คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
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เหตุใด ธปท. และ ก.ล.ต. จึงควรมีอิสระ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ เกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 ผูคนจํานวนไมนอยเสนอความเห็นวา วิกฤติการณ
การเงินเกิดขึ้นเพราะธนาคารแหงประเทศไทยขาดความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงิน
แตผมกลับเห็นวา วิกฤติการณการเงินเกิดขึ้นเพราะธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมาก
เกินไป
ในระหวางป 2539-2540 ผมใชพื้นที่ในหนังสือพิมพผจู ดั การรายวัน ผูจัดการ
รายสัปดาห และ Financial Day ในการทําสงครามทางความคิดกับธนาคารแหงประเทศไทย
บางครัง้ ถึงกับหําหั
้ น่ ผูน าวั
ํ งบางขุนพรหมในฐานที่ดําเนินนโยบายผิดพลาด และมีปญหาการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสว นบุคคลกับผลประโยชนสว นรวม (Conflicts of Interest) คนเหลานีไ้ มรักษา
‘พรหมจรรย’ ของขุนนางนักวิชาการ ทัง้ ๆที่อาจารยปวย อึง๊ ภากรณ พรํ่าสอนและประพฤติตนเปน
เยี่ยงอยาง ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมและความตกตํ่ าทางวิชาการนํ าสังคมเศรษฐกิจไทย
รวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย นาประหลาดที่คนเหลานี้กลับไดดิบไดดีในปจจุบัน ทั้งๆที่เปน
ปฏิกูลทางประวัติศาสตร
ผมวิพ ากษธ นาคารแหงประเทศไทยในฐานที่ทํ าตัวเปนซานตาคลอสแหงวังบาง
ขุนพรหม โดยทีผ่ นู าบางคนอิ
ํ
งแอบผูม อี านาจทางการเมื
ํ
อง และชักนําการเมืองเขาสูว งั บางขุนพรหม
ทัง้ ๆทีป่ ากเรียกรองความเปนอิสระ แตกลับอิงแอบอํานาจฝายการเมืองในการหํ้าหั่นกันเอง
ในงานวิจยั เรือ่ ง “การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต : บท
ทดลองเสนอ” (2539) ผมวิเคราะหใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่มากเกินไป
และอํานาจหนาที่บางดานขัดกับความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คอื หากธนาคารแหงประเทศไทยยังคงทําหนาที่เหลานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถ
ธํารงความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินได ในประการสําคัญ ธนาคารแหงประเทศไทย
ขาดธรรมาภิบาล (Good Governance) การกําหนดและบริหารนโยบายการเงินขาดการมีสว นรวม
ของประชาชน (Participation) ขาดความโปรงใส (Transparency) และขาดความรับผิด
(Accountability) ผมไดเตือนวา หากยังไมมกี ารปฏิรปู ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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รวมทัง้ การปฏิรปู ธนาคารแหงประเทศไทย การรับมือกับภาวะที่เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
โดยเสรีจะเปนเรื่องยากยิ่ง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปฏิรูปดังกลาว
ผู ที่เปนแฟนติดตามอานคอลัมนของผมในหนังสือพิมพเครือผูจัดการ จะไมรูสึก
ประหลาดใจขอความในยอหนาขางตนนี้ เพราะเปนเรือ่ งทีก่ ลาวยําแล
้ วยําเล
้ าในบทความตางกรรม
ตางวาระระหวางป 2539-2540 ซึ่งตอมารวบรวมตีพิมพในหนังสือชื่อ วิกฤติการณการเงินและ
เศรษฐกิจการเงินไทย (2541)
งานวิจัยเรื่อง "การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต : บท
ทดลองเสนอ" (2539) เขียนขึน้ กอนเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 ในเวลานัน้ ทัง้ ธนาคารแหง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง มิไดสนใจขอเสนอแนะทางนโยบายในงานวิจยั นี้ จวบจนภายหลัง
วิกฤติการณการเงิน 2540 ซึ่งทํ าใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนสิ่งชํ ารุดทางประวัติศาสตร
ธนาคารแหงประเทศไทยตองกลับมาสนใจงานวิจัยและการวิพากษของผม ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่
มูลนิธโิ ตโยตาประเทศไทย ใหรางวัล TTF Award แกงานวิจัยนี้ (2541)
ทัง้ ๆทีผ่ มวิพากษธนาคารแหงประเทศไทย แตผมยังเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทย
ตองมีความเปนอิสระในการกําหนดและบริหารนโยบายการเงิน เพียงแตตองดําเนินการสําคัญ
อยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรก ไดแก การจํากัดอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย เฉพาะ
ในเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ไมควรใหมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และไมควรใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมตลอดจนการ
ฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เรื่องที่สอง ไดแก การสรางกลไกการรับผิด (Accountability
Mechanism) เพือ่ ใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน
ความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายมีอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก ความเปน
อิสระในการเลือกเปาหมายและกําหนดมูลคาของเปาหมาย (Target Independence) ดานที่สอง
ไดแก ความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ (Instrument Independence)
ผมมีความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรมีอิสระในการเลือกเปาหมายและ
กําหนดมูลคาของเปาหมาย ในสังคมประชาธิปไตย การเลือกเปาหมายเปนอํานาจหนาที่ของฝาย
การเมือง เนือ่ งเพราะฝายการเมืองตองรับผิดตอประชาชน หากเปาหมายขัดแยงกัน (Conflicts of
Targets) การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายตองเปนอํานาจของฝายการเมือง ธนาคารแหง
ประเทศไทยมิ ค วรมี อํ านาจที่ จ ะสั่ ง การว า เป า หมายการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น ที่ ตน
รับผิดชอบ มีความสํ าคัญเหนือกวาเปาหมายอื่นๆ อํ านาจเชนนี้จักตองเปนอํ านาจของฝาย
การเมือง
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ฝายการเมืองนอกจากตองมีอํานาจในการเลือกเปาหมายแลว ยังตองมีอํานาจในการ
กํ าหนดมูลคาของเปาหมายอีกดวย ในปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่โดยพฤตินัย
ในการรักษาเสถียรภาพของราคา ธนาคารแหงประเทศไทยใชอํานาจในการกําหนดเปาหมาย
เงินเฟอ โดยที่กระบวนการกํ าหนดเปาหมายเงินเฟอขาดกลไกความรับผิดตอประชาชน หาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกดอัตราเงินเฟอใหตํ่า (Disinflation) ยอมกอผลกระทบตอเปาหมายอื่นๆ
ของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปาหมายการจางงานและเปาหมายการจําเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีปญหาความขัดกันระหวางเปาหมาย ปญหานี้ยังไมเกิดในปจจุบัน
เนือ่ งเพราะโลกกําลังเผชิญภาวะเงินฝด (Global Deflation)
ในขณะที่ผมเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมิควรมีอิสระในการเลือกเปาหมายและ
การกําหนดมูลคาของเปาหมาย แตผมกลับมีความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีอิสระ
ในการใชเครื่องมือของนโยบายการเงิน
หากมีการจํากัดอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยใหแคบลงและชัดเจนขึ้น
และมีการสรางกลไกเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยสมควรมีอิสระในการใชเครื่องมือทางการเงิน
การบริหารนโยบายการเงินเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเสถียรภาพทางการเงินขึ้นอยู
กับการคาดการณของตลาดอยางสําคัญ ตลาดการเงิน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
โดยพื้นฐานเปนตลาดที่ไมสมบูรณ ความไมสมบูรณที่สําคัญเปนความไมสมบูรณดานสารสนเทศ
หากฝายการเมืองใชอํ านาจแทรกแซงการบริหารนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
ตลาดยอมตั้งขอกังขาไดเสมอวา ฝายการเมืองใชอํ านาจแทรกแซงเพื่อใคร เพื่อตนเองและ
พวกพองหรือไม
การแทรกแซงของฝายการเมือง นอกจากจะทําลายความเปนอิสระของธนาคารแหง
ประเทศไทยแลว ยังทําลายความนาเชือ่ ถือ (Credibility) ของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย หาก
ตลาดขาดความเชื่อถือธนาคารแหงประเทศไทยเสียแลว ตลาดยอมไมเชื่อวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทยบริหารนโยบายการเงินดวยความซื่อสัตยสุจริต และบริหารอยางมืออาชีพเพื่อบรรลุเปาหมาย
เสถียรภาพทางการเงิน หากแตบริหารเพื่อผลประโยชนของผูมีอํานาจทางการเมืองและลิ่วลอ
การขาดความนาเชื่อถือเชนนี้ยอมสรางความเปราะบางแกภาคเศรษฐกิจการเงิน (Financial
Fragility) โดยทีค่ วามเปราะบางดังกลาวนีน้ าไปสู
ํ ภ าวะตืน่ ตระหนกทางการเงิน (Financial Panic)
ไดโดยงาย
แทนที่รัฐบาลและผูคนในแวดวงรัฐบาลจะมุงเลนงานธนาคารแหงประเทศไทย และ
หมายตาในการลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย สมควรเพงพินิจประเด็น
การปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย
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นับตัง้ แตเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 เปนตนมา การขับเคลื่อนการปฏิรูปเรื่องนี้มีอยูนอยมาก
บัดนีล้ ว งเขาป 2546 ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเกือบจะไมแตกตางจากระบบที่กอ
ใหเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540
การแยกแยะความแตกตางระหวางความเปนอิสระในการเลือกเปาหมายและกําหนด
มูลคาของเปาหมาย กับความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ ดังที่ผมนําเสนอขางตนนี้ นาจะชวยให
เขาใจไดดขี นึ้ วา เมื่อกลาวถึงความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย เราหมายถึงความเปน
อิสระในดานใด
ในทํานองเดียวกับที่ผมเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีความเปนอิสระในการ
บริหารนโยบายการเงินในระดับที่แนนอนระดับหนึ่ง ผมเห็นวา คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมควรมีความเปนอิสระดวยเหตุผลคลายคลึงกัน
ก.ล.ต. มี ห น า ที่ กํ ากั บ และควบคุ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ ห มี ก ารดํ าเนิน งานอย า งมี
ประสิทธิภาพและอยางสุจริตและเที่ยงธรรม กติกาการเลนเกมในตลาดหลักทรัพยที่เปนสาระ
สําคัญปรากฏอยูแลวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ก.ล.ต.มีอํานาจในการ
กําหนดกติกาการเลนเกมเพิ่มเติมได
รัฐบาลมีอานาจแทรกแซง
ํ
ก.ล.ต.ทางออมอยูแ ลว เพราะรัฐบาลมีอานาจในการแต
ํ
งตัง้
ก.ล.ต. จึงสามารถสงคนของรัฐบาลเขาไปนัง่ ใน ก.ล.ต. หากตองการผลักดันการกําหนดหรือการ
เปลีย่ นแปลงกฎกติกา ก็สามารถผลักดันผานคนของรัฐบาลได ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงไมสมควร
ใชอานาจแทรกแซงการทํ
ํ
างานของ ก.ล.ต.โดยตรง
หากรัฐบาลแทรกแซงการทํ างานของ ก.ล.ต.โดยตรง ตลาดยอมกังขาไดเสมอวา
รัฐบาลแทรกแซง ก.ล.ต.เพื่อใคร เพื่อตนเองและพวกพองใชหรือไม หากขอกังขาเชนนี้แพรระบาด
ก.ล.ต.ยอมสิ้นความนาเชื่อถือ และตลาดยอมเห็นวา การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดขาดความ
สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพของตลาดเอง
แทนทีร่ ฐั บาลจะมุง แทรกแซงการทํางานของ ก.ล.ต. สมควรหันมาจับประเด็นธรรมา
ภิบาลของ ก.ล.ต. ในเมื่อ ก.ล.ต. มีหนาที่ควบคุมและกํากับตลาดหลักทรัพย สมควรที่จะมี
‘กฎเหล็ก’ ในการปองกันมิให ก.ล.ต. ใชประโยชนจากขอมูลภายใน (Inside Information) โดย
เฉพาะอยางยิง่ การหาม กลต. เลนหุน และการหามผูประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยดํารง
ตําแหนง กลต.
หากเลขาธิการและกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเลนหุนได จะปองกันมิใหบุคคลเหลานี้หาประโยชนสวนบุคคลจากขอมูลภายในไดอยางไร
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และการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยจะเปนไปอยางสุจริตและเที่ยงธรรมไดอยางไร รวมทั้งการ
อนุมตั หิ ลักทรัพยเขาตลาดจะเปนไปในทางที่รักษาประโยชนของประชาชนไดอยางไร ?
ผมใครขอกลาวสรุปทายบทความนี้วา บรรดาองคกรที่ทําหนาที่ผูควบคุมกํากับสังคม
เศรษฐกิจไทย (Regulators) จําเปนตองมีความเปนอิสระในการทําหนาที่ในระดับที่แนนอนระดับ
หนึง่ เพือ่ ใหการทําหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูคนจํานวนมากมักจะเขาใจผิดวา ความ
เปนอิสระจะทําใหองคกรเหลานี้ไมทํางานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล แทที่จริงแลวมิจําตองเปน
เชนนัน้ เสมอไป หากเราแยกแยะความแตกตางระหวางความเปนอิสระในการกําหนดเปาหมายกับ
ความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยที่รัฐเปนผู
กําหนดเปาหมายและองคกรเหลานี้เปนผูดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมาย เพียงแตใหมีอิสระใน
การใชเครื่องมือ
ประเด็นสํ าคัญยิ่งก็คือ องคกรผูควบคุมและกํากับสังคมเศรษฐกิจไทย ไมวาภาค
เศรษฐกิจใด จักตองมีธรรมาภิบาล และจักตองรับผิดตอประชาชน การไรธรรมาภิบาลและการ
ขาดความรับผิดตอประชาชนเปนเรื่องเรงดวนที่ตองเยียวยาแกไข

