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ปวย อึ๊งภากรณ กับวิกฤติการณการเงิน 2540

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายหลังการพายแพในสงครามปกปองคาเงินบาท จนตองปลอยใหอัตรา 
แลกเปลี่ยนของเงินบาทลอยตัวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยตกเปน
จ ําเลยของสังคมไทย ในฐานที่ไรสมรรถภาพในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และในฐานที่
มคีวามเสื่อมทรามทางจริยธรรม

ศาสตราจารย ดร. ปวย อ๊ึงภากรณ ตองรับผิดตอวิกฤติการณการเงินป 2540  
มากนอยเพียงใด?

อาจารยปวยออกไปพํ านักในประเทศอังกฤษภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ
ประกอบอาชญากรรมเขนฆานักศึกษาและประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม  2519 นับต้ังแตนั้นเป นตนมาอาจายป วยหาไดข องเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ 
แตประการใดไม อาจารยปวยจึงไมตองรับผิดกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทั้งโดย 
นติินัยและพฤตินัย

ผมหยิบยกประเด็นปญหาขางตนขึ้นมาถกแถลง เพราะบัดนี้มีผูคนบางภาคสวน
ในสังคมไทยหยิบยกความเสื่อมทรามของธนาคารแหงประเทศไทยในปจจุบันเปนประจักษพยาน
แหงความลมเหลวของอาจารยปวย ยิ่งความเสื่อมทรามดังกลาวนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่นักเรียนทุน
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูบริหารดวยแลว อาจารยปวยถูกกลาวหาวาตองมีสวนรับผิดในเมื่อ
เปนผูอํ านวยการใหทุนแกบุคคลเหลานั้น

ผมใครเสนอใหแยกพิจารณาประเด็นปญหานี้ออกเปน 2 ดาน ดานแรกวาดวย 
จริยธรรม ดานที่สองวาดวยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ในดานจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตเปนบรรทัดฐานดานจริยธรรมที่สํ าคัญยิ่ง 
ทีอ่าจารยปวยยดึถอื ขาราชการจักตองไมรับอามิสสินจางใดๆ ยิ่งขาราชการที่มีหนาที่กํ าหนดและ
บริหารนโยบายดวยแลวจักตองไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะกรรมการ ผูจัดการ หรือ 
ผูถอืหุน ตลอดชีวิตราชการ อาจารยปวยพยายามเรียกรองมิใหนักการเมืองและขาราชการเขาไปมี
ผลประโยชนในธุรกิจการคา เนื่องเพราะอาจเกิดปญหาการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
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ผลประโยชนสาธารณะ (Conflict of Interest) ได  ในทศันะของอาจารยปวย  การมีผลประโยชน
สวนบคุคลขัดกับผลประโยชนสวนรวมถือเปนการปฏิบัติที่ขัดตอธรรมะทางเศรษฐกิจ

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การไมรับอามิสและการไมของเกี่ยวกับธุรกิจการคา
ตามบรรทัดฐานของอาจารยปวยนับเปน 'พรหมจรรย' อันสํ าคัญยิ่งของขาราชการ ตลอดชีวิต 
ราชการ อาจารยปวยไดรักษา 'พรหมจรรย' ดังกลาวอยางดียิ่ง  และเปนแบบอยางใหผูใกลชิดและ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม จนไดรับการยกยองสรรเสริญโดยทั่วไป

แตเมื่ออาจารยปวยพนจากหนาที่ในวังบางขุนพรหมเพียงสองทศวรรษเศษ 
บรรทัดฐานทางดานจริยธรรมในธนาคารแหงประเทศไทยกลับเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ ผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวนมากไมสามารถประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่
กํ าหนดโดยอาจารยปวยได บางคนมีรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งๆที่อยูในฐานะที่ไดรับ 
ขอมูลภายใน บางคนกูเงินจากธนาคารพาณิชยโดยมิไดใชหลักทรัพยค้ํ าประกัน ทั้งๆที่มีหนาที่ 
ควบคุมและกํ ากับธนาคารพาณิชย บางคนละเวนการปฏิบัติหนาที่เพียงเพราะความสัมพันธ 
สวนบุคคลที่มีกับผูบริหารสถาบันการเงิน ทั้งๆที่มีหลักฐานปรากฏแนชัดวา สถาบันการเงิน 
เหลานั้นละเมิดกฎหมาย การละเวนไมลงโทษสถาบันการเงินที่ละเมิดกฎหมายอยางฉับพลันและ 
อยางเฉียบขาด (Regulatory Forbearance) นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิด 
วกิฤตกิารณสถาบันการเงินในเวลาตอมา

ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางจํ าเปนตองมีความเปนอิสระ 
(Central Bank Independence) นบัต้ังแตกอต้ังในป 2485 เปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทย
ตองเผชญิกบัการแทรกแซงจากฝายการเมืองเกือบตลอดเวลา จนผูบริหารระดับสูงทั้งผูวาการและ 
รองผูวาการตองลาออกเพื่อแสดงการประทวง กอนที่อาจารยปวยรับตํ าแหนงผูวาการเมื่อวันที่ 11 
มถินุายน 2502 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 1 ป 10 เดือน  
ในขณะที่อาจารยปวยด ํารงต ําแหนงนี้ยาวนานถึง 12 ป 2 เดือน 4 วัน ธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถรักษาความเปนอิสระไดอยางสมภาคภูมิในยุคอาจารยปวยเปนผูวาการ ในยามปกติ 
อาจารยปวยพยายามรักษาความสัมพันธอันดีกับรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรี แตในยามที่มีการละเมิดความเปนอิสระของธนาคาร 
แหงประเทศไทย 'ไมนวม' จะแปรเปลี่ยนเปน 'ไมแข็ง' ชนดิยอมหักไมยอมงอ ในประการสํ าคัญ 
อาจารยปวยแมจะมคีวามสัมพันธกับผูนํ ารัฐบาล แตก็พยายามรักษาระยะหางใหพอเหมาะพอควร

นับต้ังแตป 2533 เปนตนมา ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย 
เร่ิมคลอนแคลน มิเพียงเพราะการแทรกแซงของฝายการเมืองเทานั้น หากยังเปนผลจากการที่ 
ผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยดึงการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหมอีกดวย ธนาคารแหงประเทศ
ไทยมักจะเสนอคํ าพยากรณสภาวการณทางเศรษฐกิจดีกวาความเปนจริง หากมิใชเพราะความ
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ดอยสมรรถภาพในการพยากรณ ก็เปนเพราะความตองการประจบรัฐบาล ในยามที่รัฐบาลดํ าเนิน
นโยบายผิดพลาด ก็ขาดความกลาหาญทางจริยธรรมในการทักทวงรัฐบาล ความขอนี้นับวา 
แตกตางจากยุคอาจารยปวยอยางยิ่ง

การที่ผู ว าการธนาคารแหงประเทศไทยใชวิธีการเกสตาโปปกครองลูกนอง  
ดวยการดกัฟงโทรศัพทก็ดี และรูเห็นเปนใจกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการถอดรองผูวา
การซึง่เปนปรปกษออกจากตํ าแหนงก็ดี ลวนแลวแตเปนการดึงการเมืองเขาสูธนาคารแหงประเทศ
ไทยทั้งสิ้น

ตัวอยางของการดึงการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหม ยังเห็นไดอีกจากกรณีที่นาย 
ชัยวฒัน วบูิลยสวัสด์ิ (รองผูวาการ) โดดไปดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการและตอมารัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งมีสถานะเปนผูบังคับบัญชาธนาคาร
แหงประเทศไทย แตแลวก็ตองกลับไปเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย เมือ่พนจากต ําแหนงทางการเมือง สภาพการณดังที่เกิดขึ้นนี้สรางภาวะอีหลักอีเหลื่อในความ
สัมพนัธดานอํ านาจภายในวังบางขุนพรหมนั้นเอง

ในเมื่อผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยเปนฝายดึงการเมืองเขาสูธนาคารกลาง
ของชาติเสียเอง แลวยังมารองแรกแหกกระเชอถึงความสูญเสียความเปนอิสระกระไรได ยิ่งมี
ประพฤติกรรมสอไปในทางฉอฉลอํ านาจ และขาด 'พรหมจรรย' ของผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ดวยแลว จะใหผูคนในสังคมนับถือไดอยางไร เมื่อผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีบรรทัด
ฐานดานจริยธรรมสูงสงกวาเหลานักเลือกตั้ง ฝายการเมืองยอมส้ินความเกรงใจธนาคาร 
แหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทยตองเผชิญภาวะวิกฤติแหงศรัทธา มิเพียงเพราะความ
เสื่อมทรามดานจรยิธรรมเทานัน้ หากยังเปนเพราะความเสื่อมทรามดานวิชาการอีกดวย

เมื่ออาจารยปวยด ํารงต ําแหนงผูวาการฯนั้น อาจารยปวยเห็นความสํ าคัญในการ
เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทย การใหทุนการศึกษาแก 
นักเรียนระดับมันสมองของชาติเพื่อไปศึกษาตอยังประเทศตางๆนับเปนมาตรการสํ าคัญ อาจารย
ปวยไดคุณหญงิสุภาพ ยศสุนทรเปนกํ าลังสํ าคัญในการพัฒนาฝายวิชาการ จนสามารถผลิตงาน
วิชาการที่เปนประโยชนทั้งในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมวิชาการนอกวังบางขุนพรหม  
ฝายวิชาการยิ่งเติบใหญและแข็งแกรงเมื่อนักเรียนทุนธนาคารแหงประเทศไทยกลับมารับใช
สถาบนันบัต้ังแตตนทศวรรษ 2510 เปนตนมา มีงานวิชาการที่ทรงคุณภาพหลั่งไหลออกมาเปน
จ ํานวนมาก รวมทั้งการสรางและพัฒนาแบบจํ าลองเศรษฐกิจ
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แตแลวฝายวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยก็เร่ิมตกตํ่ านับต้ังแตปลาย 
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา สวนสํ าคัญเปนเพราะนโยบายการโยกยายบุคลากรไปสูฝายปฏิบัติการ 
อันเปนเหตุใหฝายวิชาการขาด 'เสาหลัก' ในการวางแผนงานวิชาการระยะยาว ไมมีงานวิจัย 
ที่ลุมลึกที่จะชี้นํ าหรือแมแตรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งๆที่ฝายวิชาการอุดมดวย
บุคลากรที่ทรงคุณภาพ แตมิไดถูกใชงานเต็มตามศกัยภาพ ประกอบกับการจัดวางระบบสถาบัน 
(Institutional Design) ไมเกื้อกูลใหมี 'บทสนทนา' วาดวยนโยบายเศรษฐกิจทั้งภายในธนาคาร
แหงประเทศไทยและกับชุมชนวิชาการนอกวังบางขุนพรหม ไมมีกลไกในการแลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ในปจจุบัน ฝายวิชาการมีพนักงานมากกวา 200 คน สามารถจัดตั้งคณะ 
เศรษฐศาสตรได 2-3 คณะ แตผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยกลับมิไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 
แบบจํ าลองเศรษฐกิจมหภาค ซึง่มีมาแตปลายทศวรรษ 2510 มิไดมีการสานตอ โดยที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยกํ าลังปดฝุนในการสรางแบบจํ าลองขึ้นใหม แตตลอดระยะเวลาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทย 'ปลอด' แบบจ ําลองดงักลาวนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถใหคํ าพยากรณทาง
เศรษฐกจิเปนคุงเปนแควไดทุกป นับเปนความสามารถอันนาทึ่ง

เมื่ออาจารยปวยออกจากตํ าแหนงผูวาการฯในป 2514 นั้น ฝายวิชาการของ
ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าลังเติบใหญ แตเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยพายแพสงครามเงินบาท
ในเดอืนกรกฎาคม 2540 นั้น ความเสื่อมทรามทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยเผยโฉมให
เห็นอยางลอนจอน ความผิดมิไดอยู ที่พนักงานฝายวิชาการ หากแตอยู ที่ผู บริหารธนาคาร 
แหงประเทศไทยที่ดํ าเนินนโยบายทอนกํ าลังของฝายวิชาการ และมิไดปรับเปลี่ยนสถาบันไปใน
ทางที่สารสนเทศ ความรู และความคิดสามารถเคลื่อนยายและแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงาน 
ภายในธนาคารแหงประเทศไทย และกับชุมชนวิชาการนอกวังบางขุนพรหมไดอยางเสรีและอยางมี 
ประสิทธิภาพ

ความเสื่อมทรามดานจริยธรรมและความเสื่อมทรามดานวิชาการมีสวนบั่นทอน
ความนาเชื่อถือ (Credibility) ของธนาคารแหงประเทศไทยอยางสํ าคัญ การสูญเสียความนาเชื่อ
ถือดังกลาวนี้มีผลกระทบตอประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายการเงิน หากประชาชนและหนวยเศรษฐกิจมีการคาดการณที่สมเหตุสมผล (Rational 
Expectations)

ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค อาจารยปวยนํ าเสนอ "ทฤษฎีลูกโปง 3 
ลูกสบู" ก ําหนดหลักการสํ าคัญวา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคควรเปนไปในทางปองกัน
ปญหาความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มากกวาที่จะปลอยใหเกิดปญหา แลวคอยตามแก  
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ในการนี ้ จ ําเปนตองกํ ากับใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) อยูใน
ระดับพอเหมาะพอควรกับปริมาณผลผลิตที่ระบบเศรษฐกิจผลิตได หากปริมาณเงินที่หมุนเวียนมี
นอยเกินไป ยอมเกิดปญหาการขาดสภาพคลองและอาจตามมาดวยปญหาเงินฝด แตถาหาก
ปริมาณเงนิเพิม่ข้ึนมากเกินไปยอมสรางแรงกดดันใหเกิดภาวะเงินเฟอได

อาจารยปวยอุปมาอุปไมยปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเสมือนหนึ่ง
ลูกโปง ในยามที่ระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินเพิ่มข้ึน เปรียบประดุจลูกโปงพองลม ในยามที่
ปริมาณเงินลดลง เปรียบประดุจลูกโปงแฟบลม การกํ ากับปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจก็ดุจเดียวกับการกํ ากับปริมาณลมในลูกโปง โดยที่ชองทางที่กระทบตอปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกจิมอียู 3 ชองทาง เสมือนหนึ่งวาลูกโปงมี 3 ลูกสูบ อันประกอบดวยลูกสูบการคลัง 
(การเก็บภาษีอากรและการใชจายของรัฐบาล) ลูกสูบการเงินภายในประเทศ (การขยายหรือลด 
สินเชือ่ของระบบสถาบันการเงิน) และลูกสูบการเงินระหวางประเทศ (การเคลื่อนยายเงินเขาและ
ออกประเทศ) หวัใจของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยูที่การกํ ากับลูกสูบทั้งสามนี้

ทฤษฎ ี "ลูกโปง 3 ลูกสูบ" มีบทบาทและอิทธิพลในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคในประเทศไทยเปนเวลาสามทศวรรษเศษ และประสบความสํ าเร็จพอสมควรในการรักษา
เสถยีรภาพของราคา แมจะมิใชทฤษฎีที่ทันสมัย แตก็มิไดลาสมัย โดยชวยเตือนสติเกี่ยวกับการ
สรางเครือ่งมือในการกํ ากับการทํ างานของลูกสูบทั้งสาม

ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมา อิทธิพลของทฤษฎี "ลูกโปง 3 ลูกสูบ" ในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคบรรเทาเบาบางลงไปมาก หากผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจใสใจในการ
สรางและพฒันากลไกและเครื่องมือในการกํ ากับ "ลูกสูบการเงินระหวางประเทศ" กอนที่จะเดินสู
เสนทางเสรนียิมทางการเงิน การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะมีประสิทธิผลมากกวาที่เปนมา

คํ าถามมีอยูวา หากอาจารยปวยยงัคงดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทยในป 2540 วิกฤติการณการเงินจะเกิดขึ้นหรือไม และรายแรงดังที่เกิดขึ้นหรือไม?

เราคงไมสามารถตอบคํ าถามขางตนนี้โดยหลีกเลี่ยงการใชอัตวิสัย แตขอที่ตอบได
จากเกียรติประวัติของอาจารยปวย ก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสูญเสียความเปนอิสระ
และความนาเชื่อถือดังที่ปรากฏ ดวยบรรทัดฐานทางจริยธรรมและวิสัยทัศนของอาจารยปวย 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมเผชิญภาวะเสื่อมทรามทั้งทางดานจริยธรรมและวิชาการ ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะไมกลายเปน 'รวนัดาแหงบางขุนพรหม' ไมมี 'การแบงแยกและปกครอง' ไมมี
การฆา 'ลางเผาพันธุ' มแีตการผนึกกํ าลังและปญญาในการแกปญหา มีแตการสงเสริมใหมีการ
แลกเปลีย่นความรูและความคิดเห็น และมีแตการแกปญหาอยางมีสติ
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