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Rule of the Game
กับการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังเรงรุดปฏิรูปองคกร เพื่อฟนฟูคืนความนาเชื่อถือ
(Credibility) ของตนเอง ทัง้ นีด้ ว ยการยกเครื่ององคกร แกกฎหมาย และปรับบทบาทหนาที่ โดยที่การ
จํ ากัดบทบาทในดานการรักษาเสถียรภาพของราคาและการกํ าหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation
Targeting) เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการฟนคืนความนาเชื่อถือดังกลาวนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยใหความสําคัญดานการจัดองคกรใหม (Re-organization)
อยางมาก จนถึงกับวาจางบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ อันไดแก A.T. Kearney เพือ่ ใหคําแนะนําใน
การจัดผังการบริหารใหม การเปลี่ยนแปลงการจัดองคกรของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งนี้ ซึ่งมีมาแต
ป 2542 นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม การปรับปรุงการจัดองคกรครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคที่อาจารย
ปวย อึ๊งภากรณดํารงตําแหนงผูวาการฯ สวนครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ในป 2528
แมวาการจัดองคกรมีความสําคัญตอประพฤติกรรม (Conduct) ของผูคนภายใน
องคกร และตอผลปฏิบัติการ (Performance) ขององคกร แตการเปลี่ยนแปลงการจัดองคกรแตเพียง
อยางเดียว มิอาจนํามาซึ่งการปฏิรูปสถาบันอยางสําคัญได จําเปนตองใหขอพิจารณาแกปจจัยอื่นๆ
ดวย
“สถาบัน” (Institution) ตามความหมายของสํานักเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม
(New Institutional Economics) ประกอบดวยองคกร (Organization) และกติกาการเลนเกม (Rules
of Game) ขององคกรและภายในองคกร ในยามที่พิจารณาการปฏิรูปสถาบัน จะพิจารณาเฉพาะแต
การเปลี่ยนแปลงการจัดองคกรยอมไมเปนการเพียงพอ จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกติกา
การเลนเกมควบคูไปดวย
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“กติกาการเลนเกม” มีทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไมปรากฏลายลักษณอักษร
สวนที่เปนลายลักษณอักษรปรากฏในรูประเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ สวนที่ไมเปนลาย
ลักษณอกั ษรเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติภายในองคกร ซึ่งสั่งสมจนกลายเปนจารีตหรือ ‘กติกา’ กติกา
การเลนเกมที่เปนลายลักษณอักษรนั้นศึกษาไดไมยาก สวนที่ไมปรากฏลายลักษณอักษรไมเพียงแต
ยากแกการศึกษาเทานั้น หากยังมีความสําคัญยิ่งกวาสวนที่ปรากฏลายลักษณอักษรอีกดวย
กติกาการเลนเกมมีโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ซึ่งมีผลกํากับ
ประพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคกร โดยที่ในบางกรณีมีผลตอประพฤติกรรมของผูคนนอกองคกร
ดวย ดังนัน้ จึงมีความจําเปนในการศึกษาและทําความเขาใจกติกาเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งกติกาที่
ไมมีลายลักษณอักษร
ธนาคารแหงประเทศไทยมีกติกาการเลนเกมอยูจํ านวนหนึ่ง แตกติกาที่มีผลตอ
ประพฤติกรรมของพนักงานและผลปฏิบัติการขององคกรมีอยูอยางนอย 5 กติกา คือ
(1) ความซื่อสัตยสุจริต ทัง้ ในดานการไมรับสินบาทคาดสินบน และในดานการปฏิบัติ
หนาที่อยางเที่ยงตรง ไมละเวนการปฏิบัติหนาที่และไมใชอํานาจหนาที่ไปในทางฉอฉล โดยยึดผล
ประโยชนของแผนดินเปนที่ตั้ง
(2) การปลอดพนจากผลประโยชนทางธุรกิจ เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยผูมี
อํานาจหนาที่กํ าหนดและบริหารนโยบายการเงิน จักตองไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะ
กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนบริษัท เพราะอาจมีปญหาการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflicts of
Interest) หากผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยหารายไดจากการเก็งกํ าไรซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยและการเก็งกําไรซื้อขายหลักทรัพย จะหวังใหผูที่มีผลประโยชนสวนบุคคลดังกลาวนี้
ดําเนินนโยบายหยุดยั้งการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูไดอยางไร
(3) ความเปนกลางทางการเมือง ธนาคารแหงประเทศไทยตองการความเปนอิสระ
แตความเปนอิสระจะธํารงอยูมิได หากอํานาจทางการเมืองแทรกตัวเขาสูธนาคารแหงประเทศไทย
แมวาผูวาการฯและรองผูวาการฯรวมตลอดจนผูชวยผูวาการจําเปนตองสัมพันธกับฝายการเมือง แต
ความสัมพันธดังกลาวตองอยูบนพื้นฐานของความเปนกลางทางการเมือง หากผูบริหารธนาคารแหง
ประเทศไทยแสดงความฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ยอมมีผลในการดึงการเมืองเขาสู
ธนาคารแหงประเทศไทย ปญหาความสัมพันธกับฝายการเมืองยอมเกิดขึ้นได หากมีการเปลี่ยนแปลง
พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล การธํารงความเปนกลางทางการเมืองยังมีนัยวา ผูบริหารธนาคารแหง
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ประเทศไทยมิควรดํารงตําแหนงการเมือง หากตัดสินใจออกไปดํารงตําแหนงการเมือง ก็มิควรหันกลับ
ไปดํารงตําแหนงในธนาคารแหงประเทศไทยอีก ความเปนกลางทางการเมืองเปนยันตคุมกันธนาคาร
แหงประเทศไทยมิใหถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง ทั้งในดานนโยบายและการบริหาร
(4) ความลับ การไมเปดเผย และความไมโปรงใส ความไมโปรงใสเปนวัฒนธรรมของ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติมาแตดั้งเดิม แลวถายทอดมาสูธนาคารแหงประเทศไทยโดยผานการถาย
โอนบุคลากร เนือ่ งจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อแรกกอตั้ง รับโอนบุคลากรจากกระทรวงการคลัง
วัฒนธรรมความไมโปรงใสถายทอดจากธนาคารแหงประเทศไทยไปสูสํานักงานคณะกรรมการหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา
ความไมโปรงใสเปนจารีตที่กอเกิดจากความพยายามในการธํารงความเปนอิสระของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ในนามของความเปนอิสระของธนาคารกลาง ธนาคารแหงประเทศไทยไม
บรรจุเรื่องนโยบายในวาระการประชุมของคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย จารีตดังกลาวนี้
ขยายไปครอบคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาตอมา ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา คณะ
กรรมการธนาคารแหงประเทศไทยก็ดี และคณะกรรมการทุนรักษาระดับฯก็ดี มีบุคคลภายนอกดํารง
ตํ าแหนงกรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการเงิน สวนหนึ่งเพราะตองการธํารงความเปนอิสระ อีกสวนหนึ่งเพราะไมตองการใหบุคคล
ภายนอกลวงรูขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
จารีตความไมโปรงใสขยายไปเปนวัฒนธรรมในการทําหนาที่การกํากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ในยามทีม่ กี ารลงโทษสถาบันการเงินที่ทําผิดกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทยไมเคย
เปดเผยชื่อสถาบันการเงินที่ละเมิดกฎหมายนั้น
ธนาคารแหงประเทศไทยกีดกันบุคคลภายนอกมิใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
การเงิน ทัง้ ๆทีบ่ คุ คลเหลานั้นไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ตามกฎหมาย ความตองการธํารงความเปนอิสระ
ทําใหมกี ารดําเนินการกีดกันดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้ กระบวนการกําหนดนโยบายการเงินจึงขาดความ
โปรงใส จารีตความไมโปรงใสขยายไปสูการกํากับภาคเศรษฐกิจการเงิน ประชาชนไมมีสารสนเทศที่
สมบูรณเกีย่ วกับภาคเศรษฐกิจการเงิน โดยที่ในขณะเดียวกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมความไมโปรงใส
ทําใหไมมกี ารสงผานสารสนเทศระหวางฝายตางๆภายในธนาคารแหงประเทศไทยนั้นเอง
(5) หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ธนาคารแหงประเทศไทยปฏิบัติจนเปนจารีต
ในการคํ้ ายันสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนมิใหลม จารีตดังกลาวนี้มีโครงสรางสิ่งจูงใจในการ
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สงเสริมประพฤติกรรมสุมเสี่ยง ซึ่งกัดกรอนความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน ประชา
ชนเจาของเงินออมจะเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง โดยมิไดใหขอพิจารณา
เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันการเงินเทาที่ควร เจาของหรือผูถือหุนยอหยอนในการกํ ากับและ
ตรวจสอบผูบ ริหาร ในขณะเดียวกัน ผูบริหารสถาบันการเงินจัดสรรสินเชื่อโดยขาดความเขมงวดในการ
ประเมินศักยภาพทางธุรกิจของโครงการ และขาดการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
เทาที่ควร ทั้งหมดนี้ดวยความเชื่อมั่นวา หากเกิดปญหาความงอนแงน ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
ยืน่ มือเขาไปโอบอุม
กติกาการเลนเกมทัง้ 5 กติกาดังกลาวขางตนนี้ กอผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ตอธนาคารแหงประเทศไทยและภาคเศรษฐกิจการเงิน ความซื่อสัตย การปลอดพนจากผลประโยชน
ทางธุรกิจ และความเปนกลางทางการเมือง รวมตลอดจนการปลอดพนจากการเมือง เปนกติกาที่มีผล
กํ ากับประพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารแหงประเทศไทย การปฏิบัติตามกติกาทั้งสามอยาง
เครงครัดและเปนระยะเวลายาวนานมีผลในการสรางทุนสังคม (Social Capital) ภายในธนาคารแหง
ประเทศไทย อันมีผลในการเสริมสรางความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
ความลับ การไมเปดเผย และความไมโปรงใส สรางปญหาการบริหารภายในธนาคาร
แหงประเทศไทย เมื่อฝายตางๆไมสงผานสารสนเทศ ทําใหมิไดใชประโยชนจากสารสนเทศที่มีอยูอยาง
เต็มที่ วัฒนธรรมดังกลาวนี้ยังมีผลในการลิดรอนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกําหนด
นโยบาย อันเปนเหตุใหขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขาดความรอบคอบในการดํ าเนิน
นโยบายอีกดวย ในประการสําคัญ การปดบังขอมูลเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งทําใหสารสนเทศ
ขาดความสมบูรณ (Imperfect Information) และมีลักษณะไรสมมาตร (Asymmetric Information)
อาจนํามาซึ่งวิกฤติการณการเงินและวิกฤติการณสถาบันการเงินได ขอเท็จจริงปรากฏชัดแจงแลววา
วิ ก ฤติ ก ารณ ก ารเงิ น เดื อ นกรกฎาคม 2540 ส ว นสํ าคั ญ ส ว นหนึ่ ง เป น วิ ก ฤติ ก ารณ ส ารสนเทศ
(Information Crisis) ทายทีส่ ดุ ความไมโปรงใสของภาคเศรษฐกิจการเงินมีผลตอการจัดอันดับความ
นาเชือ่ ถือทางการเงินดวย
หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ บัน่ ทอนความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และ
ใหสงิ่ จูงใจในการกอเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินซํ้าแลวซํ้าเลา โดยที่ภาระในการแกไขวิกฤติการณ
สถาบันการเงินตกแกประชาชน
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ธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจปฏิรูปสถาบันเพียงดวยการจัดองคกรใหม แมการจัด
องคกรใหมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูป แตไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษากติกาการเลนเกมภาย
ในองคกร ในประการสําคัญ ตองสรางและธํารงกติกาการเลนเกมที่เกื้อกูลตอการสะสมทุนสังคม และ
หาทางยกเลิกกติกาการเลนเกมที่มีผลในการทําลายการสะสมทุนสังคม และลิดรอนความมั่นคงของ
ภาคเศรษฐกิจการเงิน
ในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ กติกาการเลนเกมที่มีผลตอการสะสมทุน
สังคมในธนาคารแหงประเทศไทยเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ ความไมซื่อสัตยสุจริต อยางนอยที่สุดในดาน
การปฏิบตั หิ นาที่เริ่มปรากฏใหเห็น ผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยมิไดปลอดพนจากผล
ประโยชนทางธุรกิจ โดยที่บางคนอิงแอบอยูกับกลุมการเมือง ความหยอนยานของกติกาเหลานี้มีผลใน
การทําลายทุนสังคม อันเปนเหตุใหธนาคารแหงประเทศไทยขาดความนาเชื่อถือ ทุนสังคมเมื่อถูก
ทําลายแลว ยากที่จะสรางขึ้นได
ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามแกไขใหสารสนเทศสามารถสงผานระหวางฝาย
ตางๆมากยิ่งขึ้น อันเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปองคกร และพยายามแกกฎหมายเพื่อใหกระบวนการ
กําหนดนโยบายการเงินมีความโปรงใส แตความโปรงใสเปนเรื่องของวัฒนธรรม ถึงจะตรากฎหมาย
อยางไร ก็ยากที่จะสถาปนาสถาบันความโปรงใสได หากบุคลากรภายในองคกรไมมวี ฒ
ั นธรรมความ
โปรงใส ดวยเหตุดังนี้ ความไมโปรงใสของภาคเศรษฐกิจการเงินยังคงปรากฏใหเห็น
ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยืนกรานที่จะทําหนาที่กํากับและตรวจสอบสถาบันการ
เงินตอไป ดังจะเห็นไดจากรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยและรางกฎหมายสถาบันการเงินฉบับ
ใหม ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภาในขณะนี้ ดวยเหตุที่ไมมีบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปลีย่ นแปลงปรัชญาพืน้ ฐานในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน จึงเปนที่เขาใจวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยยังคงยึดหลักการ ‘สถาบันการเงินลมไมได’ ตอไป ซึง่ มีนัยวา วิกฤติการณสถาบันการเงิน
จะเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาตอไป
ในขณะที่ ก ติ ก าที่ เ สริ ม ส ง การสะสมทุ น สั ง คมในธนาคารแห ง ประเทศไทยเสื่ อ ม
ความศักดิส์ ทิ ธิ์ กติกาที่กัดเซาะฐานรากของระบบสถาบันการเงินและภาคเศรษฐกิจการเงินยังคงดํารง
อยู ในสภาวการณดงั ทีเ่ ปนอยูนี้ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันการเงินและภาคเศรษฐกิจการ
เงิน รวมตลอดจนการฟนคืนความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยยากที่จะเปนไปได

