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ธนาคารแหงประเทศไทยกับความเปนอิสระ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2543 มีมติเอนเอียง
ไปขางกระทรวงการคลังในการที่จะไมยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระอยาง
เต็มที่ เมือ่ มีการพิจารณารางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม
กฎหมายฉบับนี้เริ่มรางโดยฝายกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยมาแตเดือน
ตุลาคม 2541 โดยที่ตอมามีการปรึกษาหารือระหวางฝายตางๆภายในวังบางขุนพรหม รวมทั้ง
การปรึกษาหารือกับ IMF Legal Mission ดวย รางกฎหมายใหมที่สงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังพิจารณาเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 นับเปนรางฉบับที่ 12 หลังจากนั้นก็มีการพิจารณา
รวมกันระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งการประชุมรวมกันระหวาง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดวย
ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทย ‘วาดฝน’ ที่จะมีความเปนอิสระอยางเต็มที่
แตกระทรวงการคลังก็มีอํานาจที่จะทําลาย ‘ฝนกลางวัน’ ของธนาคารแหงประเทศไทยไดโดย
ไมยากเย็นนัก ในเมื่อกระบวนการแกกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง และเปนธรรมชาติของผูมีอํานาจที่จะไมลดทอนอํานาจของตนเอง
การเรียกรองความเปนอิสระในชวงเวลาที่วิกฤติการณแหงศรัทธายังไมบรรเทา
เบาบางลง ยอมยากที่จะสัมฤทธิผลได ชนชาวไทยยังไมลืมเลือนสภาวะความไรสมรรถภาพของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการดําเนินนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตระบบเสรีนิยม
ทางการเงิ น จนต อ งสู ญ เสี ย ทุ น สํ ารองระหว า งประเทศจํ านวนมาก ราษฎรไทยยั ง จดจํ า
ประพฤติกรรมของผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยบางคนที่มีความสามารถใน
การเอาหูไปนาเอาตาไปไร ไมดําเนินการลงโทษสถาบันการเงินที่ละเมิดกฎหมายอยางฉับพลันและ
เฉียบขาด (Regulatory Forbearance) จนนํามาซึง่ วิกฤติการณสถาบันการเงินที่รายแรง สังคม
ไทยไดเห็นภาพการ ‘ฆาลางเผาพันธุ’ ในหมูผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อ
แยงชิงอํ านาจ จนเปนเรื่องอื้อฉาวชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรธนาคารแหง
ประเทศไทย สาธารณชนไดรับรูสภาวะการแบงฝกแบงฝายในหมูผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหง
ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงผังการบริหารองคกรเพื่อกีดกัน ‘ปรปกษ’ ใหหลุดออกไปจาก
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ปริมณฑลแหงอํ านาจ แมในยามที่สังคมเศรษฐกิจตองเผชิญกับวิกฤติการณการเงินที่รายแรง
ก็ขาดความเปนนําหนึ
้ ่งใจเดียวในการรวมพลังเพื่อฝาวิกฤติการณดังกลาว ทายที่สุด ทวยราษฎร
ไทยไดรับรูวา ผูบริหารระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินจากธนาคารพาณิชยโดยไมมี
หลักทรัพยคํ้ าประกัน ทั้งๆที่มีอํ านาจหนาที่ในการควบคุมและกํ ากับสถาบันการเงิน บางคน
มีผลประโยชนจากการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย อันสรางปญหาความขัดกันแหง
ผลประโยชน (Conflicts of Interest) ในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน และ
ในการเหนี่ยวรั้งการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู อันเปนเหตุใหมีความยอหยอนและการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
สภาพการณ แ ละประพฤติกรรมดัง ที่ก ลา วขา งตนนี้นํ ามาซึ่งวิกฤติการณแหง
ศรัทธาที่รายแรงโดยมพักตองสงสัย ความวัวมิทันหาย ความควายก็เขามาแทรก เมื่อผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดรับแตงตั้งใหมทั้งระดับรองผูวาการฯ ผูชวยผูวาการฯ
และผูอํ านวยการฝาย ถูกกลาวหาวามีประพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบในสมัยที่ดํารง
ตํ าแหนงผูบริหารสถาบันการเงินเอกชน ตามมาดวยการกลาวโทษของคณะกรรมการ ศปร.2
(คณะกรรมการศึ ก ษารายงานของคณะกรรมการศึกษาและเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดระบบการเงินของประเทศ เพื่อหาคนผิดมาลงโทษ) โดยที่ผูถูกกลาวโทษมีทั้งผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งในอดีตและปจจุบัน จนเกือบไมมีผูบริหารระดับสูงใน
ปจจุบนั คนใดทีไ่ มมีมลทินหรือไมมัวหมองจากการถูกกลาวโทษหรือจากการถูกดําเนินคดี
บรรยากาศในสังคมไทยปจจุบันไมเกื้อกูลการรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศ
ไทยฉบับใหมเพื่อใหมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ ในเมื่อวิกฤติการณแหงศรัทธาเดิมยังมิทันคลี่
คลาย วิกฤติการณใหมเปนผีซํ้าดามพลอย ทําลายความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
แทที่จริงแลว ภายใตพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถสถาปนาและธํารงความเปนอิสระโดยพฤตินัยได (de facto
Independence) แมวาความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) จะมีนอยก็ตาม
ดังจะเห็นไดจากยุคผูวาการปวย อึ๊งภากรณ (2502-2514) ยุทธวิธหี ลักอยูที่การสรางและสะสมทุน
สังคม (Social Capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งความแข็งแกรงทางวิชาการ ความซื่อสัตยสุจริต
ความมีประสิทธิภาพในการงาน และการไมของแวะกับผลประโยชนทางธุรกิจ ทั้งในฐานะ
กรรมการ ผูถ อื หุน และผูบริหาร แตเปนเพราะทุนสังคมเหลานี้รอยหรอ ธนาคารแหงประเทศไทย
จึงหันเข็มมุงในการสถาปนาความเปนอิสระโดยนิตินัย มากกวาที่จะสรางสรรคความเปนอิสระ
โดยพฤตินัยภายใตกรอบกฎหมายปจจุบัน
ธนาคารแหงประเทศไทยอยูใน ‘กระดอง’ ยาวนานเกินกวาที่จะตามทันและเขาใจ
ความเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้นบนพื้นพิภพและในสังคมไทย นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการ
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ปกครองเดือนมิถุนายน 2475 เปนตนมา กระบวนการรัฐธรรมนุญานุวัตร (Constitutionalization)
คอยๆกอเกิดและปรากฏโฉมอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ‘กติกา’
และทางเลือกของสังคม (Social Choice) จํานวนไมนอยถูกแปรเปนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แตกระบวนการรัฐธรรมนุญานุวัตรมิไดเกิดจากพรหมลิขิตหรือบงการของสรวงสวรรค หากแต
เกิดจากการผลักดันของชนกลุมตางๆในสังคม บัดนี้ ประชาสังคมไทยมีหลักประกันเกี่ยวกับการ
ไดรบั การศึกษาพื้นฐาน 12 ป จากรัฐบาลโดยไมตองเสียคาเลาเรียน และประชาชนผูยากไรมีสิทธิ
ได รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพชนิ ด ได เ ปล า จากสถานพยาบาลของรั ฐ ในอี ก ด า นหนึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
มีบทบัญญัติที่ถือไดวาเปนธรรมนูญทางการคลัง (Fiscal Constitution) จํานวนไมนอย แตเกือบ
จะไมมีธรรมนูญทางการเงิน (Monetary Constitution) เลย
มาตรา 65 แห ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารแห ง ประเทศไทยฉบั บ ใหม มี
บทบัญญัติวา “ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีสิทธิแตผูเดียวในการกําหนดและดําเนินนโยบายทาง
การเงินในราชอาณาจักร” บทบัญญัติเชนนี้และบทบัญญัติวาดวยความเปนอิสระของธนาคาร
กลาง สมควรยกเปนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การที่สภารางรัฐธรรมนูญมิไดใหความสําคัญ
บทบัญญัตทิ ถี่ อื เปนธรรมนูญทางการเงินสะทอนใหเห็นความลมเหลวของธนาคารแหงประเทศไทย
ในการปลูกฝงหนอ ‘ความเปนอิสระของธนาคารกลาง’ ในสังคมไทย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดสนใจที่จะเชื่อมสัมพันธกับสังคมนอกวังบางขุนพรหม
แมวากระบวนการรัฐธรรมนุญานุวัตรจะเปนทางเลือกในการสถาปนาและธํารง
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย แตกระบวนการดังกลาวนี้ใชวาจะกอเกิดไดโดยงาย
ธนาคารแหงประเทศไทยจําเปนตองพิสูจนตนเองใหเห็นวา สมควรที่จะไดรับความไววางใจใหมี
ความเปนอิสระอยางเต็มที่ ประชาสังคมไทยคงไมยอมมอบความเปนอิสระอยางเต็มที่แกธนาคาร
แห ง ประเทศไทย หากธนาคารแหงประเทศไทยไมส ามารถพิ สูจนใหเห็นความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายการเงิน และไมสามารถพิสูจนใหเห็นบรรทัดฐานอันสูงสงดาน
จริยธรรม
ความลมเหลวในการผลักดันกฎหมายเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความ
เปนอิสระอยางเต็มที่ ประกอบกับมลทินและความมัวหมองของผูบริหารระดับสูงอันเกิดจากการ
ถูกดํ าเนินคดีและการถูกลาวหา มีผลในการบั่นทอนกํ าลังใจในการทํางานโดยมิพักตองสงสัย
ความระสํ่าระสายในดานจิตวิญญาณกําลังคุกรุนในวังบางขุนพรหม นาเปนหวงวา องคกรที่มี
ความระสํ่าระสายเชนนี้จะมี ‘ชีวิต’ ตอไปไดอกี นานเทาไร และนาเปนหวงอีกดวยวา แมปญหาหนี้
ไมกอรายได (NPLs) ของระบบสถาบันการเงินจะสามารถแกไขใหลุลวงไดในอีก 5 ปขางหนา
ศานติสขุ แหงจิตวิญญาณภายในวังบางขุนพรหมจะฟนคืนกลับมาหรือไม

