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คูมือนายธนาคารกลาง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อยากเปนผูวาการธนาคารกลาง จะทําอยางไรดี?
ใครๆก็ รู  ว  า ผมสนใจศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ และอาศั ย ความรู  จ าก
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ผมไมอยากคุยโมวา ผูคนจํานวนไมนอยไดดิบได
ดีจากการปฏิบัติตามคําแนะนําและคําใหการปรึกษาของผม แตก็ไมอยากกระซิบใหรูวา คนที่
ฉิบหายเพราะเชื่อผมก็มีมาก เรื่องอะไรที่ผมจะใหขอมูลเพื่อทําลายคาตัวของผมเอง
ผมติดตามศึกษาประพฤติกรรมของผูวาการธนาคารกลางหลายตอหลายประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสารขัณฑประเทศ จนมั่นใจวา สามารถใหคําแนะนําไดวา ทานควรจะทําอยางไรดี
หากตองการเปนผูวาการธนาคารกลาง สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้อาจเรียกวา “กฎธนะพรพันธุ” เพื่อเปน
เกียรติแกตัวผมเอง เพราะไมคอยมีใครใหเกียรติผมอยางที่ผมควรไดรับ ผมจึงตองใหเกียรติตัวเอง
“กฎ” ที่ผมจะกลาวตอไปนี้มิใชกฎธรรมดาแตตองเรียกวา “กฎเหล็ก” (Iron Low) และโปรดจดจํา
ดวยวา “กฎธนะพรพันธุ”ตองเปน”กฎเหล็ก” เสมอ
กฎขอที่หนึ่ง อยากเปนผูวาการธนาคารกลางตองวิ่งเตน
กฎขอนี้ประยุกตจากกฎของทานประธานเหมาเจอะตุงที่วา ชัยชนะจักสมปอง
ตองตอสู หากนั่งงอมืองอเทาคงมิอาจหวังชัยชนะไดมากนัก แมสูจนแทบลมประดาตาย กองทัพ
จีนก็ยังมิอาจทานกองทัพญี่ปุนได แตเพราะความมุงมั่นในการตอสู พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ
จีนจึงยึดครองแผนดินใหญ และเปนเหตุใหผูนําพรรคกกมินตั๋งนับตั้งแตเจียงไคเช็คเปนตนมา
รองเพลง “แผนดินไมไรเทาใบพุทรา” ไดทุกคน
คนที่อยากเปนผูวาการธนาคารกลาง หากงอมืองอเทาใหราชรถมาเกย คงหวัง
ไดยากยิ่ง ถึงจะเกงกาจปรีชาสามารถปานใด ก็ตองเก็บความเกงไวใหลูกเมียและคนในครอบครัว
เชยชม หากจะแผเมตตาใหคนอื่นมีโอกาสชื่นชมความเกงของตนเอง ก็ตองวิ่งเตน
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กฎขอที่สอง อยากเปนผูวาการธนาคารกลางตองฝกปรือการใชเลื่อยเปนอาวุธ
หากผูดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารกลางอยูกอนแลวไมยอมลงจากเกาอี้ ทาน
ตองหาทางทําใหเกาอี้ตํ่าเตี้ย มรรควิธีที่ทรงประสิทธิผลในการทําใหเกาอี้ผูวาการธนาคารตํ่าเตี้ย
ก็คือการใชเลื่อย การฝกปรือการใชเลื่อยเปนอาวุธจึงเปนยุทธวิธีอันสําคัญยิ่ง หากความสามารถ
ในการใชเลื่อยอยูในระดับออนหัด ทานตองแสวงหาสํ านักเกจิอาจารยเพื่อฝกฝนวิทยายุทธ
บางครั้งอาจตองพึ่งพาสํานักเสาหลิน หากฝมือการใชเลื่อยยังไมพัฒนา ควรลมเลิกความตั้งใจ
ที่จะยึดเกาอี้ผูวาการธนาคารกลาง เพราะถึงจะยึดไดก็รักษาเกาอี้ไวไดไมนาน ในยุทธภพมี
จอมยุทธที่ถนัดการใชเลื่อยเปนอาวุธเปนจํานวนมาก เมื่อทานยึดเกาอี้ได จอมยุทธเหลานี้จะพา
กันดาหนามาเลื่อยเกาอี้ทาน จงจําไววา หากไมเกงกาจในการใชเลื่อย อยาไดหวังตําแหนงผูวา
การธนาคารกลาง เพราะจะตองตกจากเกาอี้อยางไรศักดิ์ศรีในเวลาอันรวดเร็ว
กฎขอที่สาม อยากเปนผูวาการธนาคารกลางตาตองมีแวว
แววตาเปนปจจัยสําคัญ เพราะบงบอกอนาคตของผูคน จักรพรรดิอาณาจักร
โบราณ นับแตอาณาจักรโรมันจนจรดแผนดินจีน ลวนใชวิธีพิเคราะหแววตาของขาราชบริพาร
ทั้งสิ้น แววตานอกจากสอระดับความฉลาดหลักแหลมแลว ยังฉายแสงแหงความซื่อสัตยสุจริต
หรือความคดโกงอีกดวย เมื่อยังมิไดยึดครองเกาอี้ผูวาการธนาคารกลางตา ตองมีแววในการเลือก
ผูอุปถัมภ หากเลือกผูอุปถัมภผิดอาจตองคิดจนตัวตาย การวิ่งเตนมิไดอาศัยความแข็งแกรงของ
กลามเนื้อเทานั้น หากยังตองวิ่งใหถูกทิศดวย มิฉะนั้นถึงจะวิ่งไดสวยและทนมากปานใด ก็อาจ
เปนเพียงการยํ่าเทาอยูกับที่ เมื่อยึดครองเกาอี้ผูวาการธนาคารกลางไดแลว ก็ยังตองอาศัยแววตา
ในการเพงพินิจผูอยูใตการบังคับบัญชา มิฉะนั้นอาจมอบความไววางใจผิดคนอันมีผลกระทบ
ตออายุความยืนยาวในการยึดกุมเกาอี้
แตการที่ตาจะมีแววไดนั้น มิใชดวยการใชยาหยอดตา ผูคนจํานวนไมนอยที่
หลงคิดวา การใชยาหยอดตาจะชวยเพิ่มแววตาได ตองเสียใจภายหลัง เพราะกลายเปนคนตาบอด
อีกทั้งตองไมเชื่อคําโฆษณาที่วา การผาตัดชวยเพิ่มแววตาได เพราะทันทีที่ทานรับการผาตัด ทาน
ก็กลายเปนคนตาไมมีแววเสียแลว
กฎขอที่สี่ เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว ตองรูจักแบงแยกและปกครอง
เกจิอาจารยดานการบริหารมักจะแนะนําใหอานตําราซุนหวู แตตําราซุนหวูมิได
ชวยรักษาเกาอี้ผูวาการฯไวได เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว ตองมุงมั่นศึกษาตําราของ
แมคเคียเวลลิ เพราะเปนหนทางเดียวที่จะยืดอายุในตําแหนงใหยืนยาว ศึกษาแลวก็ตองปฏิบัติ
ดวย การแบงแยกและปกครองนับเปนยุทธวิธีสําคัญ ไมตองกังวลตอปญหาภาพลักษณของ
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ธนาคารกลาง ผูวาการคนแลวคนเลาตองตกมาตาย เพราะมัวกังวลปญหาภาพลักษณของสถาบัน
เมื่อมีอํานาจแลวตองรูจักใชอํานาจในการรักษาเกาอี้ของตนไว จึงจะไดชื่อวามีการใชอํานาจอยาง
ถูกตอง ผูวาการฯตองรูจักแยกแยะลูกนอง เลี้ยงดูและสงเสริมเฉพาะลูกนองที่สวามิภักดิ์ ลูกนอง
คนใดตั้งตัวเปนเสรีชนหรือแสดงความกระดางกระเดื่อง ตองเหยียบไวใตฝาเทา อยาใหผุดใหเกิด
มิฉะนั้นอาจกลายเปนเสี้ยนหนามในภายหลัง
กฎขอที่หา เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว ตองรูจักสรางและขยายเครือขาย
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
เครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่สํ าคัญเปนเครือขายที่มีกับชนชั้นปกครอง
ไมวาทหารหรือพลเรือน การสรางเครือขายความสัมพันธอาจเริ่มตนดวยการจัดงานเลี้ยง โดยใช
เงินงบรับรองของธนาคารกลางนั่นเอง หากงบรับรองไมพอ ตองผลักดันใหคณะกรรมการธนาคาร
กลางเพิ่มงบรับรอง อยาควักกระเปาตัวเองเปนอันขาด เพราะไมเพียงแตเสียเหลี่ยมเทานั้น หากยัง
เปนเรื่องที่ไมถูกตองอีกดวย
ผูวาการฯจักตองรูจักใหของกํานัลแกผูนําฝายทหารและพลเรือน รวมตลอดจน
ภรรยาของคนเหลานั้น ในสํานักผูวาการฯจักตองมีกองบริการสันทนาการ ซึ่งมีหนาที่สวนหนึ่ง
ในการเสาะหาขอมูลเกี่ยวกับรสนิยมของเหลาผูนําและภรรยา ใครชอบดื่มไวน ตองกํานัลดวยไวน
ใครชอบนกเขา ตองกํานัลดวยนกเขา ใครชอบโบราณวัตถุ ตองกํานัลดวยโบราณวัตถุ ใครชอบ
เพชรนิลจินดาก็กํานัลดวยเพชรนิลจินดา ใครชอบเงินก็ตองกํานัลดวยเงิน
แตการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภมิไดจํากัดเฉพาะชนชั้นปกครอง
เทานั้น หากยังตองขยายสูผูอยูใตการปกครองดวย สายสัมพันธที่สําคัญไมนอยกวาสายสัมพันธ
อื่นๆ ก็คือ ความสัมพันธกับสื่อมวลชน ไมเพียงแตจะตองกระชับสายสัมพันธนี้เทานั้น หากยัง
ตองหลอเลี้ยงดวยวิธีนานัปการ อาทิเชน การใหเงินอุดหนุนการทองเที่ยวภายใตโครงการสัมมนา
และการฝ ก อบรม ผู  ว  า การฯต อ งมี ศิ ล ปะในการให ข องกํ านั ล หรื อ การให ซ องขาว มิ ฉ ะนั้ น
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภอาจไมยืนยาว
กฎขอที่หก เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว จักตองเปน Big Brother
หากไมรูจัก Big Brother ตองกลับไปอานนวนิยายเรื่อง 1984 ของ George
Orwell ผูวาการฯตองสอดสองความประพฤติของลูกนอง สํานักผูวาการฯตองมีหนวยเกสตาโป
คอยดักฟงโทรศัพท คอยแอบถายวิดิโอ และติดตามพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะลูกนองที่มีทาที
วาจะกลายเปนปรปกษ หนวยเกสตาโปของสํานักผูวาการฯอาจขยายขอบขายงานครอบคลุมถึง
ผูนํานอกธนาคารกลาง รัฐมนตรีที่คุมธนาคารกลาง รวมตลอดจนนายธนาคารพาณิชย ขอมูลลับ
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เหลานี้จะเปนประโยชนตอการทํางานของผูวาการฯ โดยเฉพาะในยามที่มีการตอรองหรือในยามที่
ตองการเลนงานลูกนอง
แตผูวาการฯไมควรวางใจหนวยเกสตาโปของตนเอง เพราะอาจถูกดัดหลังได
โดยงาย หนวยเกสตาโปอาจติดตามพฤติกรรมของผูวาการฯเอง ดังนั้น สํานักผูวาการฯ จึงตอง
มีหนวยเกสตาโป 2 ที่ติดตามพฤติกรรมหนวยเกสตาโป 1 และมีหนวยเกสตาโป 3 ที่ติดตาม
พฤติกรรมของหนวยเกสตาโป 2 โดยที่อาจมีความจําเปนตองมีหนวยเกสตาโป 4,5,6,...
กฎขอที่เจ็ด เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว จักตองรูจักสรางภาพลักษณของ
ตนเอง
ภาพลักษณของธนาคารกลางไมสํคา ัญเทาภาพลักษณของผูวาการฯ ในการนี้
ผูวาการฯตองอาศัยบริการสรางภาพลักษณ เพื่อใหสาธารณชนเห็นวา ผูวาการฯเปนผูนําของ
ภาคเศรษฐกิจการเงินและชุมชนวิชาการ เปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ
เอื้ออาทรตอกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม แมขอเท็จจริงจะเปนไปในทิศทางตรงกันขามก็ตาม
กฎขอที่แปด เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว จักตองเปนนักวาดภาพ
ผูวาการฯไมจํ าเปนตองแขงขันกับถวัลย ดัชนี แตตองรูจักระบายสีใหสังคม
เศรษฐกิจไทยมีภาพอันสดใส รายงานของธนาคารกลางจักตองไมกลาวถึงอัปลักษณะของสังคม
เศรษฐกิจไทยเพราะอาจสรางความโกรธเคืองแกรัฐบาล การไมรายงานมิไดหมายความวาโกหก
เพราะการไมรายงานมิไดแปลวาไมมีปญหา
ในการรายงานภาวะเศรษฐกิจในชวงปลายป ผูวาการฯตองสั่งการใหรายงาน
อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวาผลการประมาณ 0.5% ใหรายงานอัตราเงินเฟอและ
สวนขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเมื่อเทียบกับ GDP ตํ่ากวาผลการประมาณการ 0.5-1.0% ผูวาการฯ
จักตองหัดระบายสีดวยวิธีการงายๆเชนนี้ อยาไปฟงเสียงนกเสียงกาวา ธนาคารกลางกํ าลัง
กลายเปน “กระทรวงแหงความจริง” ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ
กฎขอที่เกา เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว จักตองรูจักตักตวงสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ
ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ มิ ไ ด ล  อ งลอยอยู  ใ นอากาศดุ จ เดี ย วกั บ อ อ กซิ เ จนหรื อ
คารบอนไดออกไซด เมื่อมีโอกาสตักตวง ก็ตองรูจักตักตวงอยางเต็มที่ มิฉะนั้นผูวาการฯอาจ
ปรากฏชื่ อ ในประวั ติ ศ าสตร ว  า เป น บุ รุษ ผู ไรสว นเกิน ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ยัง ความเสื่อ มเสียแก
วงศตระกูลอยางยิ่ง การตักตวงสวนเกินทางเศรษฐกิจทําไดไมยาก ปฏิบัติการเบื้องตนไดแก การ
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ใชทรัพยากรของธนาคารกลางเพื่อผลประโยชนของตนเองและสมุนบริวาร ปฏิบัติการขั้นมัธยม
ไดแก การรับหุนราคาพาร บริษัทที่ตองการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย หากมิไดแจกหุนราคา
พารหรือแจกนอยเกินไป ผูวาการฯมีสิทธิอันชอบธรรมในการเตะถวงการจดทะเบียน ดวยขออาง
ที่วามีคุณสมบัติไมครบถวน ปฏิบัติการขั้นอุดมไดแก การรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจจากสถาบัน
การเงิน ดวยขอเท็จจริงที่วา สถาบันการเงินลวนมีบาดแผลบนสันหลังทั้งสิ้น การรีดสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจึงทําไดงาย ยิ่งบาดแผลบนสันหลังเหวอะหวะมากเพียงใด ยิ่งรีดไดงายเพียงนั้น
กระบวนการการรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจอาจเริ่มตนดวยการขอเงินบริจาคสําหรับงบรับรองของ
ผูวาการฯ หรืออาจจะขอของกํานัล ดังเชนรถยนตหรือเพชรนิลจินดา จากนั้นอาจขอเงินกูอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า โดยไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ยิ่งผูวาการฯมีอํานาจผูกขาดดวยแลว ยิ่งเปนเรื่อง
งายที่จะแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากอํานาจที่มีอยู ไมวาจะเปนอํานาจในการอนุมัติการ
จัดตั้งธนาคารสาขา อํานาจในการจัดตั้งธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินใหม หรืออํานาจ
ในการอนุญาตใหถือหุนไขวในสถาบันการเงิน(cross holding) อยาอนุมัติโดยปราศจากผลตาง
ตอบแทน เพราะจะทําใหอํานาจกลายเปนสินคาไรราคา (free good)
กฎขอที่สิบ เมื่อเปนผูวาการธนาคารกลางแลว จงอยาไวใจทางอยาวางใจคน
ผูวาการธนาคารกลางจํานวนมากถึงแกกรรมเพราะมิไดขามถนนบนทางมาลาย
บางคนถูกรถชนบนทางมาลายนั้นเอง บางคนตายเพราะเมียหลวง แตบางคนก็ตายเพราะเมียนอย
โดยที่บางคนถูกลูกนองยิงตาย สุภาษิตโบราณที่วา “อยาไวใจทาง อยาวางใจคน” จึงเปนสิ่งที่
ผูวาการฯพึงยึดเปนวัตรปฏิบัติ ผูวาการฯพึงระแวงคนทุกคนที่รูจักนับตั้งแตนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีการคลัง ซึ่งมีอํานาจปลดตนเอง ไปจนถึงนักการภารโรง ซึ่งอาจจงใจไมทําความสะอาด
สํานักงานจนเปนเหตุผูวาการฯเปนโรคภูมิแพอยางรุนแรง ผูวาการฯไมพึงวางใจเมียหลวงเทาๆกับ
เมียนอย เพราะอาจถูกวางยาพิษในอาหารและเครื่องดื่ม การวางใจรองผูวาการ ผูชวยผูวาการ
หรือพนักงานระดับลางลงไป ยิ่งไมควรทํา เพราะความประมาทเปนหนทางแหงความตาย
บัญญัติ 10 ประการที่กลาวขางตนนี้รูจักกันในนาม “กฎธนะพรพันธ” ใครอยาก
เปนใหญในธนาคารกลาง จักตองปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลานี้

