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ธนาคารแหงประเทศไทยกับวิกฤติการณแหงศรัทธา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มติคณะรัฐมนตรีในการแตงตั้งนายเริงชัย มะระกานนทดํ ารงตํ าแหนงผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ ในเมื่อคณะ 
รัฐมนตรีไมมีทางเลือกอื่น ดวยเหตุที่บรรดาคนนอกวังบางขุนพรหมที่อยูในขายพิจารณาลวนแลว
แตตอบปฏิเสธที่จะรับตํ าแหนงนี้ ผูวาการคนใหมกลาวขอบคุณรัฐบาลที่เลือกคนในสืบตอ 
ตํ าแหนงนี้ โดยหวังวาจะเปนจารีตสืบตอไป การเลื่อนรองผูวาการที่มีอาวุโสสูงสุดขึ้นมาดํ ารง
ตํ าแหนงผูวาการ ชวยสรางภาพลักษณแกรัฐบาลวา มิไดใชอํ านาจการเมืองแทรกแซงธนาคารแหง
ประเทศไทย แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตั้งเปาไวต้ังแต
แรกวาจะสรรหาบุคคลภายนอกเปนปฐม

เหตุใดคนนอกวังบางขุนพรหมจึงพากันเมินตํ าแหนงผู ว าการธนาคารแหง 
ประเทศไทย? เพียงเมื่อทศวรรษที่แลว หากขุนนางนักวิชาการคนหนึ่งคนใดไดรับขอเสนอนี้  
ยอมยากที่จะไดเห็นอาการเมินหนาหนีตํ าแหนง เพราะถือเปนเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ และแสดง
ถึงความเปนเลิศทางวิชาชีพ ภาพขุนนางกระทรวงการคลังขามฟากไปเปนใหญในวังบางขุนพรหม 
จึงปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง แตในคราวนี้ เมื่อรัฐมนตรีการคลังเคนหาขาราชการภายในกระทรวง
เพื่อสงไป ‘กินเมือง’ ยังวังบางขุนพรหม อาการปฏิเสธปรากฏอยางชัดเจนชนิดที่ไมเคยปรากฏ 
มากอน เร่ิมตนดวยอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งตอบปฏิเสธดวยเหตุผลการขาดความสันทัด ความรู 
และความชํ านัญพิเศษ ตามมาดวยปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งกลาวอยางชัดเจนวา หากตั้งใหเปน 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองถือเปนการขืนใจ และการทํ างานชนิดที่ถูกขืนใจใหทํ านั้น 
ยอมไมสนุก

ความยากลํ าบากในการกํ าหนดและการบริหารนโยบายการเงินนับเปนปมเงื่อน
อันหนึ่งที่ทํ าใหหลายคนลังเลใจที่จะรับตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตระบบ 
การเงินเสรี การบริหารนโยบายการเงินเปนเรื่องยากยิ่ง ระบบการเงินทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศมีความสลับซับซอนมากขึ้น วิกฤติการณทางการเงินเกิดขึ้นไดงายขึ้น เพราะ 
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว
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แตสํ าหรับผูสันทัดดานเศรษฐกิจการเงิน การบริหารนโยบายการเงินอาจมิใช
ปญหาสํ าคัญเทากับปญหาอีก 2 ปญหา ปญหาแรกไดแก การแทรกแซงของอํ านาจการเมือง 
ในการกํ าหนดและบริหารนโยบายการเงิน สวนปญหาที่สองก็คือ วิกฤติการณแหงศรัทธาที่ 
ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังเผชิญอยู

การคืบคลานของอํ านาจการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหมจะยังคงมีตอไป และจะมี
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ สวนหนึ่งเปนเพราะผูคนในธนาคารแหงประเทศไทยเปดประตูวังบางขุนพรหม 
ตอนรับอํ านาจการเมืองเสียเอง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความตองการของนักเลือกตั้งที่จะใช
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนกลไกทางการเมือง ความขัดแยงระหวางเปาหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับเปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทํ าใหกลุมทุนการเงินหนุนเนื่องอํ านาจการเมือง 
ใหแทรกแซงการทํ างานของธนาคารแหงประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชนยอมตองการใหระบบ
เศรษฐกิจขยายตัว เพราะไดผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีผลในการเหนี่ยวรั้งการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูบอยครั้ง

เมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังพยายามแทรกแซงการกํ าหนดนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2539 แมจะมีเสียงเรียกรองความ 
เปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยจากชุมชนวิชาการและขาเกาเตาเลี้ยงบางคนของ 
วังบางขุนพรหม แตก็เปนเสียงเรียกรองที่บางเบาและไรนํ้ าหนัก ในขณะที่กลุมทุนการเงินและ 
ภาคธุรกิจเอกชนพากันหนุนเนื่องใหรัฐบาลลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกํ าหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธาครั้งสํ าคัญ ภายหลัง
จากการทํ าหนาที่ ‘ปราการแหงจริยธรรม’ และ ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ไดเพียง 50 ป ความ 
ตกตํ่ าก็มาเยือนในยุคสมัยที่นักเรียนทุนธนาคารแหงประเทศไทยครองอํ านาจ ความขอนี้นับวา 
นาอนาถนัก ผูคนที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนกํ าลังของวังบางขุนพรหม กลับเปนผูทํ าลายสถาบันของ
ตนเสียเอง

ความขัดแยงในหมูผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยจนถึงขั้นอิงแอบอํ านาจทาง
การเมืองเพื่อหํ้ าหั่นกัน นับเปนปจจัยสํ าคัญที่ดึงอํ านาจทางการเมืองเขาสู วังบางขุนพรหม  
ดวยเหตุดังนี้การ ร่ํ าหาความเปนอิสระจึงหาประโยชนอันใดมิได ในเมื่อผูนํ าธนาคารแหงประเทศ
ไทยตองการพึ่งอํ านาจทางการเมืองในการหํ้ าหั่นกันเสียเอง แตเหตุปจจัยพื้นฐานนาจะมาจาก
ความสั่นคลอนของบรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมทํ าใหมุงยึดหลัก 
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‘อํ านาจเปนธรรม’ แทนที่จะหันเข็มมุงสูหลัก ‘ธรรมเปนอํ านาจ’ และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ 
วังบางขุนพรหมกลายเปนสังคมเกสตาโป

ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในการหลอเลี้ยงการเติบโต 
ของระบบทุนนิยมในประเทศไทย แตพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นเองกลับทํ าลายสถาบันแหงนี้  
เพราะการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนํ ามาซึ่งลัทธิปจเจกชนนิยม ลัทธิบริโภคนิยม และ
ความเห็นแกได อามิสที่มากับพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีส่ิงเยายวนมากพอที่ผูนํ าธนาคารแหง
ประเทศไทยมิอาจหักหามใจได ดวยเหตุที่เห็นแกอามิสเหลานี้มากเกินไป ธนาคารแหงประเทศไทย
จึงขาด ‘กฎเหล็ก’ ที่จะกํ ากับและควบคุมประพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ

การกอบกู ศรัทธาของมหาประชาชนนบัเปนภารกิจเบื้องแรกของผู ว าการ 
ธนาคารแหงประเทศไทยคนใหม ซึ่งมิใชเร่ืองงาย หากไมสามารถสรางศรัทธาเชนวานี้ ก็ปวยการ 
ที่จะร่ํ าหาความเปนอิสระของธนาคารกลาง เมื่อประชานหมดศรัทธาธนาคารแหงประเทศไทย 
เสียแลว ยอมไมเห็นอานิสงสในการรํ่ าหาความเปนอิสระ แตศรัทธาของประชาชนจักกอเกิดและ
ธํ ารงไวไดก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขพื้นฐานอยางนอย 2 ประการ คือ ความแข็งแกรงทางจริยธรรม และ
ความแข็งแกรงทางวิชาการ

ความแข็งแกรงทางจริยธรรมเปนเกราะกํ าบังมิใหเหลาอธรรมมาพองพาล หาก 
ผูคนในวังบางขุนพรหมอุดมดวยจริยธรรมยอมเปนที่เกรงขามของพาลชน และสังคมโดยสวนรวม 
ก็จะชวยปกปองธนาคารแหงประเทศไทยในยามที่ผู ทรงอํ านาจรุกลํ้ าโดยไมชอบธรรม แต 
ปอมปราการทางจริยธรรมมิไดเกิดจากคุณธรรมของปจเจกบุคคลเทานั้น หากยังเปนผลจาก 
โครงสรางและการจัดองคกรภายในอีกดวย ธนาคารแหงประเทศไทยจะกลายเปนปอมปราการ
ทางจริยธรรมได ก็ตองมี ‘กฎเหล็ก’ ที่ปองปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ รวมทั้ง 
ประพฤติกรรมที่สอถึงการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะ 
(conflicts of interest) บรรทัดฐานทางจริยธรรมของธนาคารแหงประเทศไทยจักตองสูงกวา 
บรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไป ธนาคารแหงประเทศไทยจึงจะสามารถธํ ารงฐานะสถาบันหลัก 
ของชาติได ในการนี้ผูคนในวังบางขุนพรหมก็ควรตองมีเงินไดและสวัสดิการดีกวาสวนอื่นๆใน
สังคมดวย

คํ าบรรยายเรื่อง “ธนาคารกลาง” ของอาจารยปวย  อ๊ึงภากรณ ในป 2512 ก็ดี 
หนังสือเร่ือง เศรษฐกิจแหงประเทศไทย บทที่วาดวย “ธรรมะในดานเศรษฐกิจ” ซึ่งอาจารยปวย
เขียนรวมกับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร (2498) ก็ดี ไดกลาวถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่ควร 
จะเปนของ เจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยไวอยางดียิ่ง สมควรที่จะกลับไปศึกษา
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และสราง ‘กฎเหล็ก’ กํ ากับประพฤติกรรมของผูคนในวังบางขุนพรหม บรรทัดฐานทางจริยธรรม 
ดังกลาวนี้นอกจากจะเนนความซื่อสัตยสุจริตแลว ยังเนนถึงการลดละความเห็นแกได และการ 
ไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะผูจัดการ  กรรมการ หรือผูถือหุน

หากผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยมีพฤติกรรมอันเสื่อมเสีย ไมเพียงแตจะมิไดรับ
ความเคารพนับถือจากผูอยูใตบังคับบัญชาเทานั้น หากยังมีปญหาในการกํ ากับสถาบันการเงิน 
อีกดวย เพราะนายธนาคารและผูนํ าภาคเศรษฐกิจการเงินไมเชื่อถือ เพียงแตจะแสดงออกหรือไม
เทานั้น เมื่อนายชาตรี โสภณพนิช ประธานเจาหนาที่บริหารธนาคารกรุงเทพฯ จํ ากัด (มหาชน)  
ใหสัมภาษณ ผูจัดการรายวัน (ฉบับวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2539) วา ผูวาการธนาคารแหง 
ประเทศไทยคนที่แลวตองพนจากตํ าแหนงอยางแนนอน นับเปนสุดยอดแหงบทสัมภาษณ เพราะ 
ไมเคยปรากฏมากอนวา นายธนาคารซึ่งเปนฝายถูกกํ ากับจะออกมาวิจารณผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งเปนผูกํ ากับธนาคารพาณิชยเชนนี้

แตความประพฤติอันเสื่อมเสียของผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยยังมีความหมาย
ตอความเปนอิสระของสถาบันแหงนี้ดวย เมื่อผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีบรรทัดฐานทาง 
จริยธรรมสูงสงกวาบรรดานักเลือกตั้ง ยอมเปดชองใหอํ านาจการเมืองทะลวงเขาสูวังบางขุนพรหม
ไดโดยงาย  เพราะไมมีเหตุที่นักเลือกตั้งจะเกรงใจ

ความแข็งแกรงทางจริยธรรม แมจะเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนในการไดมาและธํ ารง 
ไวซึ่งความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย แตหาไดเปนเงื่อนไขอันพอเพียงไม ความ 
แข็งแกรงทาง วิชาการนับเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งอีกปจจัยหนึ่ง เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลวธนาคาร 
แหงประเทศไทยเปน ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ที่เขมแข็ง  ในเวลานั้น  ฐานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชนยังออนปวกเปยก บัดนี้สถานการณแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก 
ไมเพียงแตมหาวิทยาลัยและภาคเศรษฐกิจการเงินมีความเขมแข็งทางวิชาการมากขึ้นเทานั้น  
หากทวาธนาคารแหงประเทศไทยกลับออนแอลงไปเปนอันมาก สวนหนึ่งเปนเพราะการสูญเสีย 
ชนชั้นมันสมองของธนาคารแหงประเทศไทยเอง และอีกสวนหนึ่งเปนเพราะธนาคารแหงประเทศ
ไทยนํ าวิชาการไปรับใชฝายการเมือง การใหคํ าพยากรณภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศ
ไทยในชวงเวลากวาครึ่งทศวรรษที่ผานมามุงเอาใจฝายการเมือง โดยวาดภาพเศรษฐกิจสวยหรู 
กวาความเปนจริง จนคํ าพยากรณกลายเปนคํ าโฆษณาชวนเชื่อ โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กํ าลังกลายเปน ‘กระทรวงแหงความจริง’ ผูหนาที่แถลงขาวเท็จ

หากธนาคารแหงประเทศไทยยังไมคิดเสริมฐานทางวิชาการ และมุงผลิตงาน 
วิชาการโดยมีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ ธนาคารแหงประเทศไทยจะคอยๆสิ้นฐานะผูนํ าในวง 
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วิชาการเศรษฐศาสตรการเงิน ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา ประสิทธิผลในการชี้นํ าทิศทางของนโยบายการเงิน
จะคอยๆ มลายหายไปดวย

วิกฤติการณแหงศรัทธาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังเผชิญอยูนี้ใหญหลวงนัก 
กระนั้นก็ตาม ผูคนที่อยู นอกวังบางขุนพรหมจํ านวนไมนอยตางเอาใจชวย เพราะหวังที่จะ 
ไดเห็นธนาคารแหงประเทศไทยเปนสถาบันหลักของชาติสืบตอไป ขอสํ าคัญอยูที่วา คนในวัง 
บางขุนพรหมมีความ  จริงใจและจริงจังในการสะสางปญหามากนอยเพียงใด
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