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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

แนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย* 

บทนํา 

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2530-2550) กระแสโลกาภิวัตน (globalization) 

การเปดเสรีทางการเงิน (financial liberalization) และพลวัต (dynamism) ของเศรษฐกิจโลก
ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางมากและในหลายรูปแบบ ที่เห็นเดนชัดคือ การ
ขยายตัวของการสงออกและนําเขาสินคาตลอดจนการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
ธุรกรรมกับตางประเทศเหลานี้ยอมหมายความวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
(หรือคาของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ของตางประเทศ) มีบทบาทที่สําคัญ
มากข้ึน  นอกจากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนและการคาระหวางประเทศยังมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันอยางมากดวย  ดวยเหตุนี้ ผูที่เกี่ยวของจึงควรที่จะทราบวารัฐจะมีนโยบาย
อยางไรในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินของตนใหเหมาะสม1 และเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาขนาดเล็กเชนไทย ซึ่งยังไมมี
ตลาดการเงินที่กวางและลึกเทาเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว อัตราแลกเปลี่ยนนับเปน
เครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลอยางมาก เห็นไดชัดจากวิกฤติการณทางการเงินใน 
ป พ.ศ. 2540 ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากขอผิดพลาดในการบริหารคาเงินบาท  อัตราแลกเปล่ียน
ไมไดสงผลกระทบตอเฉพาะธุรกรรมกับตางประเทศเทานั้น แตกลับสงผลตอเนื่องถึงการ
ดําเนินนโยบายการเงินและสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย เนื่องจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนที่รวดเร็วและรุนแรงสามารถสรางปญหาและผลกระทบตอตลาดการเงิน
และระบบเศรษฐกิจสวนรวมไดงาย ดังนั้น  ในการบริหารอัตราแลกเปล่ียนไมวาจะอยูใน
ทิศทางใด รัฐคงตองพยายามดําเนินมาตรการที่ชวยจํากัดความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ใหเกิดข้ึนนอยที่สุด เพ่ือลดผลเสียที่มีตอเศรษฐกิจสวนรวม 

                                                        
*  สรุปจากรายงานการวิจัยเร่ืองเดียวกันของ ดร. ปกรณ วิชยานนท ผูอํานวยการวิจัยดานตลาด

เงินตลาดทุน  ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ  ผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  
และคุณยศ วัชระคุปต นักวิจัยอาวุโส ฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม  โดยไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2552 

1  การวิเคราะหระดับที่เหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนในงานวิจัยน้ี จะพิจารณาวาอัตราแลกเปลี่ยน
ในระดับนั้นๆ กอใหเกิดจุดสมดุล (equilibrium) ระหวางอุปสงคและอุปทานของเงินตรา
ตางประเทศในบัญชีเดินสะพัดหรือไม 
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การศึกษาวิจัยนีค้รอบคลุมส่ีสวนตอไปนี ้
1. ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน 

2. บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนและความเช่ือมโยงกบัอัตราดอกเบ้ีย 

3. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย  
4. บทสรุปและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับ

ระบบเศรษฐกิจของไทย 

ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ตองพึ่งพาการออม การลงทุน  
การผลิต การตลาด และการคาขาย ซึ่งทุกองคประกอบเหลานี้ตองใชเวลา ทุกฝายที่
เก่ียวของจึงตองการเสถียรภาพทางดานราคา เพราะตองการลดความเส่ียงในการประกอบ
ธุรกิจของตน อัตราแลกเปลี่ยนก็เปนราคาประเภทหนึ่งซึ่งผันผวนอยูเสมอตามแรงกดดัน
ของตลาด การคาดการณของผูคาเงิน (traders) และมาตรการแทรกแซงของรัฐ เมื่อธุรกรรม
การซ้ือขายสินคาระหวางประเทศไดขยายตัวข้ึนเปนอันมาก ธนาคารกลางของประเทศตางๆ 
ก็มักตกอยูในฐานะที่ลําบากสําหรับการดําเนินบทบาทในตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศ
วาควรจะเขาไปแทรกแซงมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธนาคารกลาง
ของประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็กเชนไทย เนื่องจากตองยอมรับขอจํากัดที่กําหนดข้ึนใน
ตางประเทศ (โดยเฉพาะในประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมาก) ตัวอยางเชน ระดับ
อัตราดอกเบี้ยในประเทศอุตสาหกรรม  อัตราเงินสดสํารองข้ันตํ่า คาเงินของประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน คานิยมและความเชื่อมั่นของผูคาเงินในตลาดโลก ขณะเดียวกันก็มขีอจาํกัด
ของตนเองที่กอจุดออนใหแกการหมุนเวียนของกระแสเงินตราตางประเทศและอัตรา
แลกเปลี่ยนไดงาย ตัวอยางเชน มีทุนสํารองเงินตราตางประเทศนอย มีภาระหนี้ตางประเทศ
ที่ไดกอขอผูกพันมาแลวในอดีต มีการวางเปาหมายเศรษฐกิจ (ที่เก่ียวโยงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนบาง) เชน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราการจางงาน อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจสวนรวม  นอกจากนี้ ขอจํากัดหรือเปาหมายภายในประเทศหลายประเด็น
อาจขัดแยงกันเอง (เชน เปาหมายอัตราเงินเฟอ เปาหมายอัตราแลกเปลี่ยน เปาหมาย
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และดุลยภาพของบัญชีเดินสะพัด) และอาจขัดแยงกับขอจํากัด
จากตางประเทศดวย 

สําหรับประเทศไทยนั้น ดุลบัญชีเดินสะพัดนับเปนเครื่องมือที่ช้ีใหเห็นไดถูกตอง
วาอัตราแลกเปล่ียนที่สอดคลองกับปจจัยพ้ืนฐานควรอยูในระดับใดและควรเคลื่อนไหวไป
ในทิศทางใด  นโยบายของรัฐในการเปดเสรีใหแกคาเงินบาทในป พ.ศ. 2540 พรอมทั้ง
ความสําเร็จในการกระจายประเภทและตลาดสําหรับการสงออกหลังจากนั้น ไดสงผลให
ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลมาแทบทุกป สวนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไดกอแรง 
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ซื้อขายเงินตราตางประเทศที่ผลักดันใหคาเงินบาทแข็งข้ึนอยางตอเนื่องในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2544-2551 ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยก็มิไดเขาแทรกแซงโดยขายเงินตรา
ตางประเทศเพ่ือผลักดันใหคาเงินบาทสูงข้ึนแตอยางใด ในทางตรงกันขาม ธนาคารแหง
ประเทศไทยกลับตองซื้อเงินตราตางประเทศจากตลาดเปนจํานวนมากจนทุนสํารองเงินตรา
ตางประเทศไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องกวาสามเทาตัว เพราะไมตองการใหเงินบาทมีคาเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วเกินควร 

เมื่อศึกษาถึงความสําคัญของปจจัยตางๆ วามีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียนหรือ
คาเงินบาทมากนอยเพียงไรนั้น ผลการทดสอบทางสถิติรายไตรมาสในชวง 10 ปหลังจาก
ที่รัฐไดเปดเสรีใหแกระบบอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศแสดงวา อัตราสวนของดลุบัญชี
เดินสะพัดตอ GDP และอัตราสวนของทุนสํารองเงินตราตางประเทศตอ GDP เปนปจจัยที่
สามารถอธิบายความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทไดดีที่สุด  สวนตัวแปรที่สําคัญทางสถิติ
นอยลงมาตามลําดับ คือคาเงินของประเทศในภูมิภาคเดียวกับไทย (ไดแก เกาหลีใต) 
อัตราสวนหนี้ตางประเทศตอ GDP ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราสวน
ดอกเบ้ียที่แทจริงของไทยตอดอกเบ้ียที่แทจริงของสหรัฐอเมริกา  

ตัวแปรหกตัวนี้สามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของคาเงินบาทไดสูงถึงประมาณ
รอยละ 90 ความสําคัญทางสถิตินี้สนับสนุนแนวคิดที่วาอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควร
อยูในระดับที่สอดคลองกับปจจัยพ้ืนฐาน เพราะดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นแสดงถึงผลของ
ธุรกรรมข้ันพ้ืนฐานที่ไทยมีกับตางประเทศ (เชน สินคาสงออก สินคานําเขา) สําหรับคาเงิน
ของประเทศในภูมิภาคเดียวกับไทยนั้นเปนปจจัยที่สงอิทธิพลทางดานราคาอยางรุนแรง
แกความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องสูฐานะของดุลบัญชี
เดินสะพัด 

สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานที่เก่ียวโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวที่ผานมาใน
อดีตนั้น สถานภาพของไทยไดปรับตัวดีข้ึนมากในสามแงมุมตอไปนี้ อัตราสวนหนี้
ตางประเทศ/GDP ไดลดลงตลอดมา  ทุนสํารองเงินตราตางประเทศมีขนาดเพ่ิมข้ึนมาก
พอควร และไทยไดประสบความสําเร็จในการกระจายโครงสรางการสงออกทั้งในแงประเภท
และตลาดของสินคาออก 

บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนและความเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ย 

เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปริมาณการคาและการลงทุน
ในตลาดโลก การท่ีไทยเปดเสรีทางการคาและการเงินในชวงที่ผานมาจึงทําใหสภาวะ
เศรษฐกิจของไทยคอนขางออนไหวตอปจจัยภายนอกมากข้ึน ตัวอยางเชน อัตราดอกเบ้ีย
ในตางประเทศเมื่อเทียบกับในประเทศ การขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา ระดับราคาของสินคาในตลาดโลก  นอกจากนั้น การ
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เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ (เชน ในรูปของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย หรือเงินใหกูยืม) ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สงผลกระทบอยาง
รวดเร็วและรุนแรงตอเศรษฐกิจของไทย ดวยเหตุนี้ จึงทําใหชองทางผานอัตราแลกเปลี่ยน 
(exchange rate channel) ในระบบการเงินมีความสําคัญยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ inflation targeting ที่มี
เปาหมายหลักคือการควบคุมอัตราเงินเฟอนั้น อัตราแลกเปล่ียนมิไดเปนตัวแปรหลักดังเชน
อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (policy rate) ที่รัฐสงสัญญาณกระตุนใหเกิดการปรับตัวในระบบ
เศรษฐกิจ แตเปนเพียงตัวแปรที่รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายและ
ผลกระทบตอหนวยงานหรือธุรกิจที่เก่ียวของเทานั้น  นอกจากนั้น การเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของราคาสินคาในประเทศอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนออนคาลงหรือแข็งคาข้ึนนั้นยัง
ไมเปนไปอยางสมบูรณ เพราะตนทุนที่เก่ียวโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนเปนเพียงบางสวน
ของตนทุนโดยรวม 

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศจะสงผลกระทบตอคาเงินบาทหรือไม 
และมากนอยเพียงใดนั้น ตามทฤษฎีแลวพบวา คาเงินบาทจะข้ึนอยูกับสวนตางของอัตรา
ดอกเบ้ียระหวางประเทศและการเคล่ือนยายเงินทุน โดยที่สวนตางของอัตราดอกเบี้ยจะ
กระตุนใหมีการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศจากแหลงที่ใหผลตอบแทนตํ่าไปยังแหลง
ที่ใหผลตอบแทนสูง และการเคล่ือนยายเงินทุนนั้นก็จะทําใหอัตราแลกเปล่ียนเคล่ือนไหว 
แตในทางปฏิบัติ การเคล่ือนยายเงินทุนอาจไมเปนไปในทิศทางนั้นเสมอไป เพราะยังข้ึนอยู
กับปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักลงทุนดวย เชน ความมั่นคงทาง 
การเมืองหรือรัฐบาล ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนที่เก่ียวของ ตลาดเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และระดับความเส่ียงที่นักลงทุนตางชาติยอมรับได (risk appetite) 

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย 

อัตราแลกเปลี่ยนหรือคาเงินบาทในตลาดเงินตราตางประเทศจะอยูที่ใดและ
เคล่ือนไหวอยางไร ข้ึนอยูกับปริมาณการแลกเปล่ียนเงิน ซึ่งตองอยูภายใตกฎเกณฑ
ขอบังคับสําหรับการแลกเปล่ียนเงินในประเทศไทยตามที่รัฐกําหนด ในการบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยนสําหรับประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็กที่เปดประเทศแลว เชน ประเทศไทย รัฐ
มักต้ังเปาหมายหลักสามประการ อันไดแก  

(1) เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  

เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเปนเปาหมายท่ีสําคัญ เพราะหากผันผวนมากจะ
สงผลกระทบตอเนื่องไดงายตอระดับราคาและระบบการเงินภายในประเทศ หลังจากที่
รัฐบาลไทยไดเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนหันมาใชระบบลอยตัวภายใตการจัดการ 
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(managed float)2 แทนระบบตะกราเงิน (basket of currencies) ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
ตลาดเงินตราตางประเทศของไทยมีความเส่ียงจากความผันผวนในตลาดมากข้ึนอยาง
ชัดเจน รัฐไดพยายามออกกฎเกณฑขอบังคับเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (capital controls) 

โดยมีเปาหมายอยูที่วา คาเงินบาทไมควรเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรือมากเกินควร หรือ 
ไมสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการ capital controls เปนชองทางที่ทั้ง
ยากลําบากและใชเวลานานในการวางกฎขอบังคับและประกาศใชหรือยกเลิก ในอดีตรัฐจึง
พ่ึงมาตรการออกหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑขอบังคับทางดานเงินทุน ที่จํากัดหรือสนับสนุน
เงินทุนไหลเขา/ออก เพ่ือเปนชองทางแกไขปญหาเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลา
ปานกลางถึงระยะยาวเทานั้น (ตัวอยางเชน อนุญาตใหจัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือนําเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดํารงเงินสดสํารองรอยละ 30 สําหรับเงินทุนนําเขาระยะส้ัน 

ขยายระยะเวลาการชําระเงินของผูสงออก ผอนคลายขอจํากัดในการถือครองเงินตรา
ตางประเทศกับธนาคารพาณิชยในประเทศ เปนตน)  สําหรับการควบคุมการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น รัฐใชการเขาแทรกแซงภายในตลาดเงินตราตางประเทศของ
ไทยเปนชองทางแรก (เชน ซื้อขายกับธนาคารพาณิชยโดยตรง หรือผานการทํา swap3 

กับธนาคารพาณิชย) และการแทรกแซงในตลาดการเงินของไทยเปนชองทางที่สอง  

(2) ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 

การประเมินความสามารถของไทยในการแขงขันในตลาดโลกควรคํานึงถึงปจจัย
สามประการ ดังตอไปนี้ 

ก. คาเงินบาทเมื่อเทียบกับคาเงินของประเทศคูคาและประเทศคูแขง (มิใชเมื่อ
เทียบกับดอลลารสหรัฐอเมริกา (สรอ.) แตอยางเดียว) 

ข. สัดสวนหรือน้ําหนักตามความสําคัญของประเทศคูคาและประเทศคูแขง 

                                                        
2  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ managed float เปนระบบที่ปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนด

โดยอุปสงคและอุปทานของเงินบาท โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเขาไปแทรกแซงใน
บางคร้ัง เพื่อไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากเกินไป ซ่ึงแตกตางจากระบบเดิม 
(basket of currencies) ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และถูกกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

3  Swap เปนสัญญาในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหวางคูสัญญา โดยมี
สถาบันการเงินทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางการแลกเปลี่ยน การทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ (cross currency swap) คือขอตกลงระหวางสองคูสัญญาที่จะนําเงินในสกุลที่
แตกตางกันมาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ณ อัตราแลกเปลี่ยนอัตราหน่ึง ซ่ึงเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ในวันทําสัญญาหรืออัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตกลงกันระหวางคูสัญญาทั้งสอง  หลังจากครบ
สัญญาตามกําหนดแลวน้ัน ทั้งสองฝายจะตองนําเงินที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนในวันทําสัญญา
มาคืนใหฝายตรงขาม เพื่อใหตางฝายไดรับเงินตนสกุลเดิม ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในวันทํา
สัญญาตามที่ตกลงกัน 
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ค. ตนทุนการผลิตหรือระดับราคาเฉลี่ยของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับของประเทศ
คูคาและประเทศคูแขง 

(3) ดุลยภาพในบัญชีเดินสะพัดกับตางประเทศ  

ดุลยภาพในบัญชีเดินสะพัดกับตางประเทศ หมายถึงจุดสมดุลระหวางรายรับและ
รายจายเงินตราตางประเทศในบัญชีเดินสะพัด ดุลยภาพนี้สําคัญเพราะครอบคลุมเฉพาะ
ปจจัยพ้ืนฐาน (fundamentals) ในดุลการชําระเงินกับตางประเทศ ตัวอยางเชน สินคานําเขา 
สินคาสงออก และบริการ  

ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทําดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (REER4) เพ่ือประเมิน
ความสามารถของไทยในการแขงขันดานราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ REER ยังชวยอาน
หรือแปลฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดเปนอัตราแลกเปลี่ยนไดถูกตองวาเงินบาทมีคาแข็งหรือ
ออนเกินไปเทาใด และหากตองการผลักดันใหดุลบัญชีเดินสะพัดเขาสูจุดสมดุลหรือดุลยภาพ 
ควรเปลี่ยนแปลงคาเงินบาทไปในทิศทางใดและมากนอยเพียงไร ประสบการณหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 แสดงใหเห็นวาธนาคารแหงประเทศไทยไดประสบความสาํเรจ็พอควร
ในการดูแลและแทรกแซงใหคาเงินบาทเคล่ือนไหวตามคาเงินของประเทศคูคาและคูแขง 
ซึ่งชวยรักษาความสามารถในการแขงขันและควบคุมฐานะดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนั้น 
ทั้งคาเงินบาทและ REER ก็เคล่ือนไหวอยางคอยเปนคอยไป จึงมิไดกอผลเสียในแงกระตุน
อัตราเงินเฟอภายในประเทศแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวารัฐจะมีเปาหมายหลักดังกลาวขางตน แตก็ยังตองคํานึงถึง
ขอจํากัดหลายประการท่ีทําใหการแทรกแซงคาเงินของทางการมีผลไมยั่งยืนและการพัฒนา
ตลาดเงินตราตางประเทศไมคืบหนาเทาที่ควร แมรัฐจะทราบวาเปาหมายใดสําคัญกวา
เปาหมายอื่นในขณะใดขณะหนึ่ง แตก็มักประสบปญหาในการออกกฎเกณฑหรือดําเนิน
มาตรการแทรกแซงตลาด รวมถึงเปนผูสรางขอจํากัดข้ึนโดยออม ตัวอยางเชน  

(1)  คาเงินของประเทศคูคาหรือคูแขงในภูมิภาคเคล่ือนไหวตลอดเวลาในตลาด
เงินระหวางประเทศ เนื่องจากแตละประเทศไดใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกตางกันและ

                                                        
4  ดัชนี REER (Real Effective Exchange Rate) เปนผลจากการปรับแตละองคประกอบของดัชนี

คาเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) ดวยอัตราเงินเฟอของประเทศนั้นๆ คา 
REER ของเงินบาทที่สูงข้ึนอันเน่ืองมาจากการแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยน (คาของเงินบาท) 
และ/หรือระดับราคาสินคาของไทยท่ีสูงข้ึนยอมแสดงวาสินคาไทยมีความสามารถในการแขงขัน
นอยลงทางดานราคาเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาจากประเทศคูคาคูแขง ดังน้ัน REER จึงสะทอน
ใหเห็นถึงความสามารถในการแขงขันที่แทจริง เพราะคํานวณจากทั้งปจจัยทางดานอัตรา
แลกเปลี่ยนและทางดานระดับราคาควบคูกันโดยถวงนํ้าหนักตามสัดสวนความสําคัญของ
ประเทศคูคาและคูแขงโดยรวม มิไดจํากัดอยูแตเพียงดอลลาร สรอ.สกุลเดียว 
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มิไดผูกติดกับคาของเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเหมือนกัน นอกจากนั้น การเคล่ือนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนยังข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานของเงินสกุลนั้นๆ พรอมทั้งนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐดวย จึงทําใหอัตราแลกเปลี่ยนไมคงตัวและสงผลกระทบตอความสามารถในการ
แขงขันทางดานราคาโดยเปรียบเทียบ  ดังนั้น รัฐจึงตองคอยติดตามดูแลคาเงินบาทเมื่อ
เทียบกับเงินในภูมิภาคอยางใกลชิด และเขาแทรกแซงหรือออกกฎเกณฑบาง เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแขงขันใหแกสินคาไทยในตลาดโลก  

(2)  ตลาดเงินตราตางประเทศของไทยยังถือวาคอนขางแคบ เพราะมีจํานวน
หนวยงานหรือสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนจําหนายเงินตราตางประเทศ
เปนจํานวนจํากัด การหมุนเวียนหรือไหลเขาออกของเงินตราตางประเทศเปนที่เห็นไดชัด
และมักกระตุนการซื้อขายเพ่ือเก็งกําไร (speculation) ทําใหในอดีตธนาคารแหงประเทศไทย
จําเปนตองเขาแทรกแซงบอยครั้งเพ่ือที่จะลดความผันผวนของคาเงินบาท 

(3)  ผูประกอบการไทยสวนใหญ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs ยังขาด
ความรูความชํานาญในการใชประโยชนจากธุรกรรมอนุพันธเพ่ือปองกันความเส่ียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจเอกชนของไทยจํานวนมากมีความคิดวารัฐจะ
ดูแลอัตราแลกเปล่ียนใหเหมาะสมอยูเสมอ จึงไมทํา hedging5 เพ่ือปองกันความเส่ียงทางดาน
อัตราแลกเปล่ียนใหแกตนเอง นอกจากนี้ ยังประสบกับปญหาไมมีวงเงินสินเชื่อ (credit line) 

จึงไมสามารถเขาไปซื้อ hedging ได สวนการชวยเหลือจากภาครัฐมักไมตรงจุด เชน สราง
ความสามารถในการแขงขันทางดานราคาที่เกิดจากคาเงินบาทออน แทนที่จะกระตุนให
ภาคเอกชนพัฒนาศักยภาพการผลิต (productivity) ใหมีประสิทธิภาพในการเติบโตและ
แขงขันกับตางประเทศไดในระยะยาว 

การแทรกแซงของธนาคารแหงประเทศไทยในตลาดเงินตราตางประเทศ นอกจาก
จะมีขอจํากัดหลายประการดังที่กลาวมาขางตนแลว ในการแทรกแซงแตละครั้งจะตองใช
ปริมาณเงินตราตางประเทศที่มากพอควรเพ่ือที่จะสามารถเบ่ียงเบนอัตราแลกเปล่ียนไป
จากแนวทางที่ตลาดคาดไวได  ดังนั้น ทางการควรต้ังเปาหมายที่ชัดเจนวา จะปลอยให
คาเงินบาทเคล่ือนไหวอยางเสรีในอนาคตโดยที่จะไมเขาไปแทรกแซงตลาดดังที่เปนอยูใน
ปจจุบัน เพราะในทางปฏิบัติการเขาแทรกแซงเปนการฝนกลไกตลาดซึ่งใหผลบวกใน
ระยะสั้นเทานั้น แตกลับสรางตนทุนเปนจํานวนมากแกประเทศ นอกจากนี้ การเปดเสรีแก
คาเงินบาทจะสงสัญญาณใหผูประกอบการตางๆ ตองปรับตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิม
มูลคาใหแกสินคาและบริการ และสามารถแขงขันไดจากศักยภาพการผลิตและการทําตลาด
แบบกระจายความเสี่ยง แทนที่จะแขงขันทางดานราคาซึ่งไมกอใหเกิดความยั่งยืน 
                                                        
5  Hedging คือการปองกันความเส่ียง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความผันผวนของราคาสินคา 

หรือเงินตราตางประเทศในตลาด สามารถทําไดโดยการสงคําส่ังซ้ือหรือขายในทางตรงกันขาม
จากคําส่ังที่ซ้ือขายไวกอนหนาน้ีหรือจะเปนการซ้ือและขายในเวลาเดียวกันก็ได 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

อัตราแลกเปลี่ยนนับเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมาก การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนนอกจากจะสงผลกระทบตอธุรกิจการคาและธุรกิจเงินทุนระหวาง
ประเทศแลว ยังสงผลกระทบตอเนื่องถึงการดําเนินนโยบายการเงินและสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอีกดวย ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่รวดเร็วและรุนแรงสามารถ
สรางปญหาและผลกระทบตอเสถียรภาพของระดับราคาและระบบการเงินในประเทศได
งาย ดังนั้น รัฐจะตองดําเนินมาตรการในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางที่จะชวยให
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากที่สุด เพ่ือลดผลเสียที่จะเกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

ภายหลังจากวิกฤติการณทางการเงินในป พ.ศ. 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยได
เปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศจากแบบคงที่เปนแบบลอยตัว การ
เคล่ือนไหวของคาเงินบาทในหลายชวงเวลาไดมีความผันผวนมากข้ึน โดยที่เงินบาทมีคา
แข็งข้ึนเร็วและแรงในระยะหลัง แมวาเหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของไทยมีเสถียรภาพและแข็งแกรงข้ึน จึงสงผลใหคาเงินบาทแข็งข้ึน แตเปนที่นาสังเกตวา 
มีอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญคือ พฤติกรรมการเก็งกําไรคาเงินบาทของนักลงทุนตางประเทศ
ที่เพ่ิมมากข้ึนอยางชัดเจนในชวงป พ.ศ. 2548-2549 ซึ่งไดสรางแรงกดดันใหคาเงินบาท
แข็งข้ึนตอเนื่อง ความไมมีเสถียรภาพของคาเงินบาทไดเพ่ิมความเส่ียงแกภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีธุรกรรมเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน เชน ผูสงออกและ 
ผูนําเขาสินคา บริการ และเงินทุน ทั้งนี้ ผูประกอบการแตละฝายตางคาดหวังใหคาเงินบาท
เคล่ือนไหวไปในทิศทางที่เปนประโยชนแกการดําเนินงานของตน เชน ผูที่พ่ึงวัตถุดิบและ
สินคานําเขาจากตางประเทศยอมตองการใหคาเงินบาทแข็ง เพราะจะทําใหนําเขาไดถูกลง 
ในขณะที่ผูสงออกสินคาอยากใหคาเงินบาทออน เพราะจะทําใหสามารถแขงขันทางดาน
ราคาไดดีข้ึน นอกจากนี้ ผูนําเขาและสงออกสวนใหญมักจะมองตลาดแบบระยะยาว จึงชอบ
คาเงินบาทที่มีเสถียรภาพ (stable)  ในขณะที่ลูกคาประเภทเงินทุนเก็งกําไร (speculators) 

และธนาคารพาณิชยในฐานะผูคาเงิน กลับตองการใหคาเงินบาทผนัผวน เพราะความผนัผวน
จะสรางโอกาสใหทํากําไรไดมากข้ึน  

ดวยเหตุนี้จึงทําใหการดําเนินนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปดวย
ความยากลําบากมาก เพราะไมสามารถเลือกปฏิบัติเพ่ือประโยชนของฝายหนึ่งฝายใด แต
ตองทําหนาที่ดูแลคาเงินบาทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบในทางลบตอ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจมากเกินไป การมีเปาหมายหลักหลายเปาหมาย พรอมทั้งขอจํากัด
หลายขอ และในหลายชวงเวลาเปาหมายและขอจํากัดเหลานั้นยังขัดแยงกันอีกดวย ทําให
ไมมีวิธีการหรือกลยุทธที่สามารถนํามาใชแกไขปญหาหรือบริหารอัตราแลกเปลีย่นไดถกูตอง
เสมอไป  
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ขอเสนอแนะ  

(ก)  ธนาคารแหงประเทศไทยควรปรับเปลี่ยนและเลือกใชนโยบายการเงินและอัตรา
แลกเปลี่ยนที่คลองตัวมากข้ึนเพ่ือตอบสนองกับความไมสมดุลที่เกิดข้ึนในตลาดการเงินโลก  

อัตราแลกเปลี่ยนมิไดเปนผลจากธุรกรรมพ้ืนฐานในบัญชีเดินสะพัดแตเพียงอยาง
เดียว แตไดรับผลกระทบจากธุรกรรมในบัญชีเงินทุนดวย เนื่องจากสวนใหญของธุรกรรม
ในบัญชีเงินทุนนั้นมุงหวังหากําไรจากสวนตางของราคาและ/หรืออัตราดอกเบ้ีย ธุรกรรม
ในบัญชีนี้จึงมีปฏิกิริยาโตตอบอยางรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและ
ความเคล่ือนไหวของคาเงิน ดังนั้น กลยุทธหนึ่งที่รัฐควรชวยในการแทรกแซงในตลาด
เงินตราตางประเทศคือ หลีกเล่ียงส่ิงที่ตลาดคาดการณไวจากประสบการณในอดีต กลยุทธนี้
คงตองใชปริมาณเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก รัฐจึงควรพิจารณาแชรบางสวนของ
ทุนสํารองเงินตราตางประเทศกับบางประเทศในภูมิภาค นอกจากนั้น รัฐควรพิจารณา
ปรับหลักเกณฑในการเขาแทรกแซงจากที่จํากัดปริมาณเงินที่เก่ียวของไปเปนเปาหมาย
ทางดานราคา อนึ่ง รัฐควรทบทวนกฎเกณฑควบคุมฐานะเงินตราตางประเทศสุทธิของ
สถาบันการเงินและหนวยงานเอกชนใหละเอียดรอบคอบข้ึน เพ่ือปองกันไมใหหนวยงาน
เหลานี้ (ทั้งในเครือเดียวกันและตางเครือ) กอความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนมาก
เกินไป ซึ่งจะชวยใหประเทศไทยไมประสบภาวะวิกฤติจากการไหลเขาออกของเงินตรา
ตางประเทศเปนจํานวนมากดังที่เคยเกิดข้ึนแลวในอดีต 

(ข)  ในชวงเวลาที่ไมคับขัน รัฐควรทําหนาที่ smoothening หรือลดความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน โดยนํา small moving band6 มาใชเพ่ือบรรลุสามเปาหมายหลักของ
การบริหารอัตราแลกเปล่ียนสําหรับประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็ก อันไดแก (1) เสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปล่ียน จะสงผลดีตอเศรษฐกิจสวนรวมในหลายแงมุม เชน การคา การลงทุน 
และการควบคุมอัตราเงินเฟอ (2) ควรใชดุลยภาพในบัญชีเดินสะพัดกับตางประเทศเปน
เครื่องมือช้ีแนะวาอัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสมควรอยูในระดับใด เพราะหากอตัราแลกเปล่ียน

                                                        
6  คาเงินบาทที่แกวงตัวอยูใน small moving band สามารถอธิบายไดดังนี้ แถบ (band) เปนส่ิง

ที่วางไวเพื่อปรับคาเงินบาทในระยะสั้นใหสอดคลองกับคาเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อรักษา
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  แถบนี้จะไมใหญ (small) เพราะเสถียรภาพของ
คาเงินบาทเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการประกอบธุรกรรมกับตางประเทศของทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงความไววางใจในตลาดเงินทุนระหวางประเทศ  อยางไรก็ตาม แถบนี้เคลื่อนไหว 
(moving) ไปในระยะเวลาปานกลางเพื่อใหคาเงินบาทปรับตัวและสรางดุลยภาพใหแกบัญชี
เดินสะพัดของไทย ซ่ึงเปนเปาหมายหลักอีกประการหน่ึงของการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน  อีก
นัยหน่ึงคือ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนควรสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการปรับตัวตาม
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศในแตละชวงเวลา 
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เคล่ือนไหวตามที่เครื่องมือนี้ช้ีแนะแลว (เชน คาเงินควรเพ่ิมข้ึนเมื่อเกิดสวนเกินดุลบัญชี
เดินสะพัด) ธุรกรรมที่เก่ียวของตางๆ (เชน การสงออก การนําเขา) ก็จะปรับตัวจนดุลบัญชี
เดินสะพัดกลับเขาสูดุลยภาพไดเอง (self-correction)  อยางไรก็ตาม ดุลยภาพของบัญชี
เดินสะพัดนี้สามารถเคล่ือนไหวในระยะปานกลางได  (3) สวนในระยะสั้น  รัฐควรติดตาม
ความเคล่ือนไหวของคาเงินของประเทศคูคาคูแขงอยูเสมอ และปรับคาเงินบาทใหสอดคลอง
กับสกุลเงินเหลานั้นเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 

การนํา small moving band มาใชเปนแนวทางในการบริหารคาเงินบาทของไทย 
อาจลําบากที่จะนํามาใชในปจจุบัน แตขอเสนอแนะเหลานี้ก็ควรไดรับการพิจารณา เพราะ
หากไทยสามารถปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปใหทันตอโลกาภิวัตนได ก็จะชวยสราง
ภูมิคุมกันใหแกตลาดเงินตราตางประเทศของไทยและไมตองประสบวิกฤติเศรษฐกิจดังเชน
ป พ.ศ. 2540 อีกครั้ง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปองกันที่รอบคอบจะงายและมีตนทุนตํ่ากวา
การแกไขปญหา เพราะจะชวยใหธุรกิจเอกชนไทยสามารถตอสูกับวิวัฒนาการทางการเงิน
ของโลกไดสําเร็จ 

ชองทางหนึ่งที่รัฐสามารถชวยให SMEs ซึ่งมีเปนจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจของ
ไทย ตอสูกับความผันผวนของคาเงินบาทในยุคปจจุบันได คือใหบริการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (forward cover) แก SMEs ที่เช่ือถือได โดยรวม (pool) สัญญาทั้งระยะ
ยาวและระยะสั้นเหลานั้นเขาดวยกันผานองคกรการเงินของรัฐ เชน ธนาคารเพ่ือการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) และ/หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) การใหบริการเชนนี้จะชวยลดความเส่ียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนลง พรอมทั้งชวยพัฒนาตลาดเงินตราตางประเทศลวงหนา
ใหแกไทยอีกดวย  

(ค)  เนนการปองกันมากกวาการแกไขปญหาความผันผวนของคาเงิน ซึ่งหมายความ
วา ภาคเอกชนของไทยจําเปนตองยกระดับความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน  โดย
เปลี่ยนจากการแขงขันดานราคาเปรียบเทียบ (relative price) มาเนนที่การแขงขันในเชิง
คุณภาพและผลิตภาพในการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งจะทําใหสามารถแขงขันไดอยาง
สําเร็จและยั่งยืน  อีกนัยหนึ่งคือรัฐควรกระตุนใหเอกชนหันมาใหความสนใจแกการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหมากข้ึน เพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แขงขันระยะยาว แทนที่จะพ่ึงแตการแทรกแซงเพื่อหนุนคาเงินหรือค้ําประกันอัตรา
แลกเปล่ียนเสมอไป เพราะแมวาการแทรกแซงคาเงินจะชวยผูสงออก ผูนําเขา ผูลงทุน
และผูบริโภคไดบาง แตการแทรกแซงก็สรางตนทุนแกเศรษฐกิจภายในประเทศ    
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