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วิกฤติการณสถาบันการเงินกับการรายงานประชาชน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

คดีการทุจริตและฉอโกงในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ จํ ากัด สรางความงุนงง
แกสาธารณชนอยางมาก  ผมติดตามขาวนี้ และลองตั้งคํ าถามเกี่ยวกับคดีนี้ไดอยางนอย 12 ขอ

ใครจะชวยใหความกระจางแกผมไดบาง ?

ขอที่หนึ่ง ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและฉอโกงในธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการคิดเปนมูลคามากนอยเพียงใด ไมมีถอยแถลงที่เปนทางการเกี่ยวกับเร่ืองนี้ มีแต 
ขอคาดเดาจากการขุดคุยของหนังสือพิมพ ผูใกลชิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้บางคนเสนอประมาณการ 
50,000-70,000 ลานบาท  บางคนใหตัวเลขสูงกวานี้

ขอที่สอง ใครที่มีพฤติกรรมทุจริตและฉอโกงในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ  
นอกเหนือจากผูบริหารระดับสูงที่กํ าลังถูกดํ าเนินคดีแลว ผูบริหารระดับรองลงมามีสวนรูเห็น 
เปนใจมากนอยเพียงใด  นักการเมืองคนใดบางที่รวมในขบวนการทุจริตและฉอโกงนี้

ขอที่สาม การทุจริตและฉอโกงในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการมีวิธีการและ
ขบวนการอยางไร

ขอที่ ส่ี ธนาคารแห งประเทศไทยคนพบการทุจริตและฉอโกงในธนาคาร  
กรุงเทพฯพาณิชยการเมื่อไร เมื่อคดีการทุจริตคดีหนึ่งสิ้นอายุความ นายตํ ารวจบางคนแถลงขาว 
วา เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยสงมอบขอมูลใหตํ ารวจจัดทํ าสํ านวนคดีนั้น คดีไดหมดอายุความ
แลวรายงานขาวบางกระแสอางวา ธนาคารแหงประเทศไทยคนพบการทุจริตและฉอโกงกอนป 
2537 ซึ่งหมายความวา คดีส้ินอายุความแตป 2537 แลว รายงานขาวนี้ตรงตอขอเท็จจริงหรือไม   
หากขอเท็จจริงเปนไปตามรายงาน  เหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยจึงมิไดแจงความเพื่อดํ าเนินคดี
โดยทันที

ขอที่หา เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบพบพฤติกรรมอันละเมิดกฎ 
ขอบังคับซึ่งกระทบตอความมั่นคงของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
ไดดํ าเนินการลงโทษเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนเจาของเงินฝากอยางไรบาง บทลงโทษ 
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ที่เลือกใชเปนบทลงโทษขั้นสูงหรือบทลงโทษขั้นตํ่ า  หากธนาคารแหงประเทศไทยเลือกใช ‘ไมนวม’ 
ในการลงโทษ  เหตุใดจึงเลือกลงโทษเชนนั้น

ขอที่หก เมื่อฝายตรวจสอบและวิเคราะหธนาคารพาณิชยคนพบและรายงาน 
พฤติกรรมอันละเมิดกฎหมายในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ไดวินิจฉัยสั่งการอยางหนึ่งอยางใดโดยทันทีหรือไม  หากมิไดวินิจฉัยสั่งการโดยทันที  อะไรเปนเหตุ
แหงความลาชาในการบังคับใหธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการปฏิบัติตามกฎหมาย ฝายตรวจสอบ
และวิเคราะหธนาคารพาณิชยคนพบความผิดปกติเมื่อไร และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เร่ิมส่ังการในการกํ ากับและลงโทษธนาคารดังกลาวเมื่อไร

ขอที่เจ็ด ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มรายงานปญหาในธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเมื่อไร และใหขอเสนอในการแกปญหาหรือไม
อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่อํ านาจในการแกปญหาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง หรือเปนอํ านาจของรัฐมนตรี หากธนาคารแหงประเทศไทยไดขออนุมัติ 
เพื่อใชอํ านาจในลักษณะดังกลาวนี้  รัฐมนตรีใหความเห็นชอบหรือไมอยางไร

ขอที่แปด เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยสงมอบคดีใหตํ ารวจจัดทํ าสํ านวนนั้น  
ธนาคารแหงประเทศไทยไดระบุวันหมดอายุคดีอยางชัดเจนหรือไม หากระบุวันสิ้นอายุคดีอยาง 
ชัดเจน ความผิดยอมตกแกพนักงานสอบสวนที่ปลอยใหคดีหมดอายุความ หากธนาคาร 
แหงประเทศไทยมิไดแจงวันสิ้นอายุคดีอยางชัดเจน จักตองไตสวนขอเท็จจริงวาเปนความบกพรอง
ตอหนาที่ของฝายใด เหตุที่อัยการสูงสุดวินิจฉัยวาคดีหมดอายุความตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2540 
นั้น เปนเพราะไดขอบันทึกภายในที่ 39/2539 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 อันเปนหลักฐานวา 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดตรวจสอบพบการกระทํ าผิดในวันดังกลาว เจาหนาที่ระดับสูงอางวา 
บันทึกภายในนั้นไมเปนที่เปดเผยตอบุคคลภายนอก และพนักงานสอบสวนมิไดขอบันทึกดังกลาว 
นี้ แตคํ าอธิบายในเรื่องนี้ฟงไมข้ึน คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ธนาคารแหงประเทศไทยใหขอมูลที่
สมบูรณแกพนักงานสอบสวนมากนอยเพียงใด หากบันทึกที่ 39/2539 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539  
เปนเอกสารที่มีความสํ าคัญตอการดํ าเนินคดี ถึงจะเปนบันทึกภายใน โดยสามัญสํ านึกก็ตอง 
สงใหพนักงานสอบสวนรับทราบ ขอกังขายังมีอีกดวยวา เหตุใดอัยการสูงสุดจึงทราบวามีบันทึกนี้   
แตพนักงานสอบสวนไมทราบ

ขอที่เกา  ความรับรูของธนาคารแหงประเทศไทย พนักงานสอบสวน และอัยการ
สูงสุดเกี่ยวกับอายุคดีแตกตางกันหรือไม เมื่ออัยการสูงสุดสั่งไมฟอง โดยอางเหตุผลวา  
คดีหมดอายุความแลว ปฏิกิริยาในเบื้องตนของพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทย ก็คือ การตีความเรื่องอายุคดีแตกตางกัน ขอวินิจฉัยของอัยการสูงสุดเปน 
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ขอวินิจฉัยที่ถูกตองโดยปราศจากขอกังขาหรือไม หากยังมีขอกังขาเกี่ยวกับขอวินิจฉัย เหตุใด
อัยการสูงสุดจึงไมดํ าเนินการในทางที่จะธํ ารงความเปนธรรมในแผนดิน ดวยการใหศาลเปน 
ผูวินิจฉัยในเรื่องอายุคดี

ขอที่สิบ  ใครเปนผูตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ การตรวจสอบ
บัญชีเป นไปดวยความซื่อสัตยมากนอยเพียงใด ผู ตรวจสอบบัญชีดังกลาวเคยมีประวัติ
การตรวจสอบบัญชีสถาบันการเงินที่เกิดปญหาวิกฤติมากอนหรือไม

ขอที่สิบเอ็ด ใครเปนผู ใหขอมูลแกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส. พรรค
ประชาธิปตยในการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาในป 2539 จนเปนเหตุ
ใหมีการขุดคุยความไมชอบมาพากลในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการในเวลาตอมา เอกสาร 
ขอมูลเหลานี้สวนใหญเปนเอกสารภายใน บันทึกภายในธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวนมาก 
พิมพเผยแพรในหนาหนังสือพิมพ ทั้งๆที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีระเบียบที่จะไมใหบันทึก 
ภายในแกบุคคลภายนอก แมแตบันทึกภายในที่ควรจะใหแกพนักงานสอบสวนก็มิไดให แตบันทึก
ภายในหลุดรอดไปปรากฏในหนาหนังสือพิมพไดอยางไร

ขอที่สิบสอง จนถึงบัดนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดอัดฉีดเงินเพื่อพยุงธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการจํ านวนมากนอยเพียงใด และจะตองอัดฉีดเงินตอไปอีกเทาไร ทายที่สุด  
ตนทุนในการพยุงธนาคารที่อุดมดวยความฉอฉลแหงนี้อยูในระดับใด  ใครเปนผูรับภาระ

ผมประมวลคํ าถาม 12 ขอขางตนนี้ มิใชเพียงเพราะความใครรู หากถือเปนสิทธิ
ของประชาชนในการรับรูขาวสารสาธารณะ ผมเห็นอาการการฟาดงวงฟาดงาในหมูชนชั้น 
ปกครอง ก็ไดแตปลงอนิจจังกับชะตากรรมของบานเมือง การทาทายใหเปดสภาสมัยวิสามัญ 
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคดีธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ อาจชวยระบายอาการคลุมคลั่งของผูที่
เกี่ยวของ แตจะไมชวยใหสาธารณชนไดคํ าตอบและขอมูลที่ถูกตองของคํ าถาม 12 ขอขางตนนี้

วิกฤติการณสถาบันการเงินเกิดขึ้นหลายครั้งหลายกรณี แตธนาคารแหงประเทศ
ไทยไมเคยรายงานใหประชาชนไดรับทราบอยางเปนทางการ อีกทั้งไมเปนที่แนชัดวา มีการสรุป
บทเรียนจากวิกฤติการณที่เกิดขึ้นอยางเปนกิจจะลักษณะ เพื่อหาทางปองกันปญหาในอนาคต
หรือไม  แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะเก็บเอกสารภายใน  โดยมีหนวยจดหมายเหตุในสวนงาน 
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ  แตสาธารณชนมิอาจเขาถึงเอกสารขั้นตนเหลานั้น  ไมมีระเบียบที่ชัด
เจนวา ประชาชนจะสามารถอานเอกสารขั้นตนเหลานั้นไดอยางไร ทุกอยางถือเปนความลับ  
แมวาเหตุการณจะลวงเลยมานานนับทศวรรษแลวก็ตาม ในขณะเดียวกันเจาหนาที่ระดับสูงของ
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ธนาคารแหงประเทศไทยกลับแอบสงเอกสารภายในเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพ หากการตีพิมพ
เอกสารเหลานั้นเปนประโยชนแกผูคนในวังบางขุนพรหม

ธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยคิดสรางจารีตในการรายงานประชาชน เพราะ
ธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยมีความรูสึกรับผิด (accountability) ตอประชาชน การรํ่ ารอง
แตความเปนอิสระ โดยไมแสดงความรับผิดตอประชาชน ยอมเปนการรํ่ ารองที่ไรประสิทธิผล  
หากธนาคารแหงประเทศไทยไมมีฐานมวลชน มวลชนยอมไมปกปองธนาคารแหงประเทศไทย  
และธนาคารแหงประเทศไทยจะสูญเสียความเปนอิสระ โดยถูกฝายการเมืองแทรกแซงเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ มิไยตองกลาววา ผูคนในธนาคารแหงประเทศไทยมีสวนทํ าลายความนาเชื่อถือของตนเอง
ดวย

การรายงานประชาชน นอกจากจะเปนการแสดงถึงความรับผิดตอประชาชนแลว  
ยังมีผลในการฟนฟูศรัทธาของประชาชนอีกดวย หากธนาคารแหงประเทศไทยมีความจริงใจ 
ในการแสดงความรับผิดตอประชาชน ก็ควรจะเริ่มตนดวยการรายงานเรื่องการทุจริตและฉอโกง 
ในธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ และเพื่อใหการรายงานมีความนาเชื่อถือ สมควรที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง  โดยใหอํ านาจในการเรียกเอกสารและ    
ไตสวนเจาหนาที่  คณะกรรมการควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีเกียรติคุณ
ในดานความซื่อสัตยและเที่ยงธรรม โดยที่กรรมการสวนใหญเปนบุคคลนอกธนาคารแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ใหถือเปนจารีตตอไปในอนาคตวา ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติการณสถาบันการเงิน จะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง เพื่อจัดทํ ารายงานประชาชน รายงานควรจะนํ าเสนอ 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้น วิเคราะหสาเหตุของวิกฤติการณ การดํ าเนินการแกไข
ปญหาของธนาคารแหงประเทศไทย  ตนทุนในการแกปญหา  และผลกระทบที่เกิดขึ้น

การแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤติการณสถาบันการเงิน
เพื่อรายงานประชาชน  นอกจากจะเปนการแสดงความรับผิดตอประชาชนแลว  ยังเปนประโยชน
ในการสรุปบทเรียนจากวิกฤติการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงตอการบริหารนโยบายการเงินและ
การกํ ากับสถาบันการเงิน ในประการสํ าคัญ รายงานการไตสวนขอเท็จจริงยังชวยใหการศึกษาแก
ประชาชน และลดความไรสมมาตรของสารสนเทศ (asymmetry of information)

ทั้งๆที่การไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤติการณสถาบันการเงินเปนเรื่อง
ที่เปนประโยชน  แตเหตุใดธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยมีความดํ าริในเรื่องดังกลาวนี้ ?
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คํ าตอบมีไดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ  ประการแรก ธนาคารแหงประเทศ 
ไทยมิไดมีความรูสึกรับผิดตอประชาชน จึงไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองไตสวนขอเท็จจริงเพื่อ 
รายงานประชาชน ประการที่สอง การไตสวนขอเท็จจริงอาจคนพบการทํ างานที่ไรประสิทธิภาพ
ภายในธนาคารแหงประเทศไทย และที่รายแรงกวานี้ ก็คือ การละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการ 
รองผูวาการ และเจาหนาที่ระดับสูง

หากธนาคารแหงประเทศไทยตองการฐานมวลชนในการปกปองความเปนอิสระ  
ธนาคารแหงประเทศไทยจักตองปรับเปลี่ยนปรัชญาพื้นฐานในการทํ างานเสียใหม โดยแสดง 
ความรับผิดตอประชาชนมากขึ้น และมีความโปรงใส (transparency) มากขึ้น

หากธนาคารแหงประเทศไทยแยงชิงแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวิกฤติการณสถาบันการเงิน ทั้งในกรณีธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ และกรณี  
‘3 มีนาคม 2540’ ก็จะชวยฟนฟูศรัทธาของประชาชนที่มีตอธนาคารแหงประเทศไทยไดหานอยไม 
หากรัฐบาลหรือสภาผูแทนราษฎรเปนฝายแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว ผูคน 
ในวังบางขุนพรหมอาจตองแสดงอาการโหยหาความเปนอิสระอีกครั้งหนึ่ง
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