คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2542

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยืนยันที่จะปกปดหนังสือขางเคียง (Side
Letter) ทีส่ ง ไปพรอมกับหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) เพื่อขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby
Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับที่กลาวถึงการบริหาร
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทานรัฐมนตรีไมเพียงแต ‘ทองคาถา’ บทเดียวกับธนาคารแหงประเทศ
ไทยเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจําตองไมโปรงใส
เสมอไปหรือไม
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความโปรงใสหรือไม ยอมขึ้นอยูกับระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือ Exchange Rate Regime ทีเ่ ลือก หากรัฐบาลเลือกระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรี
ก็ไมมีเหตุที่จะตองปกปดการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนด
โดยกลไกตลาด ทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจมีโอกาสไดเห็นสัญญาณของตลาดโดยเสมอหนา
สวนตลาดจะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสมบูรณของตลาดเปน
สํ าคัญ ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความโปรงใส
เนือ่ งจากรัฐบาลมิไดแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศ
แตเปนเพราะธนาคารแหงประเทศไทยยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
(Fixed Exchange Rate System) โดยที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอัตราเดียว (Single Exchange
Rate System) ตามพันธะในฐานะภาคีกองทุนการเงินระหวางประเทศนับตั้งแตป 2498 เปนตนมา
การบริ ห ารนโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย นกลายเป น เรื่ อ งลั บ ชนิ ด ที่ ไ ม ต  อ งพู ด ถึง การมี สว นรว ม
ของประชาชน แมเมื่อระบบเบรตตันวูดส (Bretton Woods) พังทลายในป 2514 ธนาคารแหง
ประเทศไทยก็ยังยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวสืบตอมา ถึงจะมีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเปนระบบ Daily Fixing และระบบตะกราเงินตราสกุลหลัก
(Basket of Currencies) ในภายหลัง แตโดยสาระสําคัญแลวยังคงเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบตายตัวที่มีลกั ษณะเปน Dollar Exchange Standard เนือ่ งจากเงินดอลลารอเมริกันมีนํ้าหนัก
สูงในตะกราเงินที่ใชกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน จวบจนกระทั่งวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ระบบ
ดังกลาวนีก้ ม็ อิ าจทานคลื่นมรสุมทางการเงินระหวางประเทศตอไปอีกได
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ในอดีตกาล สาธารณชนใหความไววางใจธนาคารแหงประเทศไทยทั้งในดาน
ความซื่อสัตยสุจริตและความปรีชาสามารถ จึงไมเคยมีขอกังขาเกี่ยวกับความ ‘ถูกตอง’ ของ
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งไมมีขอกังขาวา ผูบริหารและพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
จะแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งในยุคสมัยแหงการ
ปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ผูคนลวนแลวแตเอาใจชวยธนาคารแหงประเทศไทย
ในยามทีม่ ปี ญหาและขอขัดแยงกับผูทรงอํานาจทางการเมือง
ไมมีเสียงเรียกรองขอมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพราะ
เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว ผูชํานัญการดานเศรษฐศาสตรการเงินนอกวังบางขุนพรหมมีนอยนัก
ภาคเศรษฐกิจการเงินยังไมแกรงกลา กลุมทุนการเงินขาดฐานทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยยัง
ออนแอ
ดวยเหตุดังที่พรรณนานี้ เสียงสวด ‘นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส’
กลายเปนมนตราที่สรางภาวะจังงังแกสังคมเศรษฐกิจไทย ไมมีใครตั้งขอกังขาเกี่ยวกับ ‘บทสวด
มนต’บทนี้ เพราะเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยเคยประสบความสําเร็จในการบริหารนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนมากอนแลว สาธารณชนจึงใหความไววางใจใหบริหารเครื่องมือทางการเงินนี้
ตอไป ไมมีใครเฉลียวใจวา ‘บทสวดมนต’ ทีพ่ ยายามกรอกหูประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่
ธนาคารแหงประเทศไทยมีชีวิตนี้ แทที่จริงแลวเปนเพียง ‘คําโฆษณาชวนเชื่อ’ แตมนตรา ‘นโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส’ มิไดมผี ลในการหลอหลอมทัศนคติของประชาชนเทานั้น หากยัง
ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยหลงเชื่อ ‘คําโฆษณาชวนเชื่อ’ ของตนเองวาเปนสัจธรรมอีกดวย
ด ว ยเหตุ ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในศรั ท ธาของมหาประชาชนที่ มี ต  อ ตนเองและด ว ยเหตุ ที่
เชื่อมั่นใน ‘ความสําเร็จ’ ของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ตนเปนผูบริหาร ธนาคารแหงประเทศไทย
จึงมิไดคดิ ปรับปรุงกลไกการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งๆที่โครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ
โลกและโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไปเปนอันมากในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้
ไมเพียงแต ‘นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส’ สําหรับประชาชนนอกวังบางขุนพรหมเทานั้น
หากยัง ‘ตองไมโปรงใส’ สําหรับผูคนสวนใหญภายในวังบางขุนพรหมอีกดวย
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในฐานะ ‘ผูควบคุม
และดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย’ ตามนัยแหงมาตรา 15 พ.ร.บ. ธนาคาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ไมเคยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการเงิน มิพักตองกลาวถึง
นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย น ในเมื่ อ ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทยดํ ารงตํ าแหนง ประธาน
คณะกรรมการ และมีจารีตตั้งแตแรกกอตั้งที่ผูวาการฯไมบรรจุวาระเรื่องนโยบายในการประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยจึงมิใชคณะกรรมการนโยบายการเงิน
หากแตเปนที่ชุมนุมของบุคคลที่แตงตั้งโดยฝายการเมือง โดยที่หลายคนดํ ารงตํ าแหนงตาม
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กระบวนการปูนบําเหน็จทางการเมือง ดวยเหตุดังนี้ กรรมการธนาคารแหงประเทศไทยจึงมิใช ‘คน
ในวังบางขุนพรหม’ หากแตเปน ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’ ซึ่งจะใหรับรูหรือมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายการเงินมิได ในนามของ “ความเปนอิสระของธนาคารกลาง” (Central Bank
Independence) ธนาคารแหงประเทศไทยจําเปนตองรักษา ‘พรหมจรรย’ ของนโยบายการเงิน
โดยมิให ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’ แตะตองนโยบายการเงิน การไมบรรจุวาระเรื่องนโยบายการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยจึงเปนกระบวนการปกปอง ‘พรหมจรรย’ ของ
นโยบายการเงินไมใหมีราคีคาวอันเกิดจากการรุกลํ้าของ ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’
คณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราควรจะเปนองคกรที่ทํ า
หนา ที่ กํ าหนดนโยบายอั ตราแลกเปลี่ยน เพราะทุนรักษาระดับฯตามพระราชกํ าหนดจัดสรร
ทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 มีจุดประสงค ‘เพื่อรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราใหมีเสถียรภาพ เหมาะสมแกสถานการณเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ตลอดจนการลงทุนหาผลประโยชน …’ แตเปนเพราะคณะกรรมการทุนรักษาระดับฯมีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังเปนประธาน และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเปนกรรมการรวมอยูดวย
ในนามของ ‘ความเปนอิสระของธนาคารกลาง’ ธนาคารแหงประเทศไทยยอมมิอาจยอมให
‘คนนอกวังบางขุนพรหม’ มีสว นรวมในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนได เพราะจะทําให
นโยบายการเงินสูญเสีย ‘พรหมจรรย’
แตเปนเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการเลือกระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน ในการกําหนดคาเสมอภาคของเงินบาท และในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตาม
นัยแหงมาตรา 8 พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 ทั้งนี้โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย หาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับคํ าแนะนํ าของธนาคารแหงประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนยอมมิอาจเกิดขึ้นได ในทางกลับกัน หากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนโดยปราศจากคําแนะนําจาธนาคาร
แหงประเทศไทยก็มิอาจทําไดเชนกัน เพราะขัดตอบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501
ดวยเหตุดังนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงจําตองรายงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
รับทราบเกี่ยวกับสภาวการณทางการเงินระหวางประเทศ เพื่อวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
จะไดใหความเห็นชอบในยามที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหขอเสนอแนะทางนโยบาย ดวยเหตุดังนี้
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจึงตองสูญ ‘พรหมจรรย’ เพราะกรอบแหงกฎหมายบังคับใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ซึ่งเปน ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’ ตองมีสว นรวมในกระบวนการกําหนด
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน หากปราศจากกรอบกฎหมายดังกลาวนี้ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะไม
สูญเสีย ‘พรหมจรรย’ แปดเปอนราคีคาวจาก ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’
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แม ว  า ธนาคารแห ง ประเทศไทยสามารถรายงานใหรัฐ มนตรี ว า การกระทรวง
การคลั ง ได รับ ทราบป ญ หาทางการเงิ น ทั้งภายในและระหวางประเทศ ทั้งโดยวาจาและโดย
ลายลักษณอักษรไดทุกเวลา แตจารีตที่กอเกิดในระยะหลัง ก็คือ การรายงานกอนการประชุม
คณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการให
กรรมการทานอืน่ ทราบขอมูล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจึงพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังกอนการประชุมคณะกรรมการฯประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อรายงานขอมูลที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเห็นวาควรเปนขอมูลลับ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในรายงานของคณะกรรมการศึกษา
และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)
ธนาคารแหงประเทศไทยประสบความสํ าเร็จอยางดียิ่งในการเปามนตรามหา
ระรวย ‘นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส’ จนแมแตคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งควรมีหนาที่กําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมาย ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวนี้ได คําถามพื้นฐานมีอยูวา ในเมื่อมีกระบวนการกีดกัน ‘คนนอกวังบาง
ขุนพรหม’ มิใหมสี ว นรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งๆที่มีอํานาจตาม
กฎหมายฉะนี้แลว ‘คนในวังบางขุนพรหม’ บริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอยางไร ใครมีหนาที่
ดูแลนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบปฐมฐานในการบริหารนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผูจัดการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนผูรับผิดชอบรองลงมา
ในเมื่อคณะกรรมการทุนรักษาระดับฯถูกกีดกันออกไปจากปริมณฑลของกระบวนการการกําหนด
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจึงกอเกิดภายในวังบางขุนพรหมนั้นเอง
โดยที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองรักษาความสัมพันธอันดีกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง จึงจะสามารถธํารงนโยบายที่เปนอยู หรือผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามแนวทาง
ทีต่ องการได
แตหนวยงานใดเลาในธนาคารแหงประเทศไทยที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน กลาวโดยนิตินัยแลว ไมมีหนวยงานใดที่มีหนาที่รับผิดชอบนโยบายนี้ หาก
ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยไมมอบหมาย หรือการมอบหมายไมชัดเจน ก็จะไมมีหนวยงานใด
หรือผูใดในวังบางขุนพรหมที่ตองมีความรับผิดในการกําหนดและบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ผูจัดการทุนรักษาระดับฯมีสถานะ 2 สถาน สถานหนึ่งเปนพนักงานหรือผูบริหารธนาคาร
แหงประเทศไทย อีกสถานหนึ่งเปนเจาหนาที่ทุนรักษาระดับฯ ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมตอง
รับผิดชอบตามกฎหมาย เพราะความรับผิดชอบปฐมฐานอยูที่คณะกรรมการทุนรักษาระดับฯ
ฝ า ยวิ ช าการอาจมิ ไ ด ส นใจติ ด ตามศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ น บาท
หากผูบ งั คับบัญชามิไดสั่งการ ความขอนี้อาจเปนจริงสําหรับฝายการธนาคารดวย
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กระบวนการกีดกัน ‘คนนอกวังบางขุนพรหม’ มิใหมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการกีดกันคณะกรรมการทุนรักษาระดับฯ ซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายด ว ย ท า ยที่ สุ ด ยั ง ผลให เ กิ ด สู ญญากาศแห ง อํ านาจ และขาดผู  รั บ ผิ ด
(Accountability)ในการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน สภาวะที่ขาดผูรับผิดเชนนี้มิไดสราง
ความเสียหายมากนัก หากตลาดการเงินระหวางประเทศอยูในภาวะสงบ ปราศจากมรสุมทาง
การเงิน แตความเสียหายจะรุนแรงตามความรุนแรงของมรสุมทางการเงิน
สัญญาณแหงความเสียหายอันเกิดจากการขาดผูรับผิดในการกําหนดนโยบาย
อัตราแลกเปลีย่ น เริ่มปรากฏในทศวรรษ 2520 เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยปลอยใหเงินบาทมีคา
สูงกวาพืน้ ฐานทีเ่ ปนจริงตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2527 เนื่องจากการผูกคาเงินบาทไวกับ
เงินดอลลารอเมริกันอยางแนนแฟน เมือ่ เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริง เงินบาท
พลอยมีคาสูงเกินกวาความเปนจริงตามไปดวย แมจะมีการลดคาเงินบาททั้งในเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคม 2524 ก็ไมเพียงพอ การที่เงินบาทมีคาสูงกวาพื้นฐานที่เปนจริงตลอดชวงเวลา
ระหวาง 2523-2527 กอใหเกิดความทุกขเข็ญแกเกษตรกรอยางยิ่ง เนื่องจากสินคาเกษตรที่สง
ออกขายไดราคาเมื่อคิดเปนเงินบาทตํ่ากวาที่ควรจะเปน งานวิจัยของนายอัมมาร สยามวาลาและ
คณะแหง TDRI พบวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลายเปนกลไกสําคัญในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2527
ดังกลาวนี้
กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนฝายเตือนรัฐบาลไทยในป 2527 วา เงินบาท
มีคา สูงกวาพืน้ ฐานทีเ่ ปนจริง ซึ่งมีผลในการลงโทษภาคการสงออก คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใด
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงปลอยใหเงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง คําตอบคําถามนี้มีความ
เปนไปไดหลายประการ ประการแรก อาจเปนเพราะธนาคารแหงประเทศไทยมิไดติดตามความ
เคลือ่ นไหวของคาเงินบาท และมิไดตระหนักวา เงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง หากความขอนี้
เปนจริง ยอมแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองของกระบวนการกําหนดนโยบาย ประการที่สอง อาจเปน
เพราะธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวา คาเงินบาทที่สูงกวาความเปนจริงเปนเพียงปรากฏการณ
ชัว่ คราว มิจาต
ํ องลดคาเงินบาท หรืออาจใชมาตรการอื่นแทนการลดคาเงินบาทได
ธนาคารแหงประเทศไทยแข็งขืนไมยอมลดคาเงินบาทในป 2527 โดยหันไปใช
นโยบายเงินตึง (Tight Money Policy) ดวยการจํากัดการขยายตัวของสินเชื่อระบบธนาคาร
พาณิชยไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 18% บรรดาเทคโนแครตธนาคารแหงประเทศไทยพากันดาหนาออกมา
คัดคานการลดคาเงินบาท และใหความชอบธรรมแกนโยบายเงินตึง โดยมีผูอํานวยการสํานักผูวาฯ
เปน หั ว หอก การแข็งขืนไมยอมลดคาเงินบาทนํ าไปสูความขัดแยงระหวางผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังผูซึ่งตองการลดคาเงินบาท จนทายที่สุดมีการ
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ปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และแตงตั้งผูวาการคนใหมซึ่งสนองตอบตอนโยบายการ
ลดคาเงินบาท
การลดคาเงินบาทเดือนพฤศจิกายน 2527 ไดรับยกยองจากวงวิชาการในเวลา
ต อ มาว า เปน จุ ดเปลี่ย นผัน ด า นนโยบายที่ ผลัก ดั น ใหภาคการส ง ออกเป นภาคเศรษฐกิจนํ า
(leading sector) ซึง่ มีสว นสําคัญในการฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ หากการลดคาเงินบาทป 2527 เปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทยจริง การแข็งขืนไมยอม
ลดคาเงินบาทในเบื้องตนยอมสะทอนใหเห็นความพิกลและพิการและ/หรืออวิชาของกระบวนการ
ตัดสินใจภายในธนาคารแหงประเทศไทยนั้นเอง
การยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว ทั้งๆที่เลือกเสนทางเสรีนิยมทาง
การเงินนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2533 เปนตนมา นับเปนอวิชาโดยแท บทเรียนจากวิกฤติการณ
การเงินที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆบงชี้วา ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวไปดวยกันไมไดกับ
ระบบเสรีนิยมทางการเงิน ขอคนพบดังกลาวนี้ปรากฏในงานวิจัยจํานวนไมนอย แตธนาคาร
แหงประเทศไทยยังคงยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวอยางเหนียวแนน แมในป 2537
เมื่อสัญญาณแหงวิกฤติยังไมปรากฏ กองทุนการเงินระหวางประเทศใหคําแนะนําทั้งแกธนาคาร
แหงประเทศไทย และตอมาแกนายกรัฐมนตรี (โดยมีสําเนาสงถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)
ใหขยายขอบอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate band) แตธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยึดมั่น
ถือมัน่ ในนโยบายเดิม
นับตั้งแตธนาคารแหงประเทศไทยประสบความสําเร็จในการกีดกัน ‘คนนอกวัง
บางขุนพรหม’ มิใหมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแหง
ประเทศไทยมิไดปรับปรุงและพัฒนาองคกรในการกํ าหนดและบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ความล า หลั ง ของฝ า ยวิ ช าการธนาคารแห ง ประเทศไทยเป น ที่ ป ระจั ก ษ ใ นวงวิ ช าการในรอบ
สองทศวรรษที่ผานมานี้ ไมมีงานวิชาการที่จะรองรับการกาวยางสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน
ไมมีการศึกษาอยางเอาการเอางานเกี่ยวกับทางเลือกของระบบอัตราแลกเปลี่ยนและแนวนโยบาย
อัตราแลกเปลีย่ น ในขณะที่ผูคนในวังบางขุนพรหมพรํ่าทองคาถา ‘นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตอง
ไมโปรงใส’ ‘คนในวังบางขุนพรหม’ กลับเปนฝายตองมนตราคาถาบทนี้ชนิดตองกลาววาหลงใหล
ความไม โ ปร ง ใสมี ม ากถึ ง ขั้ น ที่ ไ ม มี ก ารกํ าหนดความรับผิดชอบใหชั ดเจน (Responsibility
Assignment) ซึง่ มีนัยวา ไมมีความรับผิด (Accountability) ที่ชัดเจนดวย ไมมีการสรางกลไกการ
ทบทวนนโยบาย (Policy Review Mechanism) อยางเปนกิจจะลักษณะ ทั้งๆที่เมื่อตัดสินใจ
กาวยางไปตามเสนทางเสรีนิยมทางการเงินแลว การทบทวนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเปนเรื่อง
สําคัญยิ่ง ยิ่งเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศเสรีมากเพียงใด ความถี่ในการทบทวนนโยบาย
ควรจะยิ่งมีมากเพียงนั้น
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ความไมชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบมีมากยิ่งขึ้นไปอีก ในยุคที่นายเริงชัย
มะระกานนทดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย หากอานความระหวางบรรทัดใน
รายงานของ ศปร. ก็จะทราบวา ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากความขัดแยงสวนบุคคลระหวาง
ผูว า การกับรองผูวาการ โดยมีชะตากรรมของระบบเศรษฐกิจไทยเปนเดิมพัน
แมวาระยะหลังนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินขึ้นในธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยประกอบดวยผูบริหารระดับสูง อันไดแก ผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ
และผูอํานวยการฝายวิชาการ ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่กําหนดนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนดวย แตเนื่องจากไมมีกลไกการทบทวนนโยบาย นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะ
เขาสูวาระการประชุมก็ตอเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ หรือเมื่อมีแรงกดดัน
ใหเปลีย่ นแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ดังกรณีที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกดดันใหขยาย
ขอบอัตราแลกเปลี่ยน
ดวยเหตุที่คณะกรรมการนโยบายการเงินไมตองรับผิดในการกํ าหนดนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมาย ความใสใจในการทบทวนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีนอยกวา
ที่ควรจะเปน แมวาคณะกรรมการนโยบายการเงินจะเห็นดวยกับการขยายขอบอัตราแลกเปลี่ยน
แตเห็นวาตองเลือกกําหนดเวลาที่เหมาะสม ขอเสนอของกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2537
ถูกยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ จวบจนกาละอันเหมาะสมมาถึงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เมื่อสังคม
เศรษฐกิจไทยลมละลาย ภายในธนาคารแหงประเทศไทยก็มีผูเสนอใหทบทวนอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินบาท ดังขอเสนอของผูอํานวยการฝายวิชาการ (นายบัณฑิต นิจถาวร) ในการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 แตคณะกรรมการฯก็มิไดพิจารณาเรื่องนี้
อยางเปนวิทยาศาสตรและอยางเปนกิจจะลักษณะ
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยกระโดดเขาไปราวีสงครามเงินบาทในชวงป 25392540 ไมมกี ารทบทวนแมแตนอยวา ควรจะทําสงครามหรือไม และไมมีการประเมินศักยภาพใน
การทําสงครามของตนเอง พลปนดังเชนนายไพบูลย กิตติศรีกังวาน (หัวหนาหนวยวิเคราะหและ
ธุรกิจตลาดเงิน ฝายการธนาคาร ธปท.) ถูกศปร. วิพากษอยางสาดเสียเทเสีย ซึ่งเปนขอวิพากษที่
ไมเปนธรรม ในเมื่อพลปนถูกสั่งใหยิง โดยแมทัพไมเคยสั่งวา จะยิงกระสุนไดเทาไร ในเชาวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 ทุนสํารองสุทธิของประเทศไทยเหลือเพียง 2,800 ลานดอลลารอเมริกัน
คาถา ‘นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตองไมโปรงใส’ สรางหายนภัยและความบอบชํ้า
แกสงั คมเศรษฐกิจไทยมากพอแลว นาประหลาดนักที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังพรํ่าทอง
คาถาบทนี้
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การปรับปรุงกระบวนการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเปนวาระแหงชาติอัน
เรงดวน ความไมชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility Assignment) ก็ดี
ความไมชัดเจนในการกําหนดผูรับผิดก็ดี การขาดกลไกการทบทวนนโยบาย (Policy Review
Mechanism) ก็ดี เหลานีล้ ว นแลวแตเปนปญหาที่ตองแกไข ซึ่งเกี่ยวพันกับการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับ ทั้งกฎหมายเงินตราและกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย คําถามพื้นฐานมีอยูวา
สมควรที่จะใหธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดชอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตอไปหรือไม ใครควร
จะเปนผูกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน คําถามนี้มิไดเกิดจากอคติที่มีตอธนาคารแหงประเทศ
ไทย

