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นโยบายการเงินระหวางประเทศหลังวิกฤต
พรายพล คุมทรัพย
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. บทนํา
การเลือกใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม จะชวยปองกันไมใหประเทศตองเผชิญกับ
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอีกในอนาคต บัดนี้ เราไดผานจุดเริ่มวิกฤตมากวา 2 ปแลว มีงานศึกษาจํานวนไม
นอยที่พยายามวิเคราะหสาเหตุของปญหาและบทเรียนที่ควรจดจํา แตขอ เสนอแนะดานนโยบายในงาน
เหลานี้กย็ ังมีลักษณะแยกสวนและกระจัดกระจาย จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหทางเลือกดานนโยบาย
อยางเปนระบบ เพื่อใหไดชดุ ผสมของนโยบายที่สอดคลองกัน และเหมาะสมสําหรับโครงสรางสถาบัน
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะที่เรากําลังพยายามใชมาตรการระยะสั้นเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ เราอาจคิดวา
มาตรการระยะยาวที่ควรนํามาใชในภาวะปกติหลังวิกฤต เปนเรื่องไมเรงดวนและยังพอรอการพิจารณา
ไปได แตกระบวนการสรรหาทางเลือกสําหรับนโยบายที่จะใชในระยะยาวนาจะเริ่มไดแลว ทั้งนีเ้ พราะ
ในขณะนี้เราควรมีความชัดเจนพอสมควรเกี่ยวกับนโยบายระยะยาว เพือ่ ใหการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในระยะสั้นเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันจุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนาในระยะยาว
บทความนี้มีวตั ถุประสงคหลักในการนําเสนอทางเลือกดานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่
เหมาะสมสําหรับชวงภาวะปกติหลังวิกฤต โดยใชการวิเคราะห "ชุดนโยบาย" อันประกอบดวยนโยบาย
ตางๆ ที่มีผลตอกัน ตอนที่ 2 ของบทความเปนปริทัศนของงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสาเหตุและความ
เปนมาของปญหาวิกฤต โดยมุงเนนใหเขาใจประเด็นความผิดพลาดดานนโยบาย ตอนที่ 3 เปนการ
วิเคราะหทางเลือกของชุดนโยบายตางๆ เพื่อกลั่นกรองใหไดชดุ นโยบายที่เหมาะสม และตอนที่ 4 เปน
บทสรุป
2. บทเรียนจากวิกฤตการณ
วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตมีการลอยตัวคาเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา
เปนปญหาทางเศรษฐกิจของไทยที่รุนแรงที่สุดในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีผลกระทบอยาง
กวางขวางตอแทบทุกสวนของเศรษฐกิจและสังคม ทําใหรายไดและการจางงานลดลง (Real GDP ในป
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2541 ลดลงถึง 10%) กอใหเกิดความเดือดรอนตอคนสวนใหญของประเทศ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในเขตเมืองและชนบท ทั้งในภาคการเงินและภาคทีแ่ ทจริง (real sector)
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เปนปรากฏการณที่ผูเกี่ยวของสวนใหญไมเคยคาดกันมากอนวาจะเกิดขึน้
ไดในประเทศซึ่งเคยยอมรับกันวามีเศรษฐกิจที่เติบโตไดเร็วที่สุดแหงหนึ่งในโลก
จึงมิไดมีการ
ตระเตรียมลวงหนาเพื่อรับมือกับปญหา
ทําใหการแกไขปญหาเปนไปในลักษณะเฉพาะหนาและ
ฉุกละหุก และมีสวนทําใหปญหามีความรุนแรงและลุกลามไปอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศไทยและ
บางประเทศในภูมภิ าคเอเซียตะวันออก
สําหรับทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ คําถามที่สําคัญคือ “เราไดเรียนรูอะไรบางจากวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งนี้” ในสวนทีเ่ กี่ยวกับนโยบายของภาครัฐเราไดเรียนรูบทเรียนที่วา ในอดีตกอนหนาภาวะ
วิกฤตและในชวงการแกไขปญหา เราไดทําอะไรหลายอยางที่เราไมควรทํา และเราไมไดทําอะไรอีก
หลายอยางที่เราควรทํา มีงานเขียนหลายชิน้ และการประชุมสัมมนาหลายครั้งที่ไดวเิ คราะหปญหาวิกฤต
ในครั้งนี้และไดนําเสนอสาเหตุที่นําไปสูประเด็นความผิดพลาดดานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคโดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศเปนสําคัญ
รูปในหนาถัดไปแสดงความเชื่อมโยงระหวาง
สาเหตุสําคัญตางๆ และผลกระทบซึ่งนําไปสูภาวะวิกฤตป 2540 การแสดงภาพในกระดาษแผนเดียวคง
ไมสามารถอธิบายสาเหตุความเปนมาและความสัมพันธตางๆ ที่มีผลตอภาวะวิกฤตไดอยางครบถวน
สมบูรณนัก แตรูปมีไวเพือ่ จัดระเบียบความคิดสําหรับผลการวิเคราะหที่นกั วิเคราะหสวนใหญมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันและเพือ่ เปนแนวทางในการอธิบาย “ความผิดพลาดทางนโยบาย” ซึ่งใชเปน
พื้นฐานสําหรับการเสนอแนะดานนโยบายในสวนหลังของบทความนีต้ อไป
2.1 ความเสี่ยงจากหนี้ระยะสัน้
การเปดเสรีทางการเงินในประเทศและการผอนคลายการควบคุมธุรกรรมในบัญชีทุน ประกอบ
กับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไดสงเสริมใหทุนตางชาติไหลเขามาในประเทศตั้งแตป 2533 ในชวง
แรกๆ ทุนสวนใหญที่เขามาเปนการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment หรือ FDI) ซึ่งถือไดวา
เปนทุนระยะยาว แตตอมาเมื่อทางการเปดโอกาสใหมีบัญชีเงินฝากในรูปเงินบาทสําหรับผูมีถิ่นฐาน
นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account หรือ NRB)1 และกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok International
1

จากงานศึกษาของ Dechapakorn (1997) พบวาปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนด NBR คือ ความแตกตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยของไทยกับตางประเทศและการคาดการณในอัตราแลกเปลี่ยน
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Banking Facilities หรือ BIBF) รวมทั้งมาตรการผอนคลายอื่นๆ มากขึ้น เงินทุนที่ไหลเขามา เริ่มมีอายุ
การชําระคืน (maturity) ที่สั้นลง โดยสวนใหญอยูใ นรูปของเงินกู เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย และ
เงินฝากใน NRB สัดสวนของหนี้ระยะสั้นเหลานี้เปรียบเทียบกับหนี้ตางประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก
26% ในป 2532 เปน 50% ในปลายป 2538 (BOT, 1998, หนา 8-9) มีการศึกษาที่พบวาหนีต้ างประเทศ
ระยะสั้นรวมกันมีมูลคามากกวาปริมาณเงินทุนสํารองระหวางประเทศตั้งแตป 2537 เปนตนมาจนถึง
ชวงกอนหนาการลอยตัวคาเงินบาทในป 2540 (Warr, 1999, หนา 7-8 และ Goldstein, 1998, หนา 1112)
ประเด็นสําคัญที่ชี้ถึงขอผิดพลาดดานนโยบายคือ การเปดเสรีในบัญชีทุน รวมกับการอิงคาเงิน
บาทไวกับดอลลารสหรัฐฯ ทําใหเงินทุนตางประเทศ(ซึ่งสวนใหญใชหนวยเงินดอลลารสหรัฐ)ไหลเขา
มามากและมีอายุชําระคืนสั้นลงอยางตอเนือ่ ง ทั้งนี้เพราะผูก(ู และผูใหก)ู ไมจําเปนตองคํานึงถึงความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยมักจะกูแบบไมมี hedging มีการกูจากตางประเทศแบบระยะสั้นและใช
วิธียืดอายุหนี้ (roll over) เพือ่ ใหสินเชื่อมีอายุยาวไปเรื่อยๆ มีการกูเปนเงินตราตางประเทศมาเพือ่ ใหกใู น
โครงการลงทุนที่มีรายไดเปนเงินบาทลวนๆ ในขณะเดียวกันก็มีหนวยธุรกิจที่ไมใชธนาคารพาณิชยหัน
ไปกูโดยตรงจากตางประเทศมากขึ้นดวย เนื่องจากหนี้ระยะสั้นเปนทุนที่สามารถไหลออกไดในระยะ
สั้นอยางรวดเร็ว
สัดสวนของหนี้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นและการใชเงินกูไปอยางไมเหมาะสมจึงทําให
ประเทศอยูใน “ฐานะที่ลอแหลม” (vulnerability) คือมีความเสี่ยงมากขึน้ ในการเผชิญกับปญหาการไหล
กลับอยางฉับพลันของทุนตางประเทศ (capital flight) และการโจมตีคาเงินบาทดังเชนที่เกิดขึน้ ในป
2540
มีขอสังเกตสองประการเกีย่ วกับนโยบายการเปดเสรีการเงินและหนี้ระยะสั้น
ประการแรก การเปดเสรีทางการเงินของไทยโดยรับพันธะขอ 8 ของ IMF และผอนคลาย
มาตรการควบคุมการไหลของทุนมีเหตุจูงใจ 2 ขอ คือ เพื่อใหนโยบายไดสอดคลองกับการเปดเสรี
ทางการคา และเตรียมตัวในการเปดเสรีสาขาบริการการเงินใหมกี ารแขงขันจากภายนอก (ตามขอตกลง
ของ GATT) และเพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการเงินของภูมิภาค(โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดจีน)
ทั้งนี้เพื่อใหไทยไดเพิ่มบทบาททางการเงินเปนการทดแทนบทบาทของฮองกง ซึ่งคาดวาจะลดลงเมื่อ
ฮองกง
กลับคืนเปนของจีนในป 2540 การจัดใหมีกิจการวิเทศธนกิจ(BIBF) ก็เพื่อใหมีทั้งธุรกรรมแบบ out-out
(คือการกูเงินจากนอกภูมิภาคมาผานกรุงเทพฯเพื่อปลอยกูใหประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าค) และธุรกรรม
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แบบ out-in (คือการกูเงินจากนอกภูมิภาคมาปลอยกูในไทย) แตในทางปฏิบัติ ปรากฏวา BIBF มีแต
ธุรกรรม out-in เปนสวนใหญ BIBF จึงกลายเปนชองทางการจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากตางประเทศมา
ใหกกู ันเองในประเทศ
แทนที่จะเปนการสงเสริมบทบาทของศูนยกลางการเงินของภูมิภาคโดยมี
ธุรกรรม out-out เปนเครื่องมือสําคัญ ดังที่เคยคาดหวังไว
ประการที่สอง หนี้ตางประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2533 สวนใหญเปนหนี้ของภาคเอกชน ทั้งนี้
เนื่องจากภาครัฐไดมีงบประมาณเกินดุลมาหลายปและไดพยายามจํากัดการกูจากตางประเทศไวใน
ระดับหนึ่ง ในชวงกอนหนาภาวะวิกฤต หนี้ตางประเทศของไทยสวนใหญจึงเปนภาระของเอกชน ใน
ภาวะปกติเราอาจจะมองวา การที่เอกชนกูเ งินมาลงทุน(แทนที่รัฐบาลเปนผูกู) เปนเรือ่ งที่ดี เพราะเอกชน
นาจะรูแ ละเขาใจฐานะทางการเงินและความคุมคาของการลงทุนไดดีกวาภาครัฐ แตในภาวะที่มปี ญหา
ความเชื่อมั่นของผูใหกู หนี้เอกชนที่มีมูลคาสูงกวากลับกลายเปนปจจัยที่ทําใหปญหาลุกลามและรุนแรง
กวากรณีของปญหาหนีภ้ าครัฐ ทั้งนี้เพราะเชื่อกันวาธุรกิจเอกชนนั้นลมละลายได(และเจาหนีอ้ าจจะ
ไมไดเงินคืนเลย) แตภาครัฐไมสามารถลมละลายได(และเจาหนี้อาจไดเงินคืนบาง) การลดคาเงินบาทใน
ป 2540-41 ไดทําใหงบดุลและฐานะกําไร-ขาดทุน ของบริษัทเอกชนที่มหี นี้ในรูปของเงินตรา
ตางประเทศเลวลงทันที เพราะหนี้เหลานีม้ ีมูลคาคิดเปนเงินบาทที่สูงขึ้นมากและเปนสาเหตุหนึ่งทําให
การแกไขปญหาวิกฤตเปนไปดวยความยากลําบาก และตองใชการแทรกแซงจากภาครัฐเขามามีบทบาท
สําคัญในการแกไข อยางไรก็ตามปญหาหนีต้ างประเทศของภาครัฐก็สามารถทําใหเกิดวิกฤตทางการเงิน
ไดเชนกัน ดังที่เกิดขึ้นในกรณีของประเทศเม็กซิโกในป 2537
2.2 นโยบายการเงินที่ไรผล
นักเศรษฐศาสตรแทบทุกทานที่วิเคราะหปญ
 หาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยไดกลาวอางถึง
“ไตรภาวะที่ไมยั่งยืน” (Impossible Trinity) นั่นก็คือ สถานการณที่ภาวะ 3 ประการเกิดขึ้นไมไดพรอม
กัน ไดแก
- ภาวะที่ 1 : อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
- ภาวะที่ 2 : ทุนตางประเทศไหลเขาออกไดอยางเสรี
- ภาวะที่ 3 : นโยบายการเงินทีม่ ีประสิทธิผล
ในบริบทของวิกฤตเศรษฐกิจของไทย การดํารงภาวะที่ 1 และภาวะที่ 2 ไวพรอมกันไดทําให
ทางการไมสามารถใชนโยบายทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไวได เงินทุนที่ไหลเขามา
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ทําใหธนาคารกลางตองรับซื้อเงินตางประเทศเพื่อรักษาคาเงินบาทไวใหคงที่ และหากทางการไมใช
มาตรการ sterilization (คือ ลดขนาดของฐานเงินและปริมาณเงินเพื่อชดเชยกับเงินทุนที่ไหลเขามา)
ปริมาณเงินบาทในประเทศก็จะสูงขึ้น กอใหเกิดการขยายตัวของอุปสงคมวลรวม และสรางแรงกดดัน
ดานเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหราคาสินคาประเภท non-traded (เชน อสังหาริมทรัพย) และ
คาจางสูงขึ้น ผลที่ตามมามักเปนภาวะเงินเฟอดานราคาสินทรัพย (asset price inflation) และการเก็ง
กําไรในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโนมจะขยายตัวสูงอยูแ ลว และผลอีกประการหนึ่งทีส่ ําคัญก็คือจะทําให
คาเงินบาทที่แทจริงสูงขึ้น(real appreciation) หรือบางคนเรียกวาเกิดโรค “Dutch disease” ซึ่งสงผล
ตอเนื่องทําใหความสามารถในการสงออกของประเทศลดลงไป ในขณะที่บัญชีเดินสะพัดขาดดุลอยาง
ตอเนื่อง และหนี้ตางประเทศก็พอกพูนมากขึ้น จนในทีส่ ุดกอใหเกิด “วิกฤตศรัทธา” การโจมตีคาเงิน
บาทและวิกฤตเศรษฐกิจ
ในกรณีที่ทางการใชมาตรการ sterilization ซึ่งโดยมากเปนนโยบายการเงินที่ทํา open market
operations (เชนการขายพันธบัตร) เพื่อปองกันไมใหเงินทุนไหลเขามีผลกระทบตอฐานเงินและปริมาณ
เงิน หากทําไดสําเร็จก็จะยังคงทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงเชนเดิม และแรงจูงใจที่ดึงดูดเงินทุน
ไหลเขายังคงสภาพเดิม ทําใหเงินทุนยังคงไหลเขามาในประเทศอยางตอเนื่อง ดังนั้นถามาตรการ
sterilization ไมไดผลอยางเต็มที่ และ/หรือไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องในระยะยาว เงินทุนไหล
เขาก็จะมีผลกระทบตอฐานเงินและปริมาณเงิน และนําไปสูปญหา real appreciation ของเงินบาทใน
ที่สุด เชนเดียวกับกรณีที่ทางการไมไดใชมาตรการ sterilization เลย
มีการศึกษาเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นขอจํากัดตางๆ ในการใชมาตรการ sterilization ในประเทศ
กําลังพัฒนา (Lee, 1996) และกรณีศึกษาของไทยก็แสดงใหเห็นวาการใชมาตรการ sterilization ทํา
ไมไดเต็มที่ (รังสรรค และ ชัชวรุฒม, 2543) นอกจากนีย้ งั มีงานศึกษาอีกอยางนอย 3 ชิ้นที่ระบุวาคาเงิน
บาทที่แทจริงสูงขึ้นจริงในชวงกอนหนาวิกฤตเศรษฐกิจ Warr (1999) ใชราคาเปรียบเทียบของสินคาเพื่อ
คํานวณคาเงินบาทที่แทจริงและพบวา real appreciation ของเงินบาทเกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาตัง้ แตตน
ทศวรรษ 1990s สวน Goldstein (1998) คํานวณคา real effective exchange rate (REER) ของเงินบาท
และพบวาเกิด real appreciation ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2540 และ ศปร. คํานวณคา RER ของเงินบาท
เทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ พบเชนเดียวกันวา คาเงินบาทที่แทจริงสูงขึ้นโดยตลอดตั้งแตป 2538 เปน
ตนมา (ดูรายงานของ ศปร. ในขอ 24 และ 25)
ภาวะตลาดเงินโลกก็มีสวนทําใหคาเงินบาทที่แทจริงสูงขึ้นในชวงเวลาตั้งแตกลางป 2538 ถึง
กลางป 2540 คาเงินดอลลารสหรัฐฯ แข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินเยน การใช basket peg ที่อิงคาเงินบาท
กับเงินดอลลารสหรัฐฯ ไวมาก ไดทําใหเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนมีคาแข็งขึ้น และนาจะมีสวนทําให
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ความสามารถของไทยในการสงออกไปยังญี่ปุน (ซึ่งเปนตลาดใหญแหงหนึ่งของไทย) ไดรับผลกระทบ
ในทางลบมากยิ่งขึ้น
ไดมีการหยิบยกประเด็นเกีย่ วกับบทบาทของนโยบายการคลังในชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในทางทฤษฎีทางการสามารถใชนโยบายการคลังอยางไดผล(อยางนอยก็ไดผลมากกวานโยบายการเงิน)
ในภาวะที่เงินทุนไหลเขาออกไดอยางเสรีภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ในป 2539 เจาหนาที่
ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการคลังและไดให
ความเห็นวาการใชนโยบายการคลังของรัฐบาลในชวงเวลานั้นมีความเขมงวดเพียงพอที่จะรับมือกับ
ปญหาอันอาจจะเกิดจากการไหลบาของเงินทุนตางชาติ (Nijathawarn, 1995) เปนความจริงที่วาในชวง
7-8 ป กอนหนาวิกฤต รัฐบาลไทยมี “วินัยทางการคลัง” อยางชัดเจน โดยสามารถดําเนินนโยบาย
งบประมาณเกินดุลไดเปนเวลาหลายปติดตอกัน แตกระนั้นก็ตาม ศปร. กลับมีความเห็นวานโยบายการ
คลังในป 2539 ยังไมมีความเขมงวดเพียงพอ จึงทําใหเกิดปญหาวิกฤตขึ้นได (ดูรายงาน ศปร. ขอ 33
และ 34) คําถามในประเด็นนี(้ ซึ่งยังหาคําตอบไมได) คือ นโยบายการคลังนาจะมีความเขมงวด(คือ
งบประมาณเกินดุล) มากเพียงใด จึงจะถือวาเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น
2.3 การสงออกที่ชะงักงันในป 2539
เหตุการณซึ่งอาจถือไดวาเปนการจุดชนวนระเบิด (Warr ใชคําวา “trigger” ) อันนําไปสูภาวะ
วิกฤต คือ การที่มูลคาสงออกของไทยเริ่มชะลอตัวในป 2539 โดยสินคาสงออกมีมูลคาลดลงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับปกอนหนา คิดเปนอัตรา -1.4% ทั้งๆ ที่การสงออกของไทยในหลายปกอนหนานี้เพิม่ ขึ้น
โดยเฉลี่ยปละประมาณ 20% ในชวงป 2534-38 และถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให
เศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางรวดเร็ว รายไดสงออกป 2539 ที่ลดต่ําลงไดสั่นคลอนความเชื่อมั่นทีม่ ีตอ
เศรษฐกิจไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือเริ่มลดอันดับความนาเชือ่ ถือของสถาบันการเงินและของ
ประเทศลง เงินทุนตางชาติเริ่มไหลออก สถาบันการเงินประสบปญหาสภาพคลอง ราคาหลักทรัพย
ลดลงอยางตอเนื่อง จนนําไปสูการโจมตีคาเงินบาท และภาวะเศรษฐกิจลมสลายในที่สุด
เชื่อไดวา สาเหตุหนึ่งของการสงออกชะงักงันมาจากคาเงินบาทที่แทจริงสูงขึ้น (real
appreciation) ซึ่งก็เปนผลมาจากการไหลเขาของทุนตางชาติดังที่ไดกลาวมาแลว สาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ตลาดโลกมีการขยายตัวไมมากเทากับชวงกอนหนา โดยในป 2538 การสงออกของ
โลกไดขยายตัวสูงถึง 19% แตในป 2539 ไดลดลงเปน 3.8 % การสงออกของประเทศตางๆ ในทั่วทุก
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ภูมิภาคไดชะลอตัวลงมาก (ยกเวนกลุม ประเทศในตะวันออกกลาง) สําหรับกลุมประเทศในเอเชีย
ตะวันออก มูลคาการสงออกในป 2539 เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย ในกรณีของญี่ปุนมีการหดตัวถึง
-7.3% ในขณะที่ฟลิปปนสและอินโดนีเซียยังคงเพิ่มการสงออกไดในอัตราที่สูง แมวาจะเพิ่มไมมาก
เทากับปกอน แตก็สูงกวาเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นๆ
มีงานศึกษาหลายชิ้น (เชน Dasgupta and Imai, 1999 ) ระบุวา หลายประเทศในเอเชียตะวันออก
มีการทุมลงทุนและสงออกสินคาประเภทอิเลกทรอนิกสในสัดสวนที่สงู โดยมีสวนแบงในตลาดโลก
รวมกันประมาณ 30% ของการสงออกของโลก (เฉพาะในอาเซียน ปริมาณการผลิต Hard Disk Drive
มีสัดสวนถึง 64% ของการผลิตทั้งโลก) นอกจากนี้ การผลิต semiconductor คิดเปน 38% ของการผลิต
ทั้งโลก อีกทั้งมีกําลังการผลิตที่เหลือเฟอ จนกระทั่งเกิดปญหา oversupply และในป 2539 ความตองการ
สินคาจําพวกอิเลกทรอนิกสในตลาดไดลดลงมาก จนทําใหราคาตกต่าํ มีการประมาณวา ราคาของ
semiconductor ในตลาดโลก (ในมูลคาเงินดอลลารสหรัฐฯ) ไดลดลงจากปกอน 80% (BIS, 1997, หนา
40) ดังนั้น จึงทําใหการสงออกรวมของประเทศในแถบนีไ้ มขยายตัวมากเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การสงออกสินคาอื่นๆ ของโลก ก็ชะลอตัวลงมากเชน สิ่งทอ เสื้อผา ผลิตภัณฑ
พลาสติก ของเลนและเครื่องกีฬา เปนตน ดังนั้น การทีค่ วามตองการในตลาดโลกไดลดลงในป 2539
ไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหการสงออกของไทยและประเทศคูแขงอื่นๆ ตกต่ํา แตในกรณีของไทย
ดูเหมือนวาจะมีความรุนแรงกวาประเทศอืน่ (ถาไมเทียบกับประเทศญี่ปุน) เนื่องจากมีอัตราที่ติดลบ
2.4 ความออนแอของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินของไทยไดรับการวิพากษวจิ ารณวา เปนจุดออนสําคัญของระบบการเงินที่ทํา
ใหปญหาวิกฤตลุกลามแผไปในวงกวาง มาตรการผอนคลายทางการเงินเปดโอกาสใหสถาบันการเงิน
กูยืมจากตางประเทศเพื่อนํามาขยายสินเชือ่ ในประเทศมากขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
ประกอบกิจการโดยขาดความรอบคอบเทาที่ควร อาทิ ปลอยสินเชื่อโดยหละหลวมในการวิเคราะห
กลั่นกรองโครงการลงทุน มีหลักทรัพยในการค้ําประกันเงินกูน อยเกินไป โครงสรางของสินเชื่อไม
สอดคลองกับแหลงเงิน ( คือ maturity and currency mismatches) ไมสํารองเงินเผื่อหนี้สูญอยางเพียงพอ
ไมโปรงใสในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะหนี้เสียและผลประกอบการ ฯลฯ
สาเหตุสําคัญของขอบกพรองดังกลาวสวนหนึ่งนาจะมาจากการกํากับดูแลและการตรวจสอบ
สถาบันการเงินโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ไมเหมาะสมกับระดับการพัฒนาและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เทาที่ผานมานโยบายปกปองสถาบันการเงินไทยทั้งจากการแขงขันของ
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ตางชาติและจากภาวะ “ปดกิจการ” (โดยการใชกองทุนฟนฟูฯ) กอใหเกิดปญหา moral hazard ซึ่ง
สงเสริมพฤติกรรมเสี่ยงของผูบริหารสถาบันการเงินของไทย
การปลอยสินเชื่ออยางหละหลวมของสถาบันการเงินกอนหนาชวงวิกฤติ มีสวนสําคัญที่ทําให
ธุรกิจขยายตัวโดยการกอหนีแ้ ละใชจายมากเกินไป สภาพธุรกิจที่ "ซื้องาย ขายคลอง" ในชวงนัน้ กลับ
นําไปสูการเก็งกําไรโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และในตลาดหลักทรัพย
ความออนแอของสถาบันการเงินไทยเปนปญหาที่มิใชวา จะเพิ่งเกิดขึน้ ในชวงไมกี่ปก อนหนา
ภาวะวิกฤติ หากแตเปนปญหาที่หมักหมมมานานหลายสิบปแลว ในอดีตกอนหนาเคยเกิดปญหาสถาบัน
การเงิน (ทั้งที่เปนธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย) แตก็มิไดลุกลามและมีความรุนแรง
เทากับในวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี้ ปญหาในอดีตถูกจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะภายในประเทศ เนื่องจากยังไม
มีเงินกูยมื จากตางประเทศเขามาเกี่ยวของมากนัก ในทางตรงกันขาม วิกฤตครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการ
เชื่อมโยงสถาบันการเงินไทยเขากับทุนระหวางประเทศมากขึ้นโดยผานกิจการวิเทศธนกิจและมาตรการ
ผอนคลายอื่นๆ กลับกลายเปน "ดาบสองคม" ที่ชักนําใหเปนปญหาสถาบันการเงินบานปลายขยาย
ขอบเขตและทวีความรุนแรง จนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของบางประเทศใน
ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกอีกดวย
2.5 การประเมินตลาดและสถานการณอยางผิดพลาด
การเปดเสรีทางการเงินและการผอนคลายมาตรการควบคุมบัญชีทุนระหวางประเทศเกิดขึ้นบน
พื้นฐานของความเชื่อที่วา เมื่อกลไกของตลาดเงินและตลาดทุนสามารถทํางานไดอยางเต็มที่มากขึ้น ก็
จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตาม เหตุการณวกิ ฤตนาจะบงชีแ้ ลว
วายังมีปจ จัยหลายประการทีแ่ สดงถึงกรณี "ความลมเหลวของตลาด" (หรือ market failure) ปจจัยที่
สําคัญไดแกความบกพรองดานขอมูลที่เปนเหตุใหเกิดปญหา moral hazard สําหรับหลายฝายที่เกีย่ วของ
มิใชวาสถาบันการเงินไทยและธุรกิจที่กูยืมจากตางประเทศเทานั้นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แตเจาหนี้ตางชาติ
ผูใหกยู ืมก็เปนฝายที่ยอมรับความเสี่ยงมากเกินไปดวย ทั้งตลาดสินคาและตลาดเงินตราตางประเทศมี
การเก็งกําไรซึ่งนําไปสูความไรเสถียรภาพในตลาด
สวนหนึง่ อาจเปนเพราะขอบกพรองดานขอมูล
นั่นเอง
การประเมินสถานการณผิดพลาดโดยภาครัฐมีสวนที่ทําใหไมสามารถใชเครื่องมือดานนโยบาย
เพื่อปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิผล ผูบริหารระดับสูงหลายทานที่ดแู ลนโยบายเศรษฐกิจ
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มหภาคของไทยในชวงกอนวิกฤต มักจะใหความเห็นไปในแนวเดียวกัน เชน
• ปญหาหนี้ตางประเทศของไทยไมเหมือนกับกรณีวิกฤตของเม็กซิโกและชิลี

เพราะหนี้

ภาครัฐของไทยมีไมมาก
• การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยไมเปนปญหา

เพราะทุนสํารองระหวางประเทศยังมี
มูลคาสูง คือ เทียบเทากับการซื้อสินคานําเขาไดถึง 6 เดือน

้ (ซึ่งอาจจะจริง) และไม
• การสงออกชะงักงันในป 2539 เปนปญหาที่เกิดขึ้นชัว่ คราวเทานัน
มีผลตอจิตวิทยาและความเชือ่ มั่นของเจาหนี้ตางชาติ (ซึ่งคงไมจริง)
• การลดคาเงินบาทไมชวยใหไทยสงออกไดมากขึ้น เพราะเราตองนําเขาวัตถุดิบเปนจํานวน

มากมาใชในการผลิตสินคาสงออก และการเปลี่ยนแปลงคาเงินจะทําใหเกิดการเก็งกําไร
คาเงินดวย
ขอผิดพลาดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความไมเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนระหวาง
ประเทศ มีบทวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรหลายทานที่อธิบายวานักลงทุนเหลานี้มักจะมี herding
behavior คือพฤติกรรมที่มักจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เหมือนฝูงสัตว) เพราะตัดสินใจโดยใชขอมูล
เดียวกัน (เชนขอมูลจากสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ) ดังนั้นเมื่อนักลงทุนทัง้ หลายแหกันมายาย
เงินทุนจากไทยไปลงทุนที่อนื่ เงินทุนที่เคลื่อนยาย (ซึ่งอาจเปนสัดสวนที่เล็กนอยใน portfolio ของนัก
ลงทุนแตละราย) ก็จะรวมกันเปนจํานวนมากพอที่ทําใหประเทศเล็กๆ อยางไทยตองไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรง การตื่นตระหนกในลักษณะนี้อาจจะดูไมสมเหตุสมผลก็ไดในเบื้องแรก (เพราะปญหา
พื้นฐานดานเศรษฐกิจอาจจะไมเลวรายมากเทาที่ประเมินเอาไว) แตเมือ่ เงินทุนไหลออกมากขึ้น สงผล
ใหสถานการณเขาสูภาวะวิกฤต
จึงทําใหพฤติกรรมแบบฝูงดูมีความสมเหตุสมผลในเวลาตอมาได2
ทางการไทยคงคาดไมถึงวาจะเกิดพฤติกรรมแบบฝูงในหมูนักลงทุนตางชาติ
จนมีผลกระทบอยาง
รุนแรงตอเศรษฐกิจไทยได
2

อัมมาร สยามวาลา ไดใหคําอธิบายที่นาสนใจเกี่ยวกับ herding behavior ของนักลงทุนไว ดู อัมมาร (2542) หนา 9-10
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3. ขอเสนอแนะดานนโยบาย
ขอเสนอแนะในสวนนีจ้ ะครอบคลุมเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสําหรับประเทศไทย โดย
มีจุดมุงหมายใหเปนทางเลือกในระยะยาวสําหรับชวงเวลาที่เศรษฐกิจไทยกลับเขาสูส ภาพปกติ หรือ
อยางนอยมีผลกระทบจากปญหาวิกฤตหลงเหลืออยูไมมากนัก ทั้งนี้เพือ่ ใหสามารถนํานโยบายบางอยาง
เขามาใชได โดยไมเปนอุปสรรคตอความพยายามในการแกไขปญหาที่เปนผลพวงโดยตรงจากวิกฤต
เศรษฐกิจ เชน ปญหาหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (non-performing loans) ของสถาบันการเงินและปญหา
วางงาน เปนตน
ในการเสนอแนะดานนโยบายระดับประเทศนี้ เรามีขอสมมติวาประเทศสมาชิก IMF หรือ กลุม
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เชน G 8 ยังไมสามารถตกลงกันเพื่อดําเนินการปฏิรูปใดๆที่จะสราง
"สถาปตยกรรมทางการเงินระหวางประเทศ" (หรือ international financial architecture) ในรูปแบบ
ใหมๆ ซึ่งยอมจะทําใหสภาพแวดลอมทางการเงินของโลกตองเปลี่ยนไป (เชน การใช Tobin Tax หรือ
การสงเสริมให SDR เปนเงินตราของโลก เปนตน) คงจะเปนเวลาอีกหลายปที่ขอตกลงทํานองนี้จะ
บรรลุผล และมีความเปนไปไดที่เราอาจจะไมเห็นขอตกลงเหลานี้ ดังนั้น เรากําลังยึดหลักการที่วา
"ประเทศควรจะชวยตัวเองไวกอน ดีกวาทีจ่ ะรอใหคนอืน่ เขามาชวย (ซึ่งก็อาจจะสายเกินไปแลว)"
3.1 รายการทางเลือกของชุดนโยบาย
ทางเลือกดานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาวิกฤตการเงินของไทยนั้น
ไมสามารถพิจารณาแตละเครื่องมือ (หรือมาตรการ) แบบแยกสวนได จําเปนตองพิจารณาเปน "ชุด
นโยบาย" (หรือ policy mix) คือ พิจารณาเครื่องมือตางๆ ประกอบพรอมกันไป ทั้งนี้เพราะประสิทธิผล
ของเครื่องมือแตละประเภทจะขึ้นอยูกับการเลือกใชเครื่องมือประเภทอืน่ ดวย
ชุดนโยบายที่เราควรใหความสําคัญมากที่สุด คือ ชุดที่ประกอบดวยเครื่องมือ 3 ประเภท คือ
- ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
- นโยบายการเงิน
- การกํากับดูแลทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
ในกรณีสุดโตง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนมี 2 ทางเลือก คือ การใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ (fixed) และอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุน (flexible) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ประเทศตางๆ
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อาจอิง (peg) คาเงินของตนไวกับเงินตราสกุลสําคัญ (หนึ่งหรือหลายๆ สกุลก็ได) และอาจกําหนด
(หรือไมกําหนด) กฎเกณฑสําหรับการเปลี่ยนคาเสมอภาค (parity) หรืออาจไมมีการกําหนดคาเสมอ
ภาคเลยก็ได แมกระทั่งภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกวา "ยืดหยุน " ประเทศก็อาจเลือกใชวิธี
ลอยตัวคาเงินตามกลไกของตลาด (free floating หรือ independent floating) หรือวิธลี อยตัวแบบจัดการ
(managed floating) โดยทางการอาจเขาแทรกแซงในตลาดไดตามความจําเปน
นโยบายการกํากับดูแลทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ นโยบาย
"เสรี" ซึ่งทางการเปดโอกาสใหทุนไหลเขาออกไดโดยเสรีหรือโดยมีการควบคุมนอยที่สุด และนโยบาย
"ควบคุม"
ซึ่งเปนการใชมาตรการควบคุมใหทุนไหลเขาออกในลักษณะทีท่ างการเห็นวาเหมาะสม
มาตรการควบคุมที่ประเทศตางๆใช ก็มีรปู แบบและวิธีการที่แตกตางกันออกไป ดังจะกลาวในตอน
ตอไป
ในบริบทของเศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
ประเทศอาจใชนโยบายการเงิน
(ภายในประเทศ) ที่เปนอิสระ (independent) ซึ่งมีนัยวาธนาคารกลางสามารถใชเครื่องมือทางการเงินใน
การกําหนดฐานเงินและปริมาณเงินในประเทศไดในภาวะที่มีเงินทุนไหลเขาออกอยู กลาวคือธนาคาร
กลางสามารถใชมาตรการ sterilization อยางมีประสิทธิผลนั่นเอง ในทางตรงกันขาม หากนโยบาย
การเงินไมเปนอิสระหรือมีขอจํากัด
ธนาคารกลางก็ไมสามารถ(หรือไมตั้งใจทีจ่ ะ)ใชมาตรการทาง
การเงิน เพื่อลบลางผลกระทบของเงินทุนไหลเขาออกที่มตี อฐานเงินและปริมาณเงินในประเทศ
ตารางตอไปนีแ้ สดงรายการทางเลือกสําหรับชุดนโยบายซึ่งประกอบดวยเครื่องมือ 3 ประเภท
ดังกลาวไวขางตน ทั้ง 5 ทางเลือก เปนชุดนโยบายทางทฤษฎีซึ่งครอบคลุมชุดนโยบายที่ประเทศตางๆ
ไดเลือกใช โดยทางปฏิบัติ ความเขมขนและรายละเอียดของแตละเครื่องมือจะแตกตางกันออกไป จะ
สังเกตไดวา ชุดนโยบายทางทฤษฎีบางชุดไมปรากฏในรายการ เพราะไมเปนทางเลือกที่สมเหตุสมผล
และมีความเยิน่ เยอ เชน ชุดนโยบายที่ประกอบดวย การควบคุมทุนไหลเขาออกและนโยบายการเงินที่
"จํากัด" หากเงินทุนไมสามารถไหลเขาออกได ก็ไมมีเหตุผลอะไรทีจ่ ะตองมีขอจํากัดในการใชนโยบาย
การเงิน ไมวาอัตราแลกเปลี่ยนจะยืดหยุนหรือคงที่ก็ตาม
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ชุดนโยบาย ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

คงที่
คงที่
คงที่
ยืดหยุน
ยืดหยุน

อิสระ
อิสระ
จํากัด
อิสระ
อิสระ

การเคลื่อนยายทุน
ระหวางประเทศ
เสรี
ถูกควบคุม
เสรี
เสรี
ถูกควบคุม

3.2 ชุดนโยบายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
ชุดนโยบาย 3 ชุดแรกในตารางมีองคประกอบที่เหมือนกัน คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่
ในทางทฤษฎี คาเงินที่คงที่จะลดตนทุนทางธุรกรรมและความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน จึงเปนการ
สงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ นักเศรษฐศาสตรบางคนเชื่อวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
คงที่ ทําใหรัฐบาลตองมีวินัยทางการเงินและการคลัง จึงมีประโยชนในการควบคุมภาวะเงินเฟอ (คาของ
เงินเปน nominal anchor ที่ด)ี
อยางไรก็ตาม ขอดีทั้งสองประการของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็อาจไมเกิดขึ้นจริงไดเสมอ ใน
บริบทของไทยกอนการลอยตัวคาเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540 ทางการไดดาํ เนินนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่แบบ basket peg คือ อิงคาเงินบาทกับตะกราของเงินสกุลสําคัญ 7-8 สกุล ในทางปฏิบัติ
ตั้งแตมีการเริม่ ใช basket peg ในป 2527 มีหลักฐานบงชี้วาธนาคารแหงประเทศไทยไดใหน้ําหนัก
คอนขางสูงมากแกดอลลารสหรัฐ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนนโยบายแบบ dollar peg และเปน
การอิงที่ปรับได (adjustable peg) ซึ่งเปนไปตามกรอบขอตกลง Bretton Woods
ปญหาเกี่ยวกับนโยบายแบบ basket peg ของไทย ก็คือ เมื่อนํามาใชรวมกับการเปดเสรีทาง
เงินทุนระหวางประเทศและการใชนโยบายการเงินเพื่อทํา sterilization (หรือเมื่อมีการใชชุดนโยบายที่ 1
ซึ่งเปนชุดที่ใชกอนหนาวิกฤตนั่นเอง) ก็จะทําใหเกิดวิกฤตศรัทธาคาเงินบาทและนําไปสูการปรับคาเงิน
บาทอยางมากในที่สุด ดังที่เกิดขึ้นในชวงหลังการลอยตัวคาเงินบาทป 2540 และตามที่ไดอธิบายแลวใน
ตอนที่ 2 ของบทความนี้ ดังนั้นถามีการผสมนโยบายแบบ "ผิดสูตร" ขอดีของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็ไม
อาจเปนจริงได
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ชุดนโยบายที่ 2 เปนชุดที่ไทยนํามาใชกอนหนาที่จะเปดเสรีทางการเงินในป 2533 ชุดนโยบายนี้
มีการควบคุมทุนขามชาติอยางเขมงวด จึงทําใหเศรษฐกิจในประเทศไมไดรับประโยชนจากการลงทุน
และการกูย ืมจากตางชาติเทาที่ควร โดยเฉพาะในกรณีทจี่ ําเปนตองใชเงินทุนจากตางชาติในกิจการที่เพิ่ม
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางแทจริง นโยบายการเงินที่เปน "อิสระ" สามารถนํามาใชในการ
รักษาเสถียรภาพอยางไดผล อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ จะสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
แตในขณะเดียวกัน ภายใตระบบ adjustable peg คาเงินก็อาจตองเปลี่ยนเปนครั้งคราวเมื่อฐานะการ
แขงขันทางการคาระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนคาเงินก็มักจะมีลกั ษณะเปนขั้นบันได
คือ ในแตละครั้งจะเปลี่ยนในอัตราที่สูง ถึงแมวาปญหาระดับวิกฤต ภายใตชุดนโยบายที่ 2 อาจมีโอกาส
เกิดขึ้นภายใตชุดนโยบายที่ 1 แตการปรับเปลี่ยนคาเงินแบบขั้นบันไดก็ทําใหเกิดตนทุนที่สูงในการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจ
หลายประเทศที่เคยใชชุดนโยบายที่ 2 พบวามักจะมีปญ
 หาภาวะเงินเฟอ เนื่องจากภาครัฐไม
สามารถสรางวินัยทางการเงินและการคลังไดดี ทั้งนี้ อาจเปนเพราะปญหาโครงสรางเศรษฐกิจและแรง
กดดันทางการเมืองซึ่งทําใหรัฐบาลตองใชจายและกอหนีเ้ กินตัว วิธีหนึ่งที่จะปองกันไมใหเกิดปญหา
ภาวะเงินเฟอรุนแรงและในขณะเดียวกันก็ทําใหคาเงินตราคงที่อยูเสมอ คือ การใชระบบคณะกรรมการ
เงินตรา หรือ currency board ซึ่งจัดอยูในชุดนโยบายที่ 3 คณะกรรมการเงินตราในระบบที่สมบูรณแบบ
มีหนาที่รับซื้อขายเงินตราตางประเทศ แลกเปลี่ยนกับเงินของประเทศ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว
ลวงหนาตายตัว
โดยคณะกรรมการตองมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศไวจํานวนหนึ่งในเบื้องตน
คณะกรรมการเงินตรามีลักษณะแตกตางจากธนาคารกลางทั่วไป คือ ไมมีหนาทีใ่ หกูยืมเงินแกสถาบัน
การเงิน รวมทัง้ ภาครัฐบาลไดเลย กลาวคือ ไมไดทําหนาที่เปนผูใหกูแหลงสุดทาย (lender of last resort)
ดังนั้น ปริมาณเงินในประเทศจึงขึ้นอยูกบั ปริมาณเงินตราตางประเทศซึ่งไหลเขาออกไดอยางเสรี ดังนัน้
หากการเคลื่อนยายทุนมีความผันผวน ก็จะสงผลใหปริมาณเงินและอัตราดอกเบีย้ ในประเทศผันผวน
ตามไปดวย ในกรณีเชนนี้ นโยบายการเงินจึงไมมีผลดาน sterilization เลย โดยปริมาณเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศเปนตัวปรับขนาดการไหลของทุนโดยอัตโนมัติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ทางการไม
สามารถกําหนดนโยบายการเงินอยางเปนอิสระและไมสามารถกําหนดเปาหมายทางการเงินตางๆ (เชน
ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยและ อัตราเงินเฟอ) ไดเลย ยกเวน อัตราแลกเปลี่ยน
ระบบคณะกรรมการเงินตราจะประสบผลสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญอยางนอย 3
ประการคือ
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ประการที่ 1 ประเทศตองมีปริมาณเงินทุนสํารองระหวางประเทศมากเพียงพอที่จะรับมือ
กับภาวะที่มีเงินทุนไหลออกมากๆ
การจะพิจารณาวาเงินทุนสํารองมีมากนอยเพียงพอหรือไมก็
ยอมขึ้นอยูก ับอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวดว ย หากกําหนดคาเงินทองถิ่นไวสูงเกินไปก็อาจทําใหตองมี
เงินทุนสํารองไวเปนจํานวนคอนขางมาก
ประการที่ 2 ตองมีระบบสถาบันการเงินที่เขมแข็งและสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้เพราะระบบคณะกรรมการเงินตราจะเปดโอกาสใหภาวะการเงินดานสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
มีความผันผวนอยางมาก อันเปนไปตามภาวะการไหลเขาออกของทุนระหวางประเทศ สถาบันการเงิน
จะไมมีธนาคารกลางไวเปนพี่เลี้ยงคอยใหเงินกูในภาวะทีค่ ับขันอีกตอไป นอกจากนัน้ ธุรกิจโดยทัว่ ไปก็
จะตองมีความสามารถในการจัดการทางดานการเงินเปนอยางดี เพราะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอ
าจเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ประการที3่
ทางการจะตองสรางความเชื่อมั่นในหมูผูลงทุนทั่วไปวาจะไมเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑสําคัญในระบบคณะกรรมการเงินตราอยางกะทันหัน กฎเกณฑสําคัญประการหนึ่งซึ่งมักมีแรง
กดดันหรือแนวโนมวาทางการอาจจะเปลี่ยนไดกลางคัน ก็คือ การใหเงินกูเพื่อชวยเหลือสถาบันการเงิน
หรือรัฐบาล ในกรณีที่มีสภาพคลองนอยมากในตลาดเงิน หากผูเกีย่ วของสวนใหญเขาใจ ปฏิบัติและ
เชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายตามกติกาของระบบ คณะกรรมการเงินตราก็จะประสบผลสําเร็จในการ
รักษาคาเงินบาทและควบคุมใหมีเสถียรภาพทางการเงินไดในระยะยาว
หลังจากเกิดวิกฤตการเงินขึน้ หลายครั้งในประเทศตางๆ
ไดมีผูใหความสนใจและเสนอให
ประเทศกําลังพัฒนาที่เผชิญปญหาวิกฤตหันมาใชระบบคณะกรรมการเงินตรากันมากขึ้น
นัก
เศรษฐศาสตรบางทานเชื่อวา ประเทศที่ควรนําระบบคณะกรรมการเงินตรามาใชนอกเหนือจากจะตองมี
คุณสมบัติที่ทําใหเงื่อนไข 3 ประการขางตนเปนจริงแลว ยังตองมีลักษณะสําคัญเพิ่มเติม ดังนี้ (Frankel,
1995 ; Williamson, 1991)
• เปนประเทศเล็กที่มีเศรษฐกิจคอนขางเปด เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนกอประโยชนแกการคา

และการลงทุนระหวางประเทศไดอยางเต็มที่ ถาจะใหดียิ่งขึน้ ขนาดคาขายกับประเทศ
เจาของเงินสกุลที่ตนเองใชองิ คาเงินดวย (peg currency) ควรมีมูลคาอยางนอยครึ่งหนึง่ ของ
การคาตางประเทศทั้งหมด
• เปนประเทศทีไ่ มมีความสามารถในการจัดการกับปญหาเงินเฟอดวยนโยบายของตนเอง จึง
จําเปนตองอาศัย เสถียรภาพการเงินจากภายนอก (โดยเฉพาะอยางยิง่ เสถียรภาพของ peg
currency) ในการควบคุมภาวะเงินเฟอ ซึ่งก็หมายความวาตองพิจารณาแลววาอัตราเงินเฟอ
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ของประเทศเจาของ peg currency เปนอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของตน เพราะ
อัตราเงินเฟอของประเทศจะอยูในระดับใกลเคียงกับในประเทศเจาของ peg currency
ทั้งในทางทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ ขอเสนอเกี่ยวกับระบบคณะกรรมการเงินตรายังเปนเรื่องที่
ถกเถียงกันอยูว าสมควรจะใชกับประเทศกําลังพัฒนาหรือไม และอยางไร ประเด็นที่นาเปนหวงคือ
เงื่อนไขเกีย่ วกับปริมาณเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่ตองมีมากพอ และการไมมีธนาคารกลางเปน
ผูใหกูแหลงสุดทายแกสถาบันการเงิน ฝายหนึ่งเชื่อวาประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังไมพรอมที่ใช
ระบบนี้ เพราะยังไมมีปริมาณทุนสํารองระหวางประเทศที่เพียงพอ และยังไมมีสถาบันการเงินที่
ตานทานความผันผวนทางการเงินไดดี สวนอีกฝายหนึง่ ก็เชื่อวา ความเพียงพอของปริมาณทุนสํารอง
ยอมขึ้นอยูก ับอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรกําหนดไวตั้งแตตน ถาไมกําหนดคาเงินไวสงู เกินไป ประเทศก็ไม
จําเปนตองมีปริมาณทุนสํารองไวมาก (ความเห็นของ Hanke ใน Frankel, 1995) ในขณะเดียวกัน
ถึงแมวาจะไมมีธนาคารเปนผูใหกูแหลงสุดทายก็ตาม แตสถาบันการเงินก็สามารถหาหลักประกันจาก
ตางประเทศเพือ่ ใหมีผูใหกูแหลงสุดทายในกรณีคับขันได (Dornbusch, 1998)
สําหรับกรณีประเทศไทย
ดูเหมือนจะเสีย่ งเกินไปและไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะนําเอาระบบ
คณะกรรมการเงินตรามาใช โดยทัว่ ไป เราไมเคยเผชิญหนากับปญหาเงินเฟอประเภท hyperinflation
เชนที่เคยเกิดขึน้ ในกลุมประเทศละตินอเมริกา
จึงไมมีความจําเปนที่จะตองอาศัยเสถียรภาพจาก
ภายนอกในการแกปญหาเงินเฟอ เรามีการกระจายแหลงและตลาดสินคาในการนําเขาและสงออก มิได
คาขายแบบกระจุกตัวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ถาจะใชดอลลารสหรัฐฯ เปน peg currency ก็ยงั ไมมี
ขอพิสูจนหรือหลักประกันทีบ่ งชี้วา อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ จะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของไทย
อุปสรรคสําคัญก็คือ เงื่อนไขเกี่ยวกับ "ความเชื่อมั่นในกฎกติกา" สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ประกอบกับระบบสถาบันการเงิน คงสรางแรงกดดันใหทางการไมสามารถรักษากฎกติกาที่เครงครัดได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีทมี่ ีการไหลออกของทุนเปนจํานวนมาก
บางประเทศทีม่ ีแนวนโยบายเอนเอียงมาทางระบบคณะกรรมการเงินตรา ไดพยายามแกไข
ขอบกพรองในสวนที่เกี่ยวกับปริมาณทุนสํารองและความเชื่อมั่นโดยวิธีการเปลี่ยนมาใชเงินสกุลหลัก
(คือ ดอลลารสหรัฐฯ) แทนเงินตราของตนเองเลย (หรือที่เรียกวิธีการนี้วา dollarization) วิธีการนี้เปน
เสมือนการยกเลิกอิสรภาพดานการเงิน และปลอยใหตลาดเงินและสภาพเศรษฐกิจขึ้นอยูกับนโยบาย
การเงินของสหรัฐฯนัน่ เอง อารเจนตินาและเอลซาวาดาร เปนสองประเทศที่กําลังพิจารณาจะใชวธิ ีการ
dollarization นี้ นักเศรษฐศาสตรบางคนมีแนวคิดวาประเทศที่มีปญหาการรักษาคาเงินของตนเอง ควร
หันไปใชเงินระหวางประเทศ (international currency) หรือ เงินของหลายประเทศ (supranational
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currencies เชน เงินยูโร) แทนเงินของตนเอง (Hausmann, 1988) สําหรับประเทศไทย หากเราสรุปวา
ระบบคณะกรรมการเงินตรายังไมเหมาะสมที่จะนํามาใช เราก็คงยังไมตองคิดในขณะนี้วา เราจะมุง ไป
ในแนวทาง dollarization
3.3 อัตราแลกเปลี่ยนที่ยดื หยุน และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี
หลังจากยกเลิกการใชระบบ Bretton Woods ในป ค.ศ. 1973 หลายประเทศไดหันมาใชระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยดื หยุน ทดแทนระบบ adjustable peg มากขึ้น การปลอยใหคาเงินมีความยืดหยุน
มากขึ้น เปนสวนหนึ่งของแนวโนมในโลกที่มีการใชนโยบายเศรษฐกิจที่เสรี และอาศัยกลไกการตลาด
มากขึ้น ในทศวรรษ 1980s ประเทศกําลังพัฒนาหลายแหงที่ประสบปญหาเงินเฟอ ปญหาหนี้
ตางประเทศ ปญหาตลาดสงออกในประเทศอุตสาหกรรม และปญหาการไหลเขาออกของทุนตางชาติ
ไดหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยดื หยุน มากขึ้น (Caramazza and Aziz, 1998)
ขอดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุน มีหลายประการ และนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงหลาย
ทานไดเคยบรรยายสรรพคุณของระบบนี้ไวเปนอยางดี อาจกลาวสรุปไดวา การปลอยใหคาเงินมีความ
ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามกลไกตลาด มีคุณประโยชนในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยางนอย 3
ประการคือ
ประการที่ 1 ทําหนาที่เปน "ตัวดูดซับแรงกระแทก" (หรือ shock absorber) ใหกับเศรษฐกิจ
ในยามที่ราคาสินคาสงออกสําคัญตกต่ํา ทําใหรายไดสงออกลดลงในระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุน
คาเงินก็จะลดลงตามกลไกตลาด ทําใหราคาสงออกทุกชนิดถูกลงในตลาดโลก ดึงดูดใหมีผูซื้อมากขึ้น
และรายไดสงออกก็จะกลับสูงขึ้น หากประเทศใชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การปรับตัวของเศรษฐกิจใน
สถานการณเชนนี้ อาจมีตนทุนและความยากลําบากมากกวา เชนอาจจะตองทําใหคาจางแรงงานลดลง
หรืออาจตองลดการจางงาน เพื่อใหสามารถสงออกไดมากขึ้น
ประการที่ 2 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุน เปดโอกาสใหทางการไดใชนโยบายการเงิน
อยางเสรีและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชนโยบายการเงินในการควบคุมแกไขปญหาเงินเฟอ
นโยบายการเงินที่เขมงวดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และทําใหคาเงินบาทแข็งขึ้น ซึ่งก็จะมีสวนสนับสนุน
ความพยายามที่จะทําใหการใชจายในประเทศลดลง เปนการบรรเทาปญหาเงินเฟอ ในขณะที่นโยบาย
การเงินที่เขมงวด ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะไมมีผลตอคาเงิน ทําใหเงินทุนไหลเขามาหา
กําไรจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึน้ และเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเงินเฟอ
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ประการที่ 3 ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุน คาเงินอาจจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ได ดังนั้น
จึงอาจทําใหการเก็งกําไรคาเงินมีความเสี่ยงมากขึ้น ความยืดหยุนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงลดแรงจูงใจ
สําหรับการเคลื่อนยายทุนระยะสั้นเพื่อประโยชนในการเก็งกําไร และเปนการลดความผันผวนของทุน
ระยะสั้นไดระดับหนึ่ง ทั้งนีโ้ ดยเปรียบเทียบกับกรณีระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งมักจะมีแตความเสี่ยง
เพียงทิศทางเดียวสําหรับผูเก็งกําไรในการโจมตีคาเงิน คือ ความเสี่ยงที่วา คาเงินจะไมลดลง (แตไมมี
โอกาสเพิ่มขึ้นเลย) จะเห็นไดวาเทาที่ผานมาประเทศทีม่ ีวิฤตทางการเงินและการโจมตีคาเงินสวนใหญ
มักจะเปนประเทศที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
.
อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศกําลังพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา การใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนทีย่ ดื หยุน มากขึ้นในโลก ก็มิใชวาจะปราศจากปญหาและขอบกพรอง มีการศึกษาพบวาความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (ทั้งที่เปน nominal และ real ) ในหลายประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนมาใช
ระบบยืดหยุน ที่สําคัญก็คือ มีหลักฐานทีช่ ี้ใหเห็นวา ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลใหการคา
ระหวางประเทศลดลง และมีขอพิสูจนวา ความผันผวนนี้ ในระยะสั้นมีสาเหตุมาจากการเก็งกําไรคาเงิน
(Frankel, 1995) ภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคของประเทศตางๆ ที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุนก็
ไมแตกตางจากประเทศที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่มากนัก (Caramazza and Aziz, 1998)
ในชุดนโยบายที่ 4 สวนผสมระหวางอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุนและการเคลื่อนยายทุนอยางเสรี
นาจะเหมาะสําหรับประเทศที่มีตลาดเงินและสถาบันการเงินที่ทํางานไดอยางสมบูรณเต็มที่ เชน ใน
ประเทศพัฒนาแลว แนวนโยบายที่อาศัยกลไกตลาดจะไดผลดีในสภาพที่กลไกตลาดทํางานไดดี โดยไม
มีความบิดเบือนหรือขอบกพรองที่กอใหเกิด "ความลมเหลวของตลาด" (market failure) แตในประเทศ
กําลังพัฒนาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเปนตัวกําหนดราคาสินคาและทรัพยสินในประเทศที่สําคัญยิ่ง ความผัน
ผวนปรวนแปรของทั้งคาเงินและปริมาณเงินทุนไหลเขาออกในชุดนโยบายที่ 4 อาจทําใหเกิดความไร
เสถียรภาพอยางรุนแรงในเศรษฐกิจขึ้นได
3.4 อัตราแลกเปลี่ยนที่ยดื หยุนแบบจํากัด และการควบคุมทุนเคลื่อนยาย
ถึงแมวาเราจะสรุปวา อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุน และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
อยางเสรี จะยังไมเหมาะกับกรณีของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย แตเราก็ตองยอมรับวา
นโยบายที่อาศัยกลไกตลาดในระดับหนึ่ง นาจะเปนเรือ่ งที่ดีและควรเปนเปาหมายในระยะยาว เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา กระแสโลกาภิวัตนและการเปดเสรีทางการเงิน ทําใหเงินทุนไหลเวียนทั่ว
โลก และการเก็งกําไรคาเงินโดยใชเงินทุนเหลานี้ เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาสําหรับประเทศขนาดเล็กที่
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ไมสามารถปรับตัวไดรวดเร็ว ดังนัน้ จึงมีขอเสนอวา ไทยก็ควรจะมีการควบคุมการไหลเขาออกของ
เงินทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงินทุนระยะสั้นซึ่งมีโอกาสเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็วและคาดไมถึง3 การ
ควบคุมเงินทุนประเภทนี้อาจจําเปน
ไมใชเพื่อปองกันเฉพาะการเก็งกําไรอันเกิดจากความผิดพลาด
บางอยางในประเทศเทานั้น แตเพื่อปองกันการเก็งกําไรอันเกิดจากผลกระทบที่ตอเนื่องมาจากปญหา
วิกฤตที่เริ่มขึ้นในประเทศอืน่ ๆ ดวย (หรือที่เรียกผลกระทบนี้วาเปน contagion effect)
การใชอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุนและการควบคุมเงินทุนเคลื่อนยาย จัดอยูในชุดนโยบายที่ 5
(ตามตารางขางตน) ในกรณีของไทย ระบบอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุน ในทางปฏิบัติ คงมิไดหมายถึงการ
ลอยคาเงินโดยเสรี (free floating หรือ independent floating) ซึ่งมักจะเปนแนวทางปฏิบัติของประเทศ
พัฒนาแลวที่มขี นาดใหญและมีเงินตราที่ใชกันแพรหลายทั่วโลก แตคงหมายถึงการลอยคาเงินแบบมี
การจัดการ (managed floating) คือ มีการแทรกแซงในตลาดโดยทางการเพื่อใหคาเงินอยูในระดับที่
"เหมาะสม" แตทางการก็ไมมีขอผูกมัดอยางเปดเผยวา เปาหมายของคาเงินคืออะไร ทางการของไทยได
ยึดแนวทางปฏิบัติแบบ managed floating มาตั้งแตลอยคาเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จนถึง
ปจจุบัน การกําหนดเปาหมายของคาเงินและการแทรกแซงในตลาด อาจใชวิธีการแบบอิงกฎเกณฑ
(rule-based) หรือวิธีการแบบอิงดุลยพินิจ (discretion-based) แตจะเปนวิธีใดก็ตาม การใชระบบ
manage floating ก็มีโอกาสที่จะจัดการแบบผิดพลาดได (mismanagement) หากกฎเกณฑในการ
ตัดสินใจไมเหมาะสม หรือหากดุลยพินิจทีใ่ ช อยูบนพื้นฐานของการประเมินสถานการณที่ผิดพลาด
ทางเลือกหนึ่งซึ่งนาจะลดขอผิดพลาดของระบบ managed floating ลงไดระดับหนึ่ง คือ
แนวนโยบายที่ทําใหเกิดความแนนอนและโปรงใสเกี่ยวกับคาของเงินมากขึ้น เพื่อใหการคาและการ
ลงทุนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุน เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนคา
ของเงินไปไดตามสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศ เราอาจเรียกทางเลือกนี้วา "ความยืดหยุน
แบบจํากัด" (limited flexibility) องคประกอบสําคัญของทางเลือกนี้คือ
•

3

การอิงคาเงินบาทใหมีลักษณะกระจายไปยังเงินตราอื่นๆ (ที่มีอยูใน basket อยูแลว) ที่ไมใช
คาเงินดอลลารสหรัฐมากขึ้น น้ําหนักที่ใชในการอิงควรสอดคลองกับโครงสรางการคาระหวาง
ไทยและประเทศเจาของ peg currency การปรับเปลี่ยนน้ําหนักจะทําใหคาเงินบาทเปลี่ยนแปลง

มีนักเศรษฐศาสตรหลายทานที่ศึกษาวิกฤตเศรษฐกิจในไทยและประเทศตางๆในเอเชีย และมีความเห็นสอดคลองกัน
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเงินทุนระยะสั้น (ดู อัมมาร, 2542 ; Cooper, 1999b ; Siamwalla and others, 1999 ;
Task Force, 1999) แตก็มีบางคนไมเห็นดวยกับการควบคุมเงินทุน (ดู Warr, 1999 และ Dornbusch, 1998)
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ตามคาเงินดอลลารสหรัฐฯ นอยลง และเปลี่ยนแปลงตามคาเงินสกุลหลักอื่นๆ (เชน เยน และ
มารคเยอรมัน) มากขึ้น ซึ่งก็จะทําใหโอกาสที่คาเงินบาทจะสูงเกินไป (หรือต่ําเกินไป) มีนอยลง
•

การประกาศกําหนดคาเงินบาทเพื่อใชเปนแนวทางในการแทรกแซงตลาดโดยมีเปาหมาย
ของคาเงิน ทั้งที่เปนคากลางและชวงการปรับคา (band) ทั้งนี้ โดยกําหนดชวงการปรับคาไวให
คอนขางกวาง (เชน + 5% ถึง + 10%) เพื่อไมจําเปนตองใหทางการเขาแทรกแซงมากนัก และ
เพื่อเปดโอกาสใหกลไกตลาดไดทํางานในระดับหนึ่ง

•

ทางการสามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายของคาเงินบาท โดยอาจจะใหเปลี่ยนเฉพาะคากลาง
หรือ อาจจะใหเปลี่ยนทั้งคากลางและชวงการปรับคาก็ได เมื่อเห็นวาเปาหมายเดิมไมมี "ความ
เหมาะสม" องคประกอบขอนี้เปนคุณสมบัติของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ crawling peg
ซี่งเคยมีใชในบางประเทศ

•

"ความเหมาะสม" ที่ใชพิจารณาขางตน อาจขึ้นอยูกับตัวแปร/ดัชนี ที่บงชี้ถึงสถานการณ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ไดแก ดุลบัญชีเดินสะพัด real effective exchange rate อัตราสวน
ระหวางหนี้ระยะสั้นและทุนสํารองระหวางประเทศ ฐานเงินและปริมาณเงิน และอัตราดอกเบี้ย
หากในอนาคตมีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจ (early warning system)4 ก็ควร
ใชตัวแปรที่อยูใ นระบบดังกลาวเปนดัชนีในการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายคาเงิน
บาทดวย เครื่องบงชี้ตางๆ เหลานี้นา จะชวยทําใหการตัดสินใจเกี่ยวกับคาของเงินมีความ
ผิดพลาดนอยลง ไมวาการตัดสินใจจะเปนแบบ rule-based หรือ discretion-based

มาตรการควบคุมเงินทุนระยะสั้นเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งในชุดนโยบายที่ 5
วัตถุประสงคหลักของมาตรการนี้ก็เพื่อปองกันไมใหเงินทุนตางชาติเขามาเก็งกําไรโจมตีคาเงินจนสงผล
เลวรายถึงขั้นวิกฤต และเพือ่ ใหโครงสรางของหนี้ตางประเทศมีอายุชาํ ระคืนที่ยาวขึน้ ในชวงกอนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ (ชวงป 2538 และ 2539) ทางการไทยไดใชมาตรการกําหนดสํารองเงินฝากใน NBR
และเงินกูระยะสั้นจากตางประเทศที่ระดับ 7% ซึ่งก็ทําใหโครงสรางอายุเงินกูย าวขึ้น (รังสรรค และ
ชัชวรุตม, 2543) แตก็ดูเหมือนจะไมชว ยใหสถานการณดีขึ้นเทาใดนัก ในการพิจารณาเลือกวิธีการ
4

ดูตัวอยางตัวแปรที่ใชในการสราง early warning system ในงานของ Engwatana (1999)
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ควบคุมเงินทุนระยะสั้นเพื่อใชเปนเครื่องมือเสริมในอนาคต
ทางการไทยนาจะไดประโยชนจาก
ประสบการณในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศทีใ่ ชมาตรการนี้มากอนแลว
มีนักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึ่งซึ่งไดประเมินผลของมาตรการนี้ในหลายประเทศ คือ นักวิจยั
ของ IMF (Ariyoshi and others, 2000) ไดศึกษาถึงการใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของเงินทุน
ใน 5 ประเทศในแตละชวงเวลา ไดแก บราซิล (1993-97) ชิลี (1991-98) โคลัมเบีย (1993-98) มาเลเซีย
(1994) และไทย (1995-97) ผลการศึกษาพบวา นอกจากมีการใชนโยบาย sterilization แลวยังมีมาตรการ
เสริมอื่นๆ ดวย ซึ่งสวนใหญเปนการควบคุมโดยอิงกลไกตลาด (market-based controls) เชน การเก็บ
ภาษีทางตรงและทางออม รวมทั้งการควบคุมในแงของการจัดการ (administrative controls) ตัวอยางที่
นาสนใจเปนกรณีที่ใชใน 3 ประเทศ ดังนี้
• บราซิล

เก็บภาษีโดยตรงจากเงินทุนไหลเขาบางประเภท โดยเงินทุนระยะสั้นจะถูกเก็บ
ภาษีในอัตราทีส่ ูงกวาเงินทุนระยะยาว
• ชิลี ใชมาตรการที่เรียกวา “Unremunerated Reserve Requirement (URR)” โดยบังคับให
นําบางสวนของเงินทุนไหลเขาระยะสั้นไปฝากไวกับทางการโดยไมไดรับดอกเบีย้ ซึ่งก็
เทากับเปนการเก็บภาษีทางออมนั่นเอง
• มาเลเซีย ใชมาตรการที่คอนขางเขมงวด เชน หามชาวตางชาติดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
บางประเภท บังคับใหสาขาของธนาคารตางชาติตองดํารงเงินสํารอง (reserve requirement)
เปนเงินริงกิต เปนตน
ผลการศึกษาไดใหขอสรุปวา มาตรการที่ใชในแตละประเทศมีประสิทธิผลในระดับที่แตกตาง
กัน แตผลโดยทั่วไปปรากฏวา ถึงแมขนาดของเงินทุนไหลเขาไมไดลดลงมากนัก แตก็มีผลทําใหทุน
ระยะสั้นมีสัดสวนลดลง
โดยเงื่อนไขสําคัญของการควบคุมใหไดผลนั้นก็คือขอบเขตของมาตรการ
จะตองครอบคลุมทุนไหลเขาระยะสั้นทุกประเภท แตก็จะทําใหทางการตองเสียคาใชจายในการบริหาร
จัดการคอนขางสูง
อยางไรก็ดี การควบคุมเงินทุนไหลเขามักจะไดผลในชวงสั้นๆ เพราะในระยะยาวมาตรการ
ตางๆจะไมมีผลตอปริมาณและโครงสรางของทุนที่ไหลเขา เนื่องจากภาคเอกชนเริม่ มีการปรับตัวโดย
แสวงหาทางหลีกเลี่ยงกฎเกณฑของทางการ ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอื่นๆ ควบคูไ ปดวย
นโยบายที่สําคัญคือ นโยบายทางการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุน มากขึ้น รวมทั้งการ
กํากับดูแลระบบสถาบันการเงินอยางรอบคอบ
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เปนที่นาสังเกตวา การศึกษามาตรการควบคุมเงินทุนระยะสั้นสวนใหญสรุปวา มาตรการ URR
ของชิลีมีประสิทธิผลทําใหการดําเนินนโยบายการเงินและการบริหารโครงสรางหนี้ตางประเทศบรรลุ
วัตถุประสงคในเกณฑที่นาพอใจ ในขณะที่ Edwards (1999) ซึ่งเปนนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของชิลี
เห็นวา ความสําเร็จในการควบคุมทุนระยะสั้นของชิลีในชวง 1991-1998 นั้นคอนขางมีการประโคมขาว
เกินความเปนจริง
เพราะหนี้ตางประเทศระยะสั้นก็ไมไดลดลงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม
ละตินอเมริกันดวยกัน อีกทั้งยังไมชวยชะลอการเพิ่มขึ้นของคาเงินที่แทจริง แตความสําเร็จที่แทจริงเกิด
จากการเริ่มปฏิรูปสถาบันการเงินมาตั้งแต ค.ศ. 1986 โดยมีระบบการกํากับและตรวจสอบที่รัดกุมมาก
ขึ้น (เชน ในชวงกอน 1986 ทางการไมไดควบคุมการกูยืมจากตางประเทศเพือ่ เก็งกําไรในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และเพื่อใหกแู กผูถือหุน รายใหญของธนาคาร) จึงทําใหระบบสถาบันการเงินเริ่มมี
ความมั่นคงตั้งแตนั้นมา ตามความเห็นของ Edwards นั้น นโยบายการควบคุมเงินทุนระยะสั้นควรเปน
มาตรการชั่วคราวและจะตองยกเลิกไปในที่สุด เพราะสิ่งที่มีความสําคัญมากกวานั้นก็คือ นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม อัตราแลกเปลี่ยนที่ไมตายตัว (rigid) จนเกินไป และการกํากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินที่รัดกุม ทั้งนี้เพื่อลดปญหา moral hazard และการคอรรัปชั่น
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะสรุปวา ชิลีประสบความสําเร็จในการใชมาตรการควบคุมเงินทุนระยะ
สั้น แตประเด็นที่วาประเทศอื่น ควรเลือกใชมาตรการแบบชิลีหรือไมนนั้ ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู ฝาย
หนึ่งไมเชื่อวาประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ จะนําเอามาตรการ URR ของชิลีไปใชอยางไดผลดี เพราะมี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงสรางทางสถาบันและสภาพเศรษฐกิจที่ไมเหมือนกับในชิลี
(Dornbusch 1998; Laurens and Cardoso, 1998 อางใน รังสรรคและชัชวรุตม, 2543) แตก็มีอีกฝายหนึ่ง
ซึ่งเชื่อวา IMF ควรแนะนําใหประเทศกําลังพัฒนาที่มีปญ
 หาระบบการเงินหันมาใชมาตรการแบบชิลี
เพื่อจัดการกับปญหาเงินทุนระยะสั้นจากตางประเทศ (Task Force, 1999)
3.5 การปรับปรุงระบบสถาบันการเงิน
การปรับปรุงระบบสถาบันการเงินเปนนโยบายที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการฟนฟู
เศรษฐกิจภายหลังวิกฤต ไมวาประเทศจะเลือกใชชุดนโยบายมหภาคใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงิน
เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
วิกฤตครั้งนี้ชี้ใหเห็น
ขอบกพรองของนโยบายการกํากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินตามที่กลาวไวในตอนที่ 2 แลว
ดังนั้น ขอเสนอสวนใหญในการปรับปรุงสถาบันการเงิน จึงเปนไปในทิศทางของการปรับปรุง
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มาตรฐานการพัฒนาและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
กันระหวางประเทศ ขอเสนอเหลานี้แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (BOT, 1998 และ Goldstein, 1998)
• จัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก (deposit insurance) ซึ่งใหหลักประกันระดับหนึ่งสําหรับ

เฉพาะเงินฝากของผูฝากเงินรายยอย
โดยไมเปนการสงเสริมพฤติกรรมเสี่ยงของ
ธนาคารและเจาหนี้ (เชน การเก็บคาเบี้ยประกัน โดยปรับตามอัตราความเสี่ยงของ
ธนาคารแตละแหง เปนตน)
• การสรางเสริมฐานทุนของธนาคาร

โดยการจัดชั้นหนี้และสํารองเงินเผื่อหนี้สูญที่
เขมงวด การเพิ่มทุน การกําหนดอัตราสวนทุนใหพอเพียง การปรับปรุงวิธีการลงบัญชี
รับรูรายไดคางรับ และการเปดโอกาสใหตางชาติถือหุนไดมากขึ้น

• การปรับปรุงวิธีการวิเคราะหและบริหารสินเชื่อ

ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน ถูกตอง และทันเวลา และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร
ธนาคาร

สวนใหญของขอเสนอดังกลาวไดปรากฏในหนังสือแสดงเจตจํานงของรัฐบาลไทย เพื่อเปน
สวนหนึ่งของเงื่อนไขในการขอรับความชวยเหลือจาก IMF แลว และทางการไทยก็ไดดําเนินการตาม
ขอเสนอเหลานี้ไปบางแลว
การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับใหเหมาะสมเปนเรือ่ งสําคัญ แตขอบกพรองในอดีตมักเกิด
จากการบังคับใช ปญหาในทางปฏิบัตสิ วนหนึ่งเปนเพราะธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถกํากับ
ตรวจสอบสถาบันการเงินไดอยางทั่วถึง
จึงเปดโอกาสใหสถาบันการเงินหลายแหงประกอบกิจการ
ไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว ฉะนั้น การปรับปรุงมาตรฐานจึงจําเปนตองดําเนินการควบคูไปกับการ
ปรับปรุงองคกร และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ทําหนาที่กํากับตรวจสอบดวย ประเด็น
หนึ่งซึ่งควรมีการพิจารณาคือ ขอเสนอของ ศปร. ที่ใหมอี งคกรกํากับดูแลสถาบันการเงินเปนหนวยงาน
ที่แยกออกจากสังกัดของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหงานกํากับดูแลทําไดโดยอิสระ ปราศจาก
ขอจํากัดของนโยบายการเงิน ซึ่งยังคงเปนหนาที่หลักของธนาคารกลาง ประสบการณในประเทศตางๆ
มีทั้งกรณีที่การกํากับดูแลสถาบันการเงินเปนหนาทีห่ นึ่งของธนาคารกลาง และกรณีที่มีการแยกหนาที่
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กันระหวางสององคกร ทั้งสองกรณีตางก็มที ั้งขอดีและขอเสียก้ํากึ่งกัน5 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2543
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติธุรกิจธนาคารพาณิชยฯ ซึ่งระบุวา
"ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินเพียงองคกรเดียว"
ดูเหมือนวารัฐบาลจะหาขอยุติในประเด็นนีไ้ ดแลว แตในดานวิชาการ ประเด็นนี้คงเปนเรื่องที่จะตอง
ถกเถียงเพื่อหาขอสรุปที่สมเหตุสมผลกันตอไป
4. บทสรุป
บทความนี้อาศัยผลการศึกษาตางๆ ซึ่งนําไปสูขอสรุปวา วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในป 2540
เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โดยเฉพาะที่เกีย่ วกับการเงินระหวาง
ประเทศ การเปดเสรีบัญชีทุนระหวางประเทศและการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ดึงดูดใหเงินทุน
ระยะสั้นไหลเขามามากเกินไป ทําใหนโยบายการเงินใชไมไดผลและคาเงินบาทที่แทจริงสูงเกินไป
การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยอาศัยเงินกูจ ากตางชาติมีสวนเพิ่มความเสี่ยงจากการเก็งกําไร
ในธุรกิจ ในทีส่ ุดการสงออกที่ชะงักงันในป 2539 และการตื่นตระหนกของนักลงทุนระหวางประเทศจึง
กลายเปนการ "จุดชนวนระเบิด" ทําใหเงินทุนไหลออก มีการเก็งกําไรคาเงินบาท และสถานการณ
เลวรายเขาสูขั้นวิกฤต
การวิเคราะหทางเลือกชุดนโยบายใหผลสรุปวา ประเทศควรพิจารณาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยืดหยุนแบบจํากัด กลาวคือ อิงคาเงินบาทกับดอลลารสหรัฐฯ นอยลง กําหนดชวงปรับคา (band) ให
กวางขึ้น และปรับเปลี่ยนคากลางและชวงปรับคาไดเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมโดยอาศัยดัชนี
การเงินที่สําคัญเปนเครื่องบงชี้ ในขณะเดียวกันก็ควรนํามาตรฐานการควบคุมมาใชเพื่อกํากับดูแลไมให
หนี้ตางประเทศระยะสั้นมีสดั สวนสูงเกินไป มาตรการสําคัญที่จําเปนอีกประการหนึ่ง คือ ปรับปรุง
เครื่องมือในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ทั้งนี้โดยวิธีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการบังคับใชให
เปนไปตามมาตรฐานอยางเครงครัด
มีนาคม 2543
5

ดู การวิเคราะหขอดีขอเสียของหนาที่กํากับตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารกลางในรังสรรค (2541, บทที่ 5)
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