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อาจารยปวยกับธนาคารแหงประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อเกิดเหตุวิวาทในหมูผูนําธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งที่คุมวังบางขุนพรหม
ตลาดหลั ก ทรัพยแหงประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จนถึงขั้นหํ้ าหั่นกัน และตองขึ้นโรงขึ้นศาลในที่สุดนั้น สื่อมวลชนและ
สาธารณชนพากันรําลึกถึงอาจารยปวย อึ๊งภากรณ จนถึงกับเปรียบเทียบธนาคารแหงประเทศไทย
ในยุคของทานกับยุคปจจุบัน ผมรูสึกปติที่ผูคนยังรําลึกถึงอาจารยปวยในดานคุณงามความดี
ในขณะเดียวกันก็รูสึกเศราสลดที่เห็นความตกตํ่าเชิงจริยธรรมของธนาคารแหงประเทศไทย
ในขณะที่เหตุวิวาททวีความรุนแรงนั้นเอง ผมหวนกลับไปอานงาน 2 ชิ้นของ
อาจารยปวย เรื่องแรกก็คือ หนังสือเรื่อง เศรษฐกิจแหงประเทศไทย และเรื่องที่สองก็คือ
คําบรรยายเรื่อง “ธนาคารกลาง” ที่อาจารยปวยบรรยาย ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป 2512
หนังสือ เศรษฐกิจแหงประเทศไทย ตีพิมพครั้งแรกในป 2498 และตีพิมพ
ครั้งที่สองและสามในป 2499 และ 2504 ตามลําดับ โดยที่เกือบไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตกตาง
ไปจากฉบับที่ตีพิมพครั้งแรกเลย หนังสือเลมนี้คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทรเขียนรวมกับอาจารยปวย
บทที่ 21 วาดวย “ธรรมะในดานเศรษฐกิจ” เปนบทที่ผมเคยอานมาแลวหลายครั้ง แตก็ยัง
ตองอานซํ้ าอีกครั้ง เนื้อหาในบทนี้กลาวเตือนขาราชการ พอคา นักธุรกิจ และประชาชน
ใหยึดถือหลักธรรม เนื้อหาตอนหนึ่งตรงตอประเด็นปญหาในปจจุบัน สมควรคัดมาใหอาน
โดยทั่วกัน
“...เจาหนาที่ที่มีผลประโยชนสวนตัวในหนาที่การงานของตนขัดกับประโยชน
ของสวนรวม ถือวาเปนผูปฏิบัติผิดหลักธรรมะในดานเศรษฐกิจ อาทิ ในฐานะ
เปนเจาหนาที่ของรัฐบาล บุคคลนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนในขอบเขต
แหงนโยบายของรัฐ ถาในขณะเดียวกัน
เจาหนาที่ผูนั้นไปมีตํ าแหนงหนาที่และรับผิดชอบสวนงานของเอกชน
ไมวาจะเปนแหงเดียวหรือหลายแหงก็ตาม อาจเปนประธานกรรมการ กรรมการ
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ผูจัดการ ผูถือหุน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม แมจะสุจริตเพียงใดบุคคล
ภายนอกยอมจะระแวงสงสัยและตั้งขอรังเกียจ
ฉะนั้น ทางที่สมควรคือ เจาหนาที่ผูนั้นควรจะตองลาออกจากหนาที่
หรือตําแหนงตางๆเสีย ทํางานแตเพียงประเภทเดียวโดยไมขัดกับประโยชนของ
สวนรวมถาเปนไปได ถือวาบุคคลคนนั้นไดทําถูกหลักธรรมะทางเศรษฐกิจ...”
(ฉบับพิมพครั้งที่สาม 2504 หนา 357-358)
การไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะกรรมการ ผูจัดการ หรือผูถือหุน
นับเปนพรหมจรรยสํ าคัญของขุนนางผูมีหนาที่ในการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ตลอดชวง
แหงชีวิตขาราชการ อาจารยปวยไดรักษา ‘พรหมจรรย’ ดังกลาวอยางดียิ่ง และเปนแบบอยาง
ใหผูใกลชิดและผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม ดวยการรักษา ‘พรหมจรรย’ ของวิชาชีพอยาง
เครงครัดนี้เอง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงสั่งสมชื่อเสียงและกิตติคุณ จนไดชื่อวาเปน ‘ปราการ
แหงจริยธรรม’ และ ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ในสังคมไทย การรักษา ‘พรหมจรรยแหงวิชาชีพ’
ดังกลาวนี้เปนประพฤติกรรมที่มิไดถูกกํากับโดยบรรทัดฐานทางกฎหมาย
ตลอดชี วิ ต ราชการ อาจารย ป  ว ยพยายามเรี ย กร อ งมิ ใ ห นั ก การเมื อ งและ
ขาราชการเขาไปมีผลประโยชนในธุรกิจการคา เพราะเห็นวาจะกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในบรรดาผูนําฝายทหารในยุคเผด็จการ อาจารย
ปวยเห็นวา จอมพลถนอม กิตติขจรเปนผูที่ยอมรับความคิดนี้ได จึงพยายามผลักดันใหยอมรับ
หลักการขอนี้ จนทายที่สุด จอมพลถนอมออกมาเรียกรองใหรัฐมนตรีรวมคณะถอนตัวจาก
ธุรกิจการคา แตตัวจอมพลถนอมยังคงดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารพาณิชย อาจารยปวย
ตั้งคําถามวา ธุรกิจธนาคารพาณิชยมิใชธุรกิจการคาหรืออยางไร ในการกลาวสุนทรพจนในงาน
เลี้ยงอาหารคํ่าประจําป 2507 ของสมาคมธนาคารไทย อาจารยปวยกลาวเปนกลอนความตอน
หนึ่งวา
ยังจนใจไมรูอยูหนึ่งขอ
จอมพลถ. ทานแถลงแจงเปนเรื่อง
ทานปรารมภผมก็เห็นเดนประเทือง
วาใครเฟองเปนผูใหญในราชการ
ตัวอยางเชนเปนรัฐมนตรี
ไมควรมีการคามาสมาน
อยาเกี่ยวของเที่ยวรับเปนกรรมการ
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สมาจารขอนี้ดีจริงเชียว
ผมสงสัยไมแจงจิตกิจการคา
หมายความวากิจการใดบางยังเฉลียว
กิจธนาคารทานผูใหญจะไมเกี่ยว
หรือจะเหนี่ยวรั้งไวไมนับคา
สุนทรพจนขางตนนี้ยังผลใหจอมพลถนอมลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคารพาณิชย 2 แหง
ยกเวนธนาคารทหาร และมีบันทึกเรียกรองใหรัฐมนตรีรวมคณะปฏิบัติตามดวย
การไม มี ผลประโยชน ใ นธุ รกิจเอกชน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม นอกจาก
จะไม ส ร า งป ญ หาการขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ส  ว นบุ ค คลกั บ ผลประโยชน ส  ว นรวมแล ว
ยั ง เป น การเสริ ม ฐานะและอํ านาจตอรองของผู ว า การและพนักงานระดับสูงของธนาคารแหง
ประเทศไทยอีกดวย ในคํ าบรรยายวาดวยธนาคารกลาง อาจารยปวยกลาวอยางชัดเจนวา
ผู  ว  า การและพนัก งานระดั บสู งของธนาคารแหง ประเทศไทยมีห นา ที่ใ นการชั ก จูง ใหรัฐ มนตรี
วาการกระทรวงการคลังและรัฐบาลเห็นชอบกับนโยบายที่เสนอ แตการชักจูงนี้จะมีประสิทธิผล
ก็ตอเมื่อพนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยปราศจากผลประโยชนทางธุรกิจสวน
บุคคล มิฉะนั้นขอเสนอแนะทางนโยบายจะปราศจากนํ้าหนัก เพราะผูเสนอไมเปนที่เชื่อถือของ
รัฐมนตรีและรัฐบาล
คําบรรยายเรื่อง “ธนาคารกลาง” เปนการประมวลประสบการณของอาจารยปวย
หลังจากที่ดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมาแลว 10 ป ในการกลาวถึงศิลปะ
แหงการดําเนินนโยบาย อาจารยปวยเนนการสรางและรักษาความสัมพันธ 3 ระดับ อันไดแก
ความสัมพันธกับธนาคารพาณิชย ความสัมพันธกับทางราชการ และความสัมพันธกับบุคคล
ภายในธนาคารแหงประเทศไทย
ในด า นความสั ม พั น ธ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย อาจารย ป ว ยกล า วว า ธนาคาร
แหงประเทศไทยนอกจากตองมีเครื่องมือและกลไกในการควบคุมและกํากับสถาบันการเงินตางๆ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว เจ า หน า ที่ ชั้ น ผู  ใ หญ ข องธนาคารแห ง ประเทศไทยจํ าเป น ต อ งมี
ความสัมพันธอันดีกับนายธนาคารพาณิชย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเกลี้ยกลอมใหธนาคารพาณิชย
สนองนโยบายของรัฐบาล แตการเกลี้ยกลอมชักจูงจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อเจาหนาที่ชั้นผูใหญ
ซื่อสัตย สุจริตและมีคุณธรรม อาจารยปวยกลาววา
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“...ถาผูวาการธนาคารชาติ หรือผูใหญในธนาคาร โดยเฉพาะไปประพฤติ
สํามะเลเทเมา ไปทําทุจริต หรือวาไปพูดเท็จ หรือวาไปทําเห็นแกไดในทางลาภ
สักการแลว จะไปพูดอะไรเขาก็ไมเชื่อ เขากลับจะหัวเราะเยาะเอาเสียดวย
เพราะฉะนั้ น หลั ก การในข อ นี้ คื อ ความประพฤติ ใ นการดํ ารงตนของผู ใ หญ
ในธนาคาร เฉพาะผูวาการรวมทั้งผูอํานวยการตางๆ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมาก...
ถาหากวาเราประพฤติไมดีแลว ถึงเขาจะกลัวเรา เพราะเหตุวาเรามีอํานาจ
มีอาญาสิทธิ์อยูในมือตามกฎหมาย แตไปพูดอะไรเขาไมคอยเชื่อ นี่เปนเรื่องที่
สําคัญ...”
ในดา นความสั ม พั น ธกับ ทางราชการ อาจารยปวยยังคงเนนคุณสมบัติดาน
ความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรมของเจาหนาที่ชั้นผูใหญวาเปนเงื่อนไขพื้นฐานสํ าคัญในการ
ติดตอสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เจาหนาที่ชั้นผูใหญของธนาคาร
แห ง ประเทศไทยต องมีความกลาหาญทางจริยธรรมในการทักทวงรัฐบาล หากมีการดํ าเนิน
นโยบายที่ผิดพลาด ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองพรอมที่จะลาออก เมื่อมิอาจเกลี้ยกลอม
ใหรัฐบาลยอมรับนโยบายที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ หรือลมเลิกนโยบายที่กอใหเกิดความ
เสียหาย หากนโยบายดังกลาวนี้เปนเรื่องของหลักการที่มิอาจประนีประนอมได
ในดานความสัมพันธกับบุคคลภายในธนาคารแหงประเทศไทย อาจารยปวยเห็น
วา การปกครองและทะนุบํารุงพนักงานผูอยูใตบังคับบัญชาเปนเรื่องสําคัญ และการอยูรวมกันจํา
เปนตองอาศัยคุณธรรมสําคัญ 4 ประการ อันไดแก หลักสมรรถภาพ หลักความยุติธรรม หลักเสรี
ภาพ และหลักความมีเมตตากรุณา
อาจารยปวยพยายามกํ าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขุนนางขาราชการ
และเจาพนักงานของรัฐ และพยายามรักษา ‘พรหมจรรยแหงวิชาชีพ’ ดวยการไมของเกี่ยวกับ
ธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนพยายามแสดงตนเปนแบบอยางในการ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักสันติประชาธรรม เพียงชวงเวลาสามทศวรรษตอมา
ผูคนในสังคมไทยพากันกลาวถึงอาจารยปวยในฐานะแบบอยางที่มิอาจปฏิบัติตามได แมแต
ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ อ าจประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามบรรทั ด ฐานทาง
จริยธรรมที่อาจารยปวยกําหนดได หลายคนหารายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งๆที่อยูใน
ฐานะลวงรูขอมูลภายใน (inside information) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย บางคนส อ เค า ว า มี ก ารใช อํ านาจในทางฉ อ ฉล หลั ก สั น ติ ป ระชาธรรม
ปลาสนาการไปจากวังบางขุนพรหม ในเมื่อผูบังคับบัญชาใชบริการสํ านักขาวกรองแหงชาติ
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ติดตามพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชา และนาเชื่อวามีการดักฟงโทรศัพท การหํ้าหั่นกันในหมู
ผู  นํ าธนาคารแห ง ประเทศไทยไดทํ าลายความนา เชื่อถือและคามเปน อิสระของธนาคารแหง
ประเทศไทยไปจนหมดสิ้ น เพราะการหํ้ าหั่ น กัน นั้น จํ าเปน ต อ งมีพ ลั งทางการเมืองหนุนชวย
หากผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยยอมสยบและถึงกับเปนสมุนบริวารของผูทรงอํ านาจทางการ
เมืองเสียแลว จะยังมีศักดิ์ศรีที่จะมองหนาผูคนตอไปอยางไรได
กวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะหลุดพนจากวิกฤติการณแหงศรัทธา คงกินเวลา
อีกหลายป

