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Side Letter กับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ ผูน ารั
ํ ฐบาลนายชวน หลีกภัย ดาหนาออกมายืนยันความจําเปนในการปดบัง
Side Letter โดยอางวา การเปดเผย Side Letter จะมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจแหงชาติ
เพราะ Side Letter มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การเปดเผย Side Letter จะ
เปดชองใหนักเก็งกําไรโจมตีคาเงินบาทได
บทสัมภาษณดงั กลาวนี้ ทําใหอนุมานไดวา เนื้อหาของ Side Letter คงมีประเด็น
หลักอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรกวาดวยระดับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่ตองการรักษา
เสถียรภาพ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกําหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมในทัศนะของ
ผูบ ริหารนโยบายการเงินระหวางประเทศ ประเด็นที่สองวาดวยขอบอัตราแลกเปลี่ยน (exchange
rate band) หรือชวงอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนเปาหมาย (exchange rate target zone) ซึง่ มีนัยวา
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะเขาไปแทรกแซง เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนแกวงไกวจนสูง
หรือตํ่ากวาระดับใด
หากเนื้อหาสาระของ Side Letter เปนดังที่อนุมานขางตนนี้ มีประเด็นที่พึง
พิจารณาอยางนอย 3 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง แม Side Letter มิไดมีฐานะทางกฎหมาย แตสรางภาระผูกพัน
ในการดําเนินนโยบายแกรัฐบาล หากรัฐบาลมิไดดําเนินนโยบายตามแนวทางที่ระบุไวในหนังสือ
แสดงเจตจํานง (Letter of Intent) และหนังสือขางเคียง (Side Letter) กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศอาจระงับการจัดสรรเงินกูงวดตอไปได เมื่อพิจารณาในแงนี้ หนังสือแสดงเจตจํานงและ
หนังสือขางเคียงมีฐานะเสมือนหนึ่ง ‘ขอตกลงระหวางประเทศ’ ซึง่ มีขอผูกพันโดยพฤตินัย
ประเด็นที่สอง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไมมีอํานาจและความชอบธรรม
ตามกฎหมายในการลงนามและสง Side Letter แกกองทุนการเงินระหวางประเทศ ในเมื่อ
ผูวาการฯมิใชตัวแทนของประเทศไทยที่ไดรับฉันทามติจากประชาชนในการสราง ‘ภาระผูกพัน’
ระหวางประเทศ โดยที่ภาระผูกพันดังกลาวมีผลกระทบตอทุกขสุขของประชาชน ยิ่งในกรณีที่
Side Letter มีเนือ้ หาทีผ่ กู พันการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดวยแลว การสง Side Letter
โดยมิไดปรึกษาหารือคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมิไดรับความเห็น
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ชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ยอมเปนความประพฤติมิชอบ เพราะผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยมิไดมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ตาม
บทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตรา
เกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498
ประเด็นที่สาม การทีผ่ วู า การธนาคารแหงประเทศไทยตองแจงแกกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศวา จะ ‘จัดการ’ ใหอตั ราแลกเปลี่ยนของเงินบาทอยู ณ ระดับใด และจะแทรกแซง
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนแกวงไกวสูงหรือตํ่ากวาระดับใด ไมเพียงแตเปนประพฤติกรรมอันเสื่อมเสีย
ศักดิ์ศรี จน ‘ควาย’ ยังอาจดูถกู ไดเทานั้น หากยังสะทอนถึงการสูญเสียอธิปไตยในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจอยางถึงที่สุดอีกดวย
เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองจัดทํา Side Letter แจกแจงนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ น เพือ่ ขอความเห็นชอบจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ?
คํ าตอบคงอยู  ที่ ว  า กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศไม ไ ว ว างใจธนาคาร
แหงประเทศไทย กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ไมเชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยมีความสามารถ
ในการกํ าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม ประสบการณเกี่ยวกับการแข็งขืน
ไมยอมขยายขอบอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate band) ตามคําแนะนําของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตั้งแตป 2537 ก็ดี และประสบการณเกี่ยวกับการทําสงครามเงินบาทระหวาง
ป 2539-2540 อันเปนเหตุใหตองสูญเสียทุนสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก จนระบบเศรษฐกิจ
ไทยอยูในฐานะลมละลายก็ดี ลวนสะทอนใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยเปน ‘องคกรที่ไร
ความสามารถ’ ในการกําหนดและบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน มิไยตองกลาวถึงการแข็งขืน
ไมยอมลดคาเงินบาทในเบื้องตนในป 2527 อีกดวย
กองทุนการเงินระหวางประเทศจํ าตองควบคุมการกําหนดและบริหารนโยบาย
อัตราแลกเปลีย่ นของธนาคารแหงประเทศไทย เพราะเกรงวา เงินกูฉุกเฉินจํานวน 17,200 ลาน
ดอลลารอเมริกันที่ใหกูแกประเทศไทยจะสูญเปลา ในแงนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศ
ทําหนาที่เปน ‘คุณพอรูดี’ เพราะรูด กี วาธนาคารแหงประเทศไทยวา อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท
ที่เหมาะสมควรอยูระดับใด และเมื่อไรธนาคารแหงประเทศไทยจึงควรแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน
ดวยเหตุที่ไทยอยูในภาวะจนตรอกหลังจากปลอยใหเงินบาทมีคาลอยตัวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2540 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงตอง ‘คลาน’ ไปหา ‘คุณพอ IMF’ เพื่อให ‘คุณพอ IMF’ พิจารณา
วา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่กํ าหนดมีความเหมาะสมหรือไม และควรปรับนโยบายอัตรา
แลกเปลีย่ นอยางไร การที่ธนาคารแหงประเทศไทยตอง ‘คลาน’ ไปหา ‘คุณพอ IMF’ ทุกสามเดือน
แมจนบัดนี้ แสดงใหเห็นวา กองทุนการเงินระหวางประเทศยังมิไดไววางใจธนาคารแหงประเทศ
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ไทย จนถึงกับใหกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเองได แมวากาลเวลาจะลวงเลยมากวาปแลว
แตธนาคารแหงประเทศไทยในสายตาของกองทุนการเงินระหวางประเทศยังคงไมมีเทคโนโลยี
การกํ าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่กาวหนาและกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีจากนคร
วอชิงตัน ดี.ซี. มาสูบางขุนพรหมยังไมสิ้นสุด
นับตัง้ แตวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา รัฐบาลโดยคําแนะนําของธนาคาร
แหงประเทศไทย เลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยมีการแทรกแซงเปนครั้งคราว
(Managed Floating Exchange Rate System) ซึง่ แตกตางจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรี
(Flexible Exchange Rate System) ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรี รัฐบาลปลอยใหกลไก
ตลาดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมเขาไปแทรกแซงแมแตนอย แตภายใต Managed Floating
Exchange Rate System แมจะมิไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไวตายตัว แตก็มิไดปลอยใหกลไก
ตลาดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนอยางเต็มที่ โดยที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศ
เพื่ อ ให อั ต ราแลกเปลี่ ย นเคลื่ อ นไหวภายในขอบเขตที่ รั ฐ บาลเห็ น ว า เหมาะสม ระบบอั ต รา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มีการ ‘จัดการ’ นี้ มีชอื่ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Dirty Float
ดวยเหตุที่มีการแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศนี้เอง ทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราจึงตองปกปดขอมูลมิใหสาธารณชนทราบวา ทางการมุงรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับใด และจะเขาแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศเมื่ออัตราแลกเปลี่ยน
แกวงไกวจนสูงกวาหรือตํ่ากวาระดับใด เพราะผูที่ยึดกุมสารสนเทศนี้ได ยอมหาประโยชนจากการ
เก็งกําไรซื้อขายเงินตราตางประเทศได ในแงนี้ การบริหาร Managed Floating Exchange Rate
System มิไดแตกตางจาก Fixed Exchange Rate System ในขอที่เนนการปดลับ ผูที่กุมขอมูล
จํ ากั ด เฉพาะผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารแห ง ประเทศไทย และผู  จั ด การทุ น รั ก ษาระดั บ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจมิไดรับรูอยางเต็มที่ หรือมิได
รับรูเลย
แต ก ารบริ ห ารนโยบายอัตราแลกเปลี่ย นในลักษณปดลั บมี จุดออ นที่พึง สัง วร
อยางนอย 2 ประการ
จุดออนประการแรก ก็คือ ผูบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีโอกาสนําขอมูล
ภายใน (inside information) ไปใชหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการเก็งกําไรซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ ในปจจุบัน ไมมีกลไกในการตรวจสอบความประพฤติมิชอบดังกลาวนี้ แมวาในอดีต
ทีเ่ ปนมาธนาคารแหงประเทศไทยยังไมเคยเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องนี้ก็ตาม ดวยเหตุที่การกําหนด
อํานาจในการใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจไมชัดเจน และฝายการเมือง
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมาย การขาดกลไกในการตรวจสอบ
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ความประพฤติมชิ อบของผูบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อาจสรางความเสียหายแกการกําหนด
และบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตอยางใหญหลวงได
จุ ด อ อ นประการที่ ส อง ได แ ก โอกาสผิ ด พลาดในการกํ าหนดระดั บ อั ต รา
แลกเปลีย่ น และโอกาสผิดพลาดในการแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศ ภายใต Managed
Floating Exchange Rate System โอกาสผิดพลาดเหลานี้ยังคงดํารงอยูดุจเดียวกับ Fixed
Exchange Rate System ในเชาวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ระบบเศรษฐกิจไทยอยูในฐานะ
ลมละลาย ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการตรึงคาเงินบาทไวสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริง และทําสงครามปกปอง
คาเงินบาทที่ไมสมจริงนี้จนหมดตัว ภายใต Managed Floating Exchange Rate System
ความผิ ด พลาดในการปกป อ งค า เงิ น บาทยั ง มี โ อกาสเกิดขึ้น ได หากผู บริห ารนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนมีมิจฉาทิฐิและไมใชปญญาใหเปนประโยชน แตการใชทุนสํารองปกปองคาเงินบาท
หลังเดือนสิงหาคม 2540 มีผลเทากับการกูยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศมาทํา
สงครามเงินบาท ในเมื่อทุนสํ ารองที่สะสมเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเปนผลจากการขอเงินกูฉุกเฉินจาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ
แมวา Managed Floating Exchange Rate System ทําใหจําตองปดบังนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน แตภาวะลมละลายจนถึงกับตองขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจปดบังกองทุนการเงินระหวางประเทศได การที่สังคม
เศรษฐกิจไทย ‘หมดตูด’ เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยทําสงครามเงินบาทอยางผิดพลาด
ทําใหกองทุนการเงินระหวางประเทศหมดความไววางใจและสิ้นความเกรงใจธนาคารแหงประเทศ
ไทย การที่เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศลวงรูขอมูลสําคัญอันเปนหัวใจของนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลไทย ยอมเปดชองใหมีการใชขอมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลไดเฉกเชนเดียวกัน แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะเชื่อในความเปนมืออาชีพ
ของเจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ แตคนเหลานี้ก็มีความเปนสัตวเศรษฐกิจเหมือนกับ
ปุถุชนโดยทั่วไป
แทนที่จะยึดโยง Managed Floating Exchange Rate System รัฐบาลนาจะ
พิจารณากาวไปสู Flexible Exchange Rate System ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรี รัฐบาล
ไมตองปดบังและอําพรางนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจไทยมีโอกาส
เห็นสัญญาณของตลาดโดยเสมอหนา เพราะอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยกลไกตลาด รัฐบาล
มิจาต
ํ องแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศ โอกาสที่จะสูญทุนสํารองระหวางประเทศ เนื่องจาก
ความผิดพลาดในการปกปองคาเงินบาทหมดสิ้นไป แมวาระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรีจะทําให
สภาวะความไมแนนอน (Uncertainty) และความเสี่ยงในการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศมี
มากขึน้ แตภาคธุรกิจเอกชนควรที่จะเรียนรูวินัยของตลาดและหาทางอยูรอดในระบบตลาด อีกทั้ง
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ควรจะแบกรับภาระอันเกิดจากสภาวะความไมแนนอนและความเสี่ยงดังกลาวนี้ ภายใตระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และ Managed Floating Exchange Rate System ความผิดพลาด
ในการปกปองคาเงินบาทตกเปนภาระแกสังคมไทยโดยสวนรวมเมื่อตองสูญทุนสํ ารองระหวาง
ประเทศ แตในยามที่ธุรกรรมระหวางประเทศเก็บเกี่ยวดอกผลจากเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน
ภาคสวนอื่นของระบบเศรษฐกิจไทยหาไดสวนแบงดอกผลดังกลาวนี้ไม
ในประการสําคัญ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรีทําใหธนาคารแหงประเทศไทยไม
ตอง ‘คลาน’ ไปหา ‘คุณพอ IMF’ เพือ่ ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอีกตอไป

