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สิบบทเรียนจากวิกฤติการณการเงินป 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยควบคูกับวิกฤติการณ
การเงิน ไมนาเชื่อเลยวา ประเทศที่เคยคุยโมอยางผิดๆวาจะเปน ‘เสือตัวที่หา’ ในอาเซีย ซึ่ง
ครั้ ง หนึ่ ง เคยมี อั ต ราการจํ าเริ ญ เติ บ โตสู ง สุ ด ในอาเซี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต กลับตอ งเผชิญกั บ
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงเชนนี้
สังคมโลกไดบทเรียนอะไรบางจากวิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ไทยระหวางป 2539-2540 ?
บทเรียนบทที่หนึ่ง จงอยาปลอยใหภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) ขยายตัว
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูกอตัวหลังป 2528 เริ่มตนจากตลาดที่ดิน และตอมา
ตลาดหลักทรัพย ตลอดระยะเวลาที่เศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว และระบบเศรษฐกิจไทยพองตัว
ดวยแรงลมที่อัดเขาสูลูกโปง ชนชั้นปกครองและผูมีหนาที่กําหนดนโยบายเศรษฐกิจไมคิดที่จะ
แตะเบรกเพื่อยับยั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู เพราะตางก็ไดรับประโยชนสวนบุคคลจาก
การพองลมของเศรษฐกิจฟองสบู
เศรษฐกิจฟองสบูไดขับดันใหราคาที่ดินและหลักทรัพยถีบตัวสูงเกินกวาระดับ
ที่สะท อ นพื้น ฐานที่เ ปน จริง ที่ดิน และหลัก ทรัพ ยที่ มีราคาสูง เกิ นกวาที่ควรนี้ เมื่อนํ าไปเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน ยอมทํ าใหไดเงินกูจํานวนมากกวาที่ควรจะเปน
ครั้นเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ผสมผสานกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน
ตองเผชิญกับวิกฤติการณอันเกิดจากปญหาหนี้เสียและหนี้สูญจํานวนมาก โดยที่หลักทรัพยที่ใช
คํ้าประกันมีมูลคาที่แทจริงตํ่ากวาเงินที่ใหกู
อาการเริงราที่ไดเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูงมีมาแตรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยมิไดแยกแยะระหวางการเติบโตที่มีคุณภาพกับการเติบโตที่ไรคุณภาพ
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีหนาที่ยับยั้งการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบู หาไดทําหนาที่ของตนไม กลับปลอยใหระบบเศรษฐกิจไทยลอยละลองไปกับฟองสบู โดย
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มิไดตระหนักถึงมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งๆที่มีบทเรียนจากภาวะราคาเฟอของสินทรัพย
(Asset Inflation) ที่เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก
บทเรียนบทที่สอง อยาเปดประเทศมากเกินไป
ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness) เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วนับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา การสงออกและการนําเขาซึ่งสินคาและบริการ
ซึ่งแตเดิมมีมูลคาไมถึงรอยละ 50 ของ GDP ถีบตัวขึ้นมาสูระดับมากกวา 80% ในป 2539 แต
การเปดประเทศมิไดมีแตการเปดประตูการคาเทานั้น หากยังมีการเปดประตูการเงินระหวาง
ประเทศอีกดวย
ความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจโลกสามารถสงผานเขาสู
ประเทศไทย ทั้งทางชองทางการคาระหวางประเทศและการเงินระหวางประเทศ โดยที่การ
เคลื่อนยายเงินทุนเขาออกระหวางประเทศกลายเปนปจจัยสํ าคัญในการสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจไทยอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ดวยเหตุที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบ
เศรษฐกิจขนาดเล็กในสังคมเศรษฐกิจโลก โดยที่มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไมถึง 1%
ของผลิตภัณฑมวลรวมโลก (World GDP) เมื่อถูกกระทบจากปญหาความไรเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ ผลกระทบนั้นมีความรุนแรงมากกวาผลกระทบขนาดเดียวกันที่มี
ตอระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ
ในอดีตที่เปนมา ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมิไดใสใจวา ระบบเศรษฐกิจไทย
ควรจะมีการเปดประเทศมากนอยเพียงใด และขนาดการเปดประเทศที่เหมาะสมควรจะอยูใน
ระดับใด แนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่ผานมามีพื้นฐานความเชื่อวา ยิ่งเปดประเทศมากเพียงใด
ยิ่งเปนผลดีแกระบบเศรษฐกิจมากเพียงนั้น ประสบการณในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้บงชี้วา
ความเชื่อนี้เปนจริงเพียงครึ่งเดียว กลาวคือ เปนจริงเฉพาะชวงแหงการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตไม
เปนจริงในชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่าหรือถดถอย ระบบเศรษฐกิจแบบเปดไดประโยชนจากการเติบโต
ของสังคมเศรษฐกิจโลกมากฉันใด ยอมไดรับโทษจากภาวะตกตํ่าหรือภาวะถดถอยของสังคม
เศรษฐกิจโลกมากฉันนั้น
บทเรียนบทที่สาม อยาเรงรีบกาวเขาสูแนวทางเสรีนิยมทางการเงินรวดเร็วจนเกินไป
การดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) แมจะได
ประโยชนจากการเขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ และทําใหสถาบันการเงินภายในประเทศ
ตองปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อแขงขันกับสถาบันการเงินตางประเทศ แตก็เกื้อกูลใหทุนกลายเปน
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ปจจัยการผลิตที่มีลักษณะชีพจรลงเทา การเคลื่อนยายเขาออกของเงินทุนระหวางประเทศมีผล
ในการสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยางสําคัญ
การเรงรุดในการดํ าเนินนโยบายการเงินเสรีเพื่อใหกรุงเทพฯเปนศูนยกลางการ
ธนาคารระหวางประเทศ (Bangkok International Banking Facility - BIBF) โดยที่มิไดพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารนโยบายการเงิน และโดยที่มิไดพัฒนาเครื่องมือของนโยบายการเงินให
พอเพียงแกการรับมือกับปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นับเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่นํา
มาซึ่งวิกฤติการณทางการเงินในเวลาตอมา ทั้งนี้ เพราะเหตุวา ประเทศที่เลือกเดินแนวทางเสรี
นิยมทางการเงิน จะตองมีเครื่องมือและความสามารถในการรับมือกับนักเก็งกําไร ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ และในการจัดการกับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
การเตรีย มความพรอ มเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนในการเดินเสนทางเสรีนิยมทาง
การเงิน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลําดับกอนหลัง (Sequencing) ของการดําเนินนโยบายเปนเรื่อง
สําคัญ นอกเหนือจากการแสวงหาเครื่องมือใหมและการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารนโยบาย
การเงินแลว ยังตองมีการพัฒนาตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศอีกดวย ในประการสําคัญ
ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงปรั ชญา และปรับปรุ งกลไกการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
มิฉะนั้นวิกฤติการณสถาบันการเงินอาจเกิดขึ้นไดโดยงาย ทายที่สุด ตองมีการปรับเปลี่ยนกลไก
และระบบอัตราแลกเปลี่ยน เพราะระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate
System) ไปดวยกันไมไดกับระบบเสรีนิยมทางการเงิน
การที่ธนาคารแหงประเทศไทยนําพาระบบเศรษฐกิจไทยไปสูเสนทางเสรีนิยมทาง
การเงิน โดยมิไดใหความสําคัญแกลําดับกอนหลัง ดวยความเชื่อที่วา การปรับปรุงกลไกของ
นโยบายการเงินสามารถกระทําพรอม ๆ กับการเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงินไดนั้น พิสูจน
ใหเห็นแลววา เปนการดําเนินนโยบายอยางผิดพลาด และความผิดพลาดในการบริหารนโยบาย
การเงินนี้กอใหเกิดตนทุนอยางมหาศาลแกสังคมเศรษฐกิจไทย
บทเรียนบทที่สี่ เมื่อเลือกเสนทางเสรีนิยมทางการเงินแลว จงอยาไดเปนพวกเสรีนิยม
จอมปลอมเปนอันขาด
วิกฤติการณทางการเงินที่ประเทศไทยเผชิญอยูนี้ สวนหนึ่งเกิดจากการเลือก
เสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยปลอยใหเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศอยางคอนขางเสรี
แตกลับเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) เสนทาง
เสรีนิยมทางการเงินที่เลือกจึงเปนเสนทางเสรีนิยมจอมปลอม
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ภายใต ระบบเสรี นิ ย มทางการเงิน นอกจากการปลอยใหเ งิ น ทุนเคลือ่ นยาย
ระหวางประเทศโดยเสรีแลว ยังตองปลอยใหอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวดวย กลไก
ราคาจึงจะสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ ประเทศที่เรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยยึดกุม
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวอยางเหนียวแนน มักจะตองเผชิญกับวิกฤติการณทางการเงิน
งานวิจัยจํานวนมากพิสูจนความขอนี้อยางกระจางชัด
การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไวตายตัวในระดับเดิมมีขอดีในการสรางสภาวะความ
แนนอน (certainty) ซึ่งเกื้อกูลตอการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศ ทั้งในดานการคาและการ
ลงทุน อีกทั้งยังชวยกดอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับตํ่าอีกดวย แตสภาวะความแนนอนดังกลาวนี้
หามีความยั่งยืนไม หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (Real Exchange Rate)
สภาวะความแนนอนดังกลาวนี้จะเปนสภาวะความแนนอนที่แฝงดวยสภาวะความไมแนนอน
ในยามที่คาของเงินสูงกวาความเปนจริง ยอมกอใหเกิดการเก็งกําไรจากการลดคา ในเมื่อเงินทุน
สามารถเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรี นักเก็งกําไรตางชาติสามารถโจมตีเงินสกุลทองถิ่นได
แม จ ะมี ยุ ท ธวิ ธี ใ นการสกั ดกั้ น การเก็ง กํ าไรดว ยการแยกตลาดภายในประเทศออกจากตลาด
ตางประเทศ แตเมื่อประชาชนภายในประเทศเปนผูเก็งกําไรเสียเอง ธนาคารกลางยอมตกที่นั่ง
ลําบาก นอกจากนี้ การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไวตายตัวเปนระยะเวลายาวนาน อาจทําใหนักธุรกิจ
เอกชนตายใจวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ความตายใจดังกลาวนี้แสดงออก
ดวยการกูเงินจากตางประเทศโดยปราศจากการประกันความเสี่ยงอันเกิดจากความแปรปรวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เมื่อถึงคราวที่มิอาจธํารงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับเดิมตอไปได ผลกระทบอันเกิด
จากการลดคาของเงินจะรุนแรงมากกวาปกติ
ในการธํารงอัตราแลกเปลี่ยนไวตายตัวในระดับเดิม ธนาคารกลางจํ าเปนตอง
สะสมทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก เพื่อใชในการปกปองคาของเงินในยามที่ถูกโจมตีจาก
นักเก็งกําไรทั้งภายในและตางประเทศ ยุทธวิธีในการสะสมทุนสํารองระหวางประเทศ ก็คือ การ
ธํารงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง เพื่อเปนสิ่งจูงใจในการดึงดูดเงินทุนนําเขาจากตางประเทศ ความ
แตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยภายในกับตางประเทศตองมีมากพอที่จะสรางแรงดึงดูด ในยามที่
อัตราดอกเบี้ยในตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ก็ตองปรับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศขึ้นตามไป
ดวย เพื่อรักษาแรงดึงดูดระดับเดิมไว แตการธํารงดอกเบี้ยในอัตราสูงมีผลเทากับธนาคารกลาง
แทรกแซงจนทํ าใหอัตราดอกเบี้ยมิอาจปรับตัวตามกลไกตลาดได ซึ่งละเมิดหลักการของระบบ
เสรีนิยมทางการเงิน ในประการสําคัญ การตรึงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับสูงยังผลใหการลงทุน
ภายในประเทศมิอาจขยายตัวได ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวภายใตแนวทางเสรีนิยม
ทางการเงิน นอกจากจะเปนระบบเสรีนิยมจอมปลอมแลว ยังไมเกื้อกูลในการแกปญหาเศรษฐกิจ
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ในยามที่ระบบเศรษฐกิจเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากมิอาจใชอัตราแลก
เปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือในการแกปญหานั่นเอง
บทเรี ย นบทที่ ห  า จงอย า หลงดี ใ จกั บ การหลั่ ง ไหลเข า มาของเงิ น ทุ น ที่ นํ าเข า จาก
ตางประเทศ ความสามารถในการจัดการกับเงินทุนนําเขามีความสําคัญยิ่งกวาปริมาณ
เงินทุนนําเขา
เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทยก า วสู  แ นวทางเสรี นิ ย มทางการเงิ น เงิ น ทุ น จาก
ตางประเทศหลั่งไหลเขามาเปนจํานวนมาก สวนสําคัญเปนเพราะนโยบายการตรึงอัตราดอกเบี้ย
ในระดับสูง อันเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญ เงินทุนนําเขาสวนใหญปรากฏในรูปเงินกูระยะสั้นและเงินทุน
ที่นําเขามาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (portfolio investment)
เงินทุนนําเขานั้นมีตนทุนทรัพยากร (resource cost) ที่ระบบเศรษฐกิจตองเสีย
เพราะตองจายคืนเงินตนและชําระดอกเบี้ยในรูปเงินตราตางประเทศ โดยที่รายไดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ (foreign exchange earnings) มาจากการสงออกสินคาและบริการ ดวยเหตุดังนี้
การนําเงินทุนที่นําเขาจากตางประเทศไปใชจายจึงเปนเรื่องสําคัญ และเปนประเด็นทางนโยบาย
ที่ธนาคารกลางตองสนใจ หากเงินทุนนําเขาถูกจัดสรรไปในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือในการ
พัฒนาศักยภาพในการผลิต รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure)
การใชเงินทุนนําเขาก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง และอาจคุมกับตนทุนทรัพยากรที่ตองสูญเสียไป
แตในกรณีของไทย เงินทุนนําเขาสวนใหญมิไดจัดสรรไปใชลงทุนในภาคการผลิต (Real Sector)
หากนําไปใชในการเก็งกําไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย รวมตลอดจนธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใช
เงินทุนนําเขาในลักษณะนี้ไมเพียงแตจะไมคุมกับตนทุนทรัพยากรที่ตองเสียแลว ยังสรางปญหา
วิกฤติการณสถาบันการเงินอีกดวย เมื่อตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยซบเซา ความ
สามารถในการชําระหนี้ยอมหดหาย
นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา ชองโอกาสในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทย
มีความจํากัดมาก สวนสําคัญเปนเพราะขอจํากัดทางเทคโนโลยีและขอจํากัดทางกําลังคน ความ
ลาหลังทางเทคโนโลยี อันเปนผลจากการละเลยการลงทุนดานการวิจัยและการพัฒนา (Research
and Development) และความจํากัดของกําลังคนที่มีทักษะและชางฝมือนับเปนขอจํากัดที่สําคัญ
ดวยเหตุดังนี้ เมื่อมีเงินทุนนําเขาจํานวนมาก แตไมมีแหลงลงทุนที่เพียงพอ ทรัพยากรทางการเงิน
เหล า นี้ จึ ง ถู ก ผั น ไปใช ใ นการเก็ง กํ าไรซื้อ ขายที่ดิน และหลัก ทรัพ ย และในการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เงินทุนนําเขาที่เสียดอกเบี้ยในอัตราตํ่าเหลานี้ถูกจัดสรรไปในการประกอบธุรกิจ
ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงกวาปกติ เนื่องเพราะตนทุนของทุน (cost of capital) ตํ่านั่นเอง ยิ่งเงินทุน
ที่กูจากตางประเทศเหลานี้มิไดทําประกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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ยิ่งทําใหตนทุนของทุนตํ่ากวาที่ควรจะเปน การจัดสรรสินเชื่อแกธุรกิจที่มีภาวะความเสี่ยงสูงกวา
ปกติมีมากขึ้น อันมีผลตอวิกฤติการณสถาบันการเงินในเวลาตอมา
บทเรียนบทที่หก จงลดทอนการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ (External Finance
Dependency) และหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น
การที่ระบบเศรษฐกิจ ไทยมีเ งินออมไมเ พียงพอที่จะสนองตอบความตองการ
ในการลงทุน (Saving-Investment Gap) นับเปนเหตุปจจัยพื้นฐานที่ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยตอง
พึ่งพิงเงินออมจากตางประเทศ และการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศนับเปนปจจัยสําคัญปจจัย
หนึ่งที่สั่นคลอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่เงินทุนจํานวนมาก
เคลื่อนยายเขาออกระหวางประเทศอยางรวดเร็ว
เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลั ง ลดทอนความสนใจในการสงเสริมการออมไปเปนอันมาก
การผลักดันมาตรการการสงเสริมการออมเปนไปอยางเชื่องชา การหลั่งไหลเขามาของเงินทุนที่นํา
เขาจากตางประเทศอาจใหมายาภาพวา ไมมีความจําเปนในการสงเสริมการออมภายในประเทศ
ในประการสําคัญ แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมที่รัฐบาลไทยเลือกเดิน มิไดมี
แตนโยบายเสรีนิยมในดานการผลิต การคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศเทานั้น หาก
ทวายังยึดกุมนโยบายเสรีนิยมในการบริโภคอีกดวย แนวทางเสรีนิยมในการบริโภคยอมเกื้อกูล
ตอการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) ซึ่งเปนตนตอของปญหาการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ปญหาชองระหวางการออมกับการลงทุนจะไดรับการแกไขในขั้นรากฐานก็แตโดยการ
ลดการบริโภคเทานั้น
บทเรียนที่เจ็ด จงเขมงวดและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการกํ ากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน
การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนเรื่องยากลํ าบาก หากไมพัฒนา
ประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบ วิกฤติการณสถาบันการเงินยอมเกิดขึ้นไดโดยงาย แต
วิกฤติการณดังกลาวนี้มิไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบเทานั้น หากยังขึ้นอยู
กับปรัชญาและความโปรงใสของขอมูลอีกดวย
ปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีสวนสงเสริมใหผูบริหารสถาบันการเงินมี
ประพฤติกรรมสุมเสี่ยงมากกวาปกติ และทําใหประชาชนเจาของเงินฝากมีประพฤติกรรมสุมเสี่ยง
ดวย เพราะเชื่อมั่นวา ถึงอยางไร ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมปลอยใหสถาบันการเงินลม
ปรัชญาดังกลาวนี้ ยอมกอใหเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินอยางแฝงเรน ความแฝงเรนของ
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วิกฤติการณยิ่งมีมากขึ้น เมื่อผนวกดวยความไรประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบ เมื่อ
วิกฤติการณที่แฝงเรนปรากฏตัวตนอยางแจมชัด ก็เปนเวลาที่วิกฤติการณนั้นรุนแรงจนยากแกการ
เยียวยา
การเปลี่ยนแปลงปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มาเปนปรัชญา ‘สถาบันการ
เงินลมได’ จะชวยสกัดการกอเกิดของวิกฤติการณสถาบันการเงินที่แฝงเรน เพราะผูบริหารสถาบัน
การเงิ น จะต อ งบริ ห ารการเงิ น ด ว ยความเขม งวดมากขึ้น ผูถือหุ น จะต อ งเพิ่ ม การกํ ากับและ
ตรวจสอบผูบริหารมากขึ้น และประชาชนเจาของเงินฝากจะเฝามองการบริหารสถาบันการเงิน
อยางใกลชิดมากขึ้น แตประชาชนจะตรวจสอบสถาบันการเงินไดมากขึ้น ก็ตอเมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินของสถาบันการเงินอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับหนี้สูญและ
หนี้เสีย การทําใหสถาบันการเงินอยูในภาวะอันโปรงใสจึงเปนเงื่อนไขอันจําเปนในการนี้
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยไมใชอํานาจในการจัดการปญหาความงอนแงน
ของสถาบันการเงินโดยฉบับพลันและโดยเฉียบขาด การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินชนิด
ลูบหนาปะจมูก นับตั้งแตกรณีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการในป 2537 เปนตนมา นํามาซึ่ง
วิกฤติการณสถาบันการเงินครั้งที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
บทเรียนบทที่แปด ความนาเชื่อถือ (Credibility) เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดชะตากรรมของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเปด จงอยากระทําการใดๆในการทําลายความนาเชื่อถือ
เมื่อระบบเศรษฐกิจหมดความนาเชื่อถือ เงินทุนจากตางประเทศไมเพียงแตจะ
ไมไหลเขาเทานั้น เงินทุนที่อยูภายในประเทศยังจะไหลออกนอกประเทศอีกดวย
เมื่อสถาบันการเงินใดหมดความนาเชื่อถือ ประชาชนยอมถอนเงินฝากออกจาก
สถาบันการเงินนั้น และโอกาสที่สถาบันการเงินนั้นจะกูเงินจากตางประเทศไดก็พลอยลดทอน
ไปดวย
เมื่อประชาชนภายในประเทศและชุมชนการเงินระหวางประเทศหมดความเชื่อถือ
ผูนําและผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจประเทศใด วาจาของผูนําและผูกําหนดนโยบายประเทศนั้น
ยอมสิ้นความขลัง ผูที่มีการคาดการณอันสมเหตุสมผล (Rational Expectation) ยอมสะสม
สารสนเทศดังกลาวนี้ และอาจมีปฏิกิริยาสนองตอบตอมาตรการทางนโยบายในทิศทางตรงกัน
ขามกับสิ่งที่ผูกําหนดนโยบายคาดหวัง
ในการธํารงและเพิ่มพูนความนาเชื่อถือ ผูนําและผูกําหนดนโยบายตองมีวาจา
สั ต ย เมื่ อ ประกาศหรื อ ให คํ ามั่ น สั ญ ญาใด จั ก ต อ งมี เ ทคโนโลยี ใ นการรั ก ษาคํ ามั่ น นั้ น
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(Commitment Technology) นอกจากนี้ ความนาเชื่อถือยังเพิ่มพูนไดดวยการดําเนินนโยบายดวย
ความโปรงใส (Transparency) และอยางมีความรับผิด (Accountability) อีกดวย
บทเรียนบทที่เกา การปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยเปนเรื่องจําเปนเรงดวน
มิจ ฉาทิ ฐิข องธนาคารแหง ประเทศไทยในการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนใหตายตัว
ในระดับเดิม และตองปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเมื่ออยูในภาวะจนตรอกเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 ก็ดี ความไรประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินก็ดี และ
ความไมสามารถในการทานแรงกดดันทางการเมืองในการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกธุรกิจ
ตางๆก็ดี นับเปนเหตุผลอันดีในการทบทวนบทบาทหนาที่และการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย
ในประการสําคัญ จําเปนตองทบทวนกระบวนการตัดสินใจภายในธนาคารแหงประเทศไทย โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนตอง
ทบทวนดวยวา สมควรที่จะใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การเงินมากนอยเพียงใด ในเมื่อประวัติศาสตรเศรษฐกิจบงชี้วา ผูนําธนาคารแหงประเทศไทย
บางยุคบางสมัยมีมิจฉาทิฐิและอวิชาอยางหนาแนน ธนาคารแหงประเทศไทยสมควรมีความเปน
อิสระก็ตอเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีความปรีชาสามารถในการกําหนดและบริหารนโยบาย
การเงิน การมอบความเปนอิสระแกผูไรความสามารถเปนเรื่องนาอันตรายอยางยิ่ง
บทเรียนบทที่สิบ คุณภาพของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคขึ้นอยูกับคุณภาพของผูนําทาง
การเมือง
ความผิ ด พลาดในการบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคมีสวนซํ้ าเติมปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผูนําพรรคประชาธิปตยมักจะโจมตีรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ในขอ
ที่ผอนคลายเข็มขัดทางการคลัง แตความผิดพลาดนี้มีมาแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ที่มิไดแตะเบรคมิใหเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัว รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก็มีความผิดพลาดในการ
เรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยมิไดพัฒนาเครื่องมือและสมรรถนะในการบริหารนโยบาย
การเงิน ในขณะที่รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขาดผูนํ าในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค
สภาวะที่ผูนําทางการเมืองไรความสามารถในการเปนผูนํานโยบายเศรษฐกิจก็ดี
การที่รัฐบาลผสมมีอายุอันแสนสั้นก็ดี และการที่เหลานักเลือกตั้งมุงแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(Rent Seeking) ก็ดี ลวนแลวแตมีสวนซํ้าเติมใหวิกฤติการณทางการเงินเลวรายลง

