คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2539

ธนาคารแหงประเทศไทยกับวิกฤติการณแหงศรัทธา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มติคณะรัฐมนตรีในการแตงตั้งนายเริงชัย มะระกานนทดํารงตําแหนงผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 มิใชเรื่องนาประหลาดใจ ในเมื่อคณะ
รัฐมนตรีไมมีทางเลือกอื่น ดวยเหตุที่บรรดาคนนอกวังบางขุนพรหมที่อยูในขายพิจารณาลวนแลว
แต ตอบปฏิ เ สธที่จ ะรับตํ าแหนง นี้ ผู ว า การคนใหม ก ลา วขอบคุ ณรัฐ บาลที่เ ลือกคนในสืบตอ
ตํ าแหนงนี้ โดยหวังวาจะเปนจารีตสืบตอไป การเลื่อนรองผูวาการที่มีอาวุโสสูงสุดขึ้นมาดํารง
ตําแหนงผูวาการ ชวยสรางภาพลักษณแกรัฐบาลวา มิไดใชอํานาจการเมืองแทรกแซงธนาคารแหง
ประเทศไทย แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตั้งเปาไวตั้งแต
แรกวาจะสรรหาบุคคลภายนอกเปนปฐม
เหตุ ใ ดคนนอกวั ง บางขุ น พรหมจึ ง พากั น เมิ น ตํ าแหน ง ผู  ว  า การธนาคารแห ง
ประเทศไทย? เพียงเมื่อทศวรรษที่แลว หากขุนนางนักวิชาการคนหนึ่งคนใดไดรับขอเสนอนี้
ยอมยากที่จะไดเห็นอาการเมินหนาหนีตําแหนง เพราะถือเปนเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ และแสดง
ถึงความเปนเลิศทางวิชาชีพ ภาพขุนนางกระทรวงการคลังขามฟากไปเปนใหญในวังบางขุนพรหม
จึงปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง แตในคราวนี้ เมื่อรัฐมนตรีการคลังเคนหาขาราชการภายในกระทรวง
เพื่อสงไป ‘กินเมือง’ ยังวังบางขุนพรหม อาการปฏิเสธปรากฏอยางชัดเจนชนิดที่ไมเคยปรากฏ
มากอน เริ่มตนดวยอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งตอบปฏิเสธดวยเหตุผลการขาดความสันทัด ความรู
และความชํานัญพิเศษ ตามมาดวยปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งกลาวอยางชัดเจนวา หากตั้งใหเปน
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองถือเปนการขืนใจ และการทํางานชนิดที่ถูกขืนใจใหทํานั้น
ยอมไมสนุก
ความยากลําบากในการกําหนดและการบริหารนโยบายการเงินนับเปนปมเงื่อน
อันหนึ่งที่ทําใหหลายคนลังเลใจที่จะรับตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตระบบ
การเงินเสรี การบริหารนโยบายการเงินเปนเรื่องยากยิ่ง ระบบการเงินทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศมีความสลับซับซอนมากขึ้น วิกฤติการณทางการเงินเกิดขึ้นไดงายขึ้น เพราะ
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว
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แตสํ าหรับผูสันทัดดานเศรษฐกิจการเงิน การบริหารนโยบายการเงินอาจมิใช
ปญหาสําคัญเทากับปญหาอีก 2 ปญหา ปญหาแรกไดแก การแทรกแซงของอํานาจการเมือง
ในการกํ าหนดและบริหารนโยบายการเงิน สวนปญหาที่สองก็คือ วิกฤติการณแหงศรัทธาที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังเผชิญอยู
การคืบคลานของอํานาจการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหมจะยังคงมีตอไป และจะมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนหนึ่งเปนเพราะผูคนในธนาคารแหงประเทศไทยเปดประตูวังบางขุนพรหม
ตอนรับอํ านาจการเมืองเสียเอง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความตองการของนักเลือกตั้งที่จะใช
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนกลไกทางการเมือง ความขัดแยงระหวางเปาหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับเปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําใหกลุมทุนการเงินหนุนเนื่องอํานาจการเมือง
ใหแทรกแซงการทํ างานของธนาคารแหงประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชนยอมตองการใหระบบ
เศรษฐกิจขยายตัว เพราะไดผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีผลในการเหนี่ยวรั้งการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูบอยครั้ง
เมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังพยายามแทรกแซงการกําหนดนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2539 แมจะมีเสียงเรียกรองความ
เป น อิ ส ระของธนาคารแห ง ประเทศไทยจากชุ ม ชนวิ ช าการและข า เก า เต า เลี้ ย งบางคนของ
วังบางขุนพรหม แตก็เปนเสียงเรียกรองที่บางเบาและไรนํ้าหนัก ในขณะที่กลุมทุนการเงินและ
ภาคธุรกิจเอกชนพากันหนุนเนื่องใหรัฐบาลลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธาครั้งสําคัญ ภายหลัง
จากการทําหนาที่ ‘ปราการแหงจริยธรรม’ และ ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ไดเพียง 50 ป ความ
ตกตํ่าก็มาเยือนในยุคสมัยที่นักเรียนทุนธนาคารแหงประเทศไทยครองอํานาจ ความขอนี้นับวา
นาอนาถนัก ผูคนที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนกําลังของวังบางขุนพรหม กลับเปนผูทําลายสถาบันของ
ตนเสียเอง
ความขัดแยงในหมูผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยจนถึงขั้นอิงแอบอํานาจทาง
การเมือ งเพื่ อหํ้ าหั่ น กั น นับเป น ปจจัย สํ าคัญที่ดึง อํ านาจทางการเมื องเขาสูวังบางขุนพรหม
ดวยเหตุดังนี้การ รํ่าหาความเปนอิสระจึงหาประโยชนอันใดมิได ในเมื่อผูนําธนาคารแหงประเทศ
ไทยตองการพึ่งอํ านาจทางการเมืองในการหํ้าหั่นกันเสียเอง แตเหตุปจจัยพื้นฐานนาจะมาจาก
ความสั่นคลอนของบรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมทําใหมุงยึดหลัก
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‘อํานาจเปนธรรม’ แทนที่จะหันเข็มมุงสูหลัก ‘ธรรมเปนอํานาจ’ และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่
วังบางขุนพรหมกลายเปนสังคมเกสตาโป
ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในการหลอเลี้ยงการเติบโต
ของระบบทุนนิยมในประเทศไทย แตพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นเองกลับทํ าลายสถาบันแหงนี้
เพราะการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนํามาซึ่งลัทธิปจเจกชนนิยม ลัทธิบริโภคนิยม และ
ความเห็นแกได อามิสที่มากับพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีสิ่งเยายวนมากพอที่ผูนํ าธนาคารแหง
ประเทศไทยมิอาจหักหามใจได ดวยเหตุที่เห็นแกอามิสเหลานี้มากเกินไป ธนาคารแหงประเทศไทย
จึงขาด ‘กฎเหล็ก’ ที่จะกํากับและควบคุมประพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ
การกอบกู  ศ รั ท ธาของมหาประชาชนนับ เป น ภารกิ จ เบื้ อ งแรกของผู  ว  า การ
ธนาคารแหงประเทศไทยคนใหม ซึ่งมิใชเรื่องงาย หากไมสามารถสรางศรัทธาเชนวานี้ ก็ปวยการ
ที่จะรํ่ าหาความเปนอิสระของธนาคารกลาง เมื่อประชานหมดศรัทธาธนาคารแหงประเทศไทย
เสียแลว ยอมไมเห็นอานิสงสในการรํ่าหาความเปนอิสระ แตศรัทธาของประชาชนจักกอเกิดและ
ธํารงไวไดก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขพื้นฐานอยางนอย 2 ประการ คือ ความแข็งแกรงทางจริยธรรม และ
ความแข็งแกรงทางวิชาการ
ความแข็งแกรงทางจริยธรรมเปนเกราะกําบังมิใหเหลาอธรรมมาพองพาล หาก
ผูคนในวังบางขุนพรหมอุดมดวยจริยธรรมยอมเปนที่เกรงขามของพาลชน และสังคมโดยสวนรวม
ก็ จ ะช ว ยปกป อ งธนาคารแห ง ประเทศไทยในยามที่ ผู  ท รงอํ านาจรุ ก ลํ้ าโดยไมชอบธรรม แต
ปอมปราการทางจริยธรรมมิไดเกิดจากคุณธรรมของปจเจกบุคคลเทานั้น หากยังเปนผลจาก
โครงสรางและการจัดองคกรภายในอีกดวย ธนาคารแหงประเทศไทยจะกลายเปนปอมปราการ
ทางจริ ยธรรมได ก็ ต องมี ‘กฎเหล็ก’ ที่ปองปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
ประพฤติ ก รรมที่ ส  อ ถึ ง การขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ส  ว นบุ ค คลกั บ ผลประโยชน ส าธารณะ
(conflicts of interest) บรรทัดฐานทางจริยธรรมของธนาคารแหงประเทศไทยจักตองสูงกวา
บรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไป ธนาคารแหงประเทศไทยจึงจะสามารถธํารงฐานะสถาบันหลัก
ของชาติได ในการนี้ผูคนในวังบางขุนพรหมก็ควรตองมีเงินไดและสวัสดิการดีกวาสวนอื่นๆใน
สังคมดวย
คําบรรยายเรื่อง “ธนาคารกลาง” ของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ในป 2512 ก็ดี
หนังสือเรื่อง เศรษฐกิจแหงประเทศไทย บทที่วาดวย “ธรรมะในดานเศรษฐกิจ” ซึ่งอาจารยปวย
เขียนรวมกับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร (2498) ก็ดี ไดกลาวถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่ควร
จะเปนของ เจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยไวอยางดียิ่ง สมควรที่จะกลับไปศึกษา
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และสราง ‘กฎเหล็ก’ กํากับประพฤติกรรมของผูคนในวังบางขุนพรหม บรรทัดฐานทางจริยธรรม
ดังกลาวนี้นอกจากจะเนนความซื่อสัตยสุจริตแลว ยังเนนถึงการลดละความเห็นแกได และการ
ไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะผูจัดการ กรรมการ หรือผูถือหุน
หากผูนําธนาคารแหงประเทศไทยมีพฤติกรรมอันเสื่อมเสีย ไมเพียงแตจะมิไดรับ
ความเคารพนับถือจากผูอยูใตบังคับบัญชาเทานั้น หากยังมีปญหาในการกํากับสถาบันการเงิน
อีกดวย เพราะนายธนาคารและผูนําภาคเศรษฐกิจการเงินไมเชื่อถือ เพียงแตจะแสดงออกหรือไม
เทานั้น เมื่อนายชาตรี โสภณพนิช ประธานเจาหนาที่บริหารธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน)
ใหสัมภาษณ ผูจัดการรายวัน (ฉบับวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2539) วา ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยคนที่แลวตองพนจากตําแหนงอยางแนนอน นับเปนสุดยอดแหงบทสัมภาษณ เพราะ
ไมเคยปรากฏมากอนวา นายธนาคารซึ่งเปนฝายถูกกํากับจะออกมาวิจารณผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งเปนผูกํากับธนาคารพาณิชยเชนนี้
แตความประพฤติอันเสื่อมเสียของผูนําธนาคารแหงประเทศไทยยังมีความหมาย
ตอความเปนอิสระของสถาบันแหงนี้ดวย เมื่อผูนําธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีบรรทัดฐานทาง
จริยธรรมสูงสงกวาบรรดานักเลือกตั้ง ยอมเปดชองใหอํานาจการเมืองทะลวงเขาสูวังบางขุนพรหม
ไดโดยงาย เพราะไมมีเหตุที่นักเลือกตั้งจะเกรงใจ
ความแข็งแกรงทางจริยธรรม แมจะเปนเงื่อนไขอันจําเปนในการไดมาและธํารง
ไวซึ่งความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย แตหาไดเปนเงื่อนไขอันพอเพียงไม ความ
แข็งแกรงทาง วิชาการนับเปนปจจัยสําคัญยิ่งอีกปจจัยหนึ่ง เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลวธนาคาร
แหงประเทศไทยเปน ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ที่เขมแข็ง ในเวลานั้น ฐานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชนยังออนปวกเปยก บัดนี้สถานการณแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก
ไมเพียงแตมหาวิทยาลัยและภาคเศรษฐกิจการเงินมีความเขมแข็งทางวิชาการมากขึ้นเทานั้น
หากทวาธนาคารแหงประเทศไทยกลับออนแอลงไปเปนอันมาก สวนหนึ่งเปนเพราะการสูญเสีย
ชนชั้นมันสมองของธนาคารแหงประเทศไทยเอง และอีกสวนหนึ่งเปนเพราะธนาคารแหงประเทศ
ไทยนําวิชาการไปรับใชฝายการเมือง การใหคําพยากรณภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในชวงเวลากวาครึ่งทศวรรษที่ผานมามุงเอาใจฝายการเมือง โดยวาดภาพเศรษฐกิจสวยหรู
กวาความเปนจริง จนคําพยากรณกลายเปนคําโฆษณาชวนเชื่อ โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําลังกลายเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูหนาที่แถลงขาวเท็จ
หากธนาคารแหงประเทศไทยยังไมคิดเสริมฐานทางวิชาการ และมุงผลิตงาน
วิชาการโดยมีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ ธนาคารแหงประเทศไทยจะคอยๆสิ้นฐานะผูนํ าในวง
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วิชาการเศรษฐศาสตรการเงิน ซึ่งมีนัยสําคัญวา ประสิทธิผลในการชี้นําทิศทางของนโยบายการเงิน
จะคอยๆ มลายหายไปดวย
วิกฤติการณแหงศรัทธาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังเผชิญอยูนี้ใหญหลวงนัก
กระนั้นก็ตาม ผูคนที่อยูนอกวังบางขุนพรหมจํ านวนไมนอยตางเอาใจชวย เพราะหวังที่จะ
ไดเห็นธนาคารแหงประเทศไทยเปนสถาบันหลักของชาติสืบตอไป ขอสําคัญอยูที่วา คนในวัง
บางขุนพรหมมีความ จริงใจและจริงจังในการสะสางปญหามากนอยเพียงใด

