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ธนาคารแหงประเทศไทยกับความโปรงใส
รังสรรค ธนะพรพันธุ
แนวความคิดวาดวยความโปรงใส (Transparency) นับเปนความคิดใหมสําหรับ
สังคมไทย โดยเพิ่งแพรหลายในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ การเติบโตของหลักการวาดวย
ความโปรงใสในสังคมไทย สวนหนึ่งเปนผลจากแรงกดดันขององคกรโลกบาล ดังเชนกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และองคการการคาโลก อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการเติบโต
ของพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยนั้นเอง
ธนาคารแห ง ประเทศไทยเมื่ อ แรกก อ ตั้ ง ในป 2485 มิ ไ ด มี แ บบสถาบั น
(Institutional Design) ทีย่ ดึ หลักความโปรงใส ตรงกันขามกลับเปนสถาบันที่ยึดหลักความไม
โปรงใส โดยที่ความไมโปรงใสยึดโยงกับแนวความคิดวาดวยความเปนอิสระของธนาคารกลาง
(Central Bank Independence)
ในนามของความเปนอิสระของธนาคารกลาง ธนาคารแหงประเทศไทยกีดกัน
มิใหบคุ คลภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเงินตั้งแตแรกกอตั้ง เมื่อไมตองการการมี
ส ว นร ว มของประชาชน (People Participation) โดยที่ธรรมชาติของการดํ าเนินนโยบาย
บางลักษณะไมเกื้อกูลใหประชาชนมีสวนรวมได การตัดสินใจในการกําหนดนโยบายจึงตองปดลับ
ดวยความความเชื่ออยางผิดๆวา การที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการกํากับนโยบายการเงิน
เปนสัญญะแหงการสูญเสียความเปนอิสระของธนาคารกลาง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงสราง
จารีตในการกันบุคคลภายนอกใหออกไปอยูนอกปริมณฑลแหงการตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย
แมวา บุคคลเหลานั้นจะมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจหนาที่ในการควบคุมดูแลโดย
ทัว่ ไปซึง่ กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย (มาตรา 15 พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.
2485) โดยนิตินัย นาจะมีบทบาทในการตัดสินใจกําหนดนโยบายการเงิน แตดวยเหตุที่คณะ
กรรมการ ธปท. มีองคประกอบของบุคคลภายนอกวังบางขุนพรหม การเปดชองให ‘มนุษย
ตางดาว’ เขามามีบทบาทในการตัดสินใจกํ าหนดนโยบายการเงิน ในทัศนะของธนาคารแหง
ประเทศไทยเทากับการเปดชองใหลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารกลาง ดวยระบบตรรก
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ดังกลาวนี้ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการ ธปท. จึงมิไดนํา
เรือ่ งนโยบายบรรจุในวาระการประชุมตั้งแตแรกกอตั้ง จนกลายเปนจารีตในเวลาตอมา
ปฏิ บั ติ ก ารทํ านองเดี ย วกัน นี้ก ระทํ ากับ คณะกรรมการทุ น รั ก ษาระดั บ อั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ดวย ตาม พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช
พ.ศ. 2498 คณะกรรมการฯมีหนาที่กํ าหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของทุนรักษา
ระดับฯ โดยที่ทุนรักษาระดับฯ ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล มีจุดประสงค “…เพือ่ รักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราใหมีเสถียรภาพเหมาะสมแกสถานการณเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ตลอดจนการลงทุนหาประโยชน…” แตเปนเพราะมี ‘มนุษยตางดาว’ นั่งอยูในคณะกรรมการ
ทุนรักษาระดับฯ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไมนําเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนบรรจุในวาระ
การประชุม และประสบความสําเร็จในการสรางจารีตดังกลาวนี้ ทั้งๆที่ในกรณีนี้ ผูวาการธนาคาร
แหง ประเทศไทยหาได เ ป น ประธานคณะกรรมการทุ น รักษาระดับฯไม โดยที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังดํารงตําแหนงประธาน
ดังนี้ จะเห็นไดวา ความตองการความเปนอิสระทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
กันบุคคลภายนอกมิใหมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ ๆทีบ่ คุ คลภายนอกบางภาคสวนมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย แตการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประสบความสําเร็จในการสรางจารีตเชนนี้ได ก็ดวยความสมยอมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังแตอดีต หากปราศจากความสมยอมดังกลาวนี้ จารีตดังกลาวนี้ยอมยากจะกอเกิดได ในเมื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูบังคับบัญชาธนาคารแหงประเทศไทยตามนัยแหงมาตรา
14 พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
ความตองการความเปนอิสระ นอกจากจะทําใหธนาคารแหงประเทศไทยสราง
จารีตในการกีดกันการมีสวนรวมของประชาชนแลว ยังทําใหความไมโปรงใสกลายมาเปนจารีต
สําคัญภายในธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย
แตการขาดการมีสวนรวมของประชาชนหาใชเงื่อนไขอันจํ าเปน (necessary
condition) และมิใชเงื่อนไขอันพอเพียง (sufficient condition) ทีจ่ ะประกันความเปนอิสระของ
ธนาคารแหงประเทศไทยไม ตราบเทาที่ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงมีบทบาทหนาที่ประเภท
ทีอ่ านาจการตั
ํ
ดสินใจขั้นสุดทายอยูที่ฝายบริหาร รัฐบาลยอมแทรกแซงการทํางานของธนาคารแหง
ประเทศไทยไดเสมอ ไมวาประชาชนจะมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายการเงินหรือไม
หากแมนวาประชาชนมิไดมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายการเงิน
แตถาธนาคารแหงประเทศไทยยังคงทําหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา (Development Bank)
ดวยการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าตอไป ผูทรงอํ านาจทางการเมืองยอมเขาไปแทรกแซง
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การจั ด สรรสิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ตํ่ าดั ง กล า วนี้ เพื่ อ เกื้ อ ประโยชน แ ก ส มุ น บริ ว ารและกลุ  ม
ผลประโยชนที่เปนฐานอํานาจ
ถึงประชาชนมิไดมสี วนในกระบวนการกําหนดนโยบายการเงิน แตถาธนาคารแหง
ประเทศไทยยังคงทําหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินตอไป โดยที่มิอาจมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จได การลงโทษสถาบันการเงินที่ทําผิดระเบียบและกฎหมายดวยบทลงโทษที่รุนแรงยังคง
ตองขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง อํานาจทางการเมืองยอมแทรกตัวเขาสู
ธนาคารแหงประเทศไทยได ฝายการเมืองอาจไมใหความเห็นชอบตามคําขอของธนาคารแหง
ประเทศไทย หรืออาจขอใหธนาคารแหงประเทศไทยผอนปรนสถาบันการเงินบางสถาบัน การไม
ลงโทษสถาบันการเงินที่ทํ าผิดระเบียบและกฎหมายอยางฉับพลันและเฉียบขาด (Regulatory
Forbearance) นอกจากยังความเสื่อมเสียแกธนาคารแหงประเทศไทยแลว ยังอาจนํ ามาซึ่ง
วิกฤติการณสถาบันการเงินไดดวย
เจตนารมณในการกีดกันคนนอกธนาคารแหงประเทศไทยมิใหมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายการเงิน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ไมเพียงแตทําใหความไมโปรงใส
กลายเปนกําแพงขวางกั้นระหวางคนนอกกับคนในวังบางขุนพรหมเทานั้น หากยังลุกลามกลาย
เปนกําแพงขวางกัน้ ระหวางฝายตางๆภายในธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย จนทายที่สุด ความ
ไมโปรงใสกลายเปน ‘สถาบัน’ ภายในธนาคารแหงประเทศไทยนี้เอง
“สถาบัน” ตามความหมายของสํานักเศรษฐศาสตร NIE (New Institutional
Economics) มิไดหมายเพียงองคกร (Organization) เทานัน้ หากยังหมายรวมกติกาการเลนเกม
(Rule of the Game) ดวย ความไมโปรงใสกลายเปน ‘กติกา’ ทีก่ ากั
ํ บประพฤติกรรมของผูคน
ภายในธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากจะไมเปดเผยกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายการเงิ น มิ ใ ห บุ ค คลภายนอกไดรับรูแลว แมแต เ อกสารชั้น ต น ในอดี ต หลาย
ตอหลายเรื่องยังคงปดบังมิใหมีการศึกษาอีกดวย การศึกษาการดําเนินนโยบายการเงินในอดีต
รวมทั้งประวัติศาสตรเศรษฐกิจดานการเงินการธนาคารจึงมิอาจเปนไปโดยสมบูรณได การปดบัง
เอกสารเหลานี้ นอกจากจะเกิดจากจารีตความไมโปรงใสซึ่งครอบงําธนาคารแหงประเทศไทยแลว
ยังอาจเปนผลจากความไมตองการใหมีการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายการเงิน
การธนาคารไดดวย
จารีตความไมโปรงใสที่กอเกิดและ ‘พัฒนา’ ภายในธนาคารแหงประเทศไทย มีผล
ในการปดหูปดตาประชาชน และลิดรอนสิทธิการรับรูประชาชน เมื่อเกิดวิกฤติการณการคลัง
ระหวางป 2523 – 2525 รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเคยตีพิมพ
ขอมูลเงินคงคลัง เลิกตีพิมพขอมูลดังกลาวโดยปราศจากเหตุผล พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
บางคนพยายามเสนอการวิเคราะหวา ภาวะตกตํ่าของเงินคงคลังไมเปนปญหาแกระบบเศรษฐกิจ
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คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุไฉนการขาดแคลนสภาพคลองในภาครัฐบาลจึงไมเปนปญหา และ
เหตุไฉนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น (นายสมหมาย ฮุนตระกูล) จึงกลาวอําลา
เมื่อออกจากตําแหนงวา การที่ตองมารับตําแหนงรัฐมนตรีการคลังในขณะที่ประเทศชาติเผชิญ
วิกฤติการณเงินคงคลังนั้น เสมือนหนึ่งการชดใชกรรมที่ทําไวแตปางกอน ทายที่สุด หากการ
ขาดแคลนสภาพคลองในภาครัฐบาลไมเปนปญหา เหตุไฉนจึงตองปดบังขอมูล
จารีตความไมโปรงใส นอกจากทําใหธนาคารแหงประเทศไทยปลอดพนจากการ
ตรวจสอบของสังคมแลว ยังชวยธํารงอํานาจของกลุมขุนนางนักวิชาการในธนาคารกลางแหงนี้
ในเมื่อสารสนเทศเปนแหลงที่มาของอํานาจ การยึดกุมและผูกขาดการใชสารสนเทศยอมเกื้อกูล
ตอการยึดกุมอํานาจ หากมีการวิพากษวิจารณนโยบายการเงิน ขอโตแยง ‘มาตรฐาน’ ของกลุม
ขุนนางนักวิชาการ ก็คือ ผูวิจารณ ‘ไมรูเรื่อง’ ทีทรรศนเชนนี้นํามาซึ่งความคับแคบแหงโลกทรรศน
อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
จารี ต ความไม โ ปร ง ใสนั บ เป น เหตุ ป  จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ทํ าใหผู บริห ารธนาคารแห ง
ประเทศไทยมองไมเห็นความสําคัญและมองไมเห็นความจําเปนในการสรางกลไกการแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดเห็นระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับชุมชนวิชาการ รวมตลอดจนภาค
เศรษฐกิจการเงินเอกชน เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเปน ‘หนึ่งใน
ตองอู’ ในดานเศรษฐศาสตรการเงินและเศรษฐศาสตรมหภาค แตการเติบโตทางวิชาการนอก
วังบางขุนพรหม ประกอบกับความเสื่อมทรามทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยในรอบ
สองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยสูญตําแหนง ‘หนึง่ ในตองอู’ ไปแลว
กลไกการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นดังกลาวนี้ นาจะเปนประโยชน ทั้งตอการกําหนด
และบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ และต อ ความเข า ใจอั น ดี ใ นสั ง คม ธนาคารกลางในนานา
อารยประเทศลวนสรางกลไกเพื่อมีปฏิสมั พันธกับโลกภายนอกทั้งสิ้น เพียงแตรูปแบบอาจแตกตาง
กันเทานั้น แตการสรางกลไกเชนวานี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยจักตองละทิ้ง
จารีตความไมโปรงใส และสรางจารีตความโปรงใสขึ้นแทน
จารีตความไมโปรงใสไดสรางกํ าแพงขวางกั้นฝายตางๆ ภายในธนาคารแหง
ประเทศไทยดวย เพราะไมมกี ารสงผานขอมูลระหวางฝายตางๆ ทําใหสูญเสียประโยชนจากการ
ประหยัดของขนาดการประกอบการ (economies of scale) ขอมูลจากฝายกํากับและตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ อาจเปนประโยชนแกฝายการธนาคารและฝายวิชาการ
เมือ่ ไมมกี ารสงผานขอมูล ทําใหไมมีการใชประโยชนจากขอมูลอยางเต็มที่ การที่การสงผานขอมูล
ภายในธนาคารแหงประเทศไทยเกิดการ ติดขัด นอกจากจะเปนผลจากจารีตความไมโปรงใสแลว
ยังเปนผลจากขนาดอันเทอะทะขององคกรดวย ในปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทยพยายาม
แกปญหาการติดขัดของกระแสสารสนเทศภายในองคกร
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จารีตความไมโปรงใสติดเขาไปในกระบวนการกํากับธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินดวย ในยามที่มีการลงโทษสถาบันการเงินที่ทําผิดระเบียบและกฎหมาย ธนาคารแหง
ประเทศไทยยึดเป น จารี ตที่ จะไมประกาศชื่อสถาบันการเงินที่ถูกลงโทษ จารีตการปดบังชื่อ
ดังกลาวนี้กลายเปน ‘สถาบัน’ หรืออีกนัยหนึ่ง ‘กติกาการเลนเกม’ เพราะผูบ ริหารสถาบันการเงิน
รับรูว า ถึงจะถูกลงโทษเมื่อมีการทําผิดระเบียบและกฎหมาย สาธารณชนจะไมสามารถลวงรูวา
เปนสถาบันการเงินใด จารีตเชนนี้มีผลในการสรางสิ่งจูงใจในการละเมิดระเบียบและกฎหมาย
ตอไป หากมีการเปดเผยชื่อสถาบันการเงินที่ละเมิดระเบียบและกฎหมาย สาธารณชนอาจใช
มาตรการทางสังคมในการลงโทษ (social sanction) สถาบันการเงินเหลานั้น ซึง่ มีผลในการลิด
รอนสิง่ จูงใจในการละเมิดระเบียบและกฎหมายไปในตัว
อิทธิพลของจารีตความไมโปรงใส ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยไมใสใจการ
บังคับใหสถาบันการเงินเผยแพรขอมูลความมั่นคงของฐานะการเงินใหประชาชนคนสามัญไดรับรู
ดวยความเขาใจอยางทั่วถึง ไมมีการพัฒนาดัชนีวัดความมั่นคงของสถาบันการเงินเพื่อสื่อสาร
สูประชาชน ขอมูลพื้นฐานที่ประชาชนควรรับทราบกอนที่จะตัดสินในการฝากเงินออม นอกจาก
สินทรัพย หนีส้ นิ เงินฝาก และเงินใหกูแลว ยังประกอบดวยอัตราสวนเงินกองทุนกับสินทรัพยเสี่ยง
ปริมาณเงินใหกูที่ไมกอรายไดตามมาตรฐาน BIS รายชือ่ ลูกหนี้รายใหญที่สุด 10 รายแรกและ
จํานวนเงินใหกู รายชื่อลูกหนี้ที่กรรมการและผูบริหารสถาบันการเงินมีสวนเปนเจาของและจํานวน
เงินใหกู ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ตองถือเปนสารสนเทศสาธารณะ (public information) อันประชาชน
พึงรับรู เพราะเกี่ยวพันกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน ในเมื่อไมมีกลไกในการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน ประชาชนยอมไมสามารถตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลใน
การเลือกสถาบันการเงินเพื่อฝากเงินออมได
จารีตความไมโปรงใสเมื่อฝงอยูในธนาคารแหงประเทศไทย ยอมขยายเขาไปอยู
ในกฎหมายการเงินการธนาคารและกฎหมายสถาบันการเงิน ในเมื่อธนาคารแหงประเทศไทย
มีบทบาทในการตรากฎหมายเหลานี้
กลาวโดยสรุปก็คือ ความไมโปรงใสเปน ‘สถาบัน’ ที่หยั่งรากลึกในธนาคาร
แหงประเทศไทย ในฐานะที่เปน ‘กติกาการเลนเกม’ ความไมโปรงใสมีบทบาทในการกําหนด
โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ซึง่ กําหนดประพฤติกรรมของผูบริหารและพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย และกําหนดความสัมพันธระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับสาธารณ
ชนและภาคเศรษฐกิจการเงิน
จารีตความไมโปรงใสกอผลเสียแกกระบวนการกําหนดนโยบายการเงิน ในดาน
หนึ่งทําใหไมมีการสื่อขาวสารและความเห็นระหวางฝายตางๆ ภายในธนาคารแหงประเทศไทย
ในอีกดานหนึ่งทําใหขาดการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางธนาคารแหงประเทศไทย
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กับชุมชนวิชาการและภาคเศรษฐกิจการเงินเอกชน มิไยตองกลาววา จารีตความไมโปรงใส
ลิดรอนสิทธิในการรับรูขาวสารสาธารณะและสิทธิในการกํ าหนดชะตาบานเมืองของประชาชน
รวมตลอดจนทํ าใหสาธารณชนมิอาจตรวจสอบการทํ างานของธนาคารแหงประเทศไทยอยางมี
ประสิทธิภาพไดอีกดวย เมื่อนําจารีตความไมโปรงใสไปใชในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการ
เงิน ‘กติกาการเลนเกม’ ดังกลาวนี้ ในดานหนึ่งสงเสริมใหผูบริหารสถาบันการเงินมีประพฤติกรรม
สุมเสี่ยงและละเมิดระเบียบและกฎหมาย ในอีกดานหนึ่ง ทําใหประชาชนเจาของเงินฝากไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงินและมิอาจใชมาตรการทางสังคมในการลงโทษ
สถาบันการเงินที่มีประพฤติกรรมอันมิชอบได
ความจํ าเปนในการขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุน
การเงินระหวางประเทศภายหลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ทําใหธนาคารแหง
ประเทศไทยจํายอมเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน กองทุนการเงินระหวางประเทศบังคับใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลฐานะการเงินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการ
เงิน และฐานะที่แทจริงของทุนสํารองระหวางประเทศ การเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ เสมือนหนึ่ง
เปน ‘การมัดจํา’ (down payment) กอนที่กองทุนการเงินระหวางประเทศจะพิจารณาจัดสรร
เงินกูฉุกเฉินให ภายหลังจากที่ไดเงินกูฉุกเฉินดังกลาวแลว ธนาคารแหงประเทศไทยตองเผยแพร
ขอมูลเศรษฐกิจและการเงินรายปกษ และตองจัดทําขอมูลตามมาตรฐาน IMF ทีเ่ รียกวา Special
Data Dissemination Standard (SDDS) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy
Conditionalities) ทีป่ รากฏในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ฉบับที่หนึ่ง
บัดนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจํ ายอมละทิ้งจารีตความไมโปรงใสระดับหนึ่ง
แตยังไมแนชัดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดเรียนรูผลกระทบอันเลวรายของจารีตดังกลาวนี้
นาอนาถที่ตองใหตางชาติมาบีบบังคับใหเปดเผยขอมูล ในขณะที่เสียงเรียกรองจากประชาชน
ไมตางจากเสียงนกเสียงกา ทั้งๆที่สารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งยวดในภาคเศรษฐกิจการเงิน
สารสนเทศที่ไมสมบูรณ (imperfect information) ก็ดี สารสนเทศที่ไรสมมาตร (asymmetric
information) ก็ดี สามารถกอใหเกิดวิกฤติการณการเงินและวิกฤติการณสถาบันการเงินได

