1. ให้ก าหนดค่าเงินบาทเท่ากับเงินเยน (ซึ่งท าให้ค่าเงินบาทลดลงประมาณกว่า 30%)

2. การช าระเงินระหว่างประเทศทั้งสองให้ช าระด้วยเงินเยน

3. ให้ตั้งธนาคารกลางขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่เงินตรา โดยมีที่ปรึกษาและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเป็นชาวญี่ปุ่น

พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ที่ปรึกษาฝ่ายไทยของกระทรวงการคลัง ทรงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้น
และทรงเจรจากับญี่ปุ่นจนเป็นผลส าเร็จในการป้องกันมใิห้ญี่ปุ่นมีอ านาจควบคุมระบบเงินตราและเครดิตของ
ไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานทั้งหมดต้องเป็นคนไทย



มุมมอง พระองค์เจ้าวิวฒันไชย เรื่องการต้ังธนาคารกลาง

การบริหารงานธนาคารกลาง

• ไม่ว่าตัวบทกฎหมายจะมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล หรือจะเขียนป้องกันไว้อย่างไร การที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะสามารถแยกตัวออกจากแรงกดดันทางการเมืองได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระท าผู้บริหารขององค์กร
และสุดท้ายขึ้นกับรัฐบาลเอง ถ้าสามารถสร้างและรักษาประเพณีให้มีการบริหารงานได้อย่างมีอิสระ ธนาคารก็
สามารถที่จะด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะได้ 

การรักษาเสถียรภาพการเงิน

• ”อันการด ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งเงินนั้น มิใช่เป็นกิจการที่จะท าได้ส าเร็จไปได้โดยอาศัยแต่เฉพาะก าลังของ
ธนาคารกลางแต่อย่างเดียว…”



75 ปี ธปท. บนเส้นทางแห่งกาลเวลา 

ปฐมบท ธปท

รากฐานแห่ง
ความม่ันคงและ
การพฒันา

ยนืหยดั
ท่ามกลางความ
แปรปรวน

ฝ่าคลื่นลม
มรสุมเศรษฐกจิ

ธปท. ยุคใหม่ 

1942-1955

1955-1971

1971-1990

1990-1998

1998-Present

ปัญหาเงินเฟ้อและควบคมุ
การปริวรรตเงินตรา

1 ปฎิรูปกฎหมายด้านการเงิน 
การธนาคารและการคลัง
2. ตั้งกองทุนรักษาระดับฯ
3. ธนาคารกลางเพื่อการพัฒนา
4. โรงพิมพ์ธนบัตร

World War II 
and aftermath

Economic development
planning

Collapse of Bretton 
Woods system + Oil 
shocks

Washington Consensus

Capital flows to EMEs
+ Global Fin Crisis +VUCA

1. ปรับปรุง ระบบการดูแลอัตรา
แลกเปลี่ยน
2. แก้ปัญหาบริษัทเงินทุน
3. ตั้งกองทุนฟื้นฟฯู

วิกฤต 3 ด้าน
1. ฟองสบู่ในภาคอสังหาฯ
2. สถาบันการเงิน
3. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

คงท่ี

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
2. เน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ และ การสื่อสาร
3. เน้นระบบการเงินเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ



บทเรียนในยุคแรก: ความจ าเป็นต้องประสานนโยบาย
“ธนาคารใคร่จะเสนอว่า นโยบายการเงิน การคลัง การค้าต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศควรด าเนินต่อไปโดยความประสานกันอย่างใกล้ชิดและไม่ขัดแย้งกันเอง เป็นต้นว่า ในด้านการเงิน
ความประสงค์ที่จะให้ปริมาณแห่งเงินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่เฟ้อย่อมไม่อาจด าเนินไปได้ ถ้านโยบาย
การคลังท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในมือประชาชนเพิ่มสูงขึ้นโดยรัฐบาลมีรายจ่ายท่วมรายได้ ในด้านนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ การรักษาความสมดุลแห่งดุลการช าระเงินโดยการส่งเสริมสินค้าขาออก และจ ากัด
สินค้าขาเข้าประเภทไม่จ าเป็น ย่อมกระท าไปได้ยาก ในเม่ือปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในมือประชาชน ย่อมเป็น
เครื่องจูงใจให้ประชาชนจับจ่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ และอัตรา
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับที่ไม่ส่งเสริมสินค้าขาออกในด้านพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก็ควร
ส่งเสริมเฉพาะกิจการที่จะสามารถกระท าไปได้โดยมีสมรรถภาพ โดยได้มีการศึกษาและมีแผนการปฏิบัติดี
แล้วโดยพร้อมมูล มิฉะนั้น ผลที่ได้รับก็จะไม่คุ้มกับรายจ่ายท่ีจะต้องเสียไป และการจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก
ในทางที่ไม่ก่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั้น จะน าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อต่อไปอีกด้วย”

รายงานประจ าปี ธปท. พ.ศ.2497



ก าเนิดจิตวิญญาณธนาคารแห่งประเทศไทย

• ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2489 ธปท. พยายามท่ีจะลดปริมาณเงินในประเทศเพ่ือควบคมุภาวะเงินเฟ้อ

“ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เป็นมาภายหลังพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้วนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินของประเทศ กระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยตกอยู่ในฐานะที่ต้อง
แยกเป็นต่างหากจากกัน กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในอันที่จะหาเงินและใช้จ่ายเงินไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ส่วน
ทรัพย์สินในทุนส ารองอันเป็นสมบัติของชาตินั้นอยู่ในอ านาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตกอยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติภารกิจไปตามความคิดเห็นของตนโดยสุจริต สิ่งใดที่
คณะกรรมการเห็นว่าถ้าท าไปจะเป็นการเสียหาย หรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้แล้ว คณะกรรมการจะขืนท าไปหรือกระท า
ไปโดยค าสั่งของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ทั้งสิ้น การที่ไม่ปฏิบัติตามหลักที่ว่านี้ คณะกรรมการก็จะต้องรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ

การขายโดยไม่ประมูลเป็นการเสียหายแก่ผลประโยชน์ของธนาคารฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารฯ จึงมีความเสียใจที่
จะปฏิบัติไปไม่ได้”



แลหน้า บทบาท ธปท. ต่อสังคมไทย

องค์กรที่พึ่งพาได้ 

• มีความเข้าใจสถานการณ์
เศรษฐกิจของไทยและ
ต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง

• คุ้มครองดูแลผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน

องค์กรที่เตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง

• การเตรียมความพร้อม
เศรษฐกิจไทยรับมือกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

• พัฒนาระบบการช าระเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ

• ศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่

องค์กรที่เข้าถึงผู้คนใน
ทุกภาคส่วน

• สื่อสารให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจ
ได้ง่าย

• พบผู้ประกอบการทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค

• ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้
ด้านการเงินกับประชาชน
รายย่อย



ชุดเอกสารจดหมายเหตุ ธปท. (www.botlc.or.th)



จัดท าโดย นายวิภพ หุยากรณ์ (สาขาประวัติศาสตร์, ธรรมศาสตร์) และ น.ส. นรมน พิชญังกูร (ภาคการเงิน เกษตรศาสตร์)



จัดท าโดย นายวิภพ หุยากรณ์ (สาขาประวัติศาสตร์, ธรรมศาสตร์) และ น.ส. นรมน พิชญังกูร (ภาคการเงิน เกษตรศาสตร์)


