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การเมืองวาดวยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กํ าลังหา ‘แพะ’ ใหมารับผิดชอบวิกฤติการณ
สถาบันการเงินที่กํ าลังเกิดขึ้น ภายหลังจากที่มีการเปดเผยขอมูลวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไดใชเงินถึง 430,000 ลานบาทในการคํ้ าจุนมิใหสถาบันการเงินลม

หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ผูที่อยูในขายเปน ‘แพะ’ ในกรณีนี้ไดแก นาย
เริงชัย มะระกานนท (อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย) นายศิริ การเจริญดี (ผูชวยผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (ผูอํ านวยการฝายกํ ากับและพัฒนา
สถาบันการเงิน ธปท.) และนางสวางจิตต จัยวัฒน (ผูจัดการกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงิน) เราอาจเรียกคนกลุมนี้วา ‘แพะทั้งสี่แหงวังบางขุนพรหม’ หนังสือพิมพ 
บางฉบับรายงานวา นายอํ านวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังในรัฐบาลชวลิต 1 อาจอยูในขายถูกสอบสวนดวย

ผมไดแสดงความเห็นทั้งดวยวาจาและดวยลายลักษณอักษรหลายกรรมหลาย
วาระ คัดคานการดํ าเนินนโยบายการเงินบางนโยบาย และวิพากษวิจารณประพฤติกรรมของผูนํ า
บางคนของธนาคารแหงประเทศไทย แตในคราวนี้ ผมขอแสดงความเห็นใจ ‘แพะทั้งสี่แหงวัง 
บางขุนพรหม’ ผมเชื่อมั่นวา บุคคลทั้งสี่มิไดมีประพฤติกรรมฉอฉลหรือหาประโยชนจากการ 
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และการใชเงินจํ านวน 430,000 ลานบาท เพื่อพยุงฐานะของ
สถาบันการเงินดังกลาวนี้เปนไปดวยคามบริสุทธิ์ใจ  ในเมื่อวิกฤติการณสถาบันการเงินรายแรงสุด 
ที่จะพรรณนา

ความผิดมิไดอยูที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เพราะ
ไมวาจะเปนใครที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนนี้ เมื่อตองเผชิญกับวิกฤติการณสถาบันการ
เงินรุนแรงเชนนี้ ก็ตองคํ้ ายันมิใหสถาบันการเงินลมเฉกเชนเดียวกัน หากรัฐบาลพลเอกชวลิต
ตองการหา ‘แพะ’ ก็ตองแสวงหาขอมูลวา ใครเปนผูจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ คนเหลานั้น 
ตางหากที่สมควรเปน ‘แพะ’ เพราะปรัชญาพื้นฐานของกองทุนดังกลาวนี้ ก็คือ การ ‘อุม’ สถาบัน
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การเงินใหพนจากความงอนแงน ความผิดมิไดอยูที่ผูบริหารกองทุนฯ หากแตอยูที่ปรัชญาพื้นฐาน
ของกองทุนฯ

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นในป 2528 โดย 
พระราชกํ าหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2485   พ.ศ.2528

ในป 2528 พลเอกเปรม ติณสูลานนทดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี นาย 
สมหมาย ฮุนตระกูลเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายสุธี สิงหเสนหเปนรัฐมนตรีชวย  
นายวีรพงษ รามางกูรเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายกํ าจร สถิรกุลเปนผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย  นายชวลิต  ธนะชานันท  เปนรองผูวาการ

รัฐมนตรีหลายตอหลายคนในรัฐบาลพลเอกชวลิตในปจจุบันเคยรวมอยู ใน
รัฐบาลเปรมในป 2528 และมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานที่มีสวนรวมในการผลักดันใหเกิด
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ บุคคลเหลานี้ไดแก นายมนตรี พงษพาณิชย (รมช.มหาดไทยในรัฐบาล
เปรม)นายสมัคร สุนทรเวช (รมต.คมนาคม) พลเอกชวลิตมีสวนรับผิดชอบโดยออมในฐานที่อยูใน
คณะที่ปรึกษาของพลเอกเปรมดวย

ฝายคานหลายตอหลายคนในปจจุบันเคยรวมอยูในรัฐบาลเปรมในป 2528  
ไมวาจะเปนนายชวน หลีกภัย (รมต.ศึกษาธิการ) นายพิชัย รัตตกุล (รองนายกรัฐมนตรี) และ 
นายสัมพันธทองสมัคร (รมช.ศึกษาธิการ) คนเหลานี้มิอาจปฏิเสธความรับผิดในฐานที่ใหความ 
เห็นชอบแกพระราชกํ าหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 
พ.ศ.2528 ได

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจัดตั้งขึ้นเพื่อพยุงสถาบัน
การเงินที่มีฐานะงอนแงน กองทุนฯ มีฐานะเปนนิติบุคคล มี ‘คณะกรรมการจัดการกองทุน’ เปน 
ผูบริหาร ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนรองประธาน และมีกรรมการอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูแตงตั้ง จํ านวน 
ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน  โดยมีพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจัดการ

รายไดของกองทุนมาจากแหลงสํ าคัญ 2 แหลง แหลงแรกไดแก เงินคาบํ ารุง
จากสถาบันการเงินทั้งปวง ซึ่งเสียในอัตราไมเกิน 0.5% ของยอดเงินฝาก ยอดเงินกูยืม หรือ 
ยอดเงินที่รับจากประชาชน ณ วันสิ้นปการเงินปที่ลวงมาแลว แหลงที่สอง ไดแก เงินสํ ารอง 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยสงสมทบเขากองทุน

เมื่อพิเคราะหแหลงที่มาสํ าคัญของกองทุนทั้งสองแหลงนี้ ยอมมีนัยสํ าคัญวา 
สถาบันการเงินและประชาชน (โดยธนาคารแหงประเทศไทย) รวมกันคํ้ ายันมิใหสถาบันการเงินลม 
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สัดสวนภาระรายจายในการ ‘อุม’ สถาบันการเงินขึ้นอยูกับโครงสรางการเงินของกองทุนฯ หาก 
เงินสมทบของธนาคารแหงประเทศไทยมีจํ านวนเทากับเงินสมทบจากสถาบันการเงิน ยอมมี 
ความหมายวา สถาบันการเงินรับภาระในการแกปญหาความไมมั่นคงของสถาบันการเงินดวยกัน
เองเพียง 50% และประชาชน (โดยธนาคารแหงประเทศไทย) รับภาระ 50%

ในยามที่กองทุนฯมีเงินไมพอใชจาย ธนาคารแหงประเทศไทยอาจออกเงิน 
ทดรองจายไปกอนตามความจํ าเปน แตกองทุนฯตองชํ าระคืนภายในเวลาที่คณะกรรมการกํ าหนด 
(มาตรา 29 สัตต) นอกจากนี้ กองทุนฯยังสามารถหาเงินดวยการ ‘กูหรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและ 
พันธบัตร’ ตามมาตรา 29 อัฏฐ (8) อีกดวย

กองทุนฯ มีอํ านาจการบริหารที่มีความยืดหยุนสูงยิ่ง เพราะมาตรา 29 อัฏฐ (10) 
กองทุนฯสามารถ ‘ทํ ากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงค 
ของกองทุน’ ดวยอํ านาจที่มีอยางมหาศาลตามมาตรา 29 อัฏฐ (10) นี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาด 
ใจที่กองทุนฯ ใชเงินถึง 430,000 ลานบาท ในการ ‘อุม’ สถาบันการเงินนับต้ังแตตนป 2540 เปน 
ตนมา

ขอบกพรองสํ าคัญของกองทุนเพื่อการฟ นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินมีอยู  
อยางนอย 3 ประการ

ขอบกพรองประการแรก  กองทุนฯ มีแต ‘พระคุณ’ ไมมี ‘พระเดช’  เพราะกองทุนฯ 
ทํ าหนาที่เปน ‘ซานตาคลอส’ ในการโอบอุ มและคํ้ าจุนสถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงน  
แตกองทุนฯไมมีอํ านาจในการลงโทษผูบริหารและผูถือหุนสถาบันการเงินที่มีการบริหารผิดพลาด
หรือฉอฉล การขาดอํ านาจในการลงโทษมีสารสนเทศที่ซอนเรน (hidden information) เสมือน 
การใหทายใหมีการบริหารที่ผิดพลาดหรือฉอฉลตอไป

ขอบกพรองประการที่สอง  ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมปรัชญา ‘สถาบัน 
การเงินลมมิได’ ในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน กองทุนฯเปนเพียงกลไกในการปฏิบัติ
ตามปรัชญาหรือหลักการดังกลาวนี้  แตปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ทํ าลายความมั่นคง 
ของสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน เพราะสงเสริมใหหนวยเศรษฐกิจตางๆมีประพฤติกรรมแบบ 
สุมเสี่ยง ผูบริหารสถาบันการเงินจะยึดความเสี่ยงเปนสรณะ เพราะมั่นใจวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจะเขามาโอบอุ มในยามที่มีปญหาความไมมั่นคง ผูถือหุ นจะขาดความเขมงวดในการ 
ตรวจสอบผูบริหาร และประชาชนเจาของเงินฝากจะคิดแตอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ โดยไมสนใจ 
ฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงินที่ตนฝากเงินไว



4

ขอบกพรองประการที่สาม  การแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2485 ในป 2528 โดยมีบทบัญญัติวาดวยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงินในหมวด 5 ทวิ มีนัยสํ าคัญวา การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนหนาที่ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยแตเพียงผูเดียว หาไดตระหนักวา หนาที่การกํ ากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงินอาจขัดกับการทํ าหนาที่ของธนาคารกลางได การที่กองทุนฯใชเงินจํ านวน 430,000 ลาน
บาทในการ ‘อุม’ สถาบันการเงินในยามที่ประเทศชาติตองรัดเข็มขัดเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงความ 
ขัดกันอยางชัดเจนระหวางหนาที่ธนาคารกลางกับหนาที่การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กํ าลังปฏิบัติการเยี่ยงคนขี้ขลาด และไมมีความ
กลาหาญทางจริยธรรม ดวยการหา ‘แพะ’ มารับผิดกรณีการบริหารกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน แทที่จริงแลว ความผิดมิไดอยูที่ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารกองทุน 
ดังกลาว หากแตอยูที่ปรัชญาพื้นฐานในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รัฐมนตรีหลาย 
ตอหลายคนในรัฐบาลพลเอกชวลิตมีสวนรับผิดชอบในการจัดตั้งกองทุนดังกลาวนี้ พลเอกชวลิต 
ในฐานะนายกรัฐมนตรี มิอาจปฏิเสธความรับผิดได ในเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน 
ผูบังคับบัญชาธนาคารแหงประเทศไทยโดยตรง และนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการผานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังได

พลเอกชวลิตกลาวหาวา ธนาคารแหงประเทศไทยเปนอิสระมากเกินไป แมแต
นายกรัฐมนตรีขอเพียงขอมูล ก็ยังมิไดรับรายงานตามที่ตองการ ในเมื่อพลเอกชวลิตพูดกลับไป
กลับมาอยูบอยครั้ง และขาดเทคโนโลยีในการรักษาคํ ามั่นสัญญา (Commitment Technology)  
สาธารณชนจึงอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับคํ าพูดของพลเอกชวลิตมิได ตามสายการบังคับบัญชา 
ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยตรง ซึ่งควรมีหนาที่ 
รายงานตอนายกรัฐมนตรีอีกทอดหนึ่ง ขอเท็จจริงปรากฏวา ฝายการเมืองเปนผูแตงตั้งกรรมการ
บางสวน ทั้งในคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการกองทุนฟนฟูฯ 
ฝายการเมืองยอมสามารถแสวงหาขอมูลโดยออมอีกโสดหนึ่งได

พลเอกชวลิตจะไดรับคะแนนนิยมและคํ าสรรเสริญเพิ่มข้ึนอีกอักโข หากพลเอก
ชวลิตจะแอนอกรับผิดชอบตอความผิดพลาดของการบริหารนโยบายการเงินที่เกิดขึ้น แมวาความ
ผิดพลาดนี้จะเปนความรับผิดชอบโดยตรงของธนาคารแหงประเทศไทย แตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได ในเมื่อเปนผูบังคับบัญชาธนาคารกลาง เมื่อ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองรับผิดตอผลของการดํ าเนินนโยบายที่ปรากฏ นายกรัฐมนตรี
จะปฏิเสธความรับผิดไดอยางไร ?
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แทนที่จะแสวงหา ‘แพะ’ เพื่อรับผิดตอความผิดพลาดในการกํ ากับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน พลเอกชวลิตควรจะเดินหนาเปลี่ยนแปลงปรัชญาและกลไกในการกํ ากับและ 
ตรวจสอบดังกลาวนี้ พรอมๆ กับการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

พลเอกชวลิตจะเลือกเปนอะไร ระหวาง ‘ผูราย’ กับ ‘ผูดี’ ในประวัติศาสตรการ
เมืองไทย


