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กระบวนการตัดสินใจในธนาคารแหงประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นายอํานวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ใหสัมภาษณสื่อมวลชนหลังจากออกจากตําแหนงแลววา
ในขณะที่ ยั ง อยู  ใ นตํ าแหน ง ดั ง กล า ว ได เ สนอให รั ฐ บาลดํ าเนิ น การแก ไ ขป ญ หาเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยยึดกุมมาตรการสําคัญ 3 มาตรการ ไดแก การปลอยใหเงินบาทลอยตัว การ
ปดกิจการสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงน และการใชนโยบายงบประมาณสมดุล นายอํานวย
กลาววา เขาไดเสนอใหธนาคารแหงประเทศไทยปลอยใหเงินบาทลอยตัวตั้งแตเดือนมกราคม
2540 แตธนาคารแหงประเทศไทยไมพรอมที่จะดําเนินการ (The Nation, July 14, 1997)
พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการ
กําหนดคาเสมอภาคของเงินบาท และการเลือกใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน แตทั้งนี้ตองไดรับคํา
แนะนําจากธนาคารแหงประเทศไทย (มาตรา 8) หากธนาคารแหงประเทศไทยมิไดใหคําแนะนํา
รัฐมนตรีการคลังมิอาจกระทําการโดยพลการและโดยเอกเทศได บทบัญญัติดังกลาวนี้มีเจตนา
รมณที่จะใหมีการคานอํานาจระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง แตเจตนา
อันดีนี้อาจนํ ามาซึ่งความขัดแยงในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย และกอใหเกิดหายนภัยทาง
เศรษฐกิจได
การลดคาเงินบาทในป 2527 นับเปนตัวอยางของความขัดแยงในกระบวนการ
กําหนดนโยบายที่ดียิ่ง ในเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ฮุนตระกูล) เห็นวา
เงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง (overvaluation) และตองการลดคาเงินบาท ในขณะที่ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย (นายนุกูล ประจวบเหมาะ) ไมตองการลดคาเงินบาท เมื่อธนาคารแหง
ประเทศไทยไมแนะนํ าใหรัฐมนตรีการคลังลดคาเงินบาท การลดคาเงินบาทมิอาจเกิดขึ้นได
รัฐมนตรีการคลังแกปญหาดวยการปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยออกจากตําแหนง และ
แตงตั้งผูวาการคนใหมเพื่อใหทํ าหนาที่แนะนําการลดคาเงินบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2527
นั้นเอง จึงมีประกาศวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตัดสินใจลดคาเงินบาท ผลกระทบของการลดคาเงินบาทในป 2527 ซึ่งปรากฏในเวลาตอมา
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บงชี้อยางชัดเจนวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนฝายที่มีวิจารณญาณอันถูกตอง และ
การแข็งขืนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไมยอมลดคาเงินบาทในเบื้องตนเปนมิจฉาทิฐิ
นายอํ านวยในฐานะรั ฐ มนตรี ก ารคลัง มีลัก ษณะประนีป ระนอมมากกวา นาย
สมหมาย มิไยตองกลาววา ลักษณะประนีประนอมดังกลาวนี้มีสวนนํ ามาซึ่งวิกฤติการณเงิน
คงคลัง เมื่อนายอํานวยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลังในป 2523 หากนายอํานวยมีวิจารณญาณ
อันมั่นคงวา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมอยูในขณะนั้นเปนนโยบาย
ที่ไมถูกตอง ในฐานะรัฐมนตรีการคลัง นายอํานวยมีอํานาจและหนาที่ในการผลักดันใหธนาคาร
แหงประเทศไทยปรับเปลี่ยนนโยบายได เมื่อถึงที่สุดนายอํ านวยอาจใชอํ านาจปลดผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย ดุจเดียวกับที่นายสมหมายไดกระทํามาแลว
หากบทสัมภาษณของนายอํานวยตรงตอขอเท็จจริง การปรับคาและกลไกอัตรา
แลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2540 จะไมตองเผชิญกับภาวะโกลาหลดังที่เกิดขึ้นในอีก 6 เดือน
ตอมา ในเวลานั้น เงินสํารองระหวางประเทศมีฐานะมั่นคงกวาเมื่อรัฐบาลประกาศใหเงินบาท
ลอยตัวในเดือนกรกฎาคม 2540 สภาวการณทางเศรษฐกิจยังมิไดเลวรายมากนัก ตามคํ า
ใหสัมภาษณของนายอํานวย ธนาคารแหงประเทศไทยอางวาไมพรอมที่จะใหเงินบาทลอยตัวใน
เดือนมกราคม 2540 อีก 6 เดือนตอมา เมื่อเงินบาทลอยตัวจริงๆ ไมมีวี่แววที่แสดงใหเห็นถึง
‘ความพรอม’ ดังที่คาดหวัง ในเมื่อทุนสํารองระหวางประเทศรอยหรอลง และยุทธวิธีการซื้อเวลา
(Wait and See) ของธนาคารแหงประเทศไทยนําพาระบบเศรษฐกิจรวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย
หนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2540) รายงานวา การละทิ้ง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเปนเพราะ
การยื่นคําขาดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี แหลงขาวบางแหลงรายงานวา นายก
รัฐมนตรีเปนผูเรียกผูจัดการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Equalization Fund)
เขาพบ และสั่งใหไปดําเนินการ หากรายงานขาวนี้ตรงตอขอเท็จจริง ก็มิอาจเห็นไดจากการแถลง
ขาวของผูวาการและผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่งพรํ่า
กลาวถึงความดีงามของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยที่กอนหนานั้นธนาคารแหง
ประเทศไทยแสดงความขึงขังที่จะตายไปพรอมกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
ความนาเชื่อถือที่ประชาชนมีตอธนาคารแหงประเทศไทยเสื่อมทรุดลงตามลําดับ
มิใชดวยเหตุแหงความเสื่อมโทรมของบรรทัดฐานทางจริยธรรมเทานั้น หากยังเปนเพราะความ
ผิดพลาดในการกําหนดและบริหารนโยบายการเงินอีกดวย บัดนี้มีความจําเปนที่จะตองทบทวน
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กระบวนการตัดสินใจภายในธนาคารแหงประเทศไทย มิฉะนั้นความผิดพลาดในการกําหนดและ
บริหารนโยบายจะเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาไดอีก
พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 วางกรอบสถาบันเพื่อใหผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปน ‘วีรชนเอกชน’ กฎหมายมิไดกําหนดอายุการดํารงตําแหนงของผูวา
การฯ และผูวาการฯ ก็มีอํานาจเหนือคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ไมเพียงแตวา
ผูวาการฯ เปนประธานคณะกรรมการเทานั้น แมในยามที่ผูวาการฯ ไมเห็นพองกับคําวินิจฉัยของ
กรรมการฝายขางมาก ยังสามารถเสนอประเด็นใหรัฐมนตรีการคลังชี้ขาดอีกดวย
คณะกรรมการธนาคารแห ง ประเทศไทยมิ ใ ช ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากํ าหนด
นโยบายการเงิน ซึ่งตางจากคณะกรรมการธนาคารกลางในหลายตอหลายประเทศ แมวา
คณะกรรมการฯมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย แตถา
ผูวาการฯ มิไดนําเรื่องนโยบายบรรจุในวาระการประชุม ที่ประชุมก็มิอาจพิจารณาได ขอเท็จจริง
ปรากฏวาคณะกรรมการไมมีวาระการประชุมเรื่องนโยบายเลย ความขอนี้สามารถอธิบายไดวา
เหตุใดนายวีรพงษ รามางกูร จึงออกมาวิพากษวิจารณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในที่สาธารณะ
ทั้งๆ ที่ดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยอยูดวย
ดวยเหตุที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมคิดที่จะใชคณะกรรมการเปนองคกรที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการเงิน โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการจึงไมเกื้อกูล
ใหทําหนาที่นี้ ดังจะเห็นไดวา กรรมการหลายตอหลายคนมิใชผูชํานาญการดานเศรษฐศาสตร
การเงิน หากแตเปนเสมือนหนึ่งตัวแทนของหนวยราชการตางๆ ในบางยุคสมัยมีกรรมการที่เปน
ทหารและตํ ารวจ หากตองการใหคณะกรรมการทําหนาที่ดานนโยบายในอนาคต ก็ตองปรับ
เปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบใหเกื้อกูลตอการทําหนาที่ได
ในเมื่อคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถทําหนาที่ดานนโยบาย
อํ านาจหน า ที่ จึ ง รวมศู น ย อ ยู  ที่ ตั ว ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทย ความเหมาะสมและ
ประสิทธิผลของนโยบายการเงินที่กําหนดขึ้นอยูกับความปรีชาสามารถในการวิเคราะหเหตุการณ
และวิสัยทัศนในการมองปญหาของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียว การระดม
ความคิดและสรรพกําลังในการกําหนดนโยบายการเงินจะมีหรือไม ขึ้นอยูกับความเห็นชอบของ
ผูวาการฯ แตเพียงผูเดียว ผูวาการฯ จะทําตัวเปน ‘วีรชนเอกชน’ ในการเลือกเสนทางของนโยบาย
การเงินก็ยอมทําได เพราะรูปแบบสถาบันเมื่อแรกกอตั้ง (institutional design) กําหนดให
ผูวาการฯ เปนผูนํานโยบายการเงินที่มีความเปนอิสระ
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ในอดีตที่เปนมา ฝายวิชาการมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหา
เศรษฐกิจ และปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเสนาธิการของผูวาการ แตขอมูลที่ใชในการกําหนดนโยบาย
การเงินมิไดมาจากฝายวิชาการฝายเดียวเทานั้น หากยังตองอาศัยขอมูลจากฝายตรวจสอบและ
วิเคราะหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่นๆ ฝายกํากับและพัฒนาสถาบันการเงิน ฝาย
การธนาคาร และฝายการตางประเทศอีกดวย ไมเปนที่แนชัดวาฝายตางๆเหลานี้มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกันมากนอยเพียงใด และการประสานงานระหวางฝายมีมากนอยเพียงใด แต
ทายที่สุดแลว ผูวาการฯ เปนตัวกลางในการประสานฝายตางๆเขาดวยกัน และผูวาการฯอีก
เชนกันที่เปนผูกําหนดวา กระแสการเคลื่อนยายสารสนเทศระหวางฝายตางๆควรจะมีมากนอย
เพียงใด
ในยุคสมัยที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีผูวาการทีป่ รีชาสามารถ ซื่อสัตยสุจริต
และมีวิสัยทัศนอันกวางไกล ผูวาการยอมอยูในฐานะที่จะระดมปญญาและประสานฝายตางๆ
ใหรวมกันกําหนดและบริหารนโยบายการเงินได แตในยุคสมัยที่ผูวาการไรบารมี เนื่องเพราะ
ความไมปรีชาสามารถ ไรวิสัยทัศน และความเสื่อมโทรมของบรรทัดฐานทางจริยธรรม ผูวาการ
ยอมไมอยูในฐานะที่จะระดมสรรพกําลังในการทํางานได ยิ่งในยุคสมัยที่มีการแบงฝกแบงฝาย
ดังเชนปจจุบันดวยแลว บุคลากรที่เปนชนชั้นมันสมองภายในธนาคารแหงประเทศไทยจํานวนมาก
มิไดถูกใชงานใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงอยูในสภาวะที่มีสมอง
แตไมไดใชสมอง
ดวยเหตุที่ พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดจัดรูปแบบองคกร
ที่กํ าหนดกระบวนการกํ าหนดนโยบายการเงินอยางชัดเจน และดวยเหตุที่คณะกรรมการฯซึ่ง
กฏหมายกํ าหนดใหมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการธนาคารแหงประเทศไทย โดย
จารีตมิไดทําหนาที่ดานนโยบาย อํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการเงินจึงรวมศูนยอยูที่ตัว
ผูวาการฯ ผูวาการฯมีอํานาจตามกฎหมายที่จะสั่งการเรื่องนโยบายการเงินโดยเอกเทศ ตราบเทา
ที่กฎหมายใหอํานาจแกธนาคารแหงประเทศไทย ผูวาการฯอาจเลือกหรือไมเลือกปรึกษาใครก็ได
ผูวาการฯอาจกีดกันรองหรือผูชวยผูวาการฯที่ตนไมชอบหนาออกจากปริมณฑลแหงกระบวนการ
กําหนดนโยบาย หากผูวาการฯไมชอบหนาผูจัดการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ผูวาการฯ
อาจใชอํานาจกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน โดยไมปรึกษาผูจัดการทุนรักษาระดับฯก็มิใชเรื่อง
ผิดกฎหมาย
แทที่จริงแลว กระบวนการระดมความคิดกับกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนด
นโยบาย เปนสองกระบวนการที่แตกตางกันและสามารถแยกออกจากกันได จากขอมูลที่ประมวล
ไดจากผูคนบางสวนในวังบางขุนพรหม กระบวนการระดมความคิดเกี่ยวกับนโยบายภายใน
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ธนาคารแหงประเทศไทยมีอยูอยางจํากัด ความขอนี้นับวานาเสียดายยิ่ง เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริง
ที่วา ธนาคารแหงประเทศไทยมีบุคลากรที่เปนชนชั้นมันสมองจํานวนมาก
กระบวนการกําหนดนโยบายการเงินมีลักษณะปดลับโดยธรรมชาติ ในนามของ
เสถี ย รภาพทางการเงิ น และความมั่น คงของระบบสถาบัน การเงิ น มีค วามจํ าเป น ที่ตอ งจํ ากั ด
จํ านวนผู  มี ส  ว นร ว มในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย อย า งไรก็ ต าม ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วแล ว ว า
กระบวนการระดมความคิดสามารถแยกตางหากจากกระบวนการตัดสินนโยบายได หากมีการ
ปฏิรูปองคกรเพื่อใหมีกระบวนการระดมความคิดเกี่ยวกับนโยบาย ยอมเกื้อกูลใหกระบวนการ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีขอผิดพลาดนอยลง
ลักษณะปดลับไมเพียงแตจะทําใหประชาชนโดยทั่วไปไมมีสวนรวมในกระบวน
การกํ าหนดนโยบายการเงินเทานั้น แมแตบุคคลที่ทรงคุณวุฒิภายในธนาคารแหงประเทศไทย
จํานวนมากก็ยังไมมีสวนรวมดวย แทที่จริงแลว นโยบายการเงินมิไดมีลักษณะปดลับเสียทั้งหมด
นโยบายบางดานดังเชนการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย การปฏิรูปสถาบันการเงิน หรือ
การดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางการเงิน สมควรที่จะรับฟงความเห็นจากประชาชน โดยใหมี
ประชาพิจารณ (Public Hearing) ได
แต ก ารไม มี ส  ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการกํ าหนดนโยบายการเงิ น
มีความสําคัญไมมากเทาการขาดความรับผิด (Accountability) ตอประชาชน การจัดสรรสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยตํ่าแกธุรกิจเฉพาะประเภทตามแรงกดดันทางการเมือง โดยมิไดตระหนักถึงความ
ไมเปนธรรมที่มีตอภาคสวนอื่นของระบบเศรษฐกิจก็ดี การคํ้าจุนสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงน
อันเปนผลจากความผิดพลาดในการบริหารและการฉอราษฎรบังหลวง โดยไมคํานึงถึงภาระที่ตก
แกประชาชนก็ดี การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนจนเงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริง โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอประชาชนภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศก็ดี กรณี
เหลานี้ลวนแลวแตเปนตัวอยางของการบริหารนโยบายการเงินโดยปราศจากความรับผิดตอ
ประชาชน
ความไม โ ปร ง ใสของนโยบายการเงิ น เป น ป ญ หาสํ าคั ญ อี ก ป ญ หาหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่เปนมา ธนาคารแหงประเทศไทยจงใจที่จะทําใหกระบวนการกําหนด
นโยบายไมมีความโปรงใส ดังจะเห็นไดจากกรณีที่ รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแหง
ประเทศไทยเลิกพิมพขอมูลเงินคงคลังเมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลัง พ.ศ. 2523-2525 และ
เลิกพิมพขอมูลหนี้ตางประเทศเมื่อเกิดวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ พ.ศ. 2528-2530 ทุกวันนี้
ประชาชนมิไดรับรายงานวา ธนาคารแหงประเทศไทยใชเงินจํานวนมากนอยเพียงใดในการคํ้า
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ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ และบริษัทเอกธนกิจ และผลาญทุนสํารองระหวางประเทศจํานวน
มากนอยเพียงใดในการทําสงครามเงินบาทนับแตตนป 2540 เปนตนมา
การปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยเปนวาระแหงชาติที่เรงดวน สังคมเศรษฐกิจ
ไทยไมควรฝากผีฝากไขกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียวอีกตอไป เพราะโอกาส
ที่จะเปน “ผี” สูงยิ่ง กระบวนการกําหนดนโยบายการเงินจะตองปลอยใหประชาชนมีสวนรวม
มากกวาเดิม มีความรับผิดตอประชาชนมากกวาเดิม และมีความโปรงใสมากกวาเดิม
หากยั ง ไม มี ก ารปฏิ รู ป กระบวนการกํ าหนดนโยบายการเงิ น ป ว ยการที่ จ ะ
พรํ่าพรรณนาเรื่องความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย

