ฉบับที่ 22/2556
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในระยะนี้ มีกระแสข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการทาหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ซึ่งอาจทาให้สาธารณชนเกิดความสับสนและกระทบต่อความเชื่อมั่นในการทาหน้าที่ธนาคารกลางของ
ประเทศได้
ธปท. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชนและสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของ ธปท. อันเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่ทาหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศมากว่า 70 ปี โดยจะครอบคลุมใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่และความเป็นอิสระ
ของ ธปท. 2) การดูแลความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 3) การดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย และ 4)
การขาดทุนจากการดาเนินงานของ ธปท.
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องบทบาทหน้าที่และความเป็นอิสระของ ธปท.
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็น ธปท. หรือกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอื่นใด
ต่างมีจุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกัน คือ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจสามารถ
เติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน ไม่สะดุดหยุดลงจากปัญหาวิกฤตเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนมี
การกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือ
นโยบายการคลัง ต่างต้องสอดประสานให้เหมาะสมกับภาวะและพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 1 หรือ พรบ.ธปท. กาหนดพันธกิจหลักของ ธปท. ไว้อย่าง
ชัดเจนตามมาตรา 7 คือการดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและ
ระบบการชาระเงิน โดยต้องคานึ งถึงการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ บาลด้วย และมาตรา 28/8
กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จัดทาเป้าหมายของนโยบายการเงินทุกปี โดยทาความ
ตกลงร่วมกับรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ธปท. มีหน้าที่ตาม
มาตรา 60 และ 61 ในการจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินเสนอต่อรัฐมนตรีเป็นประจาทุกเดือน และรายงาน
ผลการดาเนินนโยบายของ ธปท. ต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน
ในทางปฏิบัติ กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้มีการประชุมหารือและประสานงานกัน อย่างสม่าเสมอ
โดยมีผู้ว่าการ ธปท. หรือผู้แทนร่วมอยู่ในคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ ร่วมกับ กระทรวงการคลังและ
หน่ วยงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ อื่น ๆ ตลอดจนมี การเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม คณะทางานกากับการบริห าร
นโยบายเศรษฐกิจ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประชุมเป็นรายสัปดาห์
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ในการพิจารณาประเด็นเชิงนโยบายต่างๆ นั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ว่าการ ธปท. และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง อาจมีความเห็น หรือมุมมองที่แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะการให้น้าหนักกับเศรษฐกิจในระยะ
สั้นกับระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการหารือและพิจารณาในภาพรวมว่า การดาเนินการอย่างไรจะเป็นผลดีที่สุดต่อ
ประเทศ ในเมื่อทุกๆ ฝ่ายต่างมีความหวังดีต่อประเทศเป็นที่ตั้ง ดังนั้น การร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้าน โดย
ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ย่อมจะนาไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
ประเทศไทยเลือกใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น หรือ Flexible Inflation Targeting ใน
การด าเนิ น นโยบายการเงิ น ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ ธ นาคารกลางใช้ กั น แพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น แม้ จ ะมี ชื่ อ ว่ า
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ แต่ในการตัดสินนโยบายนั้นมีการพิจารณาด้านการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเสมอ
การที่ ธปท. เลือกใช้เป้าหมายเงินเฟ้อในการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ก็ เพราะการมีระดับอัตราเงินเฟ้อที่
เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็น (prerequisite) ทีจ่ ะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ประชาชนกินดีอยู่ดี
ในการพิจารณาตัดสินนโยบายการเงินเพื่อให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้นั้น
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งประกอบด้วยทั้งผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง จะพิจารณาข้อมูล รอบด้าน
และตัดสิ น นโยบายในลั กษณะมองไปข้างหน้า ไม่ได้มุ่งให้ความสาคัญ แต่เฉพาะเสถียรภาพด้า นราคาหรือ
เงินเฟ้อ แต่ให้ความสาคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และคานึงถึงการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในขณะนั้นด้วย โดยมุ่งให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงศักยภาพ ตลอดจนพยายามรักษาสมดุล
ของภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ
ทั้ง นี้ จากผลการศึ ก ษาและการประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ กองทุ น การเงิ น ระหว่า งประเทศ
ตลอดจนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา 2 สะท้อนว่าการดาเนินนโยบายการเงินของไทย
เป็ น ที่เชื่อถือและยอมรับ มีกระบวนการที่ชัดเจน มีความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ประเด็นที่สอง การดูแลความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
การแข็งค่าของเงินบาทประมาณร้อยละ 4 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นผลจากทั้งปัจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศที่เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยปัจจัยภายนอกคือ ความอ่อนแอของ
เศรษฐกิจประเทศหลักและการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษที่ เน้นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่
ระบบ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของประเทศเหล่านี้อยู่ในระดับต่ามาก นักลงทุนที่ต้องการแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงจาเป็นต้องกระจายการลงทุนไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีผลตอบแทน
ที่สูงกว่า รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีปัจจัยภายในประเทศที่ ดึงดูดการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค เนื่องจากมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี สะท้อนจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ประมาณร้อยละ 5 ซึ่ง
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สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ร้อยละ 4.23 และค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว ที่ร้อยละ 1.34 ภาครัฐมีโครงการ
ลงทุนต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี
ต้ น ทุ น การด าเนิ น การที่ ถู ก ลง อั น จะเป็ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของประเทศ นอกจากนี้
เสถียรภาพทางการเมืองและระบบสถาบันการเงินของไทยโดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นปัจจัยเสริมให้ไทยเป็น
ที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยจะต่ากว่าหลายประเทศในภูมิภาค ทาให้ในช่ว ง
กลางเดือนเมษายน ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุด ถึงประมาณร้อยละ 6.5 จากต้นปีและแข็งค่ามากในที่สุดใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา แรงกดดันต่อค่าเงินบาทผ่อนคลายลงบ้างหลังจากที่ค่าเงิน
บาทแข็งค่าไปมากแล้วและนักลงทุนเริ่มกังวลว่าทางการอาจมีมาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้า ในขณะที่
เงินภูมิภาคก็เริ่มปรับแข็งค่าขึ้นหลังจากปัจจัยชั่วคราวของแต่ละประเทศ เช่ น ความกังวลเกี่ยวกับกรณีพิพาท
ในคาบสมุทรเกาหลี และการเลือกตั้งในมาเลเซีย เริ่มหมดไป
หากมองในระยะยาว เงินบาทที่โน้มแข็งค่าขึ้นนับตั้งแต่หลังวิกฤตการเงินไทยปี 2540 สอดคล้องกับ
พัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลาดับของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจที่เติบโตดี ส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ
ได้มากขึ้น มีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น ได้ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นที่
นักลงทุนมีต่อเศรษฐกิจไทย แต่ก็เป็นแรงกดดันให้เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของเงินบาทก็
มีส่วนช่วยให้คนไทยซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศและใช้น้ามันในราคาที่ถูกลง ช่วยให้เอกชนไทยลงทุน
ในต่างประเทศได้ด้วยต้นทุนที่ลดลง และช่วยลดภาระหนี้ต่างประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย แม้ค่าเงินบาทจะมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทยก็ได้ปรับตัว โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ขยายตลาด
สินค้าส่งออก ตลอดจนใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีส่วนสาคัญใน
การช่วยลดทอนผลกระทบของค่าเงิน และทาให้ภาคการส่งออกของไทยยังขยายตัวได้ดีและเพิ่มส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศหลัก เช่น สหรัฐ ฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ดาเนินนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ทาให้นักลงทุนย้ายมาลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตดีและให้ผลตอบแทนสูง
กว่า ตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น หากค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามกลไก
ตลาดไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภูมิภาคและพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย ก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะใน
ภาวการณ์ที่ว่านี้ การฝื น ไม่ให้ ค่าเงิน เคลื่ อนไหวตามกลไกตลาดจะทาให้ ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาวลดลง เพราะภาคธุรกิจอาจขาดแรงจูงใจในการปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ได้ใช้โอกาสในการลงทุน และปรั บปรุงประสิท ธิภาพในการผลิต อย่างเต็มที่ ในขณะที่คู่แข่งปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
การแข็งค่าของเงินบาทในช่ว งต้นปีนี้ แม้ จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกแต่คาดว่าจะไม่ ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก โดยในไตรมาสแรก ทั้ง มูลค่าและปริมาณ
การส่งออกยังขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และจากข้อมูลเบื้องต้นของเดือนเมษายนที่
เงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็ว ธุรกิจที่บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีก็ยัง สามารถรองรับผลจาก
การแข็งค่าของเงินบาทได้ ทั้งนี้ จากการหารือเพื่อประเมินผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเศรษฐกิจ
ระหว่างส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และ ธปท. ภายใต้สมมติฐานการแข็งค่าของเงินบาทที่ระดับต่างๆ ได้ผลที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน โดย
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ค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2554
ค่าเฉลี่ยประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ G7 ปี 2556 (ที่มา: World Economic Outlook, IMF)
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พบว่าในกรณีเลวร้าย คือ สมมติให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วมากต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี ถึงแม้จะทาให้การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ปรับลดลงบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ ซึ่งไม่มีสัญญาณ
บ่งชี้ว่าการแข็งค่าของค่าเงินจะทาให้เศรษฐกิจหดตัวลงมากถึงขั้นวิกฤตแต่อย่างใด
จากการศึกษาพบว่า การส่งออกของไทยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นหลัก (รูปที่ 1:
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพของผู้ผลิตบางส่วน ที่ช่วยลดผลกระทบของค่าเงินแข็งต่อการขาย
สินค้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ของผู้ส่งออกเมื่อแปลงเป็นเงินบาทย่อมจะมีมูลค่าน้อยลง ประกอบกับการที่ผู้
ส่งออกของไทยส่วนใหญ่ไม่มีอานาจต่อรองราคาในรูป ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้กาไรและสภาพคล่องในรูปเงิน
บาทของผู้ ส่ ง ออกลดลงได้ การตั้ ง ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้ า ในรู ป สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศก็ อ าจท าได้ ย ากภายใต้
สถานการณ์ที่ค่าเงินมีความผันผวนสูง
ธปท. ตระหนั ก ดีว่ า ภาคธุ ร กิจ ขนาดเล็ ก ที่มี ศั กยภาพจากั ด ย่ อ มได้ รับ ผลกระทบมากกว่ า ธุร กิ จ
ขนาดใหญ่ ทางการจึงควรต้องมีมาตรการเยียวยาที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม เช่น การช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
และการค้าประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น
และยั่งยืนในการรับมือกับแนวโน้มค่าเงินบาท รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สาคัญ
ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการปรับ ขึ้นค่า จ้างขั้นต่า และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในส่ วนนี้ ธปท. ได้
ด าเนิ น การผลั ก ดั น มาตรการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ส่ ง ออก ทั้ ง ในด้ า นการผ่ อ นผั น เกณฑ์ ก ารถื อ ครองเงิ น ตรา
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารรายรับและรายจ่ายสกุลเงิน ต่างประเทศ และการพิจารณา
แนวทางการค้าประกันธุรกรรมซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของผู้ประกอบการรายเล็ก ร่วมกับบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในระยะนี้ที่ภาวะตลาดการเงินโลกมีความผันผวนมาก อาจทาให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและเบี่ยงเบนจากระดับที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานได้ ในบางช่วง ธปท. ตระหนักถึงความจาเป็นที่
ทางการต้องมีมาตรการดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากเกินไปจนเกิดความเสียหายรุ นแรง
ต่อเศรษฐกิจ
ธปท. มีการติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประเมินผล
กระทบต่อเศรษฐกิจจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและรายงานให้ กนง. ทราบโดยละเอียดอย่าง
ต่อเนื่ อ ง กนง. ซึ่งมี ห น้ าที่ ในการดูแ ลให้ อัต ราเงิ นเฟ้ อและการเคลื่ อ นไหวของค่าเงิน บาทเหมาะสมกั บ
สถานการณ์และเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมีดุลยภาพ ได้มีการพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารจัดการ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นระบบ โดยคานึงถึงประสิทธิผลของเครื่องมือ ตลอดจนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการต่างๆ ทั้งนี้ หาก กนง. ประเมินว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทมีความผันผวนผิดปกติ จนอาจส่งผล
กระทบทาให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่อาจจะไม่สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพ กนง. ก็พร้อมที่จะพิจารณา
ทบทวนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และพิจารณาความจาเป็นในการใช้มาตรการเสริมเข้าดูแล รวมถึงประสาน
การใช้มาตรการอื่นๆ ภายใต้อานาจกระทรวงการคลัง โดยจะพิจารณาความเข้มของมาตรการตามความจาเป็น
และเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้ การใช้มาตรการดูแลเงินทุนไหลเข้า นั้น จาเป็นต้องใช้ความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลข้างเคียง ทั้งผลทางจิตวิทยาที่อาจทาให้เกิดความผันผวนระยะสั้นในตลาดเงิน
ตลอดจนผลต่อปริมาณเงินทุนและต้นทุนการกู้เงินของประเทศในระยะยาว
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สาหรั บ ประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่ อนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจนาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2540 นั้น ธปท. ขอชี้แจงว่าสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน แตกต่างกับ
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตครั้งก่อนโดยสิ้นเชิง ซึ่งทาให้โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเช่นในอดีตมีน้อยมาก
ประการแรก การใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นในปัจจุบัน แทนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ ทางการไม่จาเป็นต้องรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ระดั บใดระดับหนึ่ง แต่สามารถปล่อยให้ค่าเงิน
เคลื่อนไหวในระดับที่สอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่จะถูกโจมตีค่าเงิน
เช่นในอดีต
ประการทีส่ อง เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าในอดีตมาก ทาให้ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ต่อเสถียรภาพทางการเงิน จากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ลดลงไปมาก เนื่องจาก (1) การกู้เงินตรา
ต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายและลงทุนในประเทศของภาคเอกชนลดลงมากเมื่อเทียบกับ ช่วงก่อนวิกฤตปี 2540
สะท้อนจากระดับหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่ลดลงจากร้อยละ 65 ของ GDP ในช่วงก่อนเกิดวิกฤต เหลือ
เพียงร้อยละ 35 ในปัจจุบัน ประกอบกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคเอกชนที่ระมัดระวังมากขึ้น จึง
ทาให้ความเสี่ยงจากการที่สกุลเงินด้านสินทรัพย์และหนี้สินไม่ตรงกัน (currency mismatch) น้อยลงกว่าใน
อดีตมาก (2) สถานะด้านการค้าต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง ต่างกับในช่วงก่อนวิกฤต
ที่ไทยประสบปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด สูงถึงร้อยละ 8 ของ GDP ในปี 2539 และ (3) ระบบสถาบัน
การเงินในปัจจุบันมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากกว่าในอดีต มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประการที่สาม ค่าเงินที่เคลื่อนไหวได้ตามกลไกตลาดภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน สามารถ
ทาหน้าที่เป็นกลไกอัตโนมัติในการรักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจ โดยหากเศรษฐกิจเติบโตได้ดีและมีเงินทุน
ไหลเข้ามาก ซึ่งทาให้ค่าเงินแข็งขึ้นจนเริ่มเกินกว่าระดับที่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ดุลบัญชีเดินสะพัดและ
เงินทุนไหลเข้าจะเริ่มชะลอลง นักลงทุนจะระมัดระวังในการนาเงินเข้ามาลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความ
ร้อนแรงของเศรษฐกิจและลดแรงกดดันต่อ ค่าเงิน ในทางกลับกัน ในยามที่เศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินก็มักปรับ
อ่อนลงด้วย ช่วยกระตุ้นการส่งออก และเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในสินทรัพย์ไทย ทาให้โดยรวมแล้วระบบ
เศรษฐกิจจะไม่เบี่ยงเบนไปจากจุดสมดุลมากหรือยาวนานนัก
ประการทีส่ ี่ การที่ทางการไม่จาเป็นต้องแทรกแซงเพื่อรักษาระดับ อัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ระดับใดระดับ
หนึ่ง ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือในการดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ การเงิน ภายในประเทศอีก ด้วย ต่างจากประเทศที่ใช้เป้าหมายอัตราแลกเปลี่ ยนเช่นฮ่องกงหรือ
สิงคโปร์ที่จาเป็นต้องปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยปรับตามประเทศหลัก ไม่สามารถใช้ดอกเบี้ยเพื่อดูแลเศรษฐกิจใน
ประเทศที่มีความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
ประเด็นที่สาม การดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วัน เป็นเครื่องมือในการดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงินระดับมหภาค การปรับขึ้นหรือ ลดอัตราดอกเบี้ยมีผลกว้างขวางต่อเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วน
เพราะนอกจากจะมีผลต่อเงินเฟ้อ ผ่านต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการบริโภคและลงทุน แล้ว ยังมีผลต่อผลตอบแทน
และพฤติกรรมของผู้ออมอีกด้วย
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ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันที่ร้อยละ 2.75 ไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และไม่ได้สูงกว่าหลาย
ประเทศในภูมิภาคที่มีระบบการเงินคล้ายคลึงกับไทย (รูปที่ 2: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ) และ
หากพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (real interest rate) ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยหักด้วยอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน
ของไทยก็อยู่ในระดับใกล้ศูนย์ (รูปที่ 3: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของประเทศต่างๆ) หมายถึง ประเทศไทยมี
นโยบายการเงินที่ยังเอื้อต่อการใช้จ่ายและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี บทเรียนจากวิกฤต
เศรษฐกิจในต่างประเทศแสดงให้ เห็ นว่า อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงที่ต่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่ งผลให้
ประชาชนก่อหนี้มากขึ้น และผู้ออมเกิดแรงจูงใจนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพื่อหาผลตอบแทนที่
สูงกว่า
ในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี สั ญ ญาณความร้ อ นแรงอยู่ บ้ า ง ทั้ ง ในตลาดหุ้ น และตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
หัวเมืองใหญ่ ขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนยังขยายตัวสูง และหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระยะหลัง
ที่เร่งขึ้นมากมาอยู่ที่ร้อยละ 78 ของ GDP ทาให้การพิจารณาใช้อัตราดอกเบี้ยเป็น เครื่องมือจาเป็นต้องมี
ความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้สามารถรักษาสมดุลในระบบเศรษฐกิจได้ในระยะปานกลางและระยะยาว
มาตรการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงินหรือที่เรียกว่า macroprudential เพื่อลด
ความร้อนแรงในบางภาคธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่อาจนามาใช้เสริมกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยในการดูแลเศรษฐกิจ
ได้ ซึ่งหากจะนาเครื่องมือนี้มาใช้กับ ธนาคารพาณิชย์ ก็ควรต้องพิจารณานามาใช้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ ตลอดจนสถาบันอื่นๆ ที่มีการให้กู้ยืมเงินด้วย ซึ่งมีสัดส่วนการให้สินเชื่อประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณ
สินเชื่อทั้งระบบ เพื่อให้มาตรการมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ นโยบาย macroprudential ควรนามาใช้เป็นเครื่องมือเสริมในกรณีที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ได้ทาหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว เท่านั้น ไม่เช่นนั้นประสิทธิผลของเครื่องมือนี้ก็จะ
ถูกลดทอนลงไป
ประเด็นที่สี่ การขาดทุนจากการดาเนินงานของ ธปท.
การขาดทุ น จากการด าเนิ น งานเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ของ ธปท . ในการดู แ ล
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ เศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพได้อย่าง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะในช่วงหลั งวิกฤตการเงินโลกปี 2551 เศรษฐกิจโลกตกต่า ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทยและการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ธปท. จึงจาเป็นต้องบริหารจัดการค่าเงินบาทไม่ให้
ผันผวนมากหรือแข็งค่าเร็วเกินไป โดยการซื้อเงินตราต่างประเทศ ทาให้มีการสะสมเงินสารองทางการเพิ่มขึ้น
มาก และในการซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศดั ง กล่ าว หน้ า ที่ ข องธนาคารกลางโดยทั่ ว ไปก็ ต้ อ งดู ด ซั บ
สภาพคล่องเงินบาทไปพร้อมๆ กัน เพื่อรักษาให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สอดคล้องกับระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
การท าหน้ า ที่ ข องธนาคารกลางเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว เป็ น แนวปฏิ บั ติ ข อง
ธนาคารกลางโดยทั่ว ไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยลดทอนผลกระทบต่อภาคเอกชนในภาวะที่ค่าเงินแข็งค่า
และเป็นการยืดเวลาให้ภาคเอกชนได้มีการปรับตัว แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีต้นทุนต่องบดุลของธนาคารกลาง
ต้นทุนในส่วนแรกมาจากส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรั บและอัตราดอกเบี้ยจ่าย ในภาวะปัจจุบันที่
อั ต ราดอกเบี้ ย ของประเทศหลั ก ถู ก กดลงให้ ต่ าผิ ด ปกติ เ พื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ดอกเบี้ ย รั บ จากสิ น ทรั พ ย์
ต่างประเทศที่ ธปท. ถือ จึงอยู่ในระดับ ที่ต่ามาก ในขณะที่ ธปท. มีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ย ในประเทศเพื่อ
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ดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินไทยในอัตราที่สูงกว่าและเป็นอัตราที่ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ไทยที่เติบโตได้ดี
ต้นทุนในส่วนที่สอง คือ ผลขาดทุนทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น
ซึ่งสะท้อนเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดี สินทรัพย์ต่างประเทศที่ ธปท. ถือไว้ยังคงมีมูลค่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เท่ า เดิ ม แต่ เ มื่ อ มี ก ารตี ร าคาเป็ น เงิ น บาท ก็ จ ะมี มู ล ค่ า ที่ ล ดลง ท าให้ เ กิ ด ผลขาดทุ น ทางบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ที่หลายประเทศในภูมิภาคกาลังประสบเช่นกัน
ในภาวะที่ ธปท. มีผลขาดทุน แต่หากการดาเนินงานของ ธปท. ยังเป็นที่เชื่อถือและ ธปท. สามารถ
อธิบายสาเหตุของการขาดทุนให้สาธารณชนเข้าใจและยอมรับได้ ผลขาดทุนของ ธปท. ก็จะไม่กระทบต่อความ
เชื่อมั่นและประสิทธิผลในการดาเนินนโยบายการเงิน แต่ในทางกลับกัน หากสาธารณชนเข้าใจผิด ว่า ธปท. ไม่
ทาหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อน กรณีเช่นนี้ก็อาจก่อให้เกิดความสับสนและกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและประสิทธิผลของนโยบายการเงินในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจได้
ทั้งนี้ ธปท. ตระหนั กในภาระการขาดทุนจากการดาเนินงานดังกล่าว และได้วางแนวทางเพื่อลด
การขาดทุน ดังกล่าวและปรับ ปรุ งฐานะการเงิน ของ ธปท. ให้ เข้มแข็งขึ้น โดยได้ดาเนินการขยายประเภท
สินทรัพย์ที่นาเงินสารองทางการไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทน และขอเรียน
เพิ่มเติมให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เงินทุนที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตารวบรวมบริจาคมานั้น
ยังคงมีอยู่ครบถ้วนในบัญชีทุนสารองเงินตรา
ธปท. ขอให้ความมั่น ใจกับ ประชาชนว่า ธปท. จะยังคงดาเนินการตามหลักการและมาตรฐานใน
การดาเนินงานของธนาคารกลางที่เป็นที่ยอมรับตามหลักสากล โดยยึดมั่นต่อพันธกิจตามกฎหมายในการดูแล
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงิน และมุ่งทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งเช่นที่เคยเป็นมา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคนไทยสืบไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 พฤษภาคม 2556
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รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

การส่งออกกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

มูลค่าการส่งออกกับอัตราแลกเปลีย่ น
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. %YoY
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ที่มา: กรมศุลกากร และธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปที่ 2: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Nominal policy rates)
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ที่มา: Bloomberg และ เว็บไ ด์ของธนาคารกลางต่างๆ

วันที่ พ.ค. 2556
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รูปที่ 3: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของประเทศต่างๆ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริง (Real policy rates)*
%

วันที่ พ.ค. 2556
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*อัตราดอกเบี้ยนโยบายทีแ่ ท้จริงคานว จากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย วันที่ 9 พ.ค. 2556 หักด้วยอัตราเงินเ อทั่วไปในปจจุบนั ข้อมูลเงินเ อของ
ตุรกี อินโดนีเ ีย ไทย ไต้หวัน ลิปปนส์ โคลอมเบีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ใช้ข้อมูลเดือน เม.ย. 2556 โดยประเทศอืน่ เป็นเดือน มี.ค. 2556
ที่มา: Bloomberg เว็บไ ด์ของธนาคารกลางต่างๆ และคานว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

