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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544 ใหถอน ม.ร.ว. จัตุมงคล
โสณกุล จากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ชวยตอกยํ้าอีกวาระหนึ่งวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) ทัง้ นีเ้ ปนไปตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีใน
การดําเนินการแตงตั้งหรือถอนจากตําแหนงซึ่งผูวาการและรองผูวาการ (มาตรา19) อีกทั้งกําหนด
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหง
ประเทศไทย (มาตรา 14) กฎหมายฉบั บ นี้ มิ ไ ด กํ าหนดเงื่ อ นเวลาในการดํ ารงตํ าแหน ง
ผูวาการฯ จะดํ ารงตํ าแหนงยาวนานกี่ปก็ได และจะดํ ารงตํ าแหนงกี่สมัยก็ได ดังปรากฏวา
ศาสตราจารย ดร. ปวย อึง๊ ภากรณอยูใ นตําแหนงนี้นานถึง 12 ป 2 เดือน ในประการสําคัญ
กฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนดเงื่อนไขในการถอนผูวาการและรองผูวาการออกจากตําแหนง จะถอน
ออกจากตําแหนงดวยเหตุที่ไมชอบขี้หนาหรือศรศิลปไมกินกันก็ได หรือดวยเหตุผลทางการเมืองก็
ได การไมกํ าหนดเงื่อนไขการถอนออกจากตํ าแหนงเชนนี้ยอมมีนัยเกี่ยวกับกลไกความรับผิด
(Accountability Mechanism) กลาวคือ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง (มาตรา 14) และตอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 19) ทั้งนี้ไมปรากฏวา มีบท
บัญญัตทิ กี่ าหนดให
ํ
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน
แตการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure
Independence) หาไดมีนัยวา ธนาคารแหงประเทศไทยขาดความเปนอิสระโดยพฤตินัย (de
facto Independence) ภายใตขอ จํากัดตามกฎหมาย ซึ่งลิดรอนความเปนอิสระโดยนิตินัย ผูนํา
วังบางขุนพรหมนับตั้งแตยุคอาจารยปวย อึ๊งภากรณ เปนตนมาประสบความสําเร็จในการสถาปนา
ความเปนอิสระโดยพฤตินัย ทั้งนี้ดวยการสรางความนาเชื่อถือ (Credibility) ของธนาคารแหง
ประเทศไทย หากปราศจากความนาเชื่อถือ ฝายการเมืองยอมแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทย
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ไดโดยงาย ในกรณีตรงกันขาม หากธนาคารแหงประเทศไทยมีความนาเชื่อถืออยางสูง ฝายการ
เมืองยอมตองลังเลใจในยามที่คิดจะใชอํานาจแทรกแซง
บรรทัดฐานอันสูงสงทางดานจริยธรรม ความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปน
กลางทางเมือง นําความนาเชื่อถือมาสูธนาคารแหงประเทศไทย จนสามารถมีความเปนอิสระโดย
พฤตินยั ทั้งๆที่ไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย
แต แ ล ว ความน า เชื่ อ ถื อ ของธนาคารแหง ประเทศไทยเริ่ม เสื่ อ มถอยนั บตั้ง แต
ยุคนายวิจิตร สุพินิจ ดํารงตําแหนงผูวาการฯ เปนตนมา อันเปนผลจากความเสื่อมทรามของ
บรรทัดฐานดานจริยธรรม ความออนแอทางวิชาการ และการนําการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหม
ความเปนอิสระโดยพฤตินัย ซึ่งมีมากเกินไปและปราศจากกลไกการตรวจสอบ ประกอบกับความ
ออนแอและเบาปญญาของฝา ยการเมือง นํ ามาซึ่ง วิ กฤติการณการเงินครั้งรายแรงในเดือน
กรกฎาคม 2540
ม.ร.ว. จัตมุ งคล โสณกุล ดํารงตําแหนงผูวาการในยุคสมัยที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําลังเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธาอยางรุนแรง ในชวงเวลา 3 ป 6 เดือนเศษที่ดํารงตําแหนงนี้
ม.ร.ว. จั ตุ ม งคลพยายามปฏิ รู ป ธนาคารแห ง ประเทศไทย โดยเน น การจั ด องค ก รใหม
(Reorganization) และกระตุนและเสริมความเขมแข็งของฝายวิชาการ แตการปฏิรูปสถาบัน
(Institutional Reform) มิ ไ ด ห มายเพี ย งการจั ด องค ก รใหม เ ท า นั้ น หากยั ง หมายรวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) อีกดวย กติกาการเลนเกมมีโครงสราง
สิง่ จูงใจ (Structure of Incentives) ทีก่ ากั
ํ บประพฤติกรรมของมนุษย บางกติกาเสริมสรางความ
นาเชื่อถือของสถาบัน และเกื้อกูลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน แตบางกติกาบอน
ทําลายความมัน่ คงของสถาบันในขั้นรากฐาน หากตองการฟนคืนศรัทธาของมหาประชาชนที่มีตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ก็ตองเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกมไปในทางชวยเสริมสรางความ
นาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย หากตองการใหระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงในขั้น
ฐานราก ก็ตองละทิ้งหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ เปนตน
การเนนการจัดองคกรใหม โดยละเลยการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกมดังที่
กลาวขางตนนี้ ยังผลใหการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปอยางครึ่งๆกลางๆ นอกจากนี้
ความพยายามในการตรากฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมทดแทนฉบับป 2485 ก็ตอง
เผชิญอุปสรรค เมื่อ ม.ร.ว. จัตุมงคลมีปญหาความขัดแยงกับนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540 – 2543)
ม.ร.ว. จัตุมงคลตองการเปลี่ยนแปลงกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อ
สถาปนาความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะตระหนักวา
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บรรดาทุนทางสังคม (Social Capital) ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยเคยมีอยู อันเปนเหตุใหมีความ
เปนอิสระโดยพฤตินัย ทั้งๆที่มิไดมีความเปนอิสระโดยนิตินัยนั้น บัดนี้เกือบไมเหลือรองรอยใหเห็น
แม ม.ร.ว. จัตมุ งคล จะพยายามฟนคืนจิตวิญญาณแหงวังบางขุนพรหม แตก็ลมเหลว ในเมื่อ
บรรดาผูบ ริหารระดับสูงที่ ม.ร.ว. จัตุมงคล ตั้งมากับมือ ทั้งระดับรองผูวาการ ผูชวยผูวาการ และ
ผูอํานวยการฝาย ถูกกลาวหาวามีประพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบในสมัยที่ดํารงตําแหนง
ผูบ ริหารสถาบันการเงินเอกชน มิหนําซํ้าพนักงานระดับสูงบางสวนยังถูกคณะกรรมการ ศปร. 2
กลาวโทษอีกดวย
ม.ร.ว. จัตมุ งคล ตองการความเปนอิสระโดยนิตินัยเกินกวาระดับที่กระทรวงการ
คลังยอมรับได รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม นอกจากมีบทบัญญัติลิดรอน
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยแลว ยังมีบท
บัญญัติที่กํ าหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจอธิปไตยในการดํ าเนินนโยบายการเงิน
แตเพียงผูเดียวอีกดวย นอกจากนี้ รางกฎหมายฉบับใหมยังกําหนดเงื่อนไขการถอนผูวาการและ
รองผูวาการออกจากตําแหนง โดยที่มีบทบัญญัติขอหนึ่งวา การถอนออกจากตําแหนงเพราะมี
ความเห็นแตกตางกัน หรือมีความขัดแยงในเรื่องนโยบายการเงินหรือนโยบายสถาบันการเงินนั้นมิ
อาจกระทําได
ม.ร.ว. จัตุมงคล ลอยละลองอยูในโลกแหงจินตนาการ หลงละเมอวา ราง
กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมมีผลบังคับใชแลว เพราะถาเปนเชนนั้น ธนาคารแหง
ประเทศไทยยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการกําหนดและดําเนินนโยบายการเงินในราชอาณาจักร
และ ม.ร.ว. จัตมุ งคล จะไมถูกถอนออกจากตําแหนง หากมีความเห็นและขอขัดแยงกับรัฐบาลใน
เรือ่ งนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน ดวยเหตุดังนั้น ม.ร.ว. จัตุมงคล จึงเลนเกม ‘ดับ
เครื่องชน’ ทัง้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ม.ร.ว. จัตมุ งคล หลงลืมวา รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมยังมิได
แมแตเขาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา อีกทั้งหลงลืมขอเท็จจริงที่วา ไมมีธนาคารกลางใน
ประเทศใดที่มีความเปนอิสระจากรัฐบาล (Independence from the Government) ความเปน
อิสระนี้ มิใชเพื่อใหธนาคารกลางเปนรัฐเอกราช อยางมากที่สุดก็มีเพียงความเปนอิสระภายใน
กรอบของรัฐบาล (Independence Within the Government) นอกจากนี้ ยังตองเปนความเปน
อิสระที่มีความรับผิด (Accountability) ตอประชาชนดวย ผูใหญในธนาคารแหงประเทศไทยแตเกา
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กอนแยกแยะประเด็น Independence from the Government กับ Independence Within the
Government อยางดียิ่ง
การขาดกลไกการทบทวนนโยบาย (Policy Review Mechanism) นํามาซึ่งจุด
แตกหักที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ‘สั่งการ’ ผานสื่อมวลชนใหธนาคารแหงประเทศไทยทบทวนนโยบาย ทั้งใน
ประเด็น Capital Adequacy Standard ของสถาบันการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ
นโยบายอัตราดอกเบี้ย ฝายผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยก็ตอบรัฐบาลผานสื่อมวลชนเฉกเชน
เดียวกัน ซึ่งจบลงดวยการใหคําตอบผาน Cyber Space นาประหลาดใจและนาอนาถที่ผูมีการ
ศึกษาทัง้ สองฝายไมคิดสรางกลไกการทบทวนนโยบาย เพื่อปรึกษาหารือรวมกันอยางมีวาระ
ปรปกษของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยอมกลาวหาวา รัฐบาลลิดรอนความเปน
อิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ฝายสนับสนุนรัฐบาลโจมตี ม.ร.ว. จัตุมงคล ที่มีประพฤติกรรม
‘ดับเครื่องชน’ ชนิด ‘หักไมยอมงอ’
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยอยูที่ไหน ?
ความเปนอิสระของธนาคารกลางมีไดอยางนอย 2 ดาน ดานแรก ไดแก ความเปน
อิสระในการเลือกและกําหนดเปาหมาย (Target Independence) ดานที่สอง ไดแก ความเปน
อิสระในการใชเครื่องมือ (Instrument Independence)
ม.ร.ว. จัตมุ งคล พยายามผลักดันใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่หลักในการ
รักษาเสถียรภาพราคา ดวยการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) โดยยึดธนาคาร
กลางแหงนิวซีแลนด (Reserve Bank of New Zealand) เปนแบบอยางชนิดครึ่งๆกลางๆ เมื่อมี
การกําหนดเปาหมายเงินเฟอแลว ธนาคารแหงประเทศไทยก็ระดมใชเครื่องมือทางการเงินทั้งปวง
เพือ่ ควบคุมมิใหเงินเฟอสูงเกินเปา แตการดําเนินนโยบาย Inflation Targeting ในสภาวะที่ระบบ
เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนเรื่องเยยหยันในหมูนักเศรษฐศาสตรมหภาค เพราะ
ถือเปนเรื่องนอกประเด็น ธนาคารแหงประเทศไทยหลงชื่นชมผลงานของตนเองในการวบคุมอัตรา
เงินเฟอ ทัง้ ๆทีห่ ากแมนไมมีการควบคุม อัตราเงินเฟอก็อยูในระดับตํ่าอยูแลว แทนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะตัง้ เข็มมุงในการแกปญหาอื่นที่มีผลกระทบรายแรงมากกวา กลับทุมเททรัพยากรไป
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แก ‘ปญหา’ ทีม่ ไิ ดเปนปญหา นอกจากนี้ การกดอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับตํ่ามากๆ ยังสราง
ปญหาการวางงานและการฟนตัวทางเศรษฐกิจอีกดวย
เมือ่ นักเศรษฐศาสตรกลาวถึงความเปนอิสระของธนาคารกลาง (Central Bank
Independence) นักเศรษฐศาสตรหมายถึงความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ กลาวคือ เมื่อ
มอบหมายหนาที่ใหธนาคารกลางแลว ก็ใหอํ านาจและความเปนอิสระในการใชเครื่องมือแก
ธนาคารกลางอยางเต็มที่ ไมมีประเทศใดที่ใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระในการเลือกเปาหมาย
และกํ าหนดมูลคา ของเปา หมายโดยเอกเทศ เพราะการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อบรรลุ
เปาหมายตางๆจักตองเปนไปอยางสอดคลองตองกัน ความพยายามในการบรรลุเปาหมายหนึ่ง
เปาหมายใดอาจสรางอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายอื่นได
ม.ร.ว. จัตุมงคล ดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในยุคสมัยที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีทุนทางสังคมในการสถาปนาความเปนอิสระโดยพฤตินัย มิหนําซํ้า
กติ ก าวา ดว ยความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยยังไมชัดเจนอีกดวย การเลนเกม
‘ดับเครื่องชน’ ในยุคสมัยที่รัฐบาลแวดลอมดวยที่ปรึกษาหลายตอหลายคนที่เคยเปนปรปกษของ
ม.ร.ว. จัตมุ งคล หากมิใชเปนเพราะความเขลา ก็คงเปนเพราะ ม.ร.ว. จัตุมงคล มีความสุขในการ
ประกอบอัตวินิบาตกรรม
เมื่อนิตยสาร Business Week (June 14, 1999) ยกยอง ม.ร.ว. จัตุมงคล
โสณกุลเปนหนึ่งใน ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’ (Stars of Asia) ผมเขียนสรุปวา
“_ _ ณ วันนี้ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุลเปน ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’ แตอนิจลักษณะ
ทําใหดวงดาราบางดวงถีบตัวเปน ‘ดาวรุง’ ได แตบางดวงกลับกลายเปน ‘ดาวตก’ คุณชาย
จัตุมงคลมีศกั ยภาพที่จะเปน ‘ดาวรุง’ ได เวนเสียแตวา เวลาและพื้นที่ทางการเมืองไมเอื้ออํานวย
คุณชายจัตุมงคลอาจกลับกลายเปน ‘ผีพงุ ใตแหงอาเซีย’ _ _”
ณ วันนี้ เวลาและพื้นที่ทางการเมืองไมมีสําหรับ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และ
ประชาสังคมไทยไดเห็น ‘ผีพงุ ใตแหงอาเซีย’ แลว
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หมายเหตุ
1. บทบาทและความสําคัญของกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) ที่มีตอ
การปฏิรูปสถาบัน โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “’Rules of the Game กับการปฏิรูปธนาคาร
แหงประเทศไทย” ผูจ ัดการรายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2543
2. ความพยายามในการตรากฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม เพื่อ
สถาปนาความเปนอิสระโดยนิตินัย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “ความเปนอิสระของธนาคาร
แหงประเทศไทย” ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2543 และเรื่อง “ธนาคาร
แหงประเทศไทยกับความเปนอิสระ” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2543
3. บทวิพากษนโยบาย Inflation Targeting โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ
“Inflation Targeting” ผูจ ัดการรายเดือน ฉบับเดือนมีนาคม 2543
4. บทความวาดวย Stars of Asia โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “ม.ร.ว.
จัตุมงคล โสณกุล ในฐานะ ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10
มิถนุ ายน 2542

