ลดคาเงินบาท เพื่ออะไร ทําไม?
ชั่วระยะเวลาเพียง 14 เดือนหลังจากการลดคาเงินดอลลารครั้งแรก สหรัฐอเมริกา
ก็ประกาศลดคาเงินดอลลารเปนครั้งที่สองเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2516 กอนเดือนธันวาคม 2514
เงินดอลลารมีคาคิดเทียบกับทองคําในอัตรา 35 ดอลลารตอทองคําน้ําหนักหนึ่งออนซ วิกฤตการณทาง
การเงินระหวางประเทศในป 2514 ยังผลใหสหรัฐฯตัดสินใจประกาศลดคาเงินดอลลารเปนครั้งแรกใน
เดือนธันวาคม ศกนั้น โดยกําหนดคาเงินดอลลารเทียบกับทองคําในอัตราใหม คือ 38 ดอลลารตอทอง
คําน้ําหนักหนึ่งออนซ ทั้งนี้ตามขอตกลง ณ สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน ภายหลังที่เสียเวลา
เจรจาทําขอตกลงในการนี้ถึง 4 เดือนเศษ อยางไรก็ตาม วิกฤตการณทางการเงินระหวางประเทศในตน
ศักราชใหมนี้ (2516) นายพอล โฟลกเกอร (Paul Volcker) แหงกระทรวงการคลังอเมริกัน ใชเวลา
เพียงอาทิตยเศษในการเจรจากับประเทศมหาอํานาจทางการเงินตางๆ และในที่สุดรัฐบาลอเมริกันก็
ตัดสินใจประกาศลดคาเงินดอลลารลงอีก 10% โดยกําหนดใหทองคําน้ําหนักหนึ่งออนซมีคาเทากับ
42.22 ดอลลาร ทางดานประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยตัดสินใจรักษาคาเงินบาทตามเงิน
ดอลลารในอัตราเดิม คือ 20.80 บาทตอหนึ่งดอลลาร ซึ่งเทากับมีการลดคาเงินบาทเมื่อเทียบกับทองคํา
ในอัตรา 10% การลดคาเงินบาทตามเงินดอลลารในอัตราเดียวกันเชนนี้ จะกอใหเกิดผลดีและผลเสีย
อยางไร เปนสิ่งที่จะกลาวถึงบทความนี้
ทําไมจึงตองมีการลดคาเงินบาท คําตอบแบบกําปนทุบดินก็คือ เราควรจะลดคา
เงินบาทก็ตอเมื่อคาเงินบาทตามอัตราทางการสูงกวามูลคาพื้นฐานที่แทจริง (Over-Valuation) ปญหาที่
เกิดขึ้นก็คือ เราจะรูไดอยางไรวา คาเงินบาทตามอัตราทางการสูงกวามูลคาพื้นฐานที่แทจริง ดัชนีที่จะ
ชี้ใหเห็นวา เงินตราสกุลหนึ่งสกุลใดตามอัตราทางการมีคาสูงกวาที่เปนจริงหรือไมนั้น มีอยูหลายดัชนี
ดวยกัน วิถีทางหนึ่งก็โดยดูจากดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ถาหากดุลการชําระเงินเกินดุล เงินตรา
ตางประเทศจะไหลเขาสูประเทศ ราคาเงินตราตางประเทศภายในประเทศจะลดต่ําลง ทั้งนี้กําหนด
ใหสิ่งอื่น ๆ คงที่ (Ceteris Paribus) หรืออีกนัยหนึ่งคาเงินสกุลทองถิ่นตามอัตราตลาดเมื่อเทียบกับเงิน
ตราตางประเทศจะสูงขึ้น คาเงินสกุลทองถิ่นตามอัตราทางการก็จะต่ํากวามูลคาที่แทจริง (UnderValuation) ในทางกลับกัน หากดุลการชําระเงินขาดดุล เงินตราตางประเทศจะไหลออกนอกประเทศ
ผลก็คือ ราคาเงินตราตางประเทศภายในประเทศจะสูงขึ้น และคาเงินสกุลทองถิ่นตามอัตราตลาดเมื่อ
เทียบกับเงินตราตางประเทศจะลดลง หรืออีกนัยหนึ่ง คาของเงินสกุลทองถิ่นตามอัตราทางการสูงกวา
มูลคาพื้นฐานที่แทจริง (Over-Valuation) ทางออกทางหนึ่งก็คือ การลดคาเงินสกุลทองถิ่น เมื่อ
พิจารณากรณีของประเทศไทยตามสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย ระหวางป 2512 ถึง 2514 ดุลการ
ชําระเงินของเราขาดดุลตลอดระยะเวลานั้น แตกลับมาเกินดุลอีกในป 2515 ถาหากเราพิจารณาเฉพาะ
สถิติดุลการชําระเงินในป 2515 เพียงปเดียว เราอาจหลงผิดสรุปวา สถานการณทางดานดุลการชําระ
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เงินมิไดชี้ใหเห็นวา เงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง เพราะฉะนั้นไทยไมควรลดคาเงินบาท ในกรณีของ
ประเทศเรา เราไมอาจใชดุลการชําระเงินเปนดัชนีชี้ใหเห็นวา เงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริงหรือไม ทั้ง
นี้ก็เพราะเงินชวยเหลือทางทหารมีมากเกินกวากรณีปกติสามัญในนานาประเทศ ฉะนั้นเราจึงควรหัน
มาพิจารณาดัชนีตัวที่สอง คือ ดุลการคาระหวางประเทศ ตลอดชวงระยะเวลากวาสิบปที่ผานมานี้
ดุลการคาของเราขาดดุลโดยตลอด เมื่อพิจารณาในแงนี้ เราอาจสรุปไดวา เงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง
ซึ่งมีผลทําใหราคาสินคาออกสูงกวาที่ควรจะเปน และราคาสินคาเขาต่ํากวาที่ควรจะเปน เพราะฉะนั้น
หากพิจารณาจากดานดุลการคาระหวางประเทศ มีเหตุผลที่จะสนับสนุนการลดคาเงินบาทตามเงิน
ดอลลารในครั้งนี้ แตถาหากเราหันมาพิจารณาดัชนีตัวที่สาม คือ เงินสํารองระหวางประเทศ เมื่อปลาย
ป 2514 เงินสํารองระหวางประเทศของเรามีมูลคา 765.8 ลานดอลลารอเมริกัน เทียบเปนเงินไทย
15,935.64 ลานบาทเศษ แตในปเดียวกันนั้น รายจายซื้อสินคาขาเขาเทากับ 26,606.1 บาท ซึ่งหมาย
ความวา เงินสํารองระหวางประเทศของเรามีมูลคาเทากับมูลคาสินคาออกประมาณ 7 เดือน หรืออีก
นัยหนึ่ง แมเราจะไมมีรายรับจากสินคาออก เราก็มีเงินสํารองระหวางประเทศมากพอแกการซื้อสินคา
เขาถึง 7 เดือน อยางไรก็ตาม ตัวอยางที่ยกมาอางขางตนนี้แมจะเปนเพียงสถิติของปเดียว แตสถิติของป
อื่น ๆ ก็ไมตางไปจากนี้มากนัก นักเศรษฐศาสตรเปนอันมากมีความเห็นวา ในกรณีปกติของประเทศ
เกษตรกรรม เงินสํารองระหวางประเทศที่ถือไวควรมีมูลคาเทากับรายจายในการซื้อสินคาเขาประมาณ
6-7 เดือน ถาหากเรายอมรับความขอนี้ (ซึ่งปราศจากกฎเกณฑใด ๆ) เราก็อาจกลาวไดวา หากพิจารณา
จากดานเงินสํารองระหวางประเทศแลว ไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวาเงินบาทมีคาสูงกวาที่เปนจริง อยางไร
ก็ตาม ในเวลานี้ยังไมมีดัชนีที่เปนบรรทัดฐานที่จะชี้ใหเห็นแนนอนไดวา เงินสกุลหนึ่งสกุลใดมีคา
สูงกวาที่เปนจริงหรือไม เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการ
ในเรื่องเชนนี้โดยอาศัยประสบการณจากอดีต (Rules of Thumb) แตถึงกระนั้นก็ตาม ออกเปนที่นา
สงสัยวา ธนาคารแหงประเทศไทยอาศัยหลักเกณฑอะไรในการลดคาเงินบาทตามเงินดอลลารในอัตรา
เดียวกัน
การลดคาเงินบาทครั้งนี้กอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรบาง หากพิจารณาเฉพาะ
ขอดี อาจจําแนกไดหลายประการ ดังนี้
ประการแรก การลดคาเงินบาทครั้งนี้ มีผลใหเงินสํารองระหวางประเทศ เมื่อคิด
เทียบเปนเงินบาท มีมูลคาสูงขึ้นตามสถิติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ศกนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยถือเงิน
สํารองระหวางประเทศรวมทั้งสิ้น 1,194.6 ลานดอลลารอเมริกัน ซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้
ทองคํา
88.9 ลานดอลลาร
เงินสํารองในกองทุนการเงินระหวางประเทศ
34.0
”
สิทธิถอนเงินพิเศษ (SDR)
31.0
”
เงินตราตางประเทศ
1,040.7
”
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การลดคาเงินบาทครั้งนี้ ทําใหมูลคาของทองคํา เงินสํารองในกองทุนการเงินระหวางประเทศ และ
สิทธิถอนเงินพิเศษ เมื่อคิดเทียบเปนเงินบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ซึ่งเทากับ 300 ลานบาทเศษ
สวนในรายการเงินตราตางประเทศเฉพาะสวนที่เปนเงินดอลลาร ซึ่งมีอยู 684.1 ลานดอลลารอเมริกัน
(คิดเปนรอยละ 57.2 ของเงินสํารองระหวางประเทศทั้งหมด หรือรอยละ 65.7 ของเงินสํารองที่เปนเงิน
ตราตางประเทศ) นั้น เมื่อคิดเปนเงินบาทจะยังคงมีมูลคาเทาเดิม เนื่องจากเงินบาทลดคาตามดอลลาร
ในอัตราเดียวกัน สวนเงินสํารองที่เปนเงินตราตางประเทศนั้น เฉพาะที่เปนเงินมารคจะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
400 ลานบาทเศษ (ทั้งนี้ตามแถลงการณของธนาคารแหงประเทศไทย) กลาวโดยสรุป การลดคา
เงินบาทครั้งนี้มีผลใหมูลคาเงินสํารองระหวางประเทศเมื่อคิดเปนเงินบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 700 ลาน
บาทเศษ ทั้งนี้ไมรวมมูลคาเงินสํารองที่เปนเงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลลารและมารคที่เพิ่มขึ้น
(เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไมยอมเปดเผยรายละเอียด) อยางไรก็ตาม มูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นนี้
จะมีก็แตเพียงในกระดาษเทานั้น เพราะฉะนั้นขอดีประการนี้จึงไมสูมีความสําคัญมากนัก
ประการที่สอง การลดคาเงินบาทครั้งนี้อาจมีผลทําใหฐานะทางดานดุลการคาและ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศมั่นคงขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะการลดคาของเงินมีผลใหราคาสินคาเขาแพงขึ้น
และราคาสินคาออกถูกลง ขอดีประการนี้ ถาหากจะมี จะมีเฉพาะแตกรณีการซื้อขายสินคาและบริการ
กับประเทศอื่นที่มิใชสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ลดคาเงินของตนลงตาม กลาวโดยทั่วไป การที่ราคา
สินคาเขาแพงขึ้นอันเปนผลจากการลดคาเงินบาท ยอมทําใหปริมาณการสั่งซื้อสินคาเขาลดลง แต
รายจายในรูปเงินบาทในการซื้อสินคาเขาจะลดลงหรือไม ยอมขึ้นอยูกับความยืดหยุนของดีมานด
(Elasticity of Demand) ที่มีตอสินคาเขา ถาหากดีมานดมีความยืดหยุนต่ํา (Inelastic) การที่ราคา
สินคาเขาแพงขึ้นยอมทําใหรายจายซื้อสินคาเขาในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นจากเดิม แตถาหากดีมานดสินคา
เขามีความยืดหยุนสูง (Elastic) การที่ราคาสินคาเขาสูงขึ้นจะทําใหรายจายซื้อสินคาเขาในรูปเงินบาท
ลดลงจากเดิม ในแงนี้ การลดคาเงินบาทจะทําใหฐานะทางดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศดีขึ้นก็ตอเมื่อความยืดหยุนของดีมานดที่มีตอสินคาเขามีคาสูง ธนาคารแหงประเทศไทยได
คํานวณตัวเลขของเมืองไทย พบวา ความยืดหยุนของดีมานดที่มีตอสินคาเขามีคาเทากับ 1.2 แสดงวา
ดีมานดมีความยืดหยุนสูง ในกรณีเชนนี้ การลดคาเงินบาทยอมชวยใหฐานะทางดุลการคาและดุลการ
ชําระเงินระหวางประเทศดีขึ้น อยางไรก็ตาม โดยที่ยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
(Methodology) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใช จึงยากที่จะดวนสรุปตามความเห็นของธนาคารแหง
ประเทศไทย อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาถึงองคประกอบของสินคาเขาซึง่ สวนหนึง่ เปนสินคาทีจ่ าํ เปน
แกการครองชีพ และอีกสวนหนึง่ เปนสินคาประเภททุน และวัตถุดบิ สําคัญในการประกอบอุตสาหกรรม
และแมในกรณีของสินคาฟุมเฟอย ซึ่งในกรณีทั่วไป ดีมานดมีความยืดหยุนของเงินได (Income
Elasticity) สูง แตสาํ หรับในประเทศดอยพัฒนา เฉกเชนประเทศไทย ผลของการเอาอยาง (Demonstration
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Effect) ซึ่งมีอิทธิพลคอนขางสูง ประกอบกับแรงโหมกระพือของการโฆษณาภายในประเทศซึ่งทําให
ดีมานดสินคาฟุมเฟอยเพิ่มสูงขึ้นแลว ก็ยากจะเชื่อวา การลดคาเงินบาทในครั้งนี้จะทําใหรายจายในการ
ซื้อสินคาเขาลดลงจากเดิม อยางไรก็ตามถาหากพิจารณามูลคาสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศ การ
ลดคาเงินบาทมีผลทําใหราคาสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศลดลง ทั้งนี้ก็เพราะการลดราคาเงิน
บาทมีผลทําใหราคาสินคาเขาในรูปเงินบาทสูงขึ้น ดีมานดของไทยที่มีตอสินคาเขาจากตางประเทศ
ยอมเคลื่อนไปทางขางนอยกวาเดิม ในขณะที่ซัพพลายสินคาเขาจากตางประเทศคงที่ ปริมาณการ
นําเขายอมลดนอยลง และในกรณีทั่วไป ราคาสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศก็จะลดลงดวย
เวนแตวา เสนซัพพลายสินคาเขาจากตางประเทศมีความยืดหยุนอยางสมบูรณ (Perfectly Elastic) สวน
รายจายซื้อสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศจะลดลงตาม เนื่องจากปริมาณการสั่งเขาลดลง และราคา
สินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศลดลง หรือไมก็คงเดิม ทั้งนี้เวนแตวาดีมานดสินคาเขาจะมีความ
ยืดหยุนเทากับศูนย รายจายซื้อสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศจึงจะคงเดิม เพราะฉะนั้นจะเห็น
ไดวา หากพิจารณามูลคาสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศ การลดคาเงินบาทยอมทําใหรายจาย
ในการซื้อสินคาเขาในรูปเงินตราตางประเทศลดนอยลง หรืออยางเลวที่สุดก็คงเดิม
ในดานสินคาออก การลดคาเงินบาทยอมทําใหราคาสินคาออกเมื่อคิดเทียบเปนเงิน
ตราตางประเทศ (ที่มิใชดอลลาร) ลดลง หากพิจารณามูลคาสินคาออกในรูปเงินบาท การที่ราคาสินคา
ออกในรูปเงินตราตางประเทศลดลงมีผลทําใหดีมานดของตางประเทศที่มีตอสินคาออกของเราเคลื่อน
ไปขางมาก หากซัพพลายของสินคาออกยังคงเดิม ราคาสินคาออกในรูปเงินบาทยอมสูงขึ้น เวนแต
ซัพพลายมีความยืดหยุนเทากับอสงไขย และปริมาณสินคาออกก็จะเพิ่มขึ้น ยังผลใหรายรับจากสินคา
ออกในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นในกรณีทั่วไป หรืออยางเลวที่สุดก็คงเดิม หากดีมานดของตางประเทศ
ที่มีตอสินคาออกของเรามีความยืดหยุนเทากับศูนย หากพิจารณามูลคาสินคาออกในรูปเงินตราตาง
ประเทศ การที่ราคาสินคาออกในรูปเงินตราตางประเทศลดลงอันเปนผลจากการลดคาเงินบาท ยอมทํา
ใหปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้น แตรายรับจากการสงสินคาออก (Export Revenue) จะเพิ่มขึ้นหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับความยืดหยุนของดีมานดในตางประเทศที่มีตอสินคาออกของเรา หากพิจารณาเฉพาะใน
แงของสินคาออก การลดคาเงินบาทจะทําใหฐานะทางดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ดีขึ้นก็ตอเมื่อดีมานดในตางประเทศที่มีตอสินคาออกของเรามีความยืดหยุนสูง เพราะในกรณีเชนนี้
เทานั้น ราคาสินคาออกที่ลดลงจึงจะทําใหรายรับในรูปเงินตราตางประเทศจากการสงสินคาออก
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม โดยที่สินคาออกที่สําคัญของเราสวนใหญเปนสินคาเกษตร จึงนาเชื่อวา ความ
ยืดหยุนของดีมานดจะมีคาต่ํา ถาความขอนี้เปนจริง การลดคาเงินบาทครั้งนี้จะไมมีผลทําใหรายรับจาก
การสงสินคาออกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงความยืดหยุนของซัพพลาย (Elasticity of Supply)
ของการผลิตภายในประเทศ ประกอบกับสถานการณดานตางๆที่เปนอยูในเวลานี้ มีเหตุผลที่จะ
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สนับสนุนวา รายรับจากการสงสินคาออกจะไมเพิ่มขึ้น เพราะเหตุวาสินคาเกษตรนั้นมักจะมีความ
ยืดหยุนของซัพพลายต่ํา ถึงแมราคาสินคาออกจะลดลงอันเปนผลจากการลดคาเงินบาท ทําใหฐานะ
การแขงขันทางการคาระหวางประเทศของเราดีขึ้น แตปญหาที่เผชิญหนาเราอยูนี้ก็คือ เราไมมีสินคาที่
จะสงออกไปขายตางประเทศ บัดนี้ เรากําลังประสบปญหาการขาดแคลนขาว ราคาขาวเพิ่มสูงขึ้นมาก
ในระยะ 5-6 เดือนที่ผานมานี้ กระทรวงการพาณิชยเองก็ประมาณการไววา ในปนี้ (2516) เราจะสง
ขาวไปขายตางประเทศไดเพียง 800,000 ตันเศษเทานั้น กลาวโดยสรุป ขออางที่วา การลดคาเงินบาท
ครั้งนี้จะมี Dynamic Effect ทําใหฐานะดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศกระเตื้องขึ้นนั้น
เปนขออางที่ปราศจากเหตุผลอันชัดแจง ไมแตเทานั้น หากพิจารณาสถานการณทางการเมืองระหวาง
ประเทศ การลดคาเงินบาทเพียงเพื่อทําใหดุลการคา และดุลการชําระเงินระหวางประเทศกระเตื้องขึ้น
นั้น อาจจะไมสูจําเปนมากนัก การตกลงหยุดยิงในเวียดนาม ประกอบกับแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายตางประเทศของไทย ทําใหไทยมีอํานาจตอรองกับสหรัฐมากขึ้นในขอที่วา ไทยอาจเรียกรอง
ใหสหรัฐฯซื้อสินคาและบริการจากไทยไปชวยเวียดนาม แลกเปลี่ยนกับการยินยอมใหสหรัฐฯตั้งฐาน
ทัพในสยามประเทศตอไป หากการตอรองเชนที่กลาวนี้สัมฤทธิ์ผล ยอมชวยใหฐานะทางดุลการคา
และดุลการชําระเงินของเราดีขึ้นไมมากก็นอย
ประการที่สาม การลดคาเงินบาทครั้งนี้มีสวนชวยเกื้อหนุนพอคาสงออกมิใหไดรับ
รายไดจากการสงสินคาออกในรูปเงินบาทนอยลงกวาเดิม ในกรณีที่ไมมีการลดคาเงินบาท การที่
สหรัฐฯ ลดคาเงินดอลลารในขั้นแรก ยอมทําใหพอคาสงออกของไทย แมจะไดรับคาสินคาและบริการ
ในรูปเงินดอลลารปริมาณเทาเดิม แตเมื่อนําไปแลกเปนเงินบาทจะไดเงินบาทนอยลงกวาเดิม เพราะ
ฉะนั้น การลดคาเงินบาทตามเงินดอลลารในอัตราเดียวกันเชนนี้จึงชวยใหพอคาสงออกไดคาสินคา
และบริการเปนเงินบาทเทาเดิม
ประการที่สี่ การลดคาเงินบาทครั้งนี้ทําใหรายไดของรัฐจากการเก็บภาษีอากรไมลด
ต่ําลงกวาระดับที่ควรจะเปน ในเวลานี้รายไดของรัฐจากการเก็บภาษีอากรจากสินคาเขามีประมาณ
30% ของภาษีอากรทั้งหมด ถาหากเราไมลดคาเงินบาท การที่สหรัฐฯลดคาเงินดอลลารยอมทําให
มูลคาสินคาเขาในปริมาณและราคา (เปนเงินดอลลาร) เทาเดิมเมื่อคิดเทียบเปนเงินบาทลดลงจากเดิม
ภาษีขาเขาซึ่งจัดเก็บตามราคา (Ad Valorem Tax) ยอมลดนอยลงตาม เพราะฉะนั้นการลดคาเงินบาท
จึงชวยใหรายไดของรัฐจากการภาษีอากรไมลดต่ําลงกวาระดับที่ควรจะเปน
ประการที่หา การลดคาเงินบาทครั้งนี้ชวยระงับใหมีการเก็งกําไร (Speculation) ซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศนอยลง ยังผลใหความปนปวนใดๆ ทางเศรษฐกิจอันอาจเกิดจากการเก็งกําไร
สลายตัวลง ขณะเดียวกัน การลดคาเงินบาทครั้งนี้อาจมีผลทางจิตวิทยา (Psychological Effect) ในขอที่
วา การลดคาเงินบาทยังผลทําใหสินคาญี่ปุนมีราคาสูงกวาเดิม ถาหากความพยายามที่จะหลุดพนจาก
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การตกเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของญี่ปุนกําลังเริ่มกอตัว การลดคาเงินบาทครังนี้เปนแรงหนุน
เนื่องอีกแรงหนึ่งที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายเร็วขึ้น
การลดคาเงินบาทครั้งนี้กอผลเสียอะไรบาง ขอเสียสําคัญที่พอจะประมวลไดมีอยาง
นอย 2 ประการ
ประการแรก การลดคาเงินบาทครั้งนี้มีผลใหหนี้สินตางประเทศเมื่อคิดเทียบเปนเงิน
บาทมีมูลคาสูงขึ้น ในขณะนี้เรามีหนี้สินตางประเทศรวมทั้งสิ้น 840 ลานดอลลารอเมริกัน สําหรับ
หนี้สินที่ตองชําระเปนเงินดอลลาร ยังคงมีมูลคาเทาเดิม เนื่องจากเราลดคาเงินบาทตามเงินดอลลารใน
อัตราเดียวกัน แตสําหรับหนี้สินที่ตองชําระเปนเงินเยนซึ่งมีอยูประมาณ 1,490 ลานบาท (เทากับ 71.1
ลานเหรียญอเมริกัน) กับที่ตองชําระเปนเงินมารคซึ่งมีอยูประมาณ 1,425 ลานบาท (เทากับ 68.5 ลาน
เหรียญอเมริกัน) นั้น การลดคาเงินบาทครั้งนี้มีผลทําใหหนี้สินเหลานี้เมื่อคิดเทียบเปนเงินบาทมีมูลคา
สูงขึ้นถึง 290 ลานบาทเศษ ตัวเลขทั้งหมดนี้เปนหนี้สินของรัฐ มิไดรวมหนี้สินตางประเทศของเอกชน
ประการที่สอง การลดคาเงินบาทมีผลทําใหราคาสินคาเขาซึ่งแมจะคงที่ในรูปเงินตรา
ตางประเทศ แตเมื่อคิดเทียบเปนเงินบาทแลวมีระดับสูงขึ้น (ทั้งนี้ยกเวนสินคาและบริการที่ตกลงซื้อ
ขายในรูปเงินดอลลาร) โดยเหตุที่สินคาเขาสวนหนึ่งเปนสินคาจําเปน การที่สินคาเขาประเภทนี้มีราคา
สูงขึ้น ยอมชักนําใหระดับราคาภายในประเทศสูงขึ้นตามไมมากก็นอย ไมแตเทานั้น การลดคาเงินบาท
ครั้งนี้จะมีผลใหราคาน้ํามันสูงขึ้นในอนาคต แมรัฐบาลจะพยายามควบคุมระดับราคาน้ํามัน ก็คงทําได
แตเพียงระยะสั้น ในระยะยาวหากราคาน้ํามันสูงขึ้นจริง ตนทุนการขนสงสินคาและบริการยอมสูงขึ้น
ตาม ยังผลใหคาครองชีพสูงขึ้นตามโดยมิพักตองสงสัย เพราะฉะนั้น เราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา การ
ลดคาเงินบาทมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ (Inflationary Tendency) และเรงใหอัตราเงินเฟอ
ที่เกิดขึ้นอยูแลวเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ในแงนี้มีผูใหความเห็นวา หากการลดคาเงินบาทมีผลทําใหราคาขาว
ภายในประเทศสูงขึ้น จะมีผลดีในการกระจายรายไดใหเปนธรรมมากขึ้น ความเห็นเชนนี้อาศัยสมมติ
ฐานที่วา ราคาขาวสวนที่สูงขึ้นนั้นจะตกถึงมือชาวนา และอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดชาวนาสูงกวา
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดของผูที่มิไดประกอบการทางเกษตรกรรม แมสมมติฐานขอแรกจะยังพอ
รับฟงได แตสมมติฐานประการที่สองมีขอชวนสงสัยอยูมาก
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