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เมื่อนายเอกกมล คีรีวัฒนตัดสินใจฟองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และ 
ตอมาฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในกรณีเกี่ยวเนื่องกับการถอนนายเอกกมลออกจาก
ตํ าแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2538 ผูคนที่ติดตามขาว
ดังกลาวนี้ไมสูประหลาดใจนัก เพราะคาดการณลวงหนาแลววา ถึงอยางไรนายเอกกมลก็ตอง 
ปกปองชื่อเสียงของตนเอง

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีใหถอนนายเอกกมล 
ออกจากตํ าแหนงรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยนั้น ไดแถลงดวยความมั่นอกมั่นใจวา  
มีหลักฐานชัดแจงที่แสดงถึงการประพฤติมิชอบของนายเอกกมล ทั้งในฐานะรองผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  
แตแลวเมื่อเวลาลวงเลยไป 3 เดือนเศษ ตํ ารวจยังไมสามารถตั้งขอหานายเอกกมลได  
หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานตองตรงกันวา หลักฐานสํ าคัญที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยใชกลาวโทษนายเอกกมลไดมาจากการดักฟงโทรศัพท  
ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิพื้นฐานของบุคคลอันขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และนี่เอง 
ที่ทํ าใหการดํ าเนินคดีนายเอกกมลเปนไปอยางเชื่องชา

ภายหลังจากที่นายเอกกมลยื่นฟองผู วาการธนาคารแหงประเทศไทย และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั้นเอง ผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเจงความผิด 
ของนายเอกกมลตอเจาพนักงาน โดยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมิไดมีมติ 
ใหดํ าเนินการเชนนั้น หนังสือพิมพบางฉบับเสนอบทวิเคราะหวา สงครามตัวแทนเกิดขึ้นแลว  
นายเอกกมลมีพันธมิตรบางสวนในธนาคารแหงประเทศไทย และมีกองหนุนในสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในขณะที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมี 
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯเปนพันธมิตรคนสํ าคัญ

เมื่อพิเคราะหจากเหตุการณและลํ าดับแหงเหตุการณ รูปการบงบอกวา ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยและพันธมิตรมีความเชื่อวา นายเอกกมลนํ าขอมูลภายในไปบอกกลาวแก
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บุคคลผูใกลชิด ซึ่งยังความเสื่อมเสียแกทางราชการ ทั้งในการกํ ากับสถาบันการเงินและในการ
กํ ากับตลาดหลักทรัพยเพื่อใหมีการซื้อขายหลักทรัพยดวยความเปนธรรม ดวยเหตุที่มีความเชื่อ 
เชนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดขอใชบริการสํ านักขาวกรองแหงชาติ แมรายงานของ 
สํ านักขาวกรองแหงชาติจะยืนยันความเชื่อขางตน แตการยึดถือรายงานสํ านักขาวกรองแหงชาติ
ประดุจหนึ่งสัจธรรม (truth) โดยปราศจากขอกังขาก็ดี และการใชรายงานดังกลาวในการลงอาญา
นายเอกกมลโดยไมคํ านึงวาจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไมก็ดี ไมเพียงแตเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ
นายเอกกมลอยางสํ าคัญเทานั้น หากยังดึงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยใหลวงหลนสูหุบเหว
แหงอเวจีอีกดวย

เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยวินิจฉัยโดยดุลพินิจสวนบุคคลวา ผูใต
บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใดมีความประพฤติมิชอบไมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม วิธีการดํ าเนินการ 
ที่ละมุนละมอมก็คือ การวากลาวตักเตือน และการยายออกไปจากตํ าแหนงที่ตองกุมขอมูลลับ  
แตการลงทัณฑนายเอกกมลครั้งนี้ตองถือวาเปนทารุณกรรม เพราะเปนการใชอํ านาจทางการเมือง
ในการลงดาบประหาร โดยที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูปอนขอมูลใหแกรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง

การลงดาบประหารนายเอกกมลทํ าใหประชาชนที่รักความเปนธรรมเห็นใจ
นายเอกกมล เพราะขอกลาวหาปราศจากหลักฐานที่ชัดเจน และผูลงดาบไมกลาเปดเผยหลักฐาน
ตอสาธารณชน ในประการสํ าคัญ นายเอกกมลไมมีโอกาสแกขอกลาวหา ดวยเหตุนี้เอง  
ส่ือมวลชนจึงยืนอยูขางนายเอกกมล อันเปนเหตุใหมีการเปดเผยขอมูลในเวลาตอมาวา ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีผลประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย และอาจมีการประพฤติมิชอบ 
ดวยการนั่งอยูในที่ประชุม ก.ล.ต. ในขณะที่มีการพิจารณาหลักทรัพยบริษัทที่ตนมีสวนเปนเจาของ
เพื่อเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไมมีคร้ังใดที่ธนาคารแหงประเทศไทยอยูในภาวะตกตํ่ าดังที่เปนอยูในขณะนี้  
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามลํ าดับส่ือขาวสารที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ ดานหนึ่งมีความขัดแยง 
ในหมูผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยอยางรุนแรง ในอีกดานหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยไมมี  
‘กฎเหล็ก’ ในการกํ ากับประพฤติกรรมของพนักงานระดับสูงในการแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยที่ผลประโยชนที่ไดรับมาจากตํ าแหนงหนาที่การงาน

ความขัดแยงในหมู ผู นํ าธนาคารแหงประเทศไทยเปนปรากฏการณสามัญ
ดุจเดียวกับที่เกิดในองคกรขนาดใหญทั้งหลาย แตไมคร้ังใดที่ความขัดแยงปรากฏสูสาธารณชน
เหมือนครั้งนี้ ส่ิงที่สาธารณชนไดรับรูก็คือ มีการแบงคายแบงฝกฝายเปลงรัศมีอํ ามหิตหํ้ าหั่นกัน 
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และแยงชิงอํ านาจอยางปราศจากคุณธรรม ความขัดแยงมิไดจํ ากัดวงภายในวังบางขุนพรหม  
หากแตขยายลุกลามกลายเปนความขัดแยงในหมูพนักงานการเงินของรัฐตลอดชวงเวลาเกือบ 
คร่ึงทศวรรษที่ผานมานี้ บรรดาความขัดแยงที่ดํ ารงอยูระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยฝายหนึ่ง กับสํ านักงาน ก.ล.ต.อีกฝายหนึ่ง ลวนมีพื้นฐานมาจากความ
ขัดแยงสวนบุคคลในหมูผูนํ า ธปท. ทั้งสิ้น นาอนาถที่บรรดาผูคนที่เปนมันสมองของชาติและ 
มีภูมิหลังทางการศึกษาอยางดีเยี่ยมเหลานี้ตองมาขัดแยงกันเอง ความตองการเอาชนะซึ่งกันและ
กันทํ าใหบางครั้งมีการใชวิธีการอันโสมม ดังเชนการปลอยขาวสาดโคลนซึ่งกันและกันผาน 
ส่ือมวลชน และที่เลวรายที่สุดก็คือ การวิ่งเขาเกาะศูนยอํ านาจทางการเมืองเพื่อหํ้ าหั่นกัน บัดนี้ 
ปวยการที่จะพูดถึงความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ในเมื่อผูนํ า ธปท. เหลานี้เปนฝาย
ดึงการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหมเสียเอง

ธนาคารแหงประเทศไทยเคยไดชื่อวาเปน ‘ปราการแหงจริยธรรม’ ผูบริหาร
ธนาคารแหงประเทศไทยในอดีตหลีกหนีจากผลประโยชนทางธุรกิจ แมจะไมมีกฎขอบังคับที่เปน
ลายลักษณอักษร แตผูนํ าเหลานี้ประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องนี้อยางเครงครัด จนไดรับการยกยอง
สรรเสริญในความซื่อสัตยสุจริต ในยามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ ากับและตรวจสอบธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ หรือในยามที่ประกาศใชมาตรการทางการเงิน ไมมีความ
คลางแคลงใจในหมูสาธารณชนวา ผูบริหารธนาคารกลางแหงนี้กระทํ าเพื่อผลประโยชนของตนเอง 
บัดนี้ความคลางแคลงใจดังกลาวนี้ผุดขึ้นในใจของสาธารณชนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูคนที่อยูในแวดวงเศรษฐกิจการเงิน

เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่กํ าหนดและบริหารนโยบายการเงิน 
พนักงานระดับผูบริหารควรจะปลอดพนจากการไดรับผลประโยชนจากการบริหารนโยบาย 
ดังกลาวจึงจะเปนการประพฤติชอบ นาประหลาดนักที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีขอหามเฉพาะ
พนักงานฝายกํ ากับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินมิใหแสวงหารายไดจากการซื้อขาย 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ในขณะที่มีการกลาวอางวา การซื้อขายหลักทรัพยของผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยมิใชเร่ืองผิดกฎหมาย ทั้งๆที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ 
กุมขอมูลภายใน (inside information) ทั้งในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศ 
ไทย และในฐานะกรรมการ ก.ล.ต. และอยูในฐานะที่จะนํ าขอมูลภายในไปใชหาผลประโยชน 
สวนบุคคลได การที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมมี ‘กฎเหล็ก’ หามพนักงานระดับสูงเลนหุนนั้น  
ยอมสะทอนใหเห็นลักษณะลูบหนาปะจมูกของกฎขอบังคับในเรื่องนี้ การกํ าหนดกฏของบังคับใน
ลักษณะลูบหนาปะจมูกเชนนี้ก็เพื่อเปดชองใหพนักงานระดับสูงสามารถหารายไดจากการเลนหุน
ไดนั่นเอง เพราะไมมีขอหามสํ าหรับผูวาการ รองผูวาการ และผูชวยผูวาการ สวนที่มิไดบังคับ
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บัญชาฝายกํ ากับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน แมพนักงานฝายกํ ากับธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินเมื่อพนไปจากฝายนี้ใชวาขอมูลจะถูกลบเลือนจากสมองโดยทันที หากยังสามารถ
นํ าขอมูลที่จดจํ าไดไปแสวงหาประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพยไดอยูดี

การที่ธนาคารแหงประเทศไทยจงใจไมวาง ‘กฎเหล็ก’ เพื่อปองปรามมิให 
พนักงานระดับสูงใชอํ านาจหนาที่ไปแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล สะทอนใหเห็นขอเท็จจริง
สํ าคัญประการหนึ่งวา ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังสูญเสียฐานะ ‘ปราการแหงจริยธรรม’ เมื่อ 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมีผลประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย  
แมจะมีการกลาวอางวาเปนปฏิบัติการที่ไมผิดกฎหมาย แตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ในอดีตอยางนอยสองทานเห็นวาเปนประพฤติกรรมที่ไมสมควร มิไยตองกลาววา นักกฎหมาย 
บางทานมีความเห็นแตกตางจากการตีความของธนาคารแหงประเทศไทยดวยซํ้ าไป

ถึงนายวิจิตร สุพนิิจมิไดเปนหัวหนาเผาตุตซีและนายเอกกมล คีรีวัฒนมิไดเปน 
หัวหนาเผาฮูตู แตธนาคารแหงประเทศไทยก็แปรสภาพเปน ‘รวันดาแหงบางขุนพรหม’ เสียแลว  
นาอนาถนักที่สถาบันที่คร้ังหนึ่งเคยเปน ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ของสังคมไทย กลับตองผุกรอน
เนาเฟะเชนนี้ ขอที่นาอนาถยิ่งขึ้นก็คือ ความผุกรอนเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นักเรียนทุนธนาคารแหง
ประเทศไทยครองอํ านาจ

ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังลวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย และตองเผชิญ
วิกฤติการณแหงศรัทธาครั้งสํ าคัญ ความเชื่อถือที่มีตอผูบริหารนโยบายการเงินถูกสั่นคลอนอยาง
รุนแรง และไมตองสงสัยเลยวาจะไมมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

กวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะรื้อฟนความเชื่อถือและศรัทธากลับคืนมาได
ก็คงกินเวลาอีกหลายป กอนที่จะถึงเวลานั้น ก็ตองชํ าระลางความโสมมภายในธนาคารกลาง 
แหงนี้เสียกอน

แตใครเลาจะทํ าหนาที่นี้ ?
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