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 พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวัตร ประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลไทยชํ าระหนี้
กองทนุการเงนิระหวางประเทศ (IMF) จนหมดสิ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 พรอมกันนี้ นายก
รัฐมนตรีเรียกรองใหชนชาวไทยรวมกัน 'ชธูงเพื่อชูชาติ' และมคีวามภูมิใจในความเปนชาติ

 วิกฤติการณการเงิน 2540 นับเปนเหตุปจจัยพื้นฐานที่ทํ าใหไทยตองพึ่งเงินกู
ฉุกเฉนิ (Standby Arrangement) จากกองทนุการเงนิระหวางประเทศ  และตกอยูใตบวงอนัรัดรึง
ของเงือ่นไขการด ําเนนินโยบาย (Policy Conditionalities) ขององคกรโลกบาลแหงนี ้ ความรอยหรอ
ของทนุส ํารองระหวางประเทศ จากระดับ 39,000 ลานดอลลารอเมริกัน เหลือเพียง 2,800 ลาน
ดอลลารอเมริกันเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทํ าใหสังคมเศรษฐกิจไทยอยูในฐานะลมละลาย 
แมธนาคารแหงประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศใน
เบื้องตน  แตกลบัตองคลานเขาหาองคกรดังกลาวอยางศิโรราบในเบื้องปลาย

 เหตใุดวิกฤติการณการเงิน 2540 จึงอุบัติข้ึน?

 นายกรฐัมนตรีเสนออรรถาธิบายชนิดรอมชอมวา วิกฤติการณดังกลาวมิใชความ
ผิดของรฐับาลหนึ่งรัฐบาลใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตเปนเหตุปจจัยอันกอผลสะสมทบทวี 
สวนหนึ่งเปนเพราะมิไดเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมิไดใชขอมูลอยาง
ชาญฉลาด
 นักศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยคงใหอรรถาธิบายแตกตางจากนายก
รัฐมนตรวีา การปลอยใหภาวะเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัวโดยไมคิดหยุดยั้งนับต้ังแตรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชณุหะวณั เปนตนมา นับเปนสาเหตุปฐมฐานของวิกฤติการณการเงิน 2540 ผูนํ ารัฐบาล
ชุดตางๆและผูนํ าขาราชการ รวมทั้งขุนนางนักวิชาการ ตางไดรับประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบู ยิง่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบานมากเพียงใด ผลประโยชนที่ไดรับยิ่งมากเพียงนั้น ความ
ผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการ
คลงั โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) โดย
มิไดเตรียมความพรอมแกระบบเศรษฐกิจไทย นับเปนปจจัยสํ าคัญที่นํ าหายนภัยมาสูระบบ
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เศรษฐกจิไทย วิกฤติการณการเงิน 2540 มิไดเกิดจากความไมเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในการดํ าเนินนโยบายการเงิน หากเปนเพราะธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมาก
เกินไป โดยปราศจากการถวงดุลการใชอํ านาจ ผสมผสานกับความไรเดียงสาและความไร
สมรรถภาพของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
อยางยิง่การยึดกุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ในขณะ
ทีเ่รงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน

 วกิฤตกิารณการเงิน 2540 มิใชความผิดของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หากแตเปนความผิดของรัฐบาลทุกรัฐบาลนับต้ังแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เปนตนมา จวบจนถึงป 2540 และตองนับเปนความผิดของผูนํ าขุนนางนักวิชาการในชวงเวลา
เดียวกันทุกคนดวย โดยเฉพาะในสังกัดธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง หาก
ปราศจากความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค วิกฤติการณการเงิน 2540 
จะไมรุนแรงเทาที่เกิดขึ้นจริง
 ภาวะลมละลายของระบบเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2540 ทํ าใหรัฐบาล
ไทยไมมีอํ านาจตอรองกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ นายกรัฐมนตรีเอื้อนเอยถึงวิกฤติการณ
การเงินในทศวรรษ 2520 จนตองขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2524 
ป 2525 และป 2528 ดวยเหตุที่วิกฤติการณการเงินทศวรรษ 2520 ไมรายแรงเทาทศวรรษ 2540 
รัฐบาลไทยมีอํ านาจตอรองพอที่จะเจรจากํ าหนดเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย จนไดเงื่อนไขอัน
ผอนปรนพอสมควร ตางกับวิกฤติการณการเงิน 2540 ที่รัฐบาลสูญเสียอํ านาจตอรองจนหมดสิ้น 
เงือ่นไขการดํ าเนินนโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินจึงรัดรึงยิ่ง

การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศทํ าใหประเทศไทยและ
ชนชาวไทยตองสูญเสียอธิปไตยในการดํ าเนินนโยบาย เพราะถูกรัดรึงและผูกมัดดวยเงื่อนไข
การด ําเนินนโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉนินัน้เอง แตการสูญเสียอธิปไตยดังกลาวนี้เปนผลจาก
ความสมัครใจในภาวะจํ ายอมของผูนํ ารัฐบาลไทยเอง กองทุนการเงินระหวางประเทศหาไดใชปน
จอขมบัผูน ําไทยใหลงนามในสัญญาขอเงินกูฉุกเฉินไม รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจ
ขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศปลายเดือนกรกฎาคม 2540 โดยไดรับอนุมัติ
เงนิกูเมือ่วนัที ่ 21 สิงหาคม 2540 หากการขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเปน
การ 'ขาย' ชาติ  และหากเงือ่นไขการดํ าเนินนโยบายเปนเงื่อนไขที่ผิด  รัฐบาลพลเอกชวลิตตองมี
สวนรับผิดอยางมิอาจปฏิเสธได
 กองทุนการเงินระหวางประเทศถูกโจมตีอยางหนักในชวงที่เกิดวิกฤติการณการ
เงนิอาเซยีบูรพา 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นการให 'ยา' ผิดชดุ จนกอใหเกิดวิวาทะใน
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วงวิชาการเศรษฐศาสตร ผู นํ าในการตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศคนหนึ่งคือ 
ศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz) กองทุนการเงินระหวางประเทศบังคับให
ประเทศที่ขอเงินกูฉุกเฉินเนื่องจากวิกฤติการณการเงิน 2540 ตองรัดเข็มขัดทางการคลัง โดยที่
รัฐบาลไทยถกูบงัคับใหมีสวนเกินดุลทางการคลังไมนอยกวา 1% ของรายไดประชาชาติ  การรัด
เข็มขัดทางการคลังสรางผลกระทบซํ้ าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และทํ าใหการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจลาชากวาที่ควร แมกองทุนการเงินระหวางประเทศจะกลับลํ าในเรื่องนี้ในภายหลัง แต
ความเสียหายที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยอุบัติข้ึนแลว
 แตกองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดสรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจไทย 
เพยีงดวยการสัง่ใหรัฐบาลไทยรัดเข็มขัดทางการคลังเทานั้น หากยังสั่งใหรัฐบาลไทยจาย 'เงินดาว'
(Dow Payment) กอนรับเงินกูอีกดวย  'เงนิดาว' ดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของการประกาศปดกิจการ
บริษทัเงนิทนุและหลกัทรัพยจํ านวน 42 บริษัท การขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจาก 7% เปน 10% 
การลดวงเงินงบประมาณประจํ าป 2541 ลง 59,000 ลานบาท  การเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการเปดเผยฐานะสุทธิของทุนสํ ารองระหวาง
ประเทศอกีดวย  มาตรการทีถ่อืเปน 'เงนิดาว' เหลานี ้ลวนท ําใหปญหาความไรเสถยีรภาพของระบบ
เศรษฐกิจไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 นกัเศรษฐศาสตรบางทาน ดังเชนศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส เห็นวา การสั่งปด
ธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัยจํ านวน 42 บริษัท เปนเรื่องเกินความจํ าเปน กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศสัง่การเกนิกวาหนาที่ของตน และเกื้อประโยชนกลุมทุน Wall Street ในการฮุบกิจการ
สถาบนัการเงนิในประเทศไทยในภายหลัง เพราะธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยบางบริษัทยังสามารถ
ประคองตวัอยูได เนื่องจากยังไดรับความเชื่อถือจากประชาชน เมื่อถูกสั่งปดกิจการ แมจะเปนการ
ชัว่คราว ยอมมผีลท ําลายความเชื่อถือของประชาชน บริษัทเงินทุนและหลักทรัพยเหลานี้จึงตกอยู
ในฐานะ 'ตายทั้งเปน' อันเปนการซํ ้าเติมวิกฤติการณสถาบันการเงินที่อยูในภาวะรายแรงอยูแลว
 การบังคับใหรัฐบาลไทยขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม และลดวงเงินงบประมาณ
ประจ ําป 2541 มาจากฐานความเชื่อที่วา วิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นมีสาเหตุสืบเนื่องจากการ
ขาดดลุการคลัง แทที่จริงแลว เกือบตลอดทศวรรษ 2530 ภาครัฐบาลมิไดมีปญหาการขาดดุลการ
คลัง การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในชวงเวลาดังกลาวเปนผลจากการขาดดุลในภาคเอกชน หาได
เกดิจากการขาดดุลในภาครัฐบาลไม
 การสัง่ใหรัฐบาลไทยเปดเผยฐานะสทุธขิองทนุส ํารองระหวางประเทศ และเปดเผย
ขอมูลกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แมจะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ในประเด็นเรื่องความโปรงใส (Transparency) แตจังหวะเวลาในการบังคับ
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ใชมาตรการนี้ส่ันคลอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง คาเงินบาทตกตํ่ าอยาง
ฮวบฮาบ จนอตัราแลกเปลี่ยนเหลือเพียง 53 บาทตอดอลลารอเมริกัน อันเกินเลยกวาพื้นฐานที่เปน
จริงของระบบเศรษฐกิจไทย

 กองทุนการเงินระหวางประเทศยังกํ าหนดเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยถายโอนการผลิต
สูภาคเอกชน (Privatization) ดวยการนํ ารัฐวิสาหกิจออกขาย  โดยทีก่ารขายรัฐวิสาหกิจหาไดมีผล
ในการชวยฉุดระบบเศรษฐกิจไทยออกจากภาวะวิกฤติแตประการใดไม

 การขาดอํ านาจตอรองเนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะลมละลาย 
ทํ าใหรัฐบาลไทยตองยอมรับเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย ซึ่งมีผลซํ้ าเติมวิกฤติการณเศรษฐกิจ 
การวพิากษกองทุนการเงินระหวางประเทศในประเด็นการสั่ง 'ยา' ผิดพลาดปรากฏอยางแพรหลาย
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและในนครวอชิงตัน ดีซี ในประเทศไทย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
กลายเปนเปาการโจมตี เมื่อปฏิบัติตาม Remote Control ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
อยางเซือ่งๆ แมรัฐบาลดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในเวลาตอมา แตความ
เสียหายที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยอุบัติข้ึนแลว กระแสการตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
พฒันาไปเปนกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ  โดยที ่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ข่ีกระแสชาตินิยมเพื่อ
สะสมคะแนนนิยมทางการเมืองในครั้งนี้ดวย

 นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณมิตรในยามยากที่ใหเงินกูประเทศไทยในยามวิกฤติ 
มติรเหลานี้ประกอบดวยญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 
ออสเตรเลีย แคนาดาและอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรียํ้ าการขอบคุณอินโดนีเซียเปนพิเศษ แม
อินโดนีเซียจะมีอันเปนไปกอนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศไทย เนื่องจากเผชิญ
วกิฤตกิารณการเงินดุจเดียวกับระบบเศรษฐกิจไทย แตก็แสดงนํ้ าใจไมตรีในฐานะมิตรในยามยาก 
ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันมิไดคิดแมแตจะยื่นมือชวยเหนี่ยวรั้งมิใหไทยจมนํ้ าตาย อนึ่ง มีขอ
นาสังเกตวา นายกรัฐมนตรีมิไดเอื้อนวจีกลาวขอบคุณกองทุนการเงินระหวางประเทศในฐานะ 
International Lender of Last Resort แมแตนอย
 พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวัตร ใหความมั่นใจแกชนชาวไทยวา ประเทศไทยจะไมกลับไป
หากองทนุการเงนิระหวางประเทศอีก ความเชื่อมั่นดังกลาวนี้อาจตีความไดเปน 2 นัย นัยหนึ่งก็คือ 
ระบบเศรษฐกิจไทยภายใตการกุมบังเหียนของพรรคไทยรักไทยจะไมมีวันเผชิญวิกฤติการณการ
เงนิ ดังนัน้ จงึไมมเีหตุตองกลับไปขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ อีกนัย
หนึ่งก็คือ ถึงระบบเศรษฐกิจไทยจะประสบภัยพิบัติ จะไมคลานไปหากองทุนการเงินระหวาง
ประเทศอีกแลว
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 หาก พ.ต.ท.ทกัษิณ มั่นใจวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะไมเผชิญวิกฤติการณการเงิน
อีก ตองนบัวาเปนความมั่นใจเกินกวาระดับอันสมควร เพราะไมมีใครทํ านายวิกฤติการณการเงิน
ไดอยางถูกตองแมนยํ า ในประการสํ าคัญ ลักษณะของวิกฤติการณการเงินเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา แบบจํ าลองวิกฤติการณเงินตรา (Models of Currency Crises) ที่เคยใชอธิบายวิกฤติ
การณการเงินไดดี เมื่อลักษณะของวิกฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ก็มิอาจใหอรรถาธิบายอุบัติการณ
แหงวกิฤตกิารณการเงนิใหมได  ความลาสมยัของแบบจ ําลองรุนทีห่นึง่ (First-Generation Models) 
น ํามาซึง่แบบจํ าลองรุนที่สอง (Second-Generation Models) จนบัดนี้กาวลวงมาสูแบบจํ าลองรุน
ทีส่าม (Third-Generation Models) อนิจลักษณะของวิกฤติการณการเงินทํ าใหการสรางระบบการ
เตอืนภยัลวงหนา (Early Warning System) ลํ าบากยากยิ่ง  ดวยเหตุดังนี้ ถึงจะบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคดวยความระมัดระวังมากเพียงใด ก็มิอาจปองกันวิกฤติการณการเงินชนิด
เตม็รอยได ในประการสํ าคัญ การยึดกุมแนวนโยบายประชานิยม (Populism) ของรัฐบาลพรรค
ไทยรกัไทย ท ําใหโอกาสที่จะพลาดพลั้งจนเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจมีอยูสูงยิ่ง

 ในระบบการเงินระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศทํ าหนาที่หนวยกูภัย โดยชวยกอบกูวิกฤติการณการเงินที่เกิดแกประเทศตางๆ 
กลาวในเชงิเศรษฐศาสตรก็คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศทํ าหนาที่ International Lender of 
Last Resort หาก พ.ต.ท.ทกัษณิ ยนืยันที่จะไมกลับไปหากองทุนการเงินระหวางประเทศอีก ก็ตอง
ตอบค ําถามใหไดวา หากระบบเศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤติการณการเงินอีก ใครหรือองคกรใดจะทํ า
หนาที่ International Lender of Last Resort ชวยเหลือไทย

 Asian Monetary Fund (AMF) ดูเหมอืนจะเปนคํ าตอบในเรื่องนี้ ความพยายาม
ในการจดัตัง้ AMF ในป 2540 ประสบความลมเหลว เนื่องจากการขัดขวางจาก IMF และรัฐบาล
อเมริกนั  บัดนี ้ASEAN Plus Three ซึง่บรรลขุอตกลง CMI (Chiengmai Initiative) ก ําลงัขบัเคลือ่น
การทํ าขอตกลงการเงินระหวางประเทศ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เกิดวิกฤติการณการเงิน 
หากขอตกลงเหลานี้สามารถถักทอเปนเครือขาย ยอมสามารถจัดตั้ง AMF ในทายที่สุดได กระนั้น
ก็ตาม  AMF มใิชองคกรที่จะทดแทน IMF ได  หากแตตองทํ างานเสริมกับ IMF ในประการสํ าคัญ 
ขนาดเงนิกองทนุตามขอตกลงความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศภายใต CMI มีจํ านวนนอย
นัก  และมอิาจทํ าหนาที่ International Lender of Last Resort ไดอยางเต็มที่

 การผลกัดนัการจดัตัง้ AMF และการเสรมิความเขมแขง็แก AMF นบัเปนยทุธศาสตร
สํ าคัญกอนที่จะเปลงวจี 'ลากอน IMF' มฉิะนัน้หากตองคลานกลับไปหา IMF อีก ก็คงสรางความ
คร้ืนเครงในชุมชนการเงินระหวางประเทศ
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