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ตราบาปในธนาคารแหงประเทศไทย

          รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติถอนนายเอกกมล คีรีวัฒน ออกจากตํ าแหนง
รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2538 ตามขอเสนอของรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวพุงเปาไปยังผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยวาเปนผูอยูเบื้องหลังการถอดถอนผูอยูใตการบังคับบัญชาครั้งนี้ บางฉบับถึงกับ 
พาดหัววา  ผูวาการ ธปท. ยอมเปน ‘กระบี่อํ ามหิต’ ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

การเชือดนายเอกกมลครั้งนี้นับเปนทารุณกรรมทางการเมืองครั้งสํ าคัญ เพราะมี
การวางแผนและกํ าหนดขั้นตอนในการรุกไลนายเอกกมลออกจากตํ าแหนงเลขาธิการสํ านักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และรองผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. รับฟงขอกลาวหานายเอกกมลจากปากของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในฐานะประธาน ก.ล.ต. โดยมิไดเห็นพยานเอกสาร นายเอกกมลยอมลาออก 
จากตํ าแหนงเลขาธิการ กลต. ตามคํ าเกลี้ยกลอมของนายสุธี สิงหเสนห และ ม.ร.ว.จัตุมงคล   
โสณกุล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 โดยหวังวาจะกลับไปดํ ารงตํ าแหนงรองผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทย แตแลวในวันตอมาก็ตองถูกปลดออกจากตํ าแหนงที่เหลือ ซึ่งไมเพียงแตสราง
ความตระหนกแกนายเอกกมลเทานั้น หากยังกอใหเกิดความเสียใจแก ม.ร.ว.จัตุมงคล ที่ตกเปน
เบี้ยหมากรุกโดยไมรูตัวอีกดวย

เมื่อคณะรัฐมนตรีตัดสิน ‘ประหารชีวิต’ นายเอกกมลนั้น ไมมีรัฐมนตรีคนใดได
อานเอกสารรายงานความผิดของนายเอกกมล หากแตลงมติโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง การลงมติโดย
ปราศจากการตรวจสอบขอเท็จจริงเชนนี้ หากมิใชเปนเพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนที่ชุมนุม 
คนบาอํ านาจแลว ก็คงเปนเพราะความตองการที่จะขจัดนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยออกไปจาก 
รัฐบาล แมคณะรัฐมนตรีจะมีอํ านาจอันชอบดวยกฎหมาย แตการใชอํ านาจจักตองเปนไปดวย
ความเปนธรรม จึงจะแสดงถึงความเปนมนุษย การลงโทษนายเอกกมลโดยปราศจากการไตสวน
ขอเท็จจริง และยึดรายงานของหนวยขาวกรองเปนฐาน สะทอนใหเห็นระดับความเปนมนุษยของ
คณะรัฐมนตรีชุดนี้เปนอยางดี แมเมื่อศาลพิพากษาใหนายเอกกมลพนผิดในภายหลัง นาย 
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เอกกมลก็ถูกลงโทษไปแลว บางคนอาจนึกสมนํ้ าหนานายเอกกมลในฐานที่เปนผูส่ันคลอนรัฐบาล
บรรหารดวยการยื่นหนังสือลาออกจากตํ าแหนงเลขาธิการ ก.ล.ต. ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลนั้น

แมผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจะปฏิเสธในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา ขอมูล
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชเลนงานนายเอกกมลมิไดมาจากธนาคารแหงประเทศไทย 
ก็ตาม แตหนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับยังคงรายงานขาวในลักษณะที่วา คุณวิจิตรรูเห็น 
เปนใจกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ผมรูสึกผิดหวังอยางไรเดียงสาที่คุณวิจิตรมิไดปกปองผูอยูใตการบังคับบัญชาใน 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือหากไมมีโอกาสที่จะแสดงการปกปองได ก็นาจะแสดงการปกปอง 
ตอสาธารณชนในภายหลัง อยางนอยที่สุดคุณวิจิตรนาจะมีสามัญสํ านึกวา กระบวนการลงโทษ
นายเอกกมลเปนกระบวนการที่ไมเปนธรรมและไมโปรงใส ถึงคุณวิจิตรจะอางวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีมีอํ านาจในการลงโทษรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
แตการใชอํ านาจเปนธรรมนั้น มนุษยที่มีจิตอันตํ่ าทรามทุกคนสามารถกระทํ าได แตผมคาดหวังวา 
คุณวิจิตรนาจะมีจิตใจสูงสงเกินกวาการใชอํ านาจเปนธรรมเชนนั้น ถึงนายเอกกมลจะชั่วชา
สามานยจริงตามที่กลาวหา นายเอกกมลก็ควรไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและโปรงใส  
อยางนอยที่สุดควรมีโอกาสแกขอกลาวหา และอยางนอยที่สุดควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริงวา 
รายงานของหนวยขาวกรองเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด มนุษยผูยิ่งใหญจักตองมีความเปนธรรม 
อยูในหัวใจ การยื่นมือออกไปชวยเหลือผูที่เคยขัดแยงกับตน ทั้งในทางความคิดและผลประโยชน 
เพียงเพื่อหลักการแหงความเปนธรรม นับเปนการกระทํ าอันประเสริฐเหนือคํ าสรรเสริญใดๆ แต 
คุณวิจิตรไดพลาดโอกาสในการแสดงตนเปนมนุษยผูยิ่งใหญอยางนาเสียดาย

ความผิดหวังของผมตามที่กลาวขางตนนี้เปนเรื่องไรเดียงสาอยางชวยไมได เมื่อ
นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ ผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติ ออกมาเปดเผยวา คุณวิจิตรเปน 
ผูขอใหสํ านักขาวกรองแหงชาติติดตามพฤติกรรมของนายเอกกมลเอง (มติชน ฉบับวันเสารที่ 6 
มกราคม 2539) ผมรูสึกตระหนกอยางยิ่งที่คุณวิจิตรปกครองลูกนองดวยวิธีการเกสตาโป ไมนา 
เชื่อวา  ลัทธินาซีที่กํ าลังฟนตัวในเยอรมนีจะระบาดเขาสูวังบางขุนพรหมรวดเร็วเชนนี้

การเปดโปงของผูอํ านวยการสํ านักขาวกรองแหงชาติจะถือเปนอาชญากรรม 
ในขอที่นํ าความลับทางราชการออกมาเปดเผยหรือไม ผมไมทราบ แตการเปดโปงนี้มีผลในการ 
เปดโฉมหนาคุณวิจิตร และขับดันคุณวิจิตรเขาสูมุมอับ คุณวิจิตรเก็บตัวเงียบ ไมยอมใหสัมภาษณ
ส่ือมวลชน และหลีกเลี่ยงการเขาใหการแกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงสภาผูแทนราษฎร หาก 
มิใชเปนเพราะแรงกดดันภายในธนาคารแหงประเทศไทย แรงกดดันจากภาคเศรษฐกิจการเงิน  
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รวมตลอดจนแรงกดดันจากสื่อมวลชนและชุมชนวิชาการ คุณวิจิตรก็คงไมออกแถลงการณ คํ า 
ชี้แจงบทบาทธนาคารแหงประเทศไทยกรณีนายเอกกมล คีรีวัฒน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539  
แตการที่คุณวิจิตรมิไดออกมาใหสัมภาษณปากเปลา ใครๆก็กลาวหาวา คุณวิจิตรไมกลาสูหนา 
ส่ือมวลชน ภาพลักษณของคุณวิจิตรในสายตาของสาธารณชน ผูรักความเปนธรรมตกตํ่ าอยาง
ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน  มิไยตองกลาวถึงใบปลิวที่รอนทั่ววังบางขุนพรหมกอนหนานี้

คํ าชี้แจงของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งที่แทก็คือคํ าชี้แจงของคุณวิจิตรเอง  
มิไดชวยใหสถานะของคุณวิจิตรดีข้ึน ส่ือมวลชนพากันประโคมขาววา มีการโยนกลองระหวาง 
วิจิตร-สุรเกียรติ์-บรรหาร ขอสํ าคัญก็คือ ส่ือมวลชนเริ่มต้ังขอสังเกตวา คุณวิจิตรพูดความจริง 
หรือไม หากจะกลาวใหตรงประเด็นก็คือ ส่ือมวลชนพากันจับโกหกคุณวิจิตร การสัมภาษณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยนายสุทธิชัย หยุน ทางรายการวิทยุของเครือเดอะเนชั่น เมื่อ 
วันที่ 11 มกราคม 2539 สวนหนึ่งก็เพื่อตรวจสอบวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยใหขอเท็จจริงตรงกันหรือไม (บทสัมภาษณบางสวนปรากฏ 
ใน The Nation และ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกรที่ 12 มกราคม 2539) เพียงแตมิไดไปไกลถึงกับ
กลาววา  ใครพูดความจริง  ใครพูดโกหก

แตการที่ส่ือมวลชนเริ่มจับผิดคุณวิจิตร มิไดเปนผลดีตอตํ าแหนงผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ในประวัติศาสตรกวา 50 ปของธนาคารแหงประเทศไทย ผมไมเคยพบขอมูลใดๆ 
ที่ระบุวา ผูวาการคนใดใชวิธีการเกสตาโปปกครองลูกนอง ขอสํ าคัญก็คือ ไมเคยปรากฏวา 
ส่ือมวลชนจับโกหกผูวาการ ธปท.  สาธารณชนยินยอมใหผูวาการ ธปท. โกหกไดเพียงเรื่องเดียว  
คือเร่ืองการเปลี่ยนแปลงคาเงินบาท และดูเหมือนจะเปนบรรทัดฐานทางจริยธรรมในประเทศที่มี
ระบบการเงินสมัยใหมเกือบทุกประเทศ นอกเหนือไปจากเรื่องนี้แลว ผูวาการ ธปท. เทาที่ผานมา
ลวนแลวแตมีคุณธรรม บางคนมีมนุษยธรรมอันสูงสง ซึ่งชวยเสริมเกียรติประวัติของธนาคารแหง
ประเทศไทยเอง เทาที่ผมเขาใจ คุณวิจิตรมิไดเปนเพียงผูวาการ ธปท. คนแรกที่ถูกสื่อมวลชนจับ
ผิด หากยังเปนผูวาการคนแรกที่ถูกลูกนองโจมตีดวยการออกใบปลิวอีกดวย

คุณวิจิตรทํ าบาปในกรณีนายเอกกมลมากนอยเพียงใด และนายเอกกมลมีความ
ผิดดังคํ ากลาวหาหรือไมเพียงใด เปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได แตประพฤติกรรมของคุณวิจิตรใน
กรณีนี้ไดสรางรอยมลทินแกธนาคารแหงประเทศไทยจนยากแกการลบเลือนได การนํ าวิธีการ 
เกสตาโปมาปกครองลูกนองทํ าใหพื้นฐานทางพุทธิปญญาของธนาคารแหงประเทศไทยถูก 
กัดกรอน ตอแตนี้ไปธนาคารแหงประเทศไทยกลายเปนดินแดนที่อุดมดวยความหวาดระแวง ไมมี
มิตรแท และอาจจะมีแตศัตรูถาวร ทุกคนตางหวาดระแวงซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น 
ที่เปนอิสระจะคอยๆหมดสิ้นไป เพราะลูกนองเกรงเจานายหมั่นไส หากความคิดเห็นขัดกับเจานาย
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มากๆก็อาจถูกเกสตาโปติดตามพฤติกรรม การวางตัวเปนไปดวยความยากลํ าบาก เพราะ 
ธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยมีคูมือการปฏิบัติงานวาดวยขอมูลลับ หนทางเดียวที่จะรักษา 
ขอมูลลับเหลานั้นไวไดก็แตโดยการใชหุนยนตเปนพนักงาน และใหสํ านักขาวกรองแหงชาติเปน 
ผูแตงตั้งผูวาการ ธปท.  มิไยตองกลาววา  หากมีการเปดเผยวา  ขอมูลลับตามความหมายของ
ธนาคารแหงประเทศไทยประกอบดวยขอมูลอะไรบาง  ก็อาจสรางความครื้นเครงมิใชนอย

คุณวิจิตรอาจหลงลืมวา เมื่อคุณวิจิตรใชวิธีการเกสตาโปปกครองลูกนองได  
เจานายของคุณวิจิตรก็ใชวิธีการเดียวกันนี้กับคุณวิจิตรได หากหนวยราชการอื่นๆเจริญรอยตาม
คุณวิจิตรดวยการใช “แบบจํ าลองสุพินิจ” ในการปกครองลูกนอง เกสตาโปยอมเต็มบานเต็มเมือง 
และสังคมไทยจะกลายเปน ‘สังคมเกสตาโป’ จนบัดนี้ผมยังไมเขาใจวา เหตุใดผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทยจึงสามารถใชบริการสํ านักขาวกรองแหงชาติได โดยมิไดขออนุมัตินายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาความมั่นคงแหงชาติ ตามมาตรา 4(8) แหงพระราชบัญญัติขาวกรองแหง
ชาติ พ.ศ. 2528 หากหนวยราชการทุกหนวยสามารถใชบริการขาวกรองแหงชาติอยางงายดาย 
ดังที่คุณวิจิตรใชมาแลว เสนทางการแปรสภาพสังคมไทยใหกลายเปนสังคมเกสตาโปก็มิใช 
เร่ืองยาก ถึงเวลานั้น ‘แบบจํ าลองสุพินิจ’ ก็คงกลายเปนแบบจํ าลองแหงชาติไปแลว

ภาพลักษณของคุณวิจิตรตกตํ่ าถึงที่สุด มิใชเพราะคุณวิจิตรถูกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกํ ากับบทในการใหสัมภาษณส่ือมวลชนรวมกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539  
หากเปนเพราะถูกผูส่ือขาวถามวา คุณวิจิตรเลนหุนหรือไม ไมเคยมีผูวาการ ธปท. คนใดถูก 
ส่ือมวลชนซักถามเรื่องผลประโยชนสวนบุคคล การตั้งคํ าถามเชนนี้นับวาเลวรายพออยูแลว แต 
การที่คุณวิจิตรอมพะนํ าไมตอบคํ าถามขอนี้ใหชัดเจนยิ่งทํ าใหสถานะของคุณวิจิตรเลวรายลงไป 
อีก ถึงคุณวิจิตรเลนหุน ก็มิใชเร่ืองผิดกฎหมาย เพราะไมมีกฎหมายใดๆหามผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยเลนหุน หากคุณวิจิตรเลนหุนจริง ก็ตองอธิบายตอสาธารณชนใหไดวา คุณวิจิตร 
ในฐานะปจเจกบุคคลมิไดใชประโยชนขอมูลจากนายวิจิตร สุพินิจ ในฐานะผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย และกรรมการ กลต.

คุณวิจิตรจะยังคงดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตอไปก็มิใช
เร่ืองยาก เพราะคุณวิจิตรมีเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นปกครอง ทั้งฝายทหารและพลเรือน  
แตธนาคารแหงประเทศไทยก็บอบชํ้ าเกินกวาที่จะเปน ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ที่มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิดังที่เปนมาในอดีตตอไปอีกได

หมายเหตุ โปรดอานบทความเรื่อง “วิจิตร สุพินิจในสายตาสื่อมวลชน” Financial Day ฉบับ 
 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539
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