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วิจิตร สุพินิจ ในสายตาสื่อมวลชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในประวัติศาสตรธนาคารแหงประเทศไทย ไมมีผูวาการคนใดถูกหนังสือพิมพ
`เลนงาน' มากเทาคุณวิจิตร สุพินิจ ผูวาการคนปจจุบัน
ในอดีตกาลที่เปนมา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยที่ถูกหนังสือพิมพโจมตี
มักเปนผูที่มีบทบาทในการลดคาเงินบาท แตการ `เลนงาน' ผูวาการ ธปท. ในกรณีเหลานี้
มักจะเกิดจากอวิชา เพราะมีความเขาใจอยางผิดๆวา การลดคาเงินบาทเปนการกระทําที่ทําให
ประเทศชาติเสื่อมเสียศักดิ์ศรี อวิชานี้เองที่ทําใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม สั่งการใหขึ้นคาเงินบาท
ในทศวรรษ 2490 ชาวบานและนักการเมืองบางคนอยากเห็นเงินหนึ่งบาทมีคาเทากับหนึ่ง
ดอลลาร โดยมิไดเขาใจวา คาของเงินก็ดุจเดียวกับราคาสินคา จะสูงตํ่าเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
สภาวการณของตลาด เมื่อประชาชนและสื่อมวลชนมีความเขาใจมากขึ้น การโจมตีการลดคาเงิน
บาทในชวงหลังจึงลดนอยลง
แต ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทยในอดี ต ไม เ คยต อ งถู ก จั บ ผิ ด ในเรื่ อ ง
คุณธรรมหรือการประพฤติมิชอบ ผูวาการ ธปท. จึงมีสถานะอันสูงสงในสังคม นอกจากจะมีหนา
มีตาแลว ยังไดรับการยกยองนับถือจากสาธารณชนโดยทั่วไป ดวยเหตุดังนี้ ในยามที่นักการเมือง
รังแกผูวาการ ธปท. เสียงกนประนามนักการเมืองจะดังขรม
การถอนนายเอกกมล คีรี วัฒน ออกจากตํ าแหนงรองผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2538 กําลังมีผลสะทอนกลับตอตําแหนง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยของคุณวิจิตร สุพินิจ และมิใชเรื่องยากที่คาดเดาสถานการณของ
คุณวิจิตรในอนาคตอันใกลนี้
สถานะของคุณวิจิตรตกตํ่าลงตามลําดับ นับตั้งแตเมื่อนายภุมรัตน ทักษาดิพงศ
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติเปดเผยวา คุณวิจิตรเปนผูขอใหสํานักขาวกรองแหงชาติ
ตรวจสอบการรั่วไหลของขอมูลลับของสถาบันการเงิน และรายงานของสํานักขาวกรองแหงชาติ
นี้เองที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชเลนงานนายเอกกมล
กอนหนานั้น หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวในทํานองวา คุณวิจิตรรูเห็น
เปนใจกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการเลนงานนายเอกกมล จนถึงตองลาออกจาก
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ตํ าแหนงเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
และถูกถอนออกจากตําแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในเวลาไลเลี่ยกัน ความขัดแยง
ทางความคิดและศรศิลปไมกินกันระหวางคุณวิจิตรกับนายเอกกมลปรากฎเปนขาวโดยทั่วไป
สื่อมวลชนจํ านวนมากเชื่อวา คุณวิจิตรมีสวนรวมรังแกนายเอกกมล รายงานขาวที่สะทอน
ความเชื่อทํ านองนี้ปรากฏในหนังสือพิมพหลายฉบับ บทสัมภาษณของผูอํานวยการสํานักขาว
กรองแหงชาติจึงชวยตอกยํ้าวา คุณวิจิตรมีสวนรวมในการรังแกนายเอกกมลจริง โดยไมสนใจวา
นายเอกกมลกระทําความผิดจริงหรือไม
ดวยเหตุที่กระบวนการลงโทษนายเอกกมลเปนกระบวนการที่ไมเปนธรรมและ
ขาดความโปรงใส นอกจากจะไมมีการตั้งขอหาอยางเปนทางการ ไมมีการสอบสวนผูถูกกลาวหา
และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาแลว ยังไมสามารถเปดเผยและใหอรรถาธิบาย
แกสาธารณชนไดวา การลงโทษนายเอกกมลเปนผลสืบเนื่องจากการกระทําความผิดอะไรบาง
ดังนั้น สื่อมวลชนจึงยืนอยูขางเดียวกับนายเอกกมล เพราะเห็นใจที่ถูกรังแก นอกเหนือจาก
ขอเท็จจริงที่วา นายเอกกมลสนิทสนมกับนักขาวและนักหนังสือพิมพบางหมูบางเหลามากเปน
พิเศษ
ข อที่ทํ าใหภาพลักษณของคุณวิจิตรตกตํ่ าอยางมากก็คือ การที่ คุณวิจิตรใช
วิธีการเกสตาโปในการปกครองลูกนอง หนังสือพิมพ The Nation (January 6, 1995) ถึงกับ
ประนามพฤติกรรมเยี่ยงเผด็จการดังกลาวนี้
เหตุใดคุณวิจิตรจึงเลือกใชวิธีการเกสตาโป และการตัดสินใจใชบริการสํานักขาว
กรองแหงชาติไดปรึกษาหารือกับผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยดวยกันหรือไม
ยังเปนเรื่องที่ไมกระจาง คุณวิจิตรอาจมีความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจวา การรั่วไหลของขอมูลลับ
เกี่ยวกับสถาบันการเงินสรางความเสียหายอยางรายแรงแกระบบเศรษฐกิจไทย แตตราบใดที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและคุณวิจิตรยังไมสามารถแสดงหลักฐานใหสาธารณชนเห็น
โดยกระจางชัดวา นายเอกกมลนําขอมูลลับไปเผยแพร และขอมูลลับที่นําไปเผยแพรนั้นสราง
ความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจไทย ภาพลักษณของคุณวิจิตรก็จะยังคงตกตํ่าตอไปไมมีที่สิ้นสุด
คุณวิจิตรนาจะตระหนักดีวา วิธีการหาขอมูลของหนวยขาวกรองเปนวิธีการ
ของอนารยชน รายงานของหนวยขาวกรองมิใชสัจธรรม (truth) ที่ตองยึดถือเปนคัมภีรโดยไมตอง
ตรวจสอบ เจาหนาที่หนวยขาวกรองนั้นเปนสัตวเศรษฐกิจดุจเดียวกับบุคคลโดยทั่วไป มีกิเลส
ตัณหา มีความตองการอํ านาจ และมีอุดมการณอันซอนเรน การณจึงปรากฏอยูเนืองๆวา
หนวยขาวกรองนั่งเทียนเขียนรายงาน หรือจงใจรายงานเท็จ เพื่อเปาประสงคบางประการ
ประพฤติกรรมของ C.I.A. แหงสหรัฐอเมริกาในเรื่องเหลานี้เปนที่ทราบกันโดยทั่วไป มิไยตอง
กลาวถึงการที่หนวยขาวกรองไทยติดปายคอมมิวนิสตแกผูคนจํานวนมาก จนสรางความทุกขเข็ญ
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แก ค นบริ สุ ท ธิ์ จํ านวนหาน อ ยไม วิ ญ ู ช นผู  มี ค วามเป น ธรรมในหั ว ใจจึ ง ต อ งตั้ ง ข อ กั ง ขาใน
เบื้องตนวา จะเชื่อถือรายงานของหนวยขาวกรองไดมากนอยเพียงใด
แมคุณวิ จิ ตรจะออกแถลงการณ "คํ าชี้แจงบทบาทธนาคารแหงประเทศไทย
กรณีนายเอกกมล คีรีวัฒน" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 ภายหลังจากเก็บตัวเงียบเปนเวลา
กวาสองสัปดาห แตก็สายเกินไป เพราะสื่อมวลชนมี `คําพิพากษา' เกี่ยวกับคุณวิจิตรแลว
ยิ่งแถลงการณนั้นขัดแยงกับบทสัมภาษณของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ดวยแลว ก็ยิ่งเปนการตอกยํ้าวา `คําพิพากษา' นั้นถูกตอง
คุ ณ วิ จิ ต รกล า วอ า งในแถลงการณว า ธนาคารแห ง ประเทศไทยจํ าเปน ตอง
ขอความชวยเหลือจากสํ านักขาวกรองแหงชาติ เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของขอมูลเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินที่เปนขอมูลลับ กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายธนาคารพาณิชย
มิไดใหอํานาจผูวาการ ธปท. ในการใชวิธีการเกสตาโป ติดตามพฤติกรรมผูอยูใตการบังคับบัญชา
นิตยสาร ผูจัดการรายรายสัปดาห ฉบับวันที่ 15-21 มกราคม 2539 ตั้งขอกังขาวา การที่ผูวาการ
ธปท.ใชใหสํานักขาวกรองแหงชาติติดตามพฤติกรรมของนายเอกกมลเปนเรื่องชอบดวยกฎหมาย
หรือไม เพราะมาตรา 4 (8) แหงพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2528 ระบุอยางชัดเจนวา
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น นอกเหนื อ จากหน า ที่ ป กติ ต  อ งได รั บ มอบหมายจากนายกรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะที่เกิดเหตุ
การณนี้ออกมาปฏิเสธแลววา มิไดรับทราบเรื่องนี้
คุณวิจิตรกลาวอางในแถลงการณวา การขอใชบริการเกสตาโปจากสํานักขาว
กรองแหงชาติเปนไปโดยมิไดเจาะจงกลุมบุคคลเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มิไดเจาะจงวา
เปนนายเอกกมล วิญูชนอดตั้งขอสงสัยมิไดวา เมื่อสํานักขาวกรองแหงชาติรับทํางานใหคุณ
วิจิตรจะไมขอคํ าชี้แนะจากคุณวิจิตรดวยวาจาหรอกหรือ ในเมื่อสํ านักขาวกรองแหงชาติมิได
มีความชํานัญพิเศษในภาคเศรษฐกิจการเงิน บทสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานดังกลาวตามที่
ปรากฏในรายงานหนังสือพิมพหลายฉบับก็หลุดปากเรื่องการถูกขอใหติดตามพฤติกรรมของ
นายเอกกมล
หากธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ ไดเ จาะจงบุคคลใดบุค คลหนึ่ ง เพื่อเปนขอมูล
แกสํานักขาวกรองแหงชาติดังที่กลาวอาง และสํานักงานดังกลาวมิไดรับคําชี้แนะจากคุณวิจิตร
ดวยวาจา เหตุใดกระบวนการกรองขาว จึงไมเริ่มดวยการตั้งของสงสัยผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย เพราะผูวา ธปท. เปนผูกุมขอมูลที่เปนความลับมากที่สุด และมีโอกาสหาประโยชน
จากขอมูลลับเหลานั้นมากกวาผูใด
แถลงการณของคุณวิจิตรหยิบยกกรณีการรั่วไหลของขอมูลเกี่ยวกับบริษัทเงินทุน
เฟสต ซิตี้ อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11
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มกราคม 2539) สวนกลับทันควันวา ขอมูลสวนนี้รั่วไหลเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยนํา FCI
ออกเรขาย โดยติดตอนายวิชิต สุรพงษชัย กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพเปนคนแรก
และนายสม จาตุศรีพิทักษ กรรมการผูจัดการใหญธนาคารนครหลวงไทยเปนคนตอมา การรั่วไหล
ของขอมูลเกิดจากฝมือของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยเอง
คุณวิจิตรพยายามกันตัวเองออกจากกรณีการถอดถอนนายเอกกมล ดวยการ
แถลงวา รายงานของสํ านักขาวกรองแหงชาติที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชเปนฐาน
ในการเลนงานนายเอกกมลเปนคนละชุดกับที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับ คุณวิจิตรอางวา
เพิ่งรับทราบ รายงานฉบับใหมในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538
อันเปนวันที่นายเอกกมลถูกกดดันใหออกจากตําแหนงเลขาธิการ ก.ล.ต. แตหนังสือพิมพเกือบ
ทุกฉบับก็วาไดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับแถลงการณประเด็นนี้ คุณวิจิตรไมสามารถแสดงหลักฐานวา
รายงานขาวกรองฉบับที่สองแตกตางจากฉบับแรกอยางไร อีกทั้งผูอํานวยการสํานักขาวกรอง
แหงชาติก็ไมเคยกลาวถึงรายงานขาวกรองสองฉบับ เพียงแตยํ้าวา รายงานขาวกรองเรื่องนี้มีเพียง
3 หนา และมิไดระบุความผิดของนายเอกกมล การที่สื่อมวลชนตั้งขอกังขาเกี่ยวกับขอแกตัวของ
คุณวิจิตรก็เลวรายพออยูแลว สถานการณของคุณวิจิตรเลวรายยิ่งขึ้น เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังออกมาตั้งขอกังขาคําแถลงของคุณวิจิตรดวยตนเอง โดยกลาววา รายงานหนวยขาวกรอง
ที่ไดรับเปนชุดเดียวกัน (สยามโพสต ฉบับวันเสารที่ 13 มกราคม 2539)
แม คุ ณ วิ จิ ต รพยายามให ข  า วสารว า มิ ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ การถอนนายเอกกมล
ออกจากตํ าแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหสัมภาษณนายสุทธิชัย หยุนในรายการวิทยุของเครือเดอะเนชั่นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 วา
เมื่อนายเอกกมลลาออกจากตําแหนงเลขาธิการ ก.ล.ต. แลว ในคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2538 นั้น
เอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแจงใหคุณวิจิตรทราบวา จะเสนอใหคณะรัฐมนตรีถอน
นายเอกกมลจากตําแหนงรองผูวาการ ธปท. ในวันรุงขึ้น นายสุรเกียรติ์อางวา คุณวิจิตรเห็นชอบ
ดวย
คุณวิจิตรเลือกใชยุทธวิธีปดปากเพื่อซื้อเวลา พอเปดปากออกมา ก็มีอันทําให
`เจานาย' ขุนเคือง แตงหนังสือพิมพนั้นกัดไมปลอย ยิ่งปลอยใหเวลาทอดนานออกไป คุณวิจิตร
ยิ่งถูกขับลงสูหุบเหว บัดนี้ หนังสือพิมพบางฉบับ ดังเชน แนวหนา (ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2539)
เริ่ ม เสนอข า วเกี่ ย วกั บ เสี ย งเรี ย กร อ งให คุ ณ วิ จิ ต รลาออกจากตํ าแหน ง ผู  ว  า การธนาคารแห ง
ประเทศไทย

