คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545

นายกรัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทย และคาเงินบาท
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นายกรัฐมนตรีแสดงความหงุดหงิดที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทมีความผันผวน
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2545 พรอมทั้งใหสัมภาษณสื่อมวลชนตํ าหนิรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง ในฐานที่ ไ ม กํ ากั บ ธนาคารแห ง ประเทศไทยให รั ก ษาเสถี ย รภาพของอั ต รา
แลกเปลี่ยน หนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2545) พาดหัวรายงานขาววา “ดาสมคิด
กระทบอุย” สวนหนังสือพิมพผจู ัดการรายวัน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2545) พาดหัววา
“ดาหนาถลมอุย”
อาการอารมณบูดของนายกรัฐมนตรีกอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา บูดในฐานะอะไร
บูดในฐานะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือบูดในฐานะนายกรัฐมนตรี
ดังเปนทีท่ ราบกันโดยทั่วไปวา พ.ต.ท.ทักษิณ มีผลประโยชนในธุรกิจจํานวนมาก
ถึงจะโอนหนุ ใหภรรยา บุตร และคนใกลชิด แตคนเหลานั้นก็เปนเพียงเจาของโดยนิตินัย (de jure
owner) โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงมีฐานะเปนเจาของโดยพฤตินัย de facto owner) ในเมื่อ พ.ต.
ท.ทักษิณ มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 209 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยเครงครัด
ประชาชนยอมมีขอกังขาไดเสมอวา พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนตองสูญเสียผลประโยชนจาก
ความผันผวนของคาเงินบาท จึงออกมารองแรกแหกกระเฌอ
ในฐานะนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณมีความชอบธรรมที่จะแสดงความกังวล
เกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในเมื่อความผันผวนดังกลาวนี้สรางสภาวะความ
ไมแนนอนในการประกอบธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบธุรกรรมระหวาง
ประเทศ ทั้งดานการคาและการลงทุน อันเปนธุรกรรมสําคัญมิจําเพาะแตของประเทศชาติเทานั้น
หากยังเปนธุรกรรมสําคัญของกลมุ ชินวัตรดวย
นายกรัฐมนตรีอางวา ความผันผวนของคาเงินบาทในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
2545 เกิดจากอารมณของนักเก็งกําไร หาไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจ
ไทยไม ขออางดังกลาวนี้กอใหเกิดคําถามตอไปวา อารมณของนายกรัฐมนตรีมีสวนซํ้าเติมความ
ผันผวนของคาเงินบาทหรือไม
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ในการประชุมพรรคไทยรักไทยเดือนกรกฎาคม 2545 พ.ต.ท.ทักษิณกลาว
ปราศรัยเรื่องความสําเร็จในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และใชอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท
เปนดัชนีชวี้ ดั สวนหนึ่งของความสําเร็จดังกลาว โดยทํานายวา เงินดอลลารจะมีคาตกตอไปอีก 2 ป
และอัตราแลกเปลี่ยนมีโอกาสอยูในระดับ 30 บาทตอดอลลาร ประดุจวา เงินบาทมีคาแข็งมาก
เพียงใด ยอมแสดงถึงความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจไทยมากเพียงนั้น และประดุจวา หาก
เงินบาทมีคา สูงถึงระดับหนึ่งบาทเทากับหนึ่งดอลลารแลว ระบบเศรษฐกิจไทยจะยิ่งใหญเกรียงไกร
อันหาทีเ่ ปรียบมิได แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แตการใหคําทํานายเกี่ยวกับคาเงินบาทของ
นายกรัฐมนตรีกอใหเกิดความแปรปรวนในตลาดปริวรรตตางประเทศ แมโฆษกรัฐบาลจะแถลง
แกเกีย้ วในภายหลังวา อัตราแลกเปลี่ยนระดับ 30 บาทตอดอลลารที่นายกรัฐมนตรีใหคําทํานาย
นัน้ อาจเปน 39 บาทตอดอลลารก็ได แตการที่เงินบาทมีคาแข็งขึ้นจากระดับ 42 บาทตอดอลลาร
เปน 39 บาทตอดอลลารนั้น มีความหมายวา เงินบาทมีคาแข็งขึ้นเกือบ 8% ซึ่งเปนระดับการ
เปลีย่ นแปลงคาเงินบาทที่มากกวาความผันผวนที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2545 เสียอีก ในดาน
หนึง่ นายกรัฐมนตรีไมชอบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แตในอีกดานหนึ่ง นายกรัฐมนตรี
กลับเปนตัวการในการสรางความผันผวนเสียเอง
เมื่อนายกรัฐมนตรีไมพอใจที่คาเงินบาทผันผวนแปรปรวนมาก นายกรัฐมนตรี
มีหนทางที่จะบอกกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนการภายใน และหากมีความเคารพ
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ก็ควรปรึกษาหารือรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
ในการแสวงหาหนทางในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน แตการที่นายกรัฐมนตรี
’ดาสมคิดกระทบอุย’ ในทีส่ าธารณะ (ตามถอยคําของหนังสือพิมพ มติชน) ในดานหนึ่งเปนการ
แสดงใหประชาชนเห็นวา ใครเปนใหญในแผนดิน และความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีความหมายมากนอยเพียงใด มิไยตองกลาววา คําใหสัมภาษณของนายกรัฐมนตรีมีผลใน
การขมขูผ วู า การธนาคารแหงประเทศไทย ในอีกดานหนึ่ง อารมณบูดของนายกรัฐมนตรีทําใหนัก
เก็งกําไรมีอารมณในการเก็งกําไรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไมชอบใหเงินบาทมีคาผันผวน
แตประพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีสรางความผันผวนครั้งแลวครั้งเลา
เงิ น ดอลลาร มี ค  า สู ง เกิ น กว า พื้ น ฐานที่ เ ป น จริ ง ดั ง นั้ น จึ ง เป น ธรรมชาติ ที่
เงินดอลลารจะมีคาตกตํ่าลง ซึ่งสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลตางๆ ภาวะตกตํ่า
ของคาเงินดอลลารถูกซํ้าเติมดวยปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ปจจัย ปจจัยแรก ไดแก วิกฤติการณ
วิสาหกิจอเมริกัน ดังปรากฏวา บริษัทยักษใหญอเมริกันพากันลมละลายทีละบริษัทสองบริษัท
ปจจัยที่สอง ไดแก วิกฤติการณการเงินในละตินอเมริกา ซึ่งกําลังลุกลามเปนวิกฤติการณใหญ
(ทั้งในอารเจนตินา บราซิล และอุรกุ วัย) ในทามกลางวิกฤติการณเหลานี้ ตลาดการเงินระหวาง
ประเทศยอมมีภาวะผันผวนปรวนแปรเปนธรรมดา
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เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี ทํ านายว า เงิ น ดอลลาร จ ะมี ค  า ตกตํ่ าต อ ไปอี ก 2 ป
นั กเศรษฐศาสตรพากันหูผึ่ง และอดฉงนมิไดวานายกรัฐมนตรีไดแบบจํ าลองวิเศษจากที่ไหน
จึงใหคํ าทํ านายอยางกลาหาญชาญชัยเชนนั้น ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ไมมีแบบจํ าลอง
เศรษฐกิจมหภาคใดๆ ทีส่ ามารถใหคําทํานายการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได
อยางถูกตองแมนยํา โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลัก ดังเชนดอลลาร
อเมริกัน ยูโร และเยน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลักเหลานั้นถูกกําหนดโดยกลไก
ตลาด นายเคนเน็ธ โรก็อฟ (Kenneth Rogoff) ผูอ านวยการฝ
ํ
ายวิจัยของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศคนปจจุบัน เคยพยายามศึกษาเรื่องนี้ในทศวรรษ 2520 แตไมประสบความสําเร็จ
ในเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลักมีการเปลี่ยนแปลงอันยากแกการ
คาดการณ การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเล็กๆ ดังเชนเงินบาท จึงเปน
เรือ่ งยากลําบากยิ่ง ประเทศที่เลือกใช Flexible Exchange Rate System ธนาคารกลางไมตองมี
ภาระในการเขาไปแทรกตลาดปริวรรตตางประเทศ แตประเทศที่เลือกใช Managed Floating
Exchange Rate System ดังเชนประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดในการเขาไป
แทรกแซง และนี่เองเปนชองทางที่ฝายการเมืองสามารถลิดรอนความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทยได มิไยตองกลาววา ธนาคารแหงประเทศไทยอาจแทรกแซงผิด เนื่องเพราะความ
ไมรขู องธนาคารแหงประเทศไทย และความไมสมบูรณของตลาดการเงินระหวางประเทศ ปญหา
การแทรกแซงตลาดปริวรรตตางประเทศที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทย
มี ‘หนาตัก’ ในการแทรกแซงมากนอยเพียงใด หากหมด ‘หนาตัก’ แลว จะทําอยางไร บรรดา
ประเทศที่เลือกใช Managed Floating Exchange Rate System ลวนแลวแตตกอยูในภาวะ Fear
of Floating (ตามถอยคําของ Guillermo Calvo และ Carmen Reinhart) ทั้งสิ้น
การที่ฝายการเมืองมักจะแสดงอาการขมขูธนาคารแหงประเทศไทยและผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนปรากฏการณใหมที่มีอายุเพียงครึ่งทศวรรษเศษ ประพฤติกรรมของ
ผูนําทางการเมืองดังกลาวนี้ไมเปนผลดีตอสุขภาพของภาคเศรษฐกิจการเงินและระบบเศรษฐกิจ
โดยสวนรวม เพราะมีผลในการทําลายความนาเชื่อถือในการดําเนินนโยบายการเงิน การเปลี่ยนตัว
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยบอยๆ ยิ่งเปนการซํ้ าเติมปญหานี้ ผลของการปลดผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยซํ้าแลวซํ้าเลา ยอมทําใหผูวาการฯ ที่ไดรับแตงตั้งใหมตองยอมสยบเปน
สมุนบริวารและผูอยูใตการอุปถัมภของฝายการเมือง ในสภาวการณเชนนี้ ธนาคารแหงประเทศ
ไทยยอมมิอาจธํารงความเปนอิสระตอไปได อันนําไปสูการขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งสรางปญหา
ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง

