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ผมรูส กึ เห็นใจคุณเริงชัย มะระกานนทที่ถูกกลาวโทษจากคณะกรรมการทุนรักษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขอหาประมาทเลินเลออยางรายแรงในการทําสงครามปกปอง
คาเงินบาท และขอสงพลังจิตเพื่อใหคุณเริงชัยมีกําลังใจในการฝามรสุมแหงชีวิตที่กําลังเผชิญอยู
ในขณะนี้
แม ผ มจะมี บ ทบาทในการวิ พ ากษ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยมาเปน เวลานาน
หลายปกอ นทีจ่ ะเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 แตผมก็มีความเห็นโดยสุจริตใจวา
บรรดา ‘ขุนนางนักวิชาการ’ เหลานี้มีความซื่อสัตวสุจริตและมีความเปนมืออาชีพ โดยที่มีชน
สวนนอยเทานั้นที่ใชอํานาจในทางฉอฉลและละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนผลจากผลประโยชน
สวนบุคคล
ในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้ มนุษยพิภพมีความสลับซับซอนมากขึ้น
และระบบการเงินระหวางประเทศมีลักษณะซับซอนซอนเงื่อนมากกวาเดิมอยางอักโข แตธนาคาร
แหงประเทศไทยกลับเผชิญภาวะเสื่อมทรามทั้งทางวิชาการและจริยธรรม อันเปนเหตุปจจัย
พืน้ ฐานอันนํามาซึ่งวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 คุณเริงชัย ‘โชคดี’ ทีไ่ ดนั่งเกาอี้
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย แต ‘โชคราย‘ ทีม่ าเปนผูบัญชาการองคกรที่กําลังเสื่อมทรุด
ในจังหวะเวลาที่มรสุมการเงินระหวางประเทศกําลังกอตัวขึ้น ณ บัดนี้ หากสามารถหมุนเข็ม
นาฬิกากลับไปในป 2539 ได คุณเริงชัยคงเลือกที่จะไมนั่งเกาอี้ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
แตเนือ่ งเพราะการลบลางอดีตมิอาจกระทําได คุณเริงชัยจึงตองเผชิญมรสุมแหงชีวิตในปจจุบัน
การตัดสินใจเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยที่มิไดตระเตรียมความพรอม
ในภาคเศรษฐกิจการเงินและปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ประกอบกับการ
ยึ ด กุ ม ระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นแบบตายตั ว จนตั ว ตาย นั บ เป น เหตุ ป  จ จั ย สํ าคั ญ อั น นํ ามาซึ่ ง
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วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ในแงนี้ คุณเริงชัยมิอาจปฏิเสธความรับผิดได แตความ
ผิดมิควรโยนใหแกคุณเริงชัยแตเพียงผูเดียว หากแตเปนความผิดรวมกันของบรรดาผูนําธนาคาร
แหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ความขอนี้ครอบคลุมถึงฝายการเมืองดวย
เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณตัดสินใจนําสยามรัฐนาวสูเสนทางเสรีนิยม
ทางการเงิน ดวยการยอมรับพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนพฤษภาคม
2533 นั้น วิกฤติการณการเงินเกิดขึ้นในประเทศตางๆที่เลือกเสนทางเดินนี้แลว เพียงแตมีการ
ศึกษาวิจยั ไมมากนัก แตเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัยตัดสินใจเปดเสรีบัญชีเงินทุน (Capital
Account Liberalization) ในป 2536 นัน้ วงวิชาการเศรษฐศาสตรมีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษา
พบวา บรรดาประเทศที่เรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงินจํานวนมากตองเผชิญวิกฤติการณ
การเงิน ทัง้ วิกฤติการณเงินตราและวิกฤติการณสถาบันการเงิน บทสรุปที่ลงตัวจากงานวิจัยเหลานี้
ก็คอื ลําดับกอนหลังในการดําเนินนโยบาย (Policy Sequencing) มีความสําคัญตอการเดินสู
เสนทางเสรีนยิ มทางการเงิน กลาวอยางเขาใจงายก็คือ กอนจะเปดเสรีทางการเงิน จะตองเตรียม
ความพรอม ในประการสําคัญ จะตองละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว ปรับปรุงกระบวน
การกํ าหนดนโยบาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ยกระดับมาตรฐานการเงินใหเปนไปตามบรรทัดฐานที่กําหนดโดย Bank for International
Settlements และตองดํ าเนินการใหภาคเศรษฐกิจการเงินมีความโปรงใส เพื่อลดทอนความ
ไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยตกอยูในหลมทางปญญาของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศมาเปนเวลาชานาน บรรดาแมทัพนายกองของวังบางขุนพรหมถูกสงไปใหกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ‘ลางสมอง’ ณ นครวอชิงตัน ดีซี อยางเปนกระบวนการ จนดูเสมือนหนึ่งวา ผูที่
ไมผานกระบวนการ ‘ลางสมอง’ ดังกลาวนีย้ ากทีจ่ ะขึ้นมาเปนผูนําของธนาคารแหงประเทศไทยได
ดวยเหตุดังนี้จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นดีเห็นงามกับนโยบายเสรี
นิ ย มทางการเงิ น ที่ ผ ลั ก ดั น และกดดั น โดยกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศ โดยมิ ไ ด ส นใจ
บทวิ เ คราะห ใ นวงวิ ช าการเศรษฐศาสตร ก ารเงิ น และเศรษฐศาสตร ส ารสนเทศว า ด ว ยความ
ไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศในภาคเศรษฐกิจการเงินอันนํามาซึ่งวิกฤติการณ
การเงินไดโดยงาย
จากหลักฐานเอกสาร เปนที่เขาใจวา คุณชวลิต ธนะชานันท ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยในป 2533 ตระหนักถึงปญหาที่ตามมาจากการดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางการ
เงิน เมื่อรัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนําของนายธารินทร นิมมานเหมินท ผลักดันนโยบาย
การเปดเสรีบญ
ั ชีเงินทุนในป 2536 คุณวิจิตร สุพินิจดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย
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ผมรับทราบจากเพื่อนรวมสํานักทาพระจันทร ซึ่งมีโอกาสศึกษาเอกสารชั้นตน
ของธนาคารแหงประเทศไทย (โดยธนาคารแหงประเทศไทยไมเต็มใจ แตเปนเพราะคําสั่งของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการจึงจํายอมใหศึกษาได) และพบขอเท็จจริงวา คุณศิริ
การเจริญดี ผูอํานวยการฝายวิชาการมีบันทึกเตือนวา ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวมิอาจ
รับมือกับการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศอยางเสรีได ผมไมทราบแนชัดวา ในหมูผูนํา
ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังมีการถกอภิปรายประเด็นปญหานี้หรือไม และ
ลึกซึ้งเพียงใด สุนทรพจนของคุณวิจิตร สุพินิจหลายกรรมหลายวาระบงบอกความตระหนักถึง
ปญหาอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงินภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ตายตัว แมคุณวิจิตรไมเคยชี้นําถึงการละทิ้งระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันไปใชระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว แตคุณวิจิตรก็กลาวถึงการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหมีความ
คลองตัวหลายตอหลายครั้ง คุณวิจิตรดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยระหวางป
2533-2539 สามปภายหลังการเปดเสรีบัญชีเงินทุนเปนชวงเวลายาวนานพอที่จะปรับเปลี่ยนระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนได แตคุณวิจิตรมิไดดําเนินการอะไรเลย แมแตการขยายขอบอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Rate Band)
เมื่อคุณวิจิตรรวมกับคุณธารินทรในการเปดเสรีบัญชีเงินทุนในป 2536 นั้น ลําดับ
การดําเนินนโยบายกอนการเปดเสรีทางการเงิน หรือ Policy Sequencing เปนความรูที่ลงตัว
จนถือเปน Conventional Wisdom แลว แตคุณชัยวัฒน วิบลู ยสวัสดิ์กลับมีความเห็นวา Policy
Sequencing อาจมิไดมคี วามสําคัญมากนัก รัฐบาลไทยสามารถนําสยามรัฐนาวาสูเสนทางเสรี
นิยมทางการเงิน โดยที่ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงกลไกทางการเงินตางๆใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ควบคูไปดวยได ผมเคารพความเห็นของคุณชัยวัฒน แตกาลเวลาไดพิสูจนแลววา ความเห็นนี้ผิด
และนํามาซึ่งมหันตภัยแกระบบเศรษฐกิจไทย
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดขอทักทวงเกี่ยวกับการเปดเสรีบัญชีเงินทุนของ
คุณศิริ การเจริญดี จึงไมเปนที่สนใจในหมูผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
แตความเห็นวาดวยความไมสําคัญของ Policy Sequencing ของคุณชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์กลับมี
อิทธิพลอยางสูง
ธนาคารแหงประเทศไทยดูดดึงมันสมองของสังคมไทยมาเปนเวลาสี่ทศวรรษแลว
แตมันสมองที่เขาไปอยูในวังบางขุนพรหมไมถูกใชใหสมประโยชน ไมมีการพัฒนาใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย มีแตจะรอใหแฟบลงตามกาลเวลา ภายในองคกร
ทีม่ อี ายุยังไมครบศตวรรษนี้ขาดวัฒนธรรมการวิพากษ ไมมี ‘บทสนทนา’ ทีจ่ ะสือ่ ความคิดซึ่งกัน

4
และกัน และขาดกลไกการทบทวนนโยบาย (Policy Review Mechanism) ความเสื่อมทรามของ
ฝายวิชาการในชวงเวลากวาสองทศวรรษ (จวบจนการฟนคืนชีพในยุค ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล)
ทําใหฝายวิชาการไมสามารถผลิตงานวิจัยอันเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายได ดวยเหตุดังนี้
กระบวนการกําหนดนโยบายการเงินภายในธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจถือไดวาเปนกระบวน
การทางวิทยาศาสตร เพราะปราศจากพื้นฐานทางทฤษฎีและขอเท็จจริงอันทันสมัย อาวุโส
กลายเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบาย ความเห็นของผูอาวุโส ‘ถูกตอง’ มากกวา
ความเห็นของผูด อยอาวุโส ทั้งๆที่ความเห็นของผูอาวุโสมิใชสัจธรรม อาจถูกหรือผิดก็ได เมื่ออาวุโส
กลายเปนปจจัยชี้ขาดในกระบวนการกําหนดนโยบาย หายนภัยอันเกิดจากการดําเนินนโยบาย
ก็มใิ ชเรื่องนานเกินรอ
เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ตําแหนงผูนําธนาคารแหง
ประเทศไทยลวนถูกครอบครองโดย ‘นักเรียนทุนแบงกชาติ’ คนเหลานี้คุนเคยกับการบริหารระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว ทั้งๆที่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้ไปดวยกันไมไดกับนโยบาย
เสรีนิยมทางการเงิน The Impossible Trinity เปนความรูที่ลงตัวในเศรษฐศาสตรมหภาค
กลาวอยางงายๆก็คือ ธนาคารกลางมิอาจดําเนินนโยบายการเงินอยางอิสระภายใตระบบเสรีนิยม
ทางการเงินและระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว แตมิจฉาทิฐิทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
ยังคงยึดโยงอยูกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวนี้
ค า เสมอภาคหรื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นจั ก ต อ งกํ าหนดให ต รงต อ พื้ น ฐานที่ เ ป น จริ ง หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ก็ตองมีการปรับคาเสมอภาคหรืออัตราแลกเปลี่ยน
ตามไปด ว ย มิ ใ ช ต รึ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นให อ ยู  กั บ ที่ ทั้ ง ๆที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงป จ จั ย พื้ น ฐาน
ทางเศรษฐกิจแลว ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดซึมซับบทเรียนจากการลดคาเงินบาทป 2527
ในเมื่ อ การลดค า เงิน บาทครั้ง นั้ น ชว ยเกื้อกูล ฐานะการแขง ขัน ของไทยในสั งคมเศรษฐกิ จโลก
ความพยามยามของธนาคารแหงประเทศไทยในการแข็งขืนไมลดคาเงินบาทในเบื้องตนนับเปน
มิจฉาทิฐโิ ดยแท มิจฉาทิฐิดังกลาวนี้กลับมาปรากฏใหเห็นอีกในชวงป 2539-2540 คราวนี้สราง
หายนภัยแกสังคมเศรษฐกิจไทยอยางเหลือคณานับ
เริงชัย มะระกานนท ในฐานะผูนําธนาคารแหงประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ
ปญหาอยางมิอาจปฏิเสธได แตคุณเริงชัยมิใชสวนทั้งหมดของปญหา หากคุณเริงชัยมีความผิด
ในฐานพายแพในการทําสงครามปกปองคาเงินบาท บรรดาผูคนที่มีสวนลากระบบเศรษฐกิจไทย
ไปสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยมิไดเตรียมความพรอมแกระบบเศรษฐกิจไทยควรแกการ
รับโทษทัณฑดวย จึงจะเปนธรรม
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คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเปนการกระทํ า
อันสมควรแกการลงโทษหรือไม สังคมไทยไมเคยมีจารีตการลงโทษผูดําเนินโดยบายผิดพลาด
ในทางแพง ทัง้ ๆทีม่ คี วามผิดพลาดในการดําเนินนโยบายจํานวนมาก จะมีก็แตการลงโทษผูบริหาร
นโยบายที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเปน
ผูล งโทษรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายผิดพลาด

