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ความเรียงวาดวยความนาเช่ือถือของธนาคารแหงประเทศไทย

รังสรรค   ธนะพรพันธุ

การแถลงขาวของผูอํ านวยการฝายวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2540 สรางความฮือฮาในชุมชนการเงินระหวางประเทศเปนอันมาก 
เมื่อแถลงวา ทุนสํ ารองระหวางประเทศ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2540 คงเหลือ 32,400 ลานดอลลาร 
ลดลงจากระดับ  33,300  ลานดอลลาร เมื่อส้ินเดือนพฤษภาคม  ศกเดียวกัน

เมื่อผูส่ือขาวแสดงทีทาไมเชื่อถือขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ผูอํ านวยการ
ฝายวิชาการ ธปท. ยืนยันวา ขอมูลทุนสํ ารองระหวางประเทศที่แถลงนั้นเปนขอมูลจริง ซึ่งมาจาก
ฝายการธนาคารและฝายการตางประเทศ แตยังไมสามารถเปดเผยรายละเอียดได พรอมทั้ง 
กลาวตอไปวา “…ตลาดจะเชื่อมั่นหรือไมก็แลวแต เพราะขอมูลดังกลาวไมไดตกแตงทางบัญชี…” 
(มติชน ฉบับวันศุกรที่  1 สิงหาคม  2540)

ขอมูลทุนสํ ารองระหวางประเทศเมื่อส้ินเดือนมิถุนายน 2540 ตามที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยแถลงนั้นดีกวาที่คาดเปนอันมาก กอนหนานี้ ชุมชนการเงินระหวางประเทศ 
คาดหมายวา ทุนสํ ารองระหวางประเทศของไทยมียอดคงเหลือเพียง 30,000 ลานดอลลาร 
สถาบันการเงินระหวางประเทศบางสถาบันใหตัวเลข 25,000 ลานดอลลาร ดวยเหตุดังนี้ ชุมชน
การเงินระหวางประเทศจึงรับฟงถอยแถลงของธนาคารแหงประเทศไทยดวยขอกังขา หนังสือพิมพ 
กรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2540) พาดหัวขาววา “ธปท.ถูกกังขาแตง ‘สํ ารอง’”  
หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันเดียวกันนั้นพาดหัวขาววา “BOT Claims Reserves Top $ 32 
Billion”  โดยมีพาดหัวรองวา “Markets Eye Figure Sceptically”

ธนาคารแหงประเทศไทยคงมิไดตกแตงบัญชี ดวยการปลอมแปลงตัวเลข  
เพราะการตกแตงบัญชีดวยวิธีการนี้หยาบเกินไป และงายแกการถูกจับผิด หากถูกจับไดไลทัน  
ก็ตองสูญเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ และความนาเชื่อถือจนหมดสิ้น เมื่อกวาทศวรรษที่แลว  
ธนาคารกลางแหงประเทศฟลิปปนสตกแตงบัญชีทุนสํ ารองระหวางประเทศ ดวยการปลอมแปลง
ตัวเลข เมื่อกองทุนการเงินระหวางประเทศจับผิดได ผู ว าการธนาคารกลางตองออกจาก 
ตํ าแหนง และฟลิปปนสตองสูญเสียความนาเชื่อถือในชุมชนระหวางประเทศเปนอันมาก
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แตการตกแตงบัญชีมิไดกระทํ าไดเพียงดวยการปลอมแปลงตัวเลขเทานั้น  
หากการตกแตงบัญชี หมายถึง การทํ าใหฐานะทุนสํ ารองระหวางประเทศดีกวาความเปนจริง  
การกูยืมเงินจากตางประเทศโดยมีเจตนาที่จะทํ าใหฐานะทุนสํ ารองระหวางประเทศ ‘ดูดี’ ก็ถือ 
เปนการตกแตงบัญชีดวย ชุมชนการเงินระหวางประเทศคาดการณวา เหตุที่ฐานะทุนสํ ารอง
ระหวางประเทศ  เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน ‘ดูดี’  ก็เพราะธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินจากพันธมิตร  
ดังเชน Monetary Authority of Singapore ขอคาดการณทํ านองนี้จะยังคงมีตอไป ตราบเทาที่
ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมพยายามทํ าใหขอมูลทุนสํ ารองระหวางประเทศมีลักษณะโปรงใส

ชุมชนการเงินระหวางประเทศแสดงขอกังขาวา ในเมื่อทุนสํ ารองระหวางประเทศ 
มีมากพอเพียงที่จะซื้อสินคาเขาถึง 5.7 เดือน เหตุไฉนจึงตองปลอยใหเงินบาทลอยตัวเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2540 อันหางจากวันที่ทุนสํ ารองระหวางประเทศ ‘ดูดี’ เพียงสองวันเทานั้น  ขอกังขานี้
เปนเรื่องที่ธนาคารแหงประเทศไทยมิอาจใหอรรถาธิบายในระดับที่นาพอใจได

ชุมชนการเงินระหวางประเทศยังมีขอคาดการณอีกดวยวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยสูญเสียทุนสํ ารองระหวางประเทศจํ านวนมากในการทํ าสงครามปกปองคาเงินบาททั้งใน 
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการขายในตลาดซื้อขายลวงหนา ผลกระทบ
ที่มีตอทุนสํ ารองระหวางประเทศจะเริ่มปรากฏเมื่อถึงกํ าหนดตองสงมอบเงินตราตางประเทศ  
ซึ่งคาดวาจะเปนชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน ไมวาขอคาดการณดังกลาวนี้ตรงตอขอเท็จจริง
หรือไม  ยอมไมเปนผลดีตอสังคมเศรษฐกิจไทย

การที่ชุมชนการเงินระหวางประเทศมีขอกังขาและขอคาดการณตางๆเกี่ยวกับ
สังคมเศรษฐกิจไทย ซึ่งสวนใหญคอนไปทางดานราย สวนสํ าคัญเปนเพราะความไมโปรงใสของ 
ขอมูลทางการเงิน ไมวาจะเปนขอมูลหนี้สูญและหนี้เสียของสถาบันการเงินและขอมูลทุนสํ ารอง
ระหวางประเทศ ในระบบเสรีนิยมทางการเงิน ขอมูลทางการเงินตองเปนขอมูลสาธารณะ (Public 
Information) ที่มีความโปรงใส การทํ าใหขอมูลทางการเงินกลายเปนขอมูลที่สมบูรณ (Perfect 
Information) มากเพียงใด จะยิ่งเปนประโยชนแกตลาดการเงินมากเพียงนั้น ดวยขอมูลทางการ
เงินที่ถูกตองและสมบูรณ ตลาดการเงินจะสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยาง 
ถูกตองและสมบูรณดวย การปดบังขอมูลอาจทํ าใหคุณภาพการทํ างานของตลาดเงินตํ่ ากวาที่ควร
จะเปน และในบางครั้งอาจมีขอคาดการณที่ไมตรงตอสภาพที่เปนจริง อันทํ าลายประสิทธิผล 
ของนโยบายการเงิน ยิ่งการใหขอมูลเท็จดวยแลวยิ่งเปนการใหสัญญาณอยางผิดๆ แกตลาด 
การเงิน หากการใหขอมูลเท็จปฏิบัติจนกลายเปนนิจศีล ตลาดการเงินยอมส้ินความเชื่อถือที่มีตอ
องคกรที่ใหขอมูลเท็จเหลานั้น

การแถลงขาวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2540 มิไดเปนผลดีตอสังคม
เศรษฐกิจไทย ธนาคารแหงประเทศไทยมุงประสงคเพียงการเปดเผยขอมูลทุนสํ ารองระหวาง
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ประเทศที่ยัง ‘ดูดี’ อยู  แตไมยอมเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางและการเปลี่ยนแปลง 
รายการในบัญชีทุนสํ ารองระหวางประเทศ หากการไมเปดเผยรายละเอียดเปนเพราะขอมูลสาง 
ไมเสร็จ ก็สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพการทํ างานของธนาคารแหงประเทศไทย ในเมื่อเวลาไดผาน
พนมาแลวหนึ่งเดือน ดวยเหตุดังนี้ แทนที่การแถลงขาวจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นที่มี 
ตอเศรษฐกิจไทย การณกลับปรากฏวา ไมเพียงแตความเชื่อมั่นไมสามารถรื้อฟนคืนกลับมาเทานั้น 
หากทวาธนาคารแหงประเทศไทยยังสูญเสียความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกดวย

ความนาเชื่อถือ (Credibility) ของผูกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความ
สํ าคัญตอประสิทธิผลในการดํ าเนินนโยบาย หากประชาชนหมดความเชื่อถือรัฐบาลและผูกํ าหนด
นโยบาย ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลในทิศทางตรงกันขามกับที่รัฐบาล
ตองการ ทายที่สุด ผลลัพธของนโยบายยอมไมตรงตามที่รัฐบาลคาดหวังในเบื้องตน การหมด 
ความเชื่อถืออาจนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ (expectation) ของประชาชน  
หากประชาชนเปลี่ยนแปลงการคาดการณถี่มากเพียงใด ก็ยิ่งสรางปญหาในการบริหารนโยบาย
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากเพียงนั้น เพราะผูกํ าหนดนโยบายมิอาจคาดหมายอยาง 
ถูกตองไดวา ประชาชนจะมีปฏิกิริยาสนองตอบหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอการเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางนโยบายอยางไร

ในการสรางสมความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย ความซื่อสัตยสุจริต
เปนเงื่อนไขอันจํ าเปนเบื้องตน ผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยจักตองมีบรรทัดฐานทางจริยธรรม
สูงสงกวาบรรทัดฐานในสังคมโดยทั่วไป อีกทั้งตองไมมีผลประโยชนในธุรกิจใดๆดวย หากผูบริหาร
ธนาคารแหงประเทศไทยมีอาการอันสงใหเห็นความไมซื่อสัตยสุจริต อาทิเชน การรั้งรอการลงโทษ
สถาบันการเงินที่ทํ าผิดกฎหมาย เนื่องจากมีความสัมพันธสวนบุคคลหรือมีผลประโยชนรวมกับ 
ผูบริหารสถาบันการเงินนั้น ประชาชนยอมส้ินศรัทธาธนาคารแหงประเทศไทย และมีขอกังขาวา 
ธนาคารแหงประเทศไทยบริหารนโยบายการเงินเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวมหรือไม

ความสามารถทางวิชาการมีผลตอความนาเชื่อถือดวย สังคมมนุษยโดยทั่วไป 
นับถือคนเกงโดยพื้นฐาน ความแข็งแกรงทางวิชาการใหความเชื่อมั่นแกประชาชนวา จะมีการ
ดํ าเนินนโยบายการเงินอยางถูกตอง เมื่อฐานะอันแข็งแกรงทางวิชาการหมดสิ้นไป ความนาเชื่อถือ
ก็หมดไปดวย  การแข็งขืนยึดโยงระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate 
System) ทั้งๆ ที่เลือกเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) สะทอนใหเห็น 
การยึดกุมฐานทางวิชาการที่ผิดพลาด อันนํ ามาซึ่งวิกฤติการณเงินบาท ป 2540 ความสามารถ 
ทางวิชาการพิจารณาไดจากความแมนยํ าของคํ าพยากรณทางเศรษฐกิจไดดวย ในชวงเวลากวา
คร่ึงทศวรรษที่ผานมานี้ ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าลายตัวเองดวยการใหคํ าพยากรณที่ผิดพลาด



4

อยางสมํ่ าเสมอ ดังจะเห็นไดจากคํ าพยากรณเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะ 
สูงกวาความเปนจริง คํ าพยากรณที่ผิดพลาดนี้ มีสวนทํ าลายความนาเชื่อถือของธนาคาร 
แหงประเทศไทย และกอใหเกิดขอกังขาไดวา ในเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถ 
ใหคํ าทํ านายที่ถูกตองได จะกํ าหนดและบริหารนโยบายการเงินอยางถูกตองไดอยางไร

ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยมิไดข้ึนอยูกับความซื่อสัตยสุจริตของ
ผูบริหารและความแข็งแกรงทางวิชาการเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการบริหาร
นโยบายการเงินอีกดวย ความลมเหลวในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน จนกอใหเกิด
วิกฤติการณสถาบันการเงินในเวลาตอมา ทํ าลายความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา สถาบันการเงินที่มีฐานะอันงอนแงน 
ในป 2540 หลายตอหลายสถาบันเคยเผชิญปญหาเดียวกันนี้ในป 2526 มาแลว  ประชาชนไดแต
ต้ังขอสงสัยวา เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงไมจัดการแกปญหาแตเนิ่นๆ กลับปลอยให 
ปญหายืดเยื้อและลุกลามจนกลายมาเปนวิกฤติการณที่รายแรง ความไรประสิทธิภาพปรากฏ 
ในการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดวย

ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยตกตํ่ าลงเปนอันมากในชวงเวลา 
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ประชาชนเริ่มมีขอกังขาเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารธนาคาร
แหงประเทศไทย เร่ิมขาดความเชื่อถือในความสามารถทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทย 
และไดเห็นความไรประสิทธิภาพของธนาคารแหงประเทศไทยในการบริหารนโยบายการเงินเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ

เมื่อผูอํ านวยการฝายวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทยกลาวอยางมีสติภายหลัง
การแถลงสถิติทุนสํ ารองระหวางประเทศวา ตลาดการเงินจะเชื่อขอมูลนี้หรือไมข้ึนอยูกับตลาด    
คํ ากลาวดังกลาวนี้สะทอนอยางชัดเจนวา บัดนี้ พนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย
ตระหนักดีวา สถาบันของตนไดสูญเสียความนาเชื่อถือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศแลว  
และเปนการสูญเสียที่รูสึกไดดวย เร่ืองนาเศราก็คือ หากขอมูลทุนสํ ารองระหวางประเทศรวบรวม
ดวยความสัตยซื่อ ไมมีการตกแตงบัญชี ทั้งดวยการปลอมแปลงตัวเลขและดวยการกูเงินจาก 
ตางประเทศเพื่อใหตัวเลข ‘ดูดี’ แลว  ผูคนยังพากันตั้งขอกังขา  นั่นยอมหมายความวา  ความ 
นาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยไดตกตํ่ าจนถึงที่สุด

บทเรียนสํ าหรบัผูบริหารธนาคารกลางโดยทั่วไป ก็คือ ความนาเชื่อถือของ 
ธนาคารกลางเมื่อตกตํ่ าลงแลว ยอมยากที่จะร้ือฟนกลับคืนมาได กวาที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
จะฟนคืนความนาเชื่อถือของตนเอง ทั้งในหมูปวงชนชาวไทย และในชุมชนระหวางประเทศได  
คงกินเวลานานนับทศวรรษ
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