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สงครามระหวางกระทรวงการคลัง
กับธนาคารแหงประเทศไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สงครามที่ไมประกาศระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทยปะทุ
ขึ้นแลว แมทั้งสองฝายจะมิไดประกาศสงคราม แตประพฤติกรรมของหนวยงานทั้งสองบงบอก
อยางชัดเจนวา พรอมที่จะ ‘หําหั
้ ่น’ กันจนถึงทีส่ ดุ เหตุแหงสงครามมีอยูอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เกิดจากความขัดแยงในการดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการแกไขกฎหมายเพื่อ
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure independence) เพิ่มขึ้น และ
ประเด็น การรวมบั ญชี ทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย อีกดานหนึ่งเกิดจากอาการ
‘ศรศิลปไมกินกัน’ หรืออีกนัยหนึง่ ความขัดแยงดานบุคลิกภาพระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย โดยที่เหตุปจจัยประการหลังอาจมีความสําคัญมากกวา
เหตุปจจัยประการแรกในการกอเหตุสงครามระหวางหนวยงานทั้งสอง เพียงแตไมเปนที่รับรูของ
สาธารณชนเทานั้น
เมื่อนายธารินทร นิมมานเหมินท และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ‘บีบ’ ใหนาย
ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน
2540 นัน้ ผูน าพรรคประชาธิ
ํ
ปตยคงคิดเอาเองวา การสรรหาผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปน
เรือ่ งงาย หาไดตระหนักวา ตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนง ‘หมาเมิน’ ตัง้ แตครั้งที่นายวิจิตร สุพินิจ
ถูก ‘บีบ’ ใหลาออกในเดือนกรกฎาคม 2539 ในครั้งนั้น ใครตอใครที่อยูในขายไดรับพิจารณาให
ดํารงตําแหนงนีพ้ ากันปฏิเสธและเมินหนาหนี รวมทั้ง ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ซึ่งมีผูพยายาม
‘ดีด’ จากเกาอีป้ ลัดกระทรวงการคลังไปสูวังบางขุนพรหมดวย ในเวลานั้น สถานะทางสังคมของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตกตํ่าเปนอันมาก และตกตํ่าอยางถึงที่สุดเมื่อเกิดวิกฤติการณการเงิน
เดือนกรกฎาคม 2540
การ ‘บีบ’ ใหนายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ลาออกจากตําแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย นับเปน ‘ผลงาน’ ชิน้ แรกของนายธารินทร นิมมานเหมินท ทั้งนี้มีเหตุผลนาเชื่อวา
‘ผลงาน’ ชิ้นนี้เกิดจากเหตุศรศิลปไมกินกันเปนสําคัญ แตเหตุผลที่ทราบกันโดยทั่วไปก็คือ นาย
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ชัยวัฒนมีสวนพัวพันกับการกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อันนํามาซึ่งวิกฤติการณเงินบาท
เดือนกรกฎาคม 2540
เมือ่ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุลตอบรับตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในเดือนพฤศจิกายน 2540 สังคมไทยรับทราบดวยความประหลาดใจ เพราะเพียงปเศษกอนหนา
นัน้ ม.ร.ว. จัตุมงคลเคย ‘เมิน’ เกาอีต้ วั นี้ แตคราวนี้สถานการณแปรเปลี่ยนไป เนื่องเพราะ ม.ร.ว.
จัตุมงคลถูก ‘ดีด’ ออกจากตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง และสังคมเศรษฐกิจไทยกําลังประสบ
วิกฤติการณที่รายแรง ซึ่งตองการผูนําในการเยียวยาแกไข
เหตุใดรัฐบาลพรรคประชาธิปตยจึงเลือก ม.ร.ว. จัตุมงคลใหดํารงตําแหนงผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทย?
เหตุผลสําคัญประการแรกมาจากความจํากัดของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
วิกฤติการณสถาบันการเงินทํ าใหไมมีตัวเลือกจากภาคเศรษฐกิจการเงิน วิกฤติการณเงินบาท
ทําใหไมมีตัวเลือกจากธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ นักวิชาการที่มีความรูความสามารถ
จํานวนไมนอยเขารวมทั้งรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ในฐานะและตําแหนงตางๆ โดยที่รัฐบาลทั้งสองเปน ‘ปรปกษ’ ของพรรคประชาธิปตย เหตุผล
สําคัญประการทีส่ องเปนเพราะ ม.ร.ว. จัตุมงคลประกาศที่จะเลนการเมืองหลังจากที่ถูกปลดออก
จากตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง และประกาศอยางไรเดียงสาวา จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
ส.ส. กรุงเทพมหานครในสังกัดพรรคประชาธิปต ย โดยหาไดตระหนักวา การเปนตัวแทนพรรคหนึ่ง
พรรคใดตองผานกระบวนการคัดสรรทางการเมืองภายในพรรคนั้น
สาธารณชนตอนรับขาว ม.ร.ว. จัตุมลคลดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยในทางบวก ดุ จ เดี ย วกั บ ที่ เ คยต อ นรั บ นายชวน หลี ก ภั ย และนายธาริน ทร
นิมมานเหมินท กอนหนานัน้ ม.ร.ว. จตุมงคลสรางความผิดหวังแกประชาชนไมมากเทาชวน ธารินทร ในประการสําคัญ ม.ร.ว. จัตุมงคลพยายาม ‘ปฏิรูป’ ธนาคารแหงประเทศไทย ดวยการ
จัดองคกรใหม (Reorganization) พรอมทัง้ แกไขกฎหมายเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความ
เปนอิสระมากขึ้น และมีอานาจหน
ํ
าทีท่ ี่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังแกไขกฎหมายสถาบันการเงินเพื่อใหมี
อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินชัดเจนขึ้น (Instrument Assignment) แมวา วงวิชาการและ
ภาคเศรษฐกิจการเงินจะมีขอวิพากษแนวทางเหลานี้ แตอยางนอยที่สุด ม.ร.ว. จัตุมงคลไดแสดง
ความมุงมั่นในการปฏิรูปการบริหารนโยบายการเงิน ในขณะที่กระบวนการปฏิรูปการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค อันเปนหนาที่ความรับผิดชอบของชวน - ธารินทรยงั มิไดเริ่มตน หรือ
อยางมากทีส่ ดุ ยังไมปรากฏรูปราง ในแงนี้ ม.ร.ว. จัตุมงคลทําแตมเหนือชวน - ธารินทร
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แตการทีร่ องผูว าการฯ ผูชวยผูวาการฯ และผูอํานวยการฝายที่ ม.ร.ว. จัตุมงคล
เลือกใหมาดํ ารงตํ าแหนงดวยตนเองตองถูกดํ าเนินคดีในฐานประพฤติมิชอบในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงผูบ ริหารสถาบันการเงินเอกชน ทําให ม.ร.ว.จัตุมงคลเสียแตมในสายตาสาธารณชน อยาง
นอยทีส่ ดุ แสดงใหเห็นวา ม.ร.ว. จัตุมงคลเลือกคนไมเปน หรือดูคนผิด
หากนายธารินทรคิดวา เมื่อตนเปนผูเลือก ม.ร.ว.จัตุมงคลใหดํ ารงตําแหนง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลังจะสามารถ ‘บังคับบัญชา’ ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดโดยงาย บัดนี้ นายธารินทรคงตระหนักแลววา ความคิดเชนนี้ถูกตองมากนอย
เพียงใด ม.ร.ว.จัตุมงคลเปน ‘เสรีชน’ เกินกวาทีใ่ ครจะบังคับบัญชาได อีกทั้งมีความเชื่อมันตนเอง
เกินกวาระดับอันสมควร บางครั้งความเชื่อมั่นนั้นเกิดจากมิจฉาทิฐิ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความ
เชือ่ มั่นอันเกิดจาก ‘ทฤษฎี’ ที่ผิด
ความขัดแยงสําคัญยกแรกระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการบริหารธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย
เปน ‘ของเลน’ ของกระทรวงการคลังมาเปนเวลาชานาน แตเมื่อธนาคารกรุงไทยมีปญหาหนี้
ไมกอรายไดจํานวนมาก จนกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตองเขาไปอุม
กระทรวงการคลังตองสูญเสียธนาคารกรุงไทยแกธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯกลายเปนผูถือหุนใหญ ในอดีตกาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเคยกดปุมสั่งการให
ธนาคารกรุงไทยทําอะไรก็ได บัดนี้คําสั่งเกือบไรประสิทธิผล เมื่อ ม.ร.ว.จัตุมงคลแตงตั้งนายมีชัย
วีระไวทยะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย นายธารินทรเริ่มเก็บอาการไมอยู
ในประเด็นนี้ ภาคเศรษฐกิจการเงินและวงวิชาการมีความเห็นวา ม.ร.ว.จัตุมงคลเลือกคนผิด แต
กระทรวงการคลังก็ไมกลาวิพากษ ม.ร.ว.จัตุมงคลวาใชระบบพรรคพวก ในเมื่อการแตงตั้งนาย
อมเรศ ศิลาออน และนายมนตรี เจนวิทยการ ใหดํารงตําแหนงสําคัญใน ปรส. ทั้งๆที่ไมเคยพิสูจน
ใหสาธารณชนเห็นความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการเงินมิไดแตกตางจากการ
แตงตัง้ นายมีชัยใหดํารงตําแหนงสําคัญในธนาคารกรุงไทย
เมื่ อ รายงานการตรวจสอบฐานะการเงิ น ของธนาคารกรุ ง ไทย ซึ่ง จัดทํ าโดย
Pricewaterhouse Coopers รัว่ ไหลออกสูสาธารณชน นายศิรินทร นิมมานเหมินท อดีตกรรมการ
ผูจ ดั การใหญตกเปนเปาทางการเมือง ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรสินเชื่อโดยมิชอบ จนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังตองออกมาปกปองนองชายอยางสุดกําลังความสามารถ การที่รายงาน
ของ Pricewaterhouse Coopers รัว่ ไหลสรางความไมพอใจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โดยมิพักตองสงสัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแคนเคืองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
หรือไม ไมเปนที่แนชัด แตความระคายเคืองที่มีตอนายมีชัยมีอยูอยางแนนอน เพราะในกาลตอมา
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กระทรวงการคลั ง กดดั น ให น ายมี ชั ย ลาออกจากตํ าแหน ง เมื่ อ ปรากฏว า รายงานของ
Pricewaterhouse Coopers รั่วไหลสูสมาชิกวุฒิสภาที่เปนปรปกษรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง โดยที่นายมีชัยตองรับผิดชอบ
ความขัดแยงสําคัญยกที่สองระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกับผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย ใน
ขณะที่ผูวาการฯตองการใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระโดยนิตินัยอยางเต็มที่ และ
ตองการใหการปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปไดดวยความยากลําบาก อยางนอยที่
สุดมิใชดวยเหตุผลทางการเมือง แตกระทรวงการคลังไมยอมสูญเสียอํานาจการควบคุมธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยไมเพียงแตกําหนดบทบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
หนาที่ในการดูแลซึ่งกิจการโดยทั่วไปของธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น หากยังกํ าหนดให
ธนาคารแหงประเทศไทยตองสนับสนุนนโยบายรัฐบาล มิหนําซํ้ากระบวนการปลดผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยก็ยังถูกกําหนดใหเปนไปอยางงายดายมากกวาที่ผูนําวังบางขุนพรหมคาดหวัง
อีกดวย
ความขัดแยงสําคัญยกที่สามเปนความขัดแยงเกี่ยวกับการรวมบัญชีการเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยตองการรวมบัญชีการเงิน 3 บัญชีใหเหลือบัญชี
เดียวเพื่อความคลองตัวและความยืดหยุนในการบริหาร โดยไมมีการโยกยายทุนสํ ารองใดๆ
ออกจากบัญชี แตกระทรวงการคลังฉวยโอกาสนี้ในการโอน ‘ทุนสํารองสวนเกิน’ ไปชดเชยการ
ขาดทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เนื่องเพราะไมตองการเก็บภาษี
เพือ่ ชดเชยการขาดทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ อันจะทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปต ย ความขัดแยงกรณีนี้ทวีความเขมขนเมื่อพระราชวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสัมปนโน)
ออกมาทวงถามเงินบริจาคสมทบทุนสํารองระหวางประเทศ โดยยืนยันเจตนารมณของผูบริจาค
ที่ไมตองการใหนําเงินบริจาคไปใชในการอื่น นอกเหนือจากการเสริมฐานะของทุนสํารองระหวาง
ประเทศใหมนั่ คง รัฐบาลนายชวน หลีกภัยตกเปนฝายรับในกรณีนี้ โดยที่ผูนําพรรคประชาธิปตย
ปกใจเชือ่ วา การทวงถามของพระราชวิสุทธิโสภณมีผูอยูเบื้องหลัง ทั้งนี้ไมปรากฏแนชัดวา ผูนํา
พรรคประชาธิปตยพุงเปาไปยัง ม.ร.ว.จัตุมงคล หรืออดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตาม
รายงานขาวของหนังสือพิมพบางฉบับ
ความขัดแยงกรณีเหลานี้สรางความอึดอัดใจแก ม.ร.ว.จัตุมงคลโดยมิพักตอง
สงสัย ในเมื่อ ‘พลังเตา’ มิอาจผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายการเงินสมดังใจ
ปรารถนา โดยที่ในขณะเดียวกันมีความระสํ่ าระสายดานจิตวิญญาณภายในวังบางขุนพรหม
บรรดาผูคนที่ ม.ร.ว.จัตุมงคลนํ าเขาไปยึดกุมตํ าแหนงสําคัญในธนาคารแหงประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดกําลังอยูในกระบวนการที่จะถูกดําเนินคดี สวนพนักงานระดับสูงที่เปนลูกหมอดั้งเดิมนั้น
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เลา จํานวนไมนอยถูกกลาวหาจากคณะกรรมการ ศศปร. (หรือ ศปร. 2) วามีความผิดทั้งทางแพง
และอาญาในการบริหารนโยบายการเงินจนกอเกิดทั้งวิกฤติการณเงินบาทและวิกฤติการณสถาบัน
การเงิน ความระสําระสายด
่
านจิตวิญญาณภายในวังบางขุนพหมดังกลาวนี้มีผลตอภาวะการงาน
ของ ม.ร.ว.จัตุมงคลอยางปราศจากขอกังขา
แมจะมีผูชื่นชมจํานวนไมนอย แต ม.ร.ว.จัตุมงคลก็มีศัตรูปรปกษและผูเกลียดชัง
จํ านวนมาก ความขัดแยงระหวาง ม.ร.ว.จัตุมงคลกับปลัดกระทรวงการคลังเปนที่ทราบกัน
โดยทัว่ ไป ฐานทีม่ นั่ ทีต่ อตานและบอนทําลาย ม.ร.ว.จัตุมงคลมิใชที่อื่นไกล หากแตเปนกระทรวง
การคลังถิ่นเกาของ ม.ร.ว.จัตุมงคลนั้นเอง ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่มีความ
พยายามในการเปด ‘แผลเกา’ ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ทุกครั้งคราที่สัญญาณแหงความขัดแยง
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลังปรากฏขึ้น ในบรรดา ‘แผลเกา’ เหลานี้
บาดแผลสําคัญ ไดแก ความเสียหายของธนาคารอาคารสงเคราะห เมื่อครั้งที่ ม.ร.ว.จัตุมงคลดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการ และความเสียหายของโครงการเงินกูธนาคารโลกเพื่อจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอรของกรมสรรพากร
ความเสียหายในกรณีทั้งสองนี้เปน ‘แผลเกา’ ของ ม.ร.ว.จัตุมงคลที่มักจะถูก
ขยายเพื่ อ เตื อ นความทรงจํ าของสาธารณชนอยู  เ นื อ งๆ แม ก รณี ค วามเสี ย หายของธนาคาร
อาคารสงเคราะห กระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลง แตมักจะมีการเตือนความทรงจําของ
สาธารณชน เพื่อสื่อขาวสารวา ม.ร.ว.จัตุมงคลมิใชบุรุษผูทรง ‘พรหมจรรย’ อันบริสุทธิ์ผุดผอง
สวนกรณีการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรตามโครงการเงินกูธนาคารโลกรหัส TH-PE-4774 นั้นเลา
เมือ่ ธนาคารโลกอนุมัติเงินใหกูในเดือนมกราคม 2534 แม ม.ร.ว.จัตุมงคลมิไดเกี่ยวของโดยตรง
แตกระบวนการจัดซื้อเริ่มตนในยุคที่ ม.ร.ว.จัตุมงคลดํารงตํ าแหนงอธิบดีกรมสรรพากรนั้นเอง
รายงานเรื่อง “Reforming Tax Systems : The World Bank Record in the 1990s” (WPS 2237,
November 1999) ระบุอยางชัดเจนวา โครงการเงินกู TH-PE-4774 นับเปนอุทาหรณแหงความ
ลมเหลวของธนาคารโลกและประเทศไทย ม.ร.ว.จัตุมงคลมิอาจปฏิเสธความรับผิดความสูญเปลา
ของเงินกูระดับพันลานได
ดวยเหตุทฐี่ านทีม่ นั่ ในการเลนงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล อยูในกระทรวงการคลังนั้นเอง
เมื่อมีความขัดแยงเกี่ยวกับการรวมบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศถึงจุดแตกหัก บรรดาขุนพล
กระทรวงการคลังดวยการกดปุมของรัฐมนตรีเจาของกระทรวงพากันดาหนาออกมากนประณาม
ความ ‘ตระบัดสัตย’ ของธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตการนําของปลัดกระทรวงคูปรปกษของ
ม.ร.ว.จัตุมงคลนั้นเอง หนังสือพิมพมากกวาหนึ่งฉบับรายงานขาวการประชุมขาราชการระดับสูง
ของกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมทํา ‘สงคราม’ กับธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากรัฐมนตรี
เจากระทรวงเพลี่ยงพลํ้าทางการเมืองในกรณีหลวงตามหาบัว
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ปลัดกระทรวงการคลังใหอรรถาธิบายในการนําขุนพลออกมากนประณามความ
‘ตระบัดสัตย’ ของธนาคารแหงประเทศไทยวา เปนเพราะกระทรวงการคลังไมมีบริษัทฝรั่งชวยทํา
ประชาสัมพันธดุจดังธนาคารแหงประเทศไทย ขอเท็จจริงปรากฏวา แมธนาคารแหงประเทศไทย
วาจางบริษัทเอกชนทําการประชาสัมพันธ แตกระทรวงการคลังก็มิไดนอยหนา เพราะมีการผัน
ทรัพยากรแผนดินมาใชจายเปนงบประชาสัมพันธ กระทรวงการคลังพยายาม ‘ซื้อ’ สือ่ มวลชนและ
นักวิชาการนายหนาบางคนดวยการใชงบประชาสัมพันธอุดปาก อยางนอยที่สุดก็เพื่อลดการ
วิพากษกระทรวงการคลัง โดยที่ในขณะเดียวกันก็ชวย ‘โฆษณา’ นโยบายกระทรวงการคลัง เพื่อ
หลอหลอมทัศนคติของประชาชน เพื่อมิใหตอตานนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังกาวรุดไปถึงขั้นเลือกใหขาวสารขอมูลแกนักขาวบางคนและ
หนังสือพิมพบางฉบับ เพื่อตอบแทนการเปน ‘เด็กดี’ ในสายตากระทรวงการคลัง
การที่ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มดํ าเนินคดีกับนายศิรินทร นิมมานเหมินท
ในฐานที่จัดสรรสินเชื่อโดยมิชอบในขณะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทยฯ
แม ม.ร.ว.จัตมุ งคลจะอางวาเปนไปตามกระบวนการปกติ แตสาธารณชนปกใจเชื่อวาเปนผลพวง
อันเกิดจากความขัดแยงระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง สื่อมวลชนจํานวน
มากรายงานขาวในทางทีว่ า ม.ร.ว.จัตุมงคลหยิบไพใบนี้ขึ้นมาเลนทามกลางขาวลือหนาหูวา จะมี
การปลด ม.ร.ว.จัตุมงคลออกจากตําแหนง เมื่อหงายไพแลว ทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และนายกรัฐมนตรีก็อยูในภาวะจํายอมที่จะตองยืนยันไมปลด ม.ร.ว.จัตุมงคลออกจากตําแหนง
หากมีการปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในชวงนี้ ยอมมีเสียงครหาไดวา รัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยปลดผูวาการฯ เพราะผูวาการสั่งดําเนินคดีนองชายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ซึ่งจะทําใหพรรคประชาธิปตยสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง กลิ่นเหม็นอันเปนผลจากการที่
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยมีทรัพยสินอันไมปรากฏที่มายังมิทันจางหาย กลิ่นเหม็นระลอกใหม
กําลังตามมา
แมวา ม.ร.ว.จัตุมงคลยังมีไพอีกหลายใบในการทํา ‘สงคราม’ กับกระทรวง
การคลัง โดยกระทําการผานนองชายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แต ‘แผลเกา’ ของ ม.ร.ว.
จัตมุ งคล ทัง้ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะหและกรมสรรพากรยังปดไมสนิท บรรดาลิ่วลอของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังพรอมที่จะขยาย ‘แผลเกา’ เหลานี้
หนังสือพิมพมากกวาหนึ่งฉบับเสนอรายงานขาวในทํานองวา ‘สงคราม’ ระหวาง
กระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทยที่ปะทุครั้งนี้เปนเพียงละครตบตาประชาชน โดยมี
เปาหมายสุดทายที่จะใหประชาชนยอมรับภาระภาษีสําหรับการชดเชยการขาดทุนของกองทุนเพื่อ
การฟน ฟูฯ แตการเลนละครตบตาในลักษณะเชนนี้เปนเรื่องเสี่ยงมากเกินไป เพราะกระแสการเมือง
อาจพัดพาไปชนิดที่มิอาจควบคุมได โดยมีชื่อเสียงและชะตากรรมของนองชายรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังเปนเดิมพัน ซึ่งเปนเรื่องยากที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะยอมใหมีการ
เลนละครในลักษณะเชนนี้
ม.ร.ว.จัตุมงคล เลือกใชยุทธวิธี ‘ดับเครื่องชน’ รัฐบาล อันผิดจารีตผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยแตเกากอน อาการ ‘ดับเครื่องชน’ ปรากฏอยางเดนชัดในวาระการชี้แจง
รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยและรางกฎหมายสถาบันการเงินตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2543
ในอดีตกาล ธนาคารแหงประเทศไทยใชวิธีการโนมนาวใหกระทรวงการคลังเห็น
ชอบกับการปรับเปลี่ยนนโยบายและการแกไขกฎหมายเยี่ยง ‘ผูดี’ เมือ่ ผลักดันตอไปมิได ก็ลาถอย
อยางสงางาม โดยพยายามไมใหปรากฏเปนขาว การ ‘ดับเครื่องชน’ จึงมีผลในการลด ‘ฐานะ’ ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยใหเทาเทียมกับกระทรวงการคลัง
ในอีกดานหนึ่งกระทรวงการคลังมิไดปฏิบัติตนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปน
‘นาย’ ของธนาคารแหงประเทศไทยโดยนิตินัย หากแตมีประพฤติกรรมเยี่ยง ‘ไพร’ ดวยการกวาด
ตอนขุนพลออกมา ‘ดาทอ’ ธนาคารแหงประเทศไทย
ในภาวะที่เสมือนหนึ่งมีสงครามเชนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวง
การคลังจะทํ างานรวมกันตอไปไดอยางไร การประสานการดําเนินนโยบายการเงินกับนโยบาย
การคลัง อันเปนปญหาพื้นฐานสําคัญของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจะเปนไปไดอยาง
ไร ประชาชนยอมไดรับความเสียหายจากประพฤติกิกรรมเยี่ยงไพรของผูบริหารทั้งนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง
เมื่อนายชวน หลีกภัย ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอจากพลเอกชวลิต
ยงใจยุทธในปลายป 2540 สังคมไทยมีปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลาวในทาง
ทีด่ ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการชูศุภชัย พานิชภักดิ์ - ธารินทร นิมมานเหมินท เปนทีมเศรษฐกิจ
แตเมือ่ กาลเวลาเนิ่นนานออกไปมากเพียงใด คะแนนนิยมที่มีตอรัฐบาลพรรคประชาธิปตยยิ่งตกตํ่า
มากเพี ย งนั้ น เริ่ ม ต น ด ว ยการแย ง ชิ ง บั ง เหีย นการบริห ารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหวา ง
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งจบลงดวยการปราชัยของ
รองนายกรัฐมนตรี โดยทีราษฎรเริ่มหูตาสวางวา พรรคประชาธิปตยหาไดมี ‘ดรีมทีม’ ดาน
เศรษฐกิจไม มีแต ‘วีรชนเอกชน’ บัดนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่งเลิก ‘ทะเลาะ’ กับ
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนการชั่วคราว หันมา ‘ทะเลาะ’ กับผูว า การธนาคารแหงประเทศ
ไทยแทน
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ในกรณีการ ‘วิวาท’ ระหวางรัฐมนตรีรวมพรรคประชาธิปตยดวยกัน นายก
รัฐมนตรีนั่งดูการ ‘วิวาท’ ในเบื้องตน ตอเมื่อการ ‘วิวาท’ สงผลตอภาพลักษณของพรรคและรัฐบาล
จึงยื่นมือระงับการ ‘วิวาท’
ในกรณีการ ‘วิวาท’ ระหวางกระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทย นายก
รัฐมนตรีนั่งชมการ ‘วิวาท’ อยูบ นภู รอคอยใหกลไกตลาดระงับขอพิพาท

