จากระบบอัตราแลกเปลี่ยนอิงตะกราเงิน
สูระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

“คาเงินบาท” มีสองความหมาย ความหมายหนึ่งเปน “คาเงินภายใน” ซึ่งหมายถึงอํานาจ
ซื้อของเงินบาทภายในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งสัมพันธกับดัชนีราคาและภาวะเงินเฟอ / เงินฝด
กลาวคือ หากอัตราเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจไทยยิ่งสูงมากเทาไร เงินบาทก็ยิ่งมีคาลดลงมากเทา
นัน้ โดยมากคาเงินภายในมักมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลดลง นั่นคืออํานาจซื้อของเงินภายใน
ระบบเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ บางชวงก็ลดลงมาก บางชวงก็ลดนอย
อีกความหมายหนึง่ เปน “คาเงินภายนอก” ซึ่งหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับ
เงินตราตางประเทศ นั่นคือ จํานวนเงินบาทที่สามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินตราตางประเทศ 1 หนวย
ตามปกติคาเงินภายนอกนี้อาจมีการเพิ่มคาหรือลดคาก็ได
โดยทั่วไปเมื่อเอยถึง “คาเงินบาท” มักจะหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนอันเปนคาเงินภายนอก
และหากจะหมายถึงคาเงินภายในก็มักจะเลี่ยงไปกลาวถึงอัตราเงินเฟอ / อัตราเงินฝดแทน
หน ว ยงานที่ รับผิดชอบดูแลการกํ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไดแก ธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยมีกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Equalization Fund, EEF)
เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง เทาที่ผานมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกําหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินบาทหลายครั้ง ตามลําดับดังนี้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (พ.ศ.2506-2521)
ในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary
Fund, IMF) การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจึงตองยึดตามกติกาของ IMF อยางเครงครัด นั่น
คือ ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate System) หรือระบบคาเสมอภาค (Par
Value System) ระบบนีม้ เี ปาหมายหลัก คือ การพยายามรักษาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท
กับดอลลาร สรอ. ใหอยูในระดับคงที่ ขอดีคือ ชวยใหผูนําเขาและผูสงออกมีความมั่นใจวาตนจะ
ตองจายหรือรับเงินในรูปเงินบาทเปนจํ านวนที่แนนอนเทาไร แตขณะเดียวกันก็มีขอเสียหลาย
ประการ ในชวงทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกายกเลิกพันธะการรับแลกเงิน
ดอลลาร สรอ.เปนทองคําจากธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ ทําใหประเทศตาง ๆ รวมทั้งไทย
ตองยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่อิงกับคาเงินดอลลาร สรอ.
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน (พ.ศ.2521-2524)

เมือ่ มีการยุตริ ะบบคาเสมอภาคอยางเปนทางการในเดือนเมษายน 2521 ก็มีการนําระบบ
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน (Daily Fixing System) มาใชเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2521
ตัวแทนของธนาคารพาณิชยตาง ๆ และเจาหนาที่ของ EEF จะพบปะกันตอนเชาของทุกวันทําการ
เพื่อรวมกันกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท โดยพิจารณาจากอุปสงคและอุปทานของดอลลาร
สรอ.
ในชวงทีม่ กี ารใชระบบนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในตลาดเงินตราตางประเทศเคลื่อนไหว
จาก 20.19 - 20.40 บาทตอหนึ่งดอลลาร สรอ. ณ ปลายป 2521 มาเปน 20.64 - 21.00 บาทตอ
หนึ่งดอลลาร สรอ. ในชวงแรกของป 2524
เนื่องจากระบบนี้ตองอาศัยการพบปะของบุคคลจากหลายหนวยงาน การกําหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นรายวันจึงมีตนทุนสูง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงยกเลิกวิธีการดังกลาว
อัตราแลกเปลี่ยนกําหนดโดย EEF (พ.ศ.2524-2527)
เมื่อยกเลิก Daily Fixing System แลว ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหอํานาจ EEF ตาม
ลําพังในการปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพอุปสงคและอุปทานในตลาดเงินตราตาง
ประเทศ ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน EEF ไดกําหนดอัตรา
ซือ้ และอัตราขายระหวางเงินบาทกับดอลลาร สรอ. โดยประกาศเปนรายวัน
ในป 2524 ตลอดป ดอลลาร สรอ. มีคา เพิ่มขึ้น ๆ ทําใหเงินบาทมีคาสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งมี
ผลทางลบตอการสงออกของไทย EEF จึงประกาศลดคาเงินบาทลงรอยละ 8.7 ทําใหอัตราแลก
เปลีย่ นเงินบาทลดลงจาก 21.00 บาท เปน 23.00 บาทตอหนึ่งดอลลาร สรอ.
ครัน้ ถึงชวง พ.ศ.2525-2526 ดอลลาร สรอ. ในตลาดเงินตราตางประเทศมีคาออนลงจาก
ชวงกอน EEF จึงสามารถกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 23.00 บาทตอหนึ่งดอลลาร ตลอดชวง 2
ปดังกลาว
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยอิงกับเงินหลายสกุล (พ.ศ.2527 – 2540)
ในปลายป 2526 คาเงินดอลลาร สรอ. กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เจาหนาที่ทางการเงิน
ไดมองเห็นวา การผูกคาเงินบาทไวกับดอลลาร สรอ. เพียงสกุลเดียว จักเปนผลเสียมากกวาผลดี
เนื่ อ งจากไทยมิ ไ ด มี ก ารติ ด ต อ ทางเศรษฐกิ จ เฉพาะกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าเท า นั้ น แต ยั ง
ติดตอคาขายกับประเทศอื่น ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุนและตลาดรวมยุโรป การปรับ
คาเงินบาทในสัดสวนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของคาเงินดอลลาร สรอ. ทําใหไทยเสียประโยชนกับ
ประเทศคูคาสําคัญอี่น ๆ ดังนัน้ จึงเห็นควรกําหนดคาเงินบาทไวกับ “กลุม สกุลเงิน” หรือ “ตะกรา
เงิน” (Basket of Currencies) ทีเ่ ปนประเทศคูคาสําคัญของไทย

EEF กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลาง (middle rate) ระหวางเงินบาทและดอลลาร สรอ.
โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ 3 ประการ ดังนี้
(ก) กําหนดกลุม สกุลเงิน และการถวงนํ้าหนักของแตละสกุลเงิน ทั้งนี้โดยไมเปดเผยวาการ
ถวงนําหนั
้ กของแตละสกุลเงินใน “ตะกรา” จะเปนเทาไร
(ข)ปริมาณการซื้อขายดอลลาร สรอ. ที่ผานมา
(ค) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระการสงออก การสั่ง
เขา และระดับราคาสินคาโดยทั่วไปภายในประเทศ
ตัง้ แตเริม่ ใชระบบดังกลาวในปลายป 2527 อัตราแลกเปลี่ยนกลางมีการเคลื่อนไหวอยูในชวง
26.04-28.25 บาทตอหนึ่งดอลลาร สรอ.
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลกับคาเงินบาทสูงเกินจริง
ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยขาดดุลขนาดใหญตอเนื่องมาตั้งแตป 2532 เปนตนมา ยังผล
ใหอตั ราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลาร สรอ. ทีเ่ ปนจริงอยูสูงกวา “อัตราแลกเปลี่ยนกลาง”
อยางมาก

จากรูปที่ 1 เสน D และเสน S คือเสนอุปสงคและเสนอุปทานของเงินดอลลาร สรอ. ใน
ตลาดเงินตราตางประเทศของไทย ในชวงป 2535 - 2537 อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ประมาณ 25.3025.60 บาท ตอ 1 ดอลลาร สรอ. และ มีการเปลี่ยนแปลงอยูในชวงที่แคบมาก แตเนื่องจากดุล

บัญชีเดินสะพัดของไทยขาดดุลขนาดใหญและขาดดุลติดตอกันมาหลายป อัตราแลกเปลี่ยนที่แท
จริงซึ่งกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานในตลาดเงินตราตางประเทศของไทยจึงขยับสูงขึ้นและสูงกวา
25.60 บาท ตอ 1 ดอลลาร สรอ. มากขึ้นเรื่อย ๆ
ในชวงป 2537 – 1 กรกฎาคม 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยึดนโยบายอัตราแลก
เปลีย่ นคงที่ นั่นคือ กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกลางไวที่ประมาณ 25.60 บาท ตอ 1 ดอลลาร สรอ.
โดยไมมกี ารทบทวนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถาณการณโลกที่เปลี่ยนไป การ
ปลอยใหอตั ราแลกเปลี่ยนที่แทจริงอยูสูงกวาอัตราแลกเปลี่ยนกลาง จึงมีผลเปนการใหรางวัลแกผู
นําเขาและผูท ใี่ ชจายเงินตราตางประเทศดานอื่น แตเปนการลงโทษผูสงออกและผูที่หารายไดเงิน
ตราตางประเทศเขาประเทศ
หาก EEF ใชวิธีขายดอลลาร สรอ. ไปเรื่อย ๆ เพื่อกดใหอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงลดลง
มา ก็จะตองสูญเสียทุนสํารองไปเรื่อย ๆ หากไมไดแกไขที่ตนเหตุคือลดการขาดดุลในบัญชีเดิน
สะพัด สักวันหนึง่ ทุนสํารองก็จะเหลือนอยจนถึงขีดอันตราย การติดตอทางเศรษฐกิจกับตาง
ประเทศก็จักพังทะลาย
ตามหลักเกณฑการกําหนด “อัตราแลกเปลี่ยนกลาง” ดังกลาวขางตน เมื่อวิเคราะหไดวา
ตนเหตุสาคั
ํ ญอยูที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลขนาดใหญเรื้อรัง ก็ควรปรับอัตราแลกเปลี่ยนกลางให
สูงขึน้ วันละเล็กละนอยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง อยางเชนตั้งเปาปรับใหสูงขึ้นปละ 3-4 เปอร
เซนต รวม 3-4 ปก็สามารถปรับไดเกิน 10 เปอรเซนตแลว
เหตุใดชวง 3-4 ปที่ผานมา EEF จึงไมทําหนาที่ของตนเทาที่ควร ปลอยปละมาจนอัตรา
แลกเปลีย่ นที่ EEF กําหนดกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริงอยูหางกันมาก จนนักเก็งกําไรเห็นทะลุปรุ
โปรงแลววา EEF ไมมีปญญาทุมขายดอลลารเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยน “เทียม” นั้นไวไดอีกตอไป
EEF มีทางเลือกอยู 2 ทาง ทางหนึ่ง คือใชวิธีการแบบเดิม เพียงแตกําหนดอัตราแลก
เปลีย่ นกลางใหมที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนจริง อีกทางหนึ่ง คือหันไปพึ่งหลักเศรษฐ
ศาสตรเบือ้ งตน “ญาติเกาแก” ที่ EEF ไมไดไปมาหาสูนานแลว นั่นคือการปลอยใหอัตราแลก
เปลีย่ น “เทียม” นัน้ “ลอยตัว” ปลอยใหอุปสงคและอุปทานทําหนาที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูก
ตอง
อยางไรก็ตาม จากรายงานของ ศปร. พบวามีการปนเกลียวระหวางผูจัดการ EEF และผูวา
การ ธปท. ผูว าการ ธปท.ไดเลือกทางเลือกที่สาม โดยใหฝายการธนาคารปกปองการโจมตีคาเงิน
บาทดวยธุรกรรม Swap แตประสบความลมเหลวจนทายสุดไมมีทางเลือกอื่นนอกจากประกาศใช
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540
กรณีวกิ ฤตคาเงินบาทที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เผยใหเห็นวาการบริหารงานของ ธปท. มีความบก
พรองอยางหนัก ซึ่งสะสมมาตั้งแตชวงที่นายวิจิตร สุพินิจ เปนผูวาการ ธปท. มีการรวบอํานาจและ

ขาดจริยธรรม ในชวงป 2537-2539 นายวิจิตร สุพินิจ มัวหมองในการจัดการกรณีธนาคารกรุงเทพ
ณิชยการ สาละวนกับปญหาที่พัวพันจนไมมีเวลาบริหารงาน เมื่อนายวิจิตรพนจากตําแหนง รัฐ
บาลพลเอกชวลิต ไดตั้งนายเริงชัย มะระกานนท เปนผูวาการ ซึ่งไมมีความรูและประสบการณใน
การบริการคาเงินบาท นายเริงชัย ไดใชธุรกรรม Swap ปกปองการโจมตีคาเงินบาทจนระเบิดลุก
ลามเปนวิกฤตเศรษฐกิจตอเนื่องกันมา
การทํางานในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว กับระบบอัตราแลกเปลี่ยนไมคงที่ เปนระบบเดียวกัน มีคํา
เรียกในภาษาอังกฤษหลายคํา ไดแก freely, fluctuating และ floating exchange rate system
เมื่อ ธปท. ปลอยคาเงินบาทลอยตัว สิ่งที่ตามมาทันทีคือสินคาเขาคิดเปนเงินบาทมีราคา
สูงขึน้ การอุปโภคบริโภคของคนไทยในปจจุบันพัวพันกับสินคาเขาคอนขางสูง ราคาสินคาอุปโภค
บริโภคตาง ๆ จึงปรับตัวสูงขึ้น ผูคนรองวา “ไหนวาคาเงินบาทลอยตัว ที่แทคาเงินบาทจมลงตาง
หาก”
นีเ่ ปนเรือ่ งของภาษา คําวา “ลอยตัว” ในกรณีระบบอัตราแลกเปลี่ยนมาจากคําวา “float”
เสมือนการลอยตัวในนํ้า ซึ่งลอยขึ้นสูงหรือลอยลงตํ่าก็ไดตามกระแสนํ้า
ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนไมคงที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศจะกําหนดโดย
อุปสงคและอุปทานในตลาดเงินตราตางประเทศ จึงมีแตอัตราแลกเปลี่ยนตลาด ไมมีอัตราแลก
เปลี่ยนที่กําหนดโดยทางการ โดยทั่วไปรัฐบาลไมจําเปนตองเขาไปแทรกแซงตลาดเงินตราตาง
ประเทศ ปลอยใหกลไกตลาดทํางานไปอยางอิสระ
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือตํ่าลงตามอุปสงคและอุปทานของเงิน
ตราตางประเทศ ก็จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรทั้งภายในและตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ การลงทุน การคาสินคาและบริการระหวางประเทศจะมีตนทุนตรงกับความเปนจริงมากขึ้น
ซึง่ ตองคํานึงทัง้ ตนทุนเอกชนและตนทุนสังคม เปนการแกปญหาดุลการชําระเงินแบบอัตโนมัติ ไม
ตองมี EEF หรือคณะบุคคลคอยปรับสูอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม
ยกตัวอยาง ประเทศไทย มีปญหาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล มูลคาการสงออกนอยกวามูล
คาการนําเขา เงินตราตางประเทศไหลออกมากกวาเงินตราตางประเทศไหลเขา อุปสงคตอเงินตรา
ตางประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานของเงินตราตางประเทศลดลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศจะปรับตัวสูงขึ้น ยังผลใหราคาสินคานําเขาคิดเปนเงินบาทสูงขึ้น ประเทศไทยจะนําเขา
นอยลง (เมือ่ ปจจัยอื่นไมเปลี่ยนแปลง) ในขณะเดียวกัน ราคาสินคาออกคิดเปนเงินดอลลาร สรอ.
ลดลง ตางประเทศที่ชําระคาสินคาดวยเงินดอลลาร สรอ. จะซื้อจากประเทศไทยมากขึ้น ดุลการ
คาและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะดีขึ้น

อนึง่ ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนี้ หากมีเหตุผลสมควร EEF ก็อาจเขาไปแทรกแซง
ตลาดเงินตราตางประเทศ แตทั้งนี้ตองกระทําดวยความรอบคอบและคํานึงถึงผลระยะยาวมาก
กวาระยะสั้น
-----------------พิมพครั้งแรกใน เศรษฐสาร ปที่ 11 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2540

