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ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแหงประเทศไทยยกเครื่องพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.
2485 เพือ่ สถาปนาความเปนอิสระของธนาคารกลาง (Central Bank Independence) โดยที่ราง
กฎหมายฉบับใหมกําลังนําเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหวังวา เมื่อรางกฎหมายฉบับใหมผานรัฐสภา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไดมีความเปนอิสระสมภาคภูมิ แตแลวเมื่อกาลเวลาผานไปเพียง
ยกแรก กระทรวงการคลังก็แกไขรางกฎหมายที่เสนอโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บทบัญญัติที่มีผลตอความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย กระนั้นก็ตาม ผูวาการฯ
ยังหวังทีจ่ ะแปรญัตติในรัฐสภาเพื่อคงไวซึ่งรางกฎหมายเดิม
ผูนํ าวังบางขุนพรหมใหความสําคัญกับประเด็นความเปนอิสระโดยนิตินัย (de
jure Independence) มากเกินไป โดยมิไดพิจารณาถึงความเปนอิสระโดยพฤตินัย (de facto
Independence) แมแตนอย
ภายใตพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย กฎหมายมิไดกําหนดเงื่อนไขแหงการถอดถอน ดังนั้น ฝายการเมืองสามารถ
ถอดถอนผูวาการฯดวยเหตุผลอะไรก็ได อํานาจการถอดถอนผูวาการฯอยางปราศจากขอบเขต
เชนนี้เปนกลไกที่ฝายการเมืองใชในการแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังยังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยจึงตองขึ้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
แมวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย แตกลับมีความเปน
อิสระโดยพฤตินัยคอนขางมาก นับตั้งแตสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 จวบจน
ตลอดทศวรรษ 2490 ฝายการเมืองแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยเกือบโดยตลอด อยางไร
ก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถธํารงความเปนอิสระโดยพฤตินัยอยางตอเนื่องนับตั้งแต
ยุคที่อาจารยปวย อึ๊งภากรณดํารงตําแหนงผูวาการฯในป 2502 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2540
เมือ่ เกิดวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรง
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อาจารยปว ยดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยยาวนานถึง 12 ป 2
เดือน กอนหนานัน้ ผูวาการฯอยูในตําแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 1 ป 10 เดือน หลังยุคอาจารยปวย
อายุเฉลีย่ ของผูวาการฯตกคนละ 3 ป (จนถึงยุคนายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์)
ตลอดยุคอาจารยปว ย ไมมกี ารแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีความเปนอิสระโดยนิตินัย แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 ในป 2505 แตก็เพียงเพื่ออนุวัติตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505
เทานั้น ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นโดยชัดเจนวา อาจารยปวยมิไดใหความสําคัญประเด็นความเปน
อิสระโดยนิตินัยแมแตนอย หากแตมุงสถาปนาความเปนอิสระโดยพฤตินัยเปนสําคัญ ดังนั้น
จึงเปนเรือ่ งนาศึกษาวา ความเปนอิสระโดยพฤตินัยของธนาคารแหงประเทศไทยกอเกิดไดอยางไร
ความเปนอิสระโดยพฤตินัยมีพื้นฐานมาจากความนาเชื่อถือ (Credibility) หาก
ปราศจากความนาเชื่อถือ ฝายการเมืองยอมแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยไดโดยงาย ในกรณี
ตรงกันขาม หากธนาคารแหงประเทศไทยมีความนาเชื่อถืออยางสูง ฝายการเมืองยอมตองลังเลใจ
ในยามที่คิดจะใชอํานาจแทรกแซง
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยกอเกิดจาก
เหตุปจจัยอะไรบาง?
บรรทัดฐานอันสูงสงดานจริยธรรม ความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนกลาง
ทางการเมือง นับเปนปจจัยสําคัญในการสถาปนาความเปนอิสระโดยพฤตินัยของธนาคารแหง
ประเทศไทย
การไมขอ งเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะเจาของหรือผูถือหุน กรรมการ และ
ผูบ ริหาร การไมรับสินบาทคาดสินบน การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต การไมละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่อันพึงปฏิบัติ ความกลาหาญทางจริยธรรมในการแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบาย
รัฐบาล ในเมื่อนโยบายดังกลาวนํ าหายนภัยมาสูระบบเศรษฐกิจไทย การไมยึดติดเกาอี้และ
ตําแหนง โดยพรอมที่จะลาออก หากรัฐบาลลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
เหลานีล้ วนแลวแตเปนบรรทัดฐานอันสูงสงดานจริยธรรม อันสรางสมความนาเชื่อถือใหแกธนาคาร
แหงประเทศไทย
ความเปนเลิศทางวิชาการทํ าใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความนาเชื่อถือดวย
หากฝายวิชาการสามารถจัดทําคลังขอมูลเศรษฐกิจการเงินที่สมบูรณและทันสมัย สามารถผลิต
งานวิจยั ทีร่ องรับและชีน้ าทิ
ํ ศทางของนโยบายการเงิน รวมตลอดจนสามารถใหคําทํานายพยากรณ
เศรษฐกิจอยางถูกตองแมนยํา
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ความเปนกลางทางการเมือง โดยไมแสดงความฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
พรรคใด การไมวิ่งเตนฝายการเมืองเพื่อแยงชิงตําแหนงภายในธนาคารแหงประเทศไทย และการ
ไมเกาะอํานาจการเมืองเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล เหลานี้ลวนแลวแตมีผลในการสราง ‘ปอม
ปราการ’ กีดขวางมิใหฝายการเมืองรุกลํ้าเขาสูธนาคารแหงประเทศไทย
บรรทัดฐานอันสูงสงดานจริยธรรม ความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนกลาง
ทางการเมือง กลายเปนทุนสังคม (Social Capital) ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งใชเวลาในการ
สะสมยาวนาน การสะสมทุนสังคมเหลานี้มีผลในการเพิ่มพูนความนาเชื่อถือของธนาคารแหง
ประเทศไทย และเปนเกราะปกปกความเปนอิสระโดยพฤตินัย
ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมา ทุนสังคมของธนาคารแหงประเทศไทยรอยหรอ
ลงเปนอันมาก เนื่องจากบรรทัดฐานดานจริยธรรมเสื่อมทราม ความเปนเลิศทางวิชาการตกตํ่า
และการเกลือกกลั้วกับฝายการเมือง อันเปนเหตุใหความนาเชื่อถือหดหาย ทั้งหมดนี้กระทบตอ
ความเปนอิสระโดยพฤตินัยดวย เพราะการรอยหรอของทุนสังคมทําใหธนาคารแหงประเทศไทย
สูญเสียฐานมวลชน สาธารณชนไมใสใจวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระหรือไม และ
หากธนาคารแหงประเทศไทยตองสูญเสียความเปนอิสระ ก็จะไมมีมวลชนชวยปกปอง
ธนาคารแห ง ประเทศไทยเลื อ กธํ ารงความเป น อิ ส ระด ว ยการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใหความสําคัญแกประเด็นความเปนอิสระโดยนิตินัย ราง
กฎหมายใหมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยอยางนอย 5
ประการ
ประการแรก การลิดรอนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการ
กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการธนาคารแหงประเทศไทย
ร า งกฎหมายเดิ ม ของธนาคารแห ง ประเทศไทยระบุ เ พี ย งให รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงการคลังมีอานาจรั
ํ
กษาการตามกฎหมายนี้ (มาตรา 5) แตกระทรวงการคลังยืนยันที่จะให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการธนาคารแหงประเทศ
ไทย คงตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ทายที่สุด ทั้งสองฝายตกลงที่จะ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่เหมือนเดิม ยกเวนอํานาจหนาที่ที่เปนของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินตามมาตรา 23 (2) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินตาม
มาตรา 23 (3) ของรางกฎหมายฉบับใหม
ประการที่สอง อธิปไตยในการดําเนินนโยบายการเงิน
มาตรา 65 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการกํ าหนด
และดําเนินโยบายทางการเงินในราชอาณาจักร
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ตามนัยแหงมาตรา 65 ของรางกฎหมายฉบับใหม ธนาคารแหงประเทศไทยมี
ความเปนอิสระในการดําเนินโยบายการเงิน คําถามพื้นฐานมีอยูวา ความเปนอิสระดังกลาวนี้เปน
ไปอยางปราศจากขอบเขตหรือไม
ประการที่ ส าม การกํ าหนดอายุการดํ ารงตํ าแหนงของผูวาการฯ และรอง
ผูวาการฯ
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดกําหนดอายุการดํารง
ตําแหนงของผูวาการฯและรองผูวาการฯ รางกฎหมายฉบับกําหนดอายุการดํารงตําแหนงคราวละ
5 ป เมือ่ พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหอยูในตําแหนงติดตอกัน
เกิน 2 วาระมิได (มาตรา 27)
การกําหนดอายุการดํารงตําแหนงมิไดมีนัยวา ฝายการเมืองจะใชอํานาจปลดผูวา
การฯและรองผูว าการฯกอนครบวาระมิได ดังนั้น การกําหนดอายุการดํารงตําแหนงจึงมิไดมีผลตอ
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งมิไดมีนัยอีกดวยวา อายุการดํารงตําแหนงหากยิ่ง
ยาวมากเพียงใด ความเปนอิสระยิ่งมีมากเพียงนั้น
ประการที่สี่ การกําหนดเงื่อนไขการถอดถอนผูวาการและรองผูวาการ
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มิไดกําหนดเงื่อนไขการ
ถอดถอนผูว า การฯ และรองผูวาการฯ แตรางกฎหมายฉบับใหมกําหนดเงื่อนไขไว 3 ประการ คือ
(มาตรา 30)
(1) กระทําการหรืองดเวน หรือละเวนไมกระทําการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กระทําการโดยทุจริตหรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายตอธนาคารแหงประเทศไทย
(3) ไรสมรรถภาพในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
อยางไรก็ตาม การถอดถอนผูวาการฯและรองผูวาการฯออกจากตําแหนงเพราะ
มี ค วามเห็ น แตกต า งหรื อ มี ข  อ ขั ด แย ง ในเรื่ อ งนโยบายการเงิ น หรื อ นโยบายสถาบั น การเงิ น
มิได (มาตรา 30) ธนาคารแหงประเทศไทยตองการใหกระบวนการถอดถอนเปนไปดวยความยาก
ลําบาก จึงรางกฎหมายโดยมีบทบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองยื่นคํารองขอตอศาลฎีการะบุเหตุ
แหงการถอนจากตําแหนง พรอมทั้งพยานหลักฐานสนับสนุน และใหศาลฎีกามีคําพิพากษาวา มี
เหตุแหงการถอนจากตําแหนงหรือไม ภายใน 15 วันนับแตวันยื่นคํารอง (มาตรา 30 วรรคสอง)
อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังไดตัดบทบัญญัติในวรรคสองทั้งหมดกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
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ดังนัน้ การถอดถอนผูว าการฯ และรองผูวาการฯ ตามรางกฎหมายใหม กระทําไดไมยาก เพียงดวย
การอางเหตุความไรสมรรถภาพในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
ประการที่หา การกํ าหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินมีความเปนอิสระ
ในการกําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน [มาตรา 23 (2)] และใหคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงินมีความเปนอิสระในการกําหนดและดําเนินนโยบาย กํากับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน
[มาตรา 23 (3)]
รางกฎหมายฉบับใหมกํ าหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนวยงานใหม 2
หนวย อันไดแก คณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน หนวย
งานทัง้ สองนีไ้ มปรากฏในพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มากอน
กลาวโดยสรุปก็คือ ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามนํ าเสนอราง
กฎหมายเพื่อประกันความเปนอิสระโดยนิตินัย กระทรวงการคลังกลับแกไขรางกฎหมายเพื่อธํารง
อํานาจของกระทรวงการคลังในการกํากับและควบคุมธนาคารแหงประเทศไทย อยางนอยใกล
เคียงกับอํานาจที่มีอยูเดิม กระบวนการแกไขกฎหมายเพื่อสถาปนาความเปนอิสระโดยนิตินัยของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเปนไปไดดวยความยากลําบาก เพราะกฎหมายที่นําเสนอโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยตองผานการกลั่นกรองจากกระทรวงการคลัง เปนการยากที่กระทรวงการคลังจะ
ปลอยใหอํานาจในมือหลุดลอยไป
หากตองการสถาปนาความเปนอิสระโดยนิตินัยของธนาคารแหงประเทศไทย
หนทางที่จะเปนไปไดและยั่งยืน ไดแก กระบวนการรัฐธรรมนุญานุวัตร (Constitutionalization)
นั่นก็คือ การแปลงความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยเปนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แลวใชฐานรัฐธรรมนูญในการรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย
ความเปนอิสระโดยนิตินัย แมจะมีความสําคัญ แตก็ไมสําคัญเทาความเปนอิสระ
โดยพฤตินยั การสะสมทุนสังคมเพื่อฟนคืนความนาเชื่อถือเปนเงื่อนไขอันจําเปนเพื่อการนี้

