คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
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ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ในฐานะ 'ดวงดาราแหงอาเซีย'
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นิตยสาร Business Week (June 14, 1999) ยกยอง ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
เปนหนึ่งใน 'ดวงดาราแหงอาเซีย' (Stars of Asia) ในดานการกําหนดนโยบาย
ในการจัดอันดับ 'ดวงดาราแหงอาเซีย' จํานวน 50 คน ประเทศที่ติดอันดับมาก
ทีส่ ดุ ไดแก ญี่ปุน และอินเดีย (ประเทศละ 7 คน) รองลงมาไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (6 คน)
เกาหลีใต (5 คน) และไตหวัน (4 คน) ในการจัดอันดับดังกลาวนี้ นิตยสาร Business Week จําแนก
'ดวงดารา' ออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมผูกําหนดนโยบาย กลุมผูประกอบการ กลุมผูจัดการ กลุม
นักการเงิน และกลุมผูนําทางความคิด
การจัดอันดับ 'ดวงดาราแหงอาเซีย' ในปนมี้ คี วามหมายมากเปนพิเศษ เนื่องจาก
อาเซียตะวันออกเผชิญวิกฤติการณการเงินที่รุนแรง การสํารวจและแสวงหา 'ดวงดารา' ผูม ีบทบาท
ในการผลักดันสังคมเศรษฐกิจใหหลุดพนจากภาวะวิกฤตจึงเปนเรื่องที่เปนประโยชน
ตามการจัดอันดับของ Business Week มีคนไทยเพียง 2 คนที่ติดอันดับ 'ดวงดารา
แหงอาเซีย' คนหนึ่งไดไดแก ดร.ผาสุก พงษไพจิตร ติดอันดับในกลุมผูนําทางความคิดในฐานะ
ผูปลุกสํานึกประชาสังคมไทยใหตื่นตัวเรื่องการฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบในหมู
นักการเมือง ตํารวจ และนักธุรกิจ อีกคนหนึ่งไดแก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผูมีบทบาทในการ
เปลีย่ นแปลงโฉมหนาของธนาคารแหงประเทศไทย บัญชีรายชื่อ 'ดวงดาราแหงอาเซีย' ไมปรากฏชื่อ
ชวน หลีกภัย ศุภชัย พานิชภักดิ์ หรือแมแตธารินทร นิมมานเหมินท
การดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยอยูในหวงแหงความคํานึง
ของคุณชายจัตุมงคล สวนสํ าคัญอาจเปนผลจากความขมขื่นของราชตระกูลที่วังบางขุนพรหม
ถูกคณะราษฎรยึดไป คุณชายจัตุมงคลถือกํ าเนิดในวังบางขุนพรหม และมีความผูกพันกับวัง
บางขุนพรหม เมือ่ คุณวิจิตร สุพินิจ ถูกบีบใหลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2539 มีความพยายามที่จะ 'ดีด' คุณชายจัตุมงคลออกจากตําแหนงปลัด
กระทรวงการคลัง โดยใหไป 'กินเมือง' วังบางขุนพรหมแทน แตคุณชายจัตุมงคลแสดงอาการแข็งขืน
โดยอางเหตุผลวา มีความตองการที่จะทํางานในกระทรวงการคลังตอไป หากถูกยายไปเปนผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยตองถือเปนการขืนใจ ในเวลานั้น ตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
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เปนตําแหนงทีบ่ รรดาขาราชการชั้นผูใหญพากันเมินหนี จนทายที่สุด คณะรัฐมนตรีจําตองรับสภาพ
ยอมใหคณ
ุ เริงชัย มะระกานนท สืบทอดตําแหนง
เมื่อคุณชัยวัฒน วิบูลสวัสดิ์ถูกบีบใหลาออกจากตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2540 และมีการแตงตั้ง ม.ร.ว. จัตุมงคล โสฎกุล ดํารงตําแหนง
แทน ผมรูสึกประหลาดใจยิ่งที่คุณชายจัตุมงคลยอมรับตําแหนง เพราะทราบแกใจดีวาคุณชาย
จัตุมงคลมี 'ความหลัง' อันฝงใจเกีย่ วกับวังบางขุนพรหม แตอาจเปนเพราะความเห็นแกประเทศชาติ
คุณชายจัตุมงคลจึงยอมแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ เพราะไมเพียงแตตองมีหนาที่ในการสางปญหา
วิกฤติการณการเงินเทานั้น หากยังมีภาระตองกอบกูธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อฟนคืนศรัทธาของ
มหาประชาชนอีกดวย
คุณชายจัตุมงคลเปน 'ขุนนางนักวิชาการ' (technocrat) โดยเลือดเนื้อและ
วิญญาณ ใชชีวิตกวาคอนชีวิตในกระทรวงการคลัง ในทุกแหงหนที่เหยียบยาง คุณชายจัตุมงคล
ไดกอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมมากก็นอย ไมวาจะเปนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง หรือแมแตองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ แตเปนเพราะความเชื่อมั่นในตนเองที่มี
มากเกินไป ซึง่ ถูกเสริมสงดวยชาติวุฒิและคุณวุฒิ ประกอบกับการพูดจาชนิดมะนาวไมมีนํ้า และ
การพูดจาชนิดไมคิดถึงหัวอกคนฟง คุณชายจัตุมงคลไดชื่อวาไมมีมนุษยสัมพันธ ลูกนองที่รัก
คุณชายจัตุมงคลแมมีไมนอย แต 'ศัตรู' ก็มีมาก และไมจํากัดเฉพาะภายในกระทรวงการคลัง
ดวยเหตุที่คุณชายจัตุมงคลชอบเลี้ยง 'ควาย' และปลอย 'ควาย' ออกมาเพนพานเปนครั้งคราว
แมในหลายกรณีจะไมสรางความเดือดรอนแกสังคมภายนอก แตการปลอย 'ควาย' ที่บริษัท ปุย
แหงชาติ จํากัด ในขณะที่คุณชายจัตุมงคลดํารงตําแหนงประธานกรรมการ มิอาจปฏิเสธไดวามิได
กอใหเกิดตนทุนแกสังคมไทย
สังคมเศรษฐกิจไทยตอบรับการดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ของคุณชายจัตุมงคลในทางที่ดี แมคุณชายจัตุมงคลจะมี 'จุดบอด' ในดานเศรษฐศาสตรการเงิน
แตผวู าการฯ ในอดีตหลายตอหลายคนก็มี 'จุดบอด' ในเรือ่ งนี้ ไมวาจะเปนคุณเสริม วินิจฉัยกุล
คุณนุกลู ประจวบเหมาะ และคุณกําจร สถิรกุล สวนผูวาการฯที่มีความรูเศรษฐศาสตรการเงินดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณเริงชัย มะระกานนท และคุณชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ กลับมีสวนตองรับผิด
ตอวิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นในป 2540 อยางมิอาจปฏิเสธได จุดเดนของคุณชายจัตุมงคลอยูที่
ความเปนมืออาชีพ ความมุงมั่นในการจุดปะทุแหงการเปลี่ยนแปลง และความซื่อสัตยสุจริต
คุ ณนิ ลวรรณ ปนทองเคยกลาวถึงธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะ 'ปราการ
สุดทายแหงพุทธิปญญา' ในสังคมไทย ทั้งนี้ดวยความศรัทธาและความชื่นชมที่มีตออาจารยปวย
อึ๊ ง ภากรณ แตใ นชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ จริย ธรรมในหมู ผูบริห ารวัง บางขุนพรหม
เสื่อมทรามลงไปเปนอันมาก หลังวิกฤติการณเดือนกรกฎาคม 2540 ผูคนในสังคมไทยพากัน
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กนประณามธนาคารแหงประเทศไทย จนภาวะการเสียขวัญและกําลังใจปรากฏทั่ววังบางขุนพรหม
คุณชายจัตมุ งคลเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยอยูในภาวะทรุดโทรมทางจิตวิญญาณ จําเปนตอง
เยียวยาดุจเดียวกับผูปวยเปนโรคประสาทที่ตองใชไฟฟาช็อก ดวยเหตุดังนี้ จึงเลือกใชมาตรการ
Shock Therapy มาตรการสัน่ คลอนวังบางขุนพรหมมาตรการแรก ก็คือการนําบุคคลภายนอกเขาไป
ยึดกุมตําแหนงการงานที่สําคัญ แมในระยะแรกจะเผชิญการตอตานจากพนักงานที่มีอยูเดิม แต
แรงตอตานก็ออนระโหยตามกาลเวลา ในเมือ่ สังคมภายนอกวังบางขุนพรหมไมใหการสนับสนุน
แมวากระบวนการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยจะยังไมปรากฏเปนรูปเปนราง
ที่ชัดเจน แตก็แสดงความพยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ดวยการวาจางผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศในการใหขอเสนอแนะ แมคุณชายจัตุมงคลจะถูกวิพากษวา เห็นฝรั่งเกงกวาคนไทย
แตในสภาวการณดงั ทีเ่ ปนอยูนี้เปนเรื่องยากที่จะเลี่ยงได ในเมื่อผูชํานัญการชาวไทยที่มิไดพัวพันกับ
วิกฤติการณสถาบันการเงินเกือบมิไดเหลืออยูเลย บัดนี้ รายงานขอเสนอแนะของ Goldman Sachs
มาถึงธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังแลว รอคอยเวลาแหงการตัดสินใจ
คุณชายจัตุมงคลมิไดใช Shock Therapy ในการปลุกผูคนในวังบางขุนพรหมให
ตื่นจากฝนรายเทานั้น หากยังใช Shock Therapy ในการสั่นคลอนตลาดการเงินอีกดวย การ
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจาก 12.5 % เหลือเพียง 7.0 % ตอป ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2542 ตองถือเปน Shock Therapy และคนที่จะตองรูสึกช็อกมากกวาใครๆ เห็นจะ
เปนอลัน กรีนสแปน (Alan Greenspan) ผูค นุ เคยกับการปรับอัตราดอกเบี้ยคราวละ 0.25% หรือ
0.5% การทีค่ ณ
ุ ชายจัตมุ งคลลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอยางมโหฬารถึง 5.5% เชนนี้ ถูกวิพากษวา
นโยบายอัตราดอกเบี้ยกอนหนานั้นเปนนโยบายที่ผิดพลาด มิหนําซํ้ าจังหวะเวลาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศมาตรการนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2542) ซึ่งเปนวันเดียวกับที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําลังถูกอภิปรายไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎร ทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
ถูกวิพากษวา ยอมตนรับใชนักการเมืองดวยการแปรนโยบายอัตราดอกเบี้ยใหเปนนโยบายการเมือง
คุณชายจัตุมงคลปลอยใหโอกาสในการ 'ปฏิรูป' ธนาคารแหงประเทศไทยหลุดลอย
ไป เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม แตคุณชายจัตุมงคลไมฉวยโอกาสเปลี่ยนโฉมหนา
คณะกรรมการชุดใหม การปฏิรูปนั้นไมจําเปนตองรอคอยการแกไขกฎหมาย หากแตสามารถกอเกิด
ภายใตกฎหมายเดิมได แมวาคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยจะมีหนาที่กํากับดูแลซึ่งกิจการ
ของสถาบั น แห ง นี้ แต ธ นาคารแห ง ประเทศไทยก็ ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการกี ด กั น มิ ใ ห
คณะกรรมการฯมีบทบาทดานนโยบายตั้งแตแรกกอตั้ง โดยผูวาการฯในฐานะประธานไมนําเรื่อง
นโยบายบรรจุในวาระการประชุม หากเห็นวาคณะกรรมการฯควรมีบทบาทหนาที่ดานนโยบาย ก็นา
จะถือโอกาสเปลี่ยนโฉมหนาคณะกรรมการใหสามารถมีบทบาทหนาที่ดังกลาวได แตการแตงตั้ง
อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ ทั้งๆที่มิไดมีความชํานัญพิเศษดานเศรษฐศาสตร
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การเงินและเศรษฐศาสตรมหภาค ทําใหคุณชายจัตุมงคลถูกติฉินนินทาวาเปนปฏิบัติการตอบแทน
บุญคุณ ในเมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกระโดดเขาไป 'อุม' คุณชายไวในยามที่ถูก 'ดีด' ออกจาก
เกาอี้ปลัดกระทรวงการคลัง
การเรงรัดกระบวนการดําเนินคดีผูบริหารสถาบันการเงินมีสวนอยางสําคัญในการ
ฟนคืนศรัทธาความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย การไมยอมออมชอมกับผูบริหารสถาบัน
การเงินที่มีประพฤติกรรมสอไปในทางฉอฉล ทําใหคุณชายจัตุมงคลไดแตมเพิ่มขึ้นอีกอักโข อีกทั้ง
แสดงใหเห็นวา Shock Therapy ไดผล เพราะดวยการนํา 'มนุษยตางดาว' นอกวังบางขุนพรหมมา
รับผิดชอบงานดานนี้ กระบวนการดําเนินคดีก็เริ่มตนได แมจะมีเสียงวิพากษวิจารณถึงความลาชา
ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร
ภายใน ความพยายามในการสงเสริมใหฝายวิชาการมีความเขมแข็งทางวิชาการก็ดี การผลักดันให
ฝายตางๆ สื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางกันมากขึ้นก็ดี และความพยายามที่จะมี
'บทสนทนา' ภายในองคกรมากขึ้นก็ดี เหลานี้ตองถือเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ในขณะที่คุณชายจัตุมงคลสงเสริมใหมีความโปรงใสภายในองคกร (Internal
Transparency) ดวยการสงเสริมใหสารสนเทศสงผานระหวางฝายตางๆ ภายในวังบางขุนพรหม
อยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นาประหลาดนักที่คุณชายจัตุมงคลยังไมยอมเปดใหมีความโปรงใส
ภายนอก (External Transparency) นักวิชาการและสื่อมวลชนยังคงมีปญหาในการเขาถึงขอมูล
ของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โดยอางเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแหงชาติ
แมวาปะทุแหงการเปลี่ยนแปลงจะจุดขึ้นในวังบางขุนพรหมแลว แตธนาคารแหง
ประเทศไทยยังคงหางไกลจากกระบวนการปฏิรูปมากนัก คําถามพื้นฐานจํานวนมากยังไมมีคําตอบ
ทีช่ ดั เจน อาทิเชน ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดบทบาทหนาที่ในเรื่องใดบาง จะยังคงทําหนาที่
กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินหรือไม จะยังทําหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาหรือไม และจะ
ทําตัวเปน 'ซานตาคลอสแหงบางขุนพรหม' หรือไม หากความเปนอิสระของธนาคารกลางเปน
หลักการอันพึงรักษาไว ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีความเปนอิสระมากนอยเพียงใด หากความ
เปนอิสระโดยปราศจากความรับผิด (Accountability) เปนหลักการที่ยอมรับมิได คําถามก็มีอยูวา
จะสรางกลไกการรับผิดขึ้นมาไดอยางไร ทายที่สุด หากความโปรงใสเปนหลักการที่พึงยึดถือ ควร
หรือไมที่จะนําหลักการเรื่องความโปรงใสไป 'จัดการ' ตลาดและสถาบันการเงิน
ณ วันนี้ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เปน 'ดวงดาราแหงอาเซีย' แตอนิจลักษณะทําให
ดวงดาราบางดวงถีบตัวเปน 'ดาวรุง' ได แตบางดวงกลับกลายเปน 'ดาวตก' แตคุณชายจัตุมงคลมี
ศักยภาพที่จะเปน 'ดาวรุง' ได เวนเสียแตวา เวลาและพื้นที่ทางการเมืองไมเอื้ออํานวย คุณชาย
จัตมุ งคลอาจกลับกลายเปน 'ผีพงุ ใตแหงอาเซีย'

