คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2540

ความรักชาติ เสรีภาพทางวิชาการ
และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
มีประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปใช
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยมีการแทรกแซงเปนครั้งคราว (Managed Floating
Exchange Rate System) ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยใหสัมภาษณสื่อมวลชนในทํานองวา
เหตุผลสวนหนึ่งที่ธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจธํารงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และ
รักษาคาเงินบาทในระดับเดิมได เปนเพราะ “... มีนักวิชาการที่ไมทราบขอเท็จจริงออกมาใหขอมูล
ขณะที่ทางการที่รูขอเท็จจริงไมสามารถใหขอเท็จจริงหรือโตแยงได เพราะเปนเรื่องออนไหวในตาง
ประเทศ ...” (มติชน วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2540 หนา 7)
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเคยเปน ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ที่ประชาชนนอกวังบางขุนพรหม
มิอาจแตะตองได สวนหนึ่งเปนเพราะผูที่มีความรูดานการเงินระหวางประเทศแตเดิมมีจํานวน
นอยนิด อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความไววางใจที่ประชาชนมีตอธนาคารแหงประเทศไทยในดาน
ความซื่อสัตย ความปรีชาสามารถ และความมุงมั่นในการดําเนินนโยบายเพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวม แตแลวความ ‘ศักดิ์สิทธิ์’ ของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนก็ลดนอยถอยลงตามกาลเวลา
สวนหนึ่งเปนเพราะผูเชี่ยวชาญดานการเงินระหวางประเทศนอกวังบางขุนพรหมมีจํานวนมากขึ้น
ทั้งในมหาวิทยาลัยและภาคเศรษฐกิจการเงิน ประกอบกับความเสื่อมทรามทางวิชาการของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเอง ทําใหมีการวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอยางกวางขวาง
การธํารงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนใหเปน ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ อันมิอาจแตะตองไดนั้น
เปนเรื่องยากลําบากยิ่ง เพราะถาตองการใหนโยบายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูกําหนดนโยบายก็ตอง
ทําตัวเปน ‘ผูวิเศษ’ อันทรงความศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนกราบไหวได การที่ผูบริหารธนาคารแหงประเทศ
ไทยแตดั้งเดิมกํ าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมอันสูงสง โดยธํารงความเปนมืออาชีพควบคูกับ
ความซื่อสัตยสุจริต และหลีกเลี่ยงการของแวะกับผลประโยชนในภาคธุรกิจเอกชน ก็เพื่อที่จะให
ผูกําหนดนโยบายการเงินมีสถานะเปน ‘ผูวิเศษ’ อันเปนที่นับถือของสาธารณชน ตราบเทาที่
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ประชาชนมอบความไว ว างใจแก ผู  กํ าหนดนโยบายการเงิ น อย า งหมดหั ว ใจ นโยบายอั ต รา
แลกเปลี่ยนจะยังสามารถธํารงฐานะ ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ตอไปได
ความเสื่อมทรามของบรรทัดฐานทางจริยธรรมในธนาคารแหงประเทศไทยใน
ชวงทศวรรษที่ผานมานี้ มีสวนสําคัญในการทําลายสถานะ ‘ผูวิเศษ’ ของผูคนในวังบางขุนพรหม
จนเกือบหมดสิ้น สาธารณชนเริ่มประจักษวา ผูนําของธนาคารแหงประเทศไทยเปนปุถุชนที่มี
กิเลสตัณหาและความเห็นแกได มิไดแตกตางจากสามัญชน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ว า ผู  นํ าของธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ ไ ด มี บ รรทั ด ฐานในด า นความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต สู ง กว า
ประชาชนคนสามัญ ความเชื่อถือที่ประชาชนมีตอสถาบันแหงนี้เริ่มถูกกัดกรอน ผลที่ตามมา
ก็คือ ไมเพียงแตภาพของ ‘ผูวิเศษ’ จะเลือนหายไปเทานั้น ความเปน ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ของนโยบาย
การเงินทั้งปวงพลอยมลายไปดวย
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยชักพาสยามรัฐนาวาสูแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยยอมมิอาจธํารงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนใหเปน ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ตอไปได
เพราะบัดนี้คาของเงินบาทเปนที่จับตามองของกลุมทุนและสถาบันการเงินตางประเทศ ทั้งนี้
ไมเพียงแตเมืองไทยจะตกอยูในอุงมือของสถาบันจัดอันความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit
Rating Agency) เทานั้น หากยังกลายเปนเปาแหงการโจมตีจากนักเก็งกําไรในยามที่มีความ
ผิดพลาดในการดําเนินนโยบายอีกดวย หากไมตองการใหนักเก็งกําไรตางชาติ ‘ทุบ’ เงินบาท
ก็ตองไมเดินแนวทางเสรีนิยมทางการเงิน ในเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูชักนํ้ าเขาลึก
ชักศึกเขาบานเสียเอง จะรองแรกแหกกระเชอกระไรได ทายที่สุด หากไมตองการใหมีการเก็งกําไร
ซื้อขายเงินบาท ก็ตองไปใหพนจากระบบทุนนิยม ในเมื่อการเก็งกําไรเปนประพฤติกรรมพื้นฐาน
ของระบบเศรษฐกิจดังกลาวนี้
ความเสื่ อ มทรามแห ง บรรทั ด ฐานทางจริ ย ธรรมและทางวิ ช าการได กั ด กร อ น
ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยไปเปนอันมาก การแข็งขืนไมยอมลดคาเงินบาทในป
2527 ทั้งๆที่ขอเท็จจริงปรากฏวา เงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง นับเปนการทําลายความ
‘ศักดิ์สิทธิ์’ ของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครั้งสําคัญ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏในเวลาตอมาวา การ
ลดคาเงินบาทในป 2527 เปนจุดเปลี่ยนผันสําคัญของการฟนตัวจากภาวะถดถอย และเปนเหตุ
ใหภาคการสงออกกลายเปนภาคเศรษฐกิจนํ า (leading sector) ที่กระตุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยที่รายงานและงานวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยยอมรับความขอนี้ ความ
เปน ‘ผูวิเศษ’ ของผูนําธนาคารแหงประเทศไทยก็หมดสิ้นไป สาธารณชนเริ่มตาสวางวา มิจฉาทิฐิ
ทําใหผูนําธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอยางผิดพลาด หากมิใชเปน
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เพราะการผลักดันของนายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น
การลดคาเงินบาทในป 2527 ยอมไมเกิดขึ้น แตการใชมิจฉาทิฐิในการธํารงอัตราแลกเปลี่ยน
ที่กําหนดคาเงินบาทสูงกวาความเปนจริงในป 2527 นั้น กอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยสมควรมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการเงินโดยเอกเทศหรือไม
ด ว ยเหตุ ที่ ผู  นํ าธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ ใ ช ‘ผู วิเศษ’ และนโยบายอั ตรา
แลกเปลี่ยนมิใช ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ อีกตอไป การวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจึงกลายเปน
เรื่องปกติ การวิพากษวิจารณที่สําคัญมาจากกองทุนการเงินระหวางประเทศและสถาบันการเงิน
ตางประเทศ วงวิชาการเศรษฐศาสตรภายในประเทศเริ่มวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ตั้งแตปลายป 2539 หากวงวิชาการมีเสรีภาพในการศึกษาวิจัยและประเมินนโยบายดานตางๆ
ของรัฐบาล เหตุไฉนจะวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมิไดเลา ในเมื่อรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดวางหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ธนาคารแหง
ประเทศไทยมิใชผูผูกขาดความเห็นเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และไมสมควรที่จะมีอํานาจ
ผูกขาดนี้ เพราะนอกจากเปนการลิดรอนเสรีภาพของประชาชนแลว ยังกอใหเกิดมิจฉาทิฐิไดโดย
งาย การแข็งขืนไมลดคาเงินบาทในป 2527 ไดพิสูจนใหเห็นแลววาเปนมิจฉาทิฐิ และการแข็งขืน
ไมปรับคาหรือกลไกระบบอัตราแลกเปลี่ยนกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 กําลังพิสูจนใหเห็น
อีกครั้งหนึ่งวาเปนมิจฉาทิฐิเฉกเชนเดียวกัน
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการแลว คําถามพื้นฐานยังมีอีกดวย
วา การวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเปนเรื่องออนไหว โดยเฉพาะในยามที่เปน
‘หนาสิ่วหนาขวาน’ นั้น เปนการกระทําที่แสดงถึงความไมรักชาติหรือไม ?
หากการไมวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเปนการกระทํ าที่แสดงถึง
ความรักชาติ ยอมมีนัยวา ธนาคารแหงประเทศไทยคือชาติ โดยที่ประชาชนตองเชื่อตามธนาคาร
แหงประเทศไทยอยางเซื่องๆ แทที่จริงแลว แมธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนสวนหนึ่งของชาติ
แตชาติหาใชธนาคารแหงประเทศไทยไม ชาติมีความหมายอันลํ้าลึกยิ่งกวาธนาคารแหงประเทศ
ไทยมากนัก ในประการสําคัญ สิ่งที่เปนประโยชนตอผูคนในวังบางขุนพรหมอาจไมเปนประโยชน
ตอสังคมไทยโดยสวนรวม ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดผูกขาดความเปนชาติ และไมสมควรมี
อํานาจผูกขาดนั้น
ดวยเหตุที่มีจิตใตสํานึกวา การวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเปน
เรื่องออนไหว อาจกอผลกระทบในทางลบ บรรดาผูที่ไมเห็นดวยกับนโยบายและกลไกอัตรา
แลกเปลี่ยนกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 พากันปดปากไมพูดถึงเรื่องนี้ในชวงตนป 2540 แตแลว
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เมื่อสถานการณเลวรายลงตามลํ าดับ และผูนําธนาคารแหงประเทศไทยแสดงมิจฉาทิฐิใหเห็น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะจึงเริ่มปรากฏเปนกิจจะลักษณะ เริ่มดวยการ
ใหสัมภาษณโดยไมปรากฏนาม หรือเขียนบทความโดยใชนามปากกา จนเปนที่ประจักษอยาง
ชัดแจงวา ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังนําพาสังคมเศรษฐกิจไทยรวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย
คนเหลานี้จึงเปดตัวแสดงความเห็นอยางเต็มที่ การแสดงความเห็นทางโทรทัศนของนายวีรพงษ
รามางกูร และนายอัมมาร สยามวาลา นับเปนอุทาหรณของความขอนี้ เพียงแตการแสดงความ
เห็นดังกลาวนี้ปรากฏในจังหวะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังจนตรอก เพราะทุนสํารอง
ระหวางประเทศรอยหรอลง สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะคนไทยทิ้งเงินบาท และหันไปถือเงิน
ดอลลารเพื่อเก็งกําไร
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกลาวหาวา นักวิชาการที่วิพากษนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนไมรูขอเท็จจริง นักวิชาการที่เปนวิญูชนยอมตองยอมรับในความจํากัดของความรู
ของตน แตการไมรูขอเท็จจริงสวนหนึ่งมิไดเกิดจากการไมรับรู หากแตเกิดจากความไมสมบูรณ
ของสารสนเทศ (imperfect information) โดยที่สารสนเทศที่ไมสมบูรณสวนหนึ่งเกิดจากนโยบาย
ของธนาคารแหงประเทศไทยที่มิไดเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่ ธนาคารแหงประเทศไทยไมเพียงแต
ปดบังขอมูลบางสวนเทานั้น หากยังจงใจบิดเบือนขอมูลอีกดวย
ตลอดชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2540 เมื่อ Moody’s Investors Service
ทําทาจะลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของไทย ผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศ
ไทยออกมาตอบโตสถาบันดังกลาว พรอมทั้งยืนยันความแข็งแกรงของระบบสถาบันการเงินโดย
องครวม แตแลวกลับมีประกาศมาตรการ ‘4 มีนาคม 2540’ โดยมีรายชื่อบริษัทเงินทุนที่งอนแงน
ถึง 10 บริษัท พรอมทั้งสําทับวาจะไมมีรายชื่อบริษัทเงินทุนเพิ่มไปจากนี้ แตแลวจํานวนบริษัท
เงินทุนที่งอนแงนกลับเพิ่มเปน 16 บริษัทตามประกาศมาตรการ “27 มิถุนายน 2540” ในเมื่อ
ชางตายทั้งตัวมิอาจปดดวยใบบัวได แตการจงใจบิดเบือนขอมูลเชนนี้ ทําใหวังบางขุนพรหม
กลายเปนแหลงผลิตมุสาวาทะ ซึ่งทําลายความนาเชื่อถือของตนเองอยางลํ้าลึก
ในเมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยกลาวหานักวิชาการที่วิพากษนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนวาไมรูขอเท็จจริง สมควรที่ผูวาการฯจะแจกแจงรายละเอียดวา นักวิชาการ
เหลานั้นไมรูขอเท็จจริงในเรื่องใดบาง เพื่อประชาชนจะพลอยไดประโยชนจากการรับรูขอเท็จจริง
เหลานั้นดวย แตขอเท็จจริงสําคัญในวิวาทะวาดวยนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ เงินบาทมีคา
สูงกวาความเปนจริง ฝายที่ยืนอยูตรงกันขามกับธนาคารแหงประเทศไทยไดนําเสนอขอเท็จจริง
ต อสาธารณชนแลว หากธนาคารแหงประเทศไทยยืนยันวา อัตราแลกเปลี่ยนกอนวันที่ 2
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กรกฎาคม 2540 เปนอัตราที่ ‘ถูกตอง’ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองนําเสนอประจักษพยาน
ขอเท็จจริงวา เงินบาทมิไดมีคาสูงกวาความเปนจริง จนบัดนี้สาธารณชนยังมิไดเห็นประจักษ
พยานดังกลาวนี้จากวังบางขุนพรหม
ธนาคารแหงประเทศไทยมิใช ‘ผูวิเศษ’ หรือ ‘คุณพอผูรูดี’ อีกตอไป ตลอดชวง
เวลาระหวางป 2523-2527 เมื่อเงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง อัตราแลกเปลี่ยนเปนกลไก
สําคัญในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจออกจากภาคเกษตรกรรม เกษตรกรตองถูกลงโทษ โดย
ไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาที่ควรจะเปน การแข็งตัวของคาเงินบาท โดยเฉพาะในชวงป 2537-2540
(กอนวันที่ 2 กรกฎาคม) เกษตรกรก็ไดรับผลกระทบในทํานองเดียวกัน ในขณะที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยเลือกเดินแนวทางเสรีนิยมทางการเงินนับตั้งแตป 2533 เปนตนมา ธนาคารแหง
ประเทศไทยกลับตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไวตายตัว ซึ่งขัดตอธรรมชาติของระบบเสรีนิยม งานวิจัย
ของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และสถาบันอื่นๆจํานวนมากตางชี้ใหเห็นวา
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ไปดวยกันไมคอยไดกับ
นโยบายเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) แตดูเหมือนธนาคารแหงประเทศไทย
จะไมยอมซึมซับบทเรียนดังกลาวนี้
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ‘วากลาว’ นักวิชาการที่โจมตีนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน แตหาได ‘วากลาว’ ผูที่สนับสนุนการไมลดคาเงินบาทไม จนชวนใหเขาใจวา บรรดา
ผูที่สนับสนุนจุดยืนของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับคาเงินบาทกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540
เปนผูรูขอเท็จจริง และเปนขอเท็จจริงชุดเดียวกับที่ธนาคารแหงประเทศไทยมี แทที่จริงเปนเชนนั้น
หรือ?
นายธนาคารพาณิชยผูสวมเสื้อคลุมนักวิชาการ สนับสนุนธนาคารแหงประเทศ
ไทยใหธํารงคาเงินบาทในระดับกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และกนประนามการลอยตัวของเงิน
บาทหลังวันดังกลาว บังเอิญเปนผูบริหารธนาคารที่มีหนี้ตางประเทศจํานวนพอสมควร ใหเงินกู
แกธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีปญหาจํ านวนพอสมควร และสนับสนุนการเขาซื้อหรือครอบครอง
กิจการจํานวนพอสมควร โดยที่บางกิจการปรากฏตอมาวามีฐานะงอนแงน
นักวิชาการที่มีจิตวิญญาณ เมื่อถอดเสื้อคลุมออก ยังคงความเปนนักวิชาการ
แตนายธนาคารพาณิชยเมื่อถอดเสื้อคลุมนักวิชาการออก ยังคงความเปนนายธนาคารพาณิชย
สัจธรรมเปนฉะนี้แล เอวังฯ

