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บทบาทและความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
1. เหตุใดธนาคารกลางจึงตองมีความเปนอิสระ
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร แนวความคิดวาดวยความเปนอิสระของธนาคารกลางมิใช
สิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในหมูนักเศรษฐศาสตรเองมีนักเศรษฐศาสตรบางสํานักที่ไมเชื่อเรื่อง
ความเปนอิสระของธนาคารกลาง นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญที่ไมเห็นดวยกับการที่จะใหธนาคาร
กลางมีความเปนอิสระ คนหนึ่งก็คือ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) แหงสํานักเศรษฐศาสตร
ชิคาโก ซึ่งเคยไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรมากอน (Friedman 1962 ; 1985) แตโดย
ทัว่ ไปแลวนักเศรษฐศาสตรสํานัก Rational Expectations เอนเอียงไปขางที่จะใหธนาคารกลางมี
ความเปนอิสระ ความเปนอิสระของธนาคารกลางนี้มีความสําคัญอยางไร ความเปนอิสระของ
ธนาคารมีผลกระทบตอปฏิบัติการของธนาคารกลาง มีผลกระทบตอการทําหนาที่ของธนาคาร
กลาง สํานักความคิดที่สนับสนุนใหธนาคารมีความเปนอิสระ มีความเชื่อวา ถาหากใหธนาคาร
กลางมีค วามเป น อิ สระ ธนาคารกลางจะสามารถทํ าหน า ที่ที่ตัวเองไดรับ มอบหมายอยา งมี
ประสิทธิภาพมากกวาในกรณีที่ไมมีความเปนอิสระหรือถูกแทรกแซงโดยอํานาจของฝายการเมือง
ถาหากจะแยกแยะแจกแจงดูผลปฏิบัติการ (Performance) ของธนาคารกลางในดานตางๆแลว
ก็คงเปนประเด็นที่สามารถมีขอโตแยง มีวิวาทะไดวา ธนาคารสมควรจะมีความเปนอิสระหรือไม
การศึกษาขอเท็จจริงในเรื่องสหสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับผลปฏิบัติการ
ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ของธนาคารกลาง เปนเรื่องซึ่งถาจะกลาวดวยความ
เปนกลาง ก็เรียกไดวายังไมมีขอยุติ
ถาเราจะดูวาอะไรคือผลปฏิบัติการทางเศรษฐกิจของธนาคารกลาง เราก็คงจะตองแยก
แยะดูบทบาทหนาทีใ่ นดานตางๆ โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ และการกระจายรายได แลวเจาะลึก
ลงไปในแตละดานดูวา ธนาคารกลางของประเทศที่มีความเปนอิสระนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี
กวาประเทศทีธ่ นาคารกลางไมมีความเปนอิสระหรือไม ยกตัวอยางเชน ในหมูนักเศรษฐศาสตรมี
ความเชือ่ กันโดยทัว่ ไปวา ธนาคารกลางควรจะมีหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพของราคา เปนความ
จริงหรือไมที่วา ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาไดดี
กวาประเทศซึง่ ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ งานวิจัยในประเด็นนี้พบวา ถามีการแยกระหวาง
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวกับประเทศดอยพัฒนา สหสัมพันธในเรื่องนี้คอนขางชัดเจน สําหรับประเทศที่
พัฒนาแลว โดยผลการวิจัยจํานวนมากยืนยันวา ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระจะมีผล
ปฏิบตั กิ ารในดานการรักษาเสถียรภาพราคาดีกวาประเทศที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ
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แตทวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศในโลกที่สาม หากพิจารณาดวยความเปนกลางแลว
ตองกลาววา ขอสรุปจากการวิจัยไมชัดเจน งานวิจัยบางชิ้นบอกวา ความเปนอิสระสามารถชวยให
เสถียรภาพของราคาอยูในระดับที่ดี แตงานวิจัยบางชิ้นก็ไมพบขอคนพบดังกลาวนี้ แมในการ
พิจารณาสหสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับความแปรปรวนของอัตราเงินเฟอ
อัตราเงินเฟอนีแ้ ปรปรวนมากนอยแคไหน งานวิจัยสวนใหญจะพบวา สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว
ประเทศซึง่ ธนาคารกลางมีความเปนอิสระ อัตราเงินเฟอมีความแปรปรวนนอย ประเทศที่ธนาคาร
กลางขาดความเปนอิสระอัตราเงินเฟอมีความแปรปรวนมาก แตบทสรุปเชนนี้ไมสามารถใชไดกับ
ประเทศดอยพัฒนา
ที นี้ ถ  า หากเราหั น มาพิ จ ารณาเป า หมายการพั ฒ นาและการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
สหสัมพันธในเรือ่ งนีไ้ มชัดเจนวา การที่ธนาคารกลางมีความเปนอิสระจะสามารถเกื้อกูลขบวนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไดดีกวากรณีที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ บทสรุปเชนนี้เปนเรื่องซึ่งโต
เถียงได ยกตัวอยางเชน ถาหากเราพิจารณาในกรณีของธนาคารแหงประเทศไทย ผมคิดวาเปน
เรือ่ งซึง่ ตองยอมรับวา ในชวงชีวิตของธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตป 2485 เปนตนมา ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดทํา
หนาที่เปนเพียงธนาคารกลาง แตธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนธนาคารเพื่อการพัฒนา
(Development Bank) ดวย โดยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าใหภาคเศรษฐกิจตางๆ แตวาใน
ขบวนการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริม รวมทั้งที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาเปนกิจกรรมซึ่งสําคัญตอประเทศนั้น
ขบวนการดังกลาวนี้กอใหเกิดสิ่งที่วงวิชาการทางเศรษฐศาสตร เรียกวา การดูดซับคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (Rent Seeking) หรือการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ในทํ านองเดียวกัน ถาหากจะดูผลของความเปนอิสระของธนาคารที่มีตอการจัดสรร
ทรัพยากร ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระเกื้อกูลใหทรัพยากรในประเทศถูกใชอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาประเทศที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระหรือไม ในประเด็นนี้เปนเรื่องซึ่ง
มีงานวิจยั คอนขางนอย ทํานองเดียวกันกับเรื่องผลกระทบของความเปนอิสระของธนาคารกลางที่
มีตอการกระจายรายได ประเทศซึ่งธนาคารมีความเปนอิสระนี้ การกระจายไดดีกวาประเทศซึ่ง
ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระหรือไม ในเรื่องการกระจายรายไดก็ดี และการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพก็ดี ลวนอยูนอกเหนือหนาที่ของธนาคารกลาง ดังนั้นเปนเรื่องที่ยากที่จะไปพบ
สหสัมพันธ
กลาวโดยสรุปก็คือ คําถามที่วา ทําไมธนาคารกลางจึงตองมีความเปนอิสระ คําตอบก็คง
จะอยูที่วา บรรดาผูซึ่งสนับสนุนใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระนั้น มีความเชื่อวา ความเปน
อิสระของธนาคารกลางจะเกื้อกูลใหธนาคารกลางทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเวลาที่เรา
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จะประเมินวา ธนาคารกลางมีประสิทธิภาพในการทําหนาที่หรือไม เราก็จะตองประเมินอิงกับเปา
หมายของเศรษฐกิจของชาติเปาหมายตางๆ
2. ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย
Alex Cukierman, Steven B. Webb และ Bilin Neyapti ศึกษาธนาคารกลางประเทศ
ตางๆรวม 72 ประเทศ ในจํานวนนี้เปนประเทศที่พัฒนาแลว 21 ประเทศ และประเทศดอยพัฒนา
51 ประเทศ โดยมีการจัดอันดับความเปนอิสระของธนาคารกลาง ธนาคารซึ่งถูกจัดวามีความเปน
อิสระมาเปนอันดับหนึ่งก็คือ Deutsche Bundesbank ของประเทศเยอรมนี ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอยูอ นั ดับที่ 35 ในจํานวน 72 ประเทศ นับเปนธนาคารซึ่งมีความเปนอิสระคอนขางสูง ถาหาก
ดูจากขอมูล ดังเชนอายุการดํารงตําแหนงของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เราพบขอมูลที่เปน
ไปในทางที่ ว  า ความคงทนของตํ าแหน ง หรื อ ของเก า อี้ ผู  ว  า การธนาคารแห ง ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในชวงที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ชวง
ระหวางป 2485-2502 เรามีผูวาการ 9 คน โดยถัวเฉลี่ยอยูในตําแหนงคนละ 1 ป 10 เดือน ในชวง
ระหวางเดือนมิถนุ ายน 2502 ถึงเดือนสิงหาคม 2514 เรามีผูวาการเพียงคนเดียวดํารงตําแหนง 12
ป 6 เดือน คือ อาจารยปวย อึ๊งภากรณ ระหวางเดือนสิงหาคม 2514 ถึงเดือนกรกฎาคม 2539 เรา
มีผวู า การฯ 6 คน ถึงยุคของคุณวิจิตร สุขพินิจ โดยเฉลี่ยอยูในตําแหนงคนละ 4 ป 2 เดือน คอน
ขางยาว แตวาเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมไดกําหนดอายุ
ตําแหนงผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย ตัวเลขที่ออกมาก็อาจจะพูดไดวาคอนขางสั้น
ถาหากเราพิจารณาในรายละเอียดวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากนอย
แคไหน มีประเด็นหลากหลายที่เราตองพิจารณา
ประเด็นแรก เราดูทตี่ วั ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ประเด็นที่สอง ดูเรือ่ งอํานาจความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยวาถูกแทรกแซง
โดยฝายการเมืองหรือไม ปญหาที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Responsibility Assignment
หรือ Target Assignment
ประเด็นที่สาม ดูเรื่องอํ านาจการใชเครื่องมือ ใครควรกํ าหนดนโยบายการเงิน นี่คือ
ประเด็นปญหาที่เราเรียกกันในหมูวิชาการเศรษฐศาสตรวา Instrument Assignment
ประเด็นที่สี่ ก็คือ ปญหาเรื่องอํ านาจในการใหเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทยเปน
อํานาจที่มีขอบเขตจํากัดชัดเจนหรือไม
ประเด็นสุดทาย คือ ปญหาเรื่องความรับผิด (Accountability) ธนาคารแหงประเทศไทย
รั บผิ ดต อใคร รั บผิดต อฝา ยการเมื อง หรือรับผิดตอประชาชน มีการสรางกลไกการรับผิด
(Accountability Mechanism) ทีจ่ ะใหธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดตอประชาชนหรือไม
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ประเด็นแรก ประเด็นเรือ่ งอายุการดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อายุ
ในการดํารงตําแหนงของผูวาการฯบอกถึงความเปนอิสระ ถาผูวาการฯมีอายุยาว ผูวาการฯก็อาจ
จะมีความเปนอิสระ กฎหมายไมไดกําหนดอายุการดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
แต ก ระบวนการแต ง ตั้ ง แต ง ตั้ ง โดยฝา ยการเมือง ไมมีกระบวนการที่จะทานอํ านาจโดยฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัตใิ นบางประเทศดังเชนสหรัฐอเมริกา ประธานคณะผูวาการการธนาคารกลางแหงสหรัฐฯ
แมฝา ยบริหารเปนผูเสนอชื่อแตงตั้ง แตตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา กระบวนการถอดถอน
ในกรณีของไทยก็ถอดถอนงาย ถอดถอนโดยมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายไมไดกําหนดเงื่อนไข
ในการถอดถอนวาเมื่อไรจึงจะถอดถอนได การที่กฎหมายไมกําหนดเงื่อนไขในการถอดถอน ทําให
ฝายการเมืองถอดถอนเมื่อไรก็ได โดยพื้นฐานแลว เราจะพบวา ผูที่มีอํานาจในการควบคุมกํากับ
ดูแลกิจการโดยทั่วไปของธนาคารแหงประเทศไทย คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ถาตีความ
บทบัญญัตินี้อยางเครงครัด เราสามารถกลาวไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีความเปนอิสระ
โดยนิตินัย (de jure independence) แตในความเปนจริง เราจะพบวา ธนาคารแหงประเทศไทย
มีความเปนอิสระคอนขางมาก จนสามารถกลาวไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระ
โดยพฤตินัย (de facto independence) ไมมบี ทบัญญัติที่จะหามผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทยไปดํารงตําแหนงอื่น ผมคิดวาประเด็นนี้เปนประเด็นที่คอนขางสําคัญ เราจะพบวา ผูวาการ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยในช ว งหลั ง ๆเข า ไปดํ ารงตํ าแหน ง ในรั ฐ วิ ส ากิ จ หลายต อ หลายแห ง
แมกระทั่งไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการหลักทรัพย ซึ่งการทําหนาที่กรรมการรัฐวิสาหกิจหรือ
ทําหนาทีใ่ น กลต. นั้น อาจขัดตอหนาที่พื้นฐานของธนาคารแหงประเทศไทยเอง
ประเด็นที่สอง ในเวลาที่เราจะดูวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนอิสระหรือไม เราดูวา
ธนาคารแหงประเทศไทยถูกมอบหมายใหทํ าหนาที่ชัดเจนหรือไม อํ านาจหนาที่ทางกฎหมาย
ชัดเจนหรือไมชัดเจน อํานาจหนาที่ตามกฎหมายมากไปหรือนอยไป ประเด็นนี้เปนประเด็นที่เรา
นาจะกลับมาถกเถียงกันวา เราจะจํ ากัดอํ านาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยอยางไร
แตผมจะพูดถึงความชัดเจนหรือไมชัดเจนในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรถือเปนปญหา Targeting Assignment มีกฎหมายหลายฉบับที่พูดถึงอํานาจหนาที่
ของธนาคารแหงประเทศไทย พรบ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กําหนดหนาที่ในการออก
บัตรธนาคาร (มาตรา 21) หนาที่การเปนธนาคารของรัฐ (หมวดที่ 6) หนาที่การฟนฟูและพัฒนา
ระบบการเงิน (หมวด 5 ทวิ แกไขเพิ่มเติมป 2528) กอนหนานี้ ในพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ
ของธนาคารแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2485 มีการกําหนดหนาที่ที่ไมชัดเจน โดยกลาวถึง 'ธุรกิจ
ประเภททีพ่ ึงเปนงานของธนาคารกลาง' (ในมาตรา 12) กําหนดอยางนี้ ทําอยางไรก็ได พรก. จัด
สรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 ซึ่งเปนปที่เราเริ่มปฏิบัติตามพันธะขอ 8
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ เราเปนสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ป 2492
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แตเราละเมิดกฎขอบังคับของ IMF โดยการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple
Exchange Rate System) กฎขอบังคับของ IMF ขอ 8 เขียนไวชัดเจนวา ภาคี IMF จะตองใชระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียว ซึ่งเราเพิ่งเริ่มใชในเดือนสิงหาคม 2498 ฉะนั้นเมื่อเราใชระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นอัตราเดียว ก็ตองมีการตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน พรก. จัดสรรทุนสํารองเงิน
ตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 เปนกฎหมายจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน แลว
กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในทางบริหารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีนัย
วา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน พรบ. เงินตรา 2501
มาตรา 23 ก็บอกไวชัดเจนวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพคาของเงินบาท
และถาไปดูกฎหมายธนาคารพาณิชยและกฎหมายธุรกิจเงินทุน เราก็จะพบวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีหนาที่กํากับตรวจสอบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย
รวมทั้งสิ่งที่ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าเอง ดังเชนการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา (Central
Development Bank) เปนธนาคารเพื่อการพัฒนา ซึ่งเริ่มตั้งแตประมาณป 2499 ในแงนี้เราจะพบ
วา กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยในดานหนึ่งมากเกินไป แตในอีก
ดานหนึ่งไมชัดเจน ไมมีมาตราใดเลยที่บอกวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในการรักษา
เสถียรภาพของราคา เปดดูกฎหมายตางๆแลวไมมี นี้เปนปญหาของการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยสวนรวม Target Assignment ไมชดั เจน ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาคน
วางงาน สภาพัฒน สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงแรงงาน ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาการ
ขาดดุลการคา ธนาคารแหงประเทศไทยหรือกระทรวงพาณิชย ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด กระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายเขียนไมชัดเจน
เมื่อ Target Assignment ไมชดั เจน ยอมสรางปญหาในการบริหาร โดยอาจเกี่ยงกันทํางานและ
ไมสามารถประเมินไดวา ผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินนโยบายมีประสิทธิภาพหรือไม ใครมี
หนาที่รักษาเสถียรภาพของราคา ไมมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจน ถึงแมวาการรักษาเสถียรภาพ
ราคาควรจะเปนหนาที่พื้นฐานของธนาคารกลาง แตกฎหมายของธนาคารแหงประเทศไทยและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของไมไดพูดถึงเรื่องนี้ แตกลาวถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเปนคําที่มี
ความหมายกวางมาก ในแงนี้เราจะเห็นวา มีปญหาเรื่อง Target Assignment
ประเด็นที่สาม ถาเราจะพิจารณาวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระหรือไม
เปนอิสระ เราก็ตองมาตอบคํ าถามวา ใครเปนคนกําหนดนโยบายการเงิน นี่คือปญหาเรื่อง
Instrument Assignment อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงินกําหนดอยางชัดเจนหรือไม ถาเรา
ดูกฎหมายฉบับตางๆ มีเครื่องมือทางการเงินอยู 3 กลุม
เครื่องมือกลุมที่หนึ่ง เปนเครื่องมือที่กฎหมายใหอํานาจแกธนาคารแหงประเทศไทยโดย
เด็ดขาด ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องมือเหลานี้ เชน การซื้อ
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ขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาด (Open Market Operation) เปนอํานาจของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การกําหนดอัตราการซื้อลดตั๋วเงิน (Rediscount Rate) เปนอํานาจของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การออกธนบัตรเปนอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทย การเปนนายธนาคารของรัฐบาลเปน
อํานาจของธนาคารแหงประเทศไทย การทําหนาที่ Lender of Last Resort การทําหนาที่การเปน
นายธนาคารของสถาบันการเงิน อันนี้เปนอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทย อํานาจในการใช
เครือ่ งมือทางการเงินกลุมนี้ชัดเจน
เครื่องมือกลุมที่สอง อํานาจเปนของธนาคารแหงประเทศไทย แตธนาคารแหงประเทศไทย
จะใชอานาจนี
ํ
ไ้ ดตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เครื่องมือในกลุมนี้ เชน อัตราเงิน
สํารองตามกฎหมายที่สถาบันการเงินตองดํารง (Legal Reserve Ratio) อัตราสวนเงินสํารองกับ
สินทรัพย อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองกับเงินใหกูยืมหรือยอดเงินฝาก การควบคุมอัตรา
ดอกเบี้ย การควบคุมคาบริการ การควบคุมหลักทรัพยคํ้าประกัน การกําหนดอัตราสวนขั้นสูง
ระหวางเงินใหกยู ืมเงินลงทุนหรือภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเทียบกับเงินลงทุน
เครื่องมือกลุมที่สาม อํานาจเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะใชอํานาจโดยเอกเทศไมได รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะใชอํานาจได
ก็แตไดรบั คําแนะนําจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงคาเงินบาท การเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาค การควบคุมปริมาณสินเชื่อที่จัดสรร
โดยสถาบันการเงิน การผอนผันการถือหุนไขวในสถาบันการเงิน ฯลฯ การคานอํานาจในการใช
เครื่องมือทางการเงินในกลุมนี้เปนเหตุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปลดผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2527 เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไมสนองนโยบายการลดคา
เงินบาท
ในประเด็นนี้ กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมมีบทบัญญัติที่เปนกลไกในการแกไข
ความขัดแยง (Conflict Resolution) ในกรณีทเี่ กิดความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกับผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายธนาคารกลางในประเทศสรางกลไกดังกลาว
นี้ ยกตัวอยางเชน ในเนเธอรแลนด ถาหากธนาคารกลางขัดแยงกับรัฐบาลกลาง สามารถที่จะ
กราบทูลกษัตริย หรือในกรณีที่นิวซีแลนด ถามีความขัดแยงเกี่ยวกับเปาหมาย เชน รัฐบาลตองการ
ใหธนาคารกลางดําเนินการไมใหเงินเฟอเกิน 3% ธนาคารบอกวาจะขอเปาหมายถึง 5% เมื่อตกลง
กันไมได ธนาคารกลางสามารถรายงานประชาชนและรายงานประธานสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
เปนตน กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมมีกลไกในการไกลเกลี่ยขอพิพาท เวลามีความขัดแยง
เกิดขึน้ มักจะจบดวยการที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ถาไมลาออกก็ถูกถอดออก
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ประเด็นที่สี่ ในการทีจ่ ะดูวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระหรือไม ก็ตองดูวา
อํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการใหเงินกูแกรัฐบาลมีขีดจํ ากัดหรือไม ถากฎหมาย
กําหนดขีดจํากัดการใหกูยืม ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะมีเกราะปองกันการแทรกแซง ถาไมมี
ขีดจํากัดในการใหเงินกูแกรัฐบาล ฝายการเมืองจะเขาไปแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยไดงาย
ประเด็นทีต่ อ งพิจารณาตอไปก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการใหกูเงินหรือไม
เวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกูแกธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ หรือเวลาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยใหเงินกูแกบริษัทเงินทุนที่มีปญหา ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการกําหนด
เงื่อนไขของเงินกู แตเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกูแกรัฐบาล กระทรวงการคลังเปนคน
กําหนดเงือ่ นไข เชน ระยะเวลาของเงินกู อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขี่
คอธนาคารแหงประเทศไทยอยู ถาหากจะใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากขึ้น จะ
ตองใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอิสระในการกําหนดเงื่อนไขเงินกู ขอบเขตในการกูก็มีสวนในการ
ทําลายความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดใหกูแกรัฐบาล
ไมไดใหกูแกสถาบันการเงินในฐานะที่เปน Lender of Last Resort เทานั้น แตธนาคารแหงประเทศ
ไทยยังใหกกู บั ภาคเอกชนที่ไมใชสถาบันการเงิน ใหกูในเวลาที่พยุงราคาสินคาเกษตร ใหกูแกพอ
คาสงออก ธนาคารแหงประเทศไทยรุกลํ้าเขาไปทําหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา เมื่อขอบเขตกวาง
ขวางอยางนี้ โดยมิไดอยูในปริมณฑลของภาคเศรษฐกิจการเงิน ยอมเปดชองใหฝายการเมือง
แทรกแซงกดดันใหปลอยเงินกูใหภาคเศรษฐกิจที่ไมใชภาคเศรษฐกิจการเงิน
ทายที่สุดปญหาเรื่องความรับผิด (Accountability) ในทางกฎหมายธนาคารแหงประเทศ
ไทยขึน้ ตอกระทรวงการคลัง เพราะเหตุวาการแตงตั้งถอดถอนกระทําโดยมติคณะรัฐมนตรี โดยการ
เสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลไกที่จะทําใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิด
ตอประชาชนไมมี หากในบางยุคสมัย ธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิดตอประชาชน ก็เปน
เรือ่ งของผูบ ริหารธนาคารแหงประเทศไทยในยุคสมัยนั้น มิใชเพราะเหตุวา เกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย ความรับผิดมีความสําคัญตอความเปนอิสระ ถาหากวาธนาคารแหงประเทศไทยมีความ
รับผิดตอฝายการเมือง ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะไมมีความเปนอิสระ แตถามีกลไกความรับผิด
(Accountability Mechanism) ที่ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดตอประชาชน ในแงนี้
ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะมีความเปนอิสระมากกวาในกรณีที่มีความรับผิดตอฝายการเมือง
3. ความเปนอิสระโดยนิตินัยกับความเปนอิสระโดยพฤตินัย
ในการพิจารณาความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย เราตองแยกแยะใหเห็น
ความแตกตางระหวางความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure independence) กับความเปนอิสระ
โดยพฤตินัย (de facto independence) กลาวโดยทั่วไป ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปน
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อิสระคอนขางมากในการกําหนดนโยบายการเงิน โดยที่อาจมีความเปนอิสระมากจนเกินไป และ
อาจจะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของวิกฤติการณการเงินป 2540 ในประเด็นที่วา ถาดูตาม
กฎหมาย คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและกํากับการ
ดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทย แตวานับตั้งแตกอตั้งธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485
เปนตนมา จารีตในทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยนําเรื่องนโยบายการเงินเขาบรรจุ
ไวในวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยเลย ดังนั้นคณะกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยไมมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการเงิน นโยบายการเงินไมเพียงแตจะอยูใน
ปริ ม ณฑลของวั ง บางขุ น พรหมเท า นั้ น แต ยั ง เป น ปริ ม ณฑลของวั ง บางขุ น พรหมที่ ไ ม ใ ช
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย ที่นี้ถาหากวาทานดูนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
โดยนิตินัยคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนมีหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน แตในทางปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยนําเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
เขาสูท ปี่ ระชุมคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน นี้เปนจารีตที่เปนมา 50 ป เพราะวา
กรรมการทุ น รั ก ษาระดั บฯมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยและมีปลัดกระทรวง 2 กระทรวงนั่งอยูดวย จารีตเชนนี้เองที่ทําใหธนาคารแหง
ประเทศไทยมีความเปนอิสระคอนขางสูงในการกําหนดนโยบาย ถาไมพูดถึงการแทรกแซงของฝาย
การเมืองในการกดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า การแทรกแซง
นโยบายอั ต ราแลกเปลี่ ย นเกื อ บจะไม มี เ ลย ด ว ยป ญ หาความขั ด แย ง ภายในของธนาคาร
แหงประเทศไทยเอง การมีความเปนอิสระคอนขางมากเปนสาเหตุสวนหนึ่งของวิกฤติการณ
การเงินในป 2540
เมือ่ พิจารณาถึงองคกรที่จะมาควบคุมธนาคารแหงประเทศไทย มีแนวคิดอยู 2 แนวคิด
ใหญๆ แนวคิดแรกวาดวย Conservative Central Banker แนวคิดนี้มีอยูวา ธนาคารกลางควรจะ
มีแนวความคิดอนุรักษนิยมมากกวาความอนุรักษนิยมโดยถัวเฉลี่ยของสังคม เพราะวา ธนาคาร
กลางมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการเงิน ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม ทําอยางไรจึงจะได Conservative Central Banker
ระบบทีเ่ รามีอยูในขณะนี้ ก็คือ ระบบที่แตงตั้งโดยฝายบริหาร โดยไมมีการตรวจสอบ โดยไมมีการ
คานอํานาจ ระบบที่นักเศรษฐศาสตรบางคนเสนอ เชน Milton Friedman เสนอใหฝายนิติบัญญัติ
เปนผูแ ตงตัง้ ผูวาการธนาคารกลาง อันนี้เปนระบบที่สอง ระบบที่สาม ก็คือระบบของ Federal
Reserve แหงสหรัฐอเมริกา ระบบที่ฝายบริหารเปนผูเสนอชื่อ แตตองไดรับความเห็นชอบจากฝาย
นิตบิ ญ
ั ญัติ เราสามารถที่จะวิเคราะหไดวา แตละระบบมีขอดีขอเสียแตกตางกันอยางไร อันนี้เปน
แนวความคิดกระแสแรกคือ แนวความคิดเรื่อง Conservative Central Banker
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แนวความคิดที่สอง Principal - Agent Approach ระบบความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจาง ตามแนวคิดนี้ รัฐบาลเปนนายจาง ผูวาการธนาคารกลางเปนลูกจาง การแตงตั้ง
ผูว า การธนาคารกลางใชการทําสัญญา สัญญามีลักษณะเปน Performance Contract สัญญา
ระบุชดั เจนวา ธนาคารกลางมีหนาที่อะไร สวนใหญสัญญาลักษณะนี้จะระบุวา ธนาคารกลางมี
หนาทีใ่ นการรักษาเสถียรภาพของราคา มีเปาหมายเกี่ยวกับเงินเฟอ (Inflation Targeting) ดังเชน
ไมใหเงินเฟอเกินกวาปละ 5% คนที่จะรับจางเปนผูวาการธนาคารกลางตองตกลงกับนายจางคือ
รัฐบาล แลวก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการธนาคารกลางทุกปวา ผูวาการ
ธนาคารกลางคนนี้ไดปฏิบัติหนาที่ตรงตามสัญญาการจางหรือไม ถาผูวาการธนาคารกลางมี
ผลงานดี ก็จะตออายุสัญญาการจาง แตในการทําสัญญานี้ตองรายงานตอรัฐสภา ตองรายงาน
ตอประชาชน ผูวาการธนาคารธนาคารกลางภายใตระบบ Principal - Agent ตองรายงานตอ
ประชาชน ระบบนี้เริ่มใชที่นวิ ซีแลนดใน พ.ศ. 2532 มีการแกกฎหมาย Reserve Bank of New
Zealand 1989 อังกฤษก็ดําเนินตามแนวนี้ แตไมไดไปอยางเต็มรูปอยางนิวซีแลนด หลายประเทศ
ในขณะนี้ กํ าลั ง พิ จ ารณาปฏิ รู ป ระบบธนาคารกลางตามแนวทางนี้ ในเวลาที่ ธ นาคารกลาง
ไมสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาตามเปาหมายที่ปรากฏในสัญญา ธนาคารกลางก็ตองเสนอ
Inflation Report อธิบายวา ทําไมธนาคารกลางไมสามารถรักษาอัตราเงินเฟอใหตํ่ากวาเปาหมาย
ทีก่ าหนด
ํ
การทีเ่ งินเฟอสูงกวาเปาหมายที่กําหนดเปนความผิดของธนาคารกลางหรือไม หรือเปน
เพราะรัฐบาลใชจา ยเงินมากเกินไป เหตุที่เกิดขึ้นสุดวิสัยความสามารถ สุดวิสัยอํานาจหนาที่ของ
ธนาคารกลางหรือไม
กลาวโดยสรุปก็คือ ระบบธนาคารกลางมีไดอยางนอย 2 ระบบ ระบบแรก ก็คือ ระบบ
Conservative Central Banker ซึง่ จะแตงตั้งโดยฝายบริหารอยางที่เปนอยูในปจจุบัน หรือจะ
แตงตัง้ โดยฝายนิติบัญญัติ หรือแตงตั้งโดยฝายบริหารโดยความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติ หรือ
จะเปลี่ยนไปใชกลไกตลาดสุดขั้ว ก็คือ ระบบที่สองอันไดแกระบบการทําสัญญาจางผูวาการ
ธนาคารกลาง
ไมมีธนาคารกลางในประเทศใดที่มีความเปนอิสระจากรัฐบาล (Independence from
The Government) ความเปนอิสระนี้มิใชเพื่อใหธนาคารกลางเปนรัฐเอกราช อยางมากที่สุดก็มี
ความเปนอิสระภายในกรอบของรัฐบาล (Independence Within The Government) นอกจากนี้
ยั ง ต อ งเปนความเปนอิสระที่มีความรับผิด ซึ่งในขณะนี้เปนความรับผิดที่มีตอฝายการเมือง
กฎหมายไมไดสราง Accountability Mechanism ทีจ่ ะใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิด
ตอประชาชน
นอกจากความเปนอิสระตองมาคูกับความรับผิดแลว ความเปนอิสระตองมาคูกับความ
สามารถ ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระ แตธนาคารแหงประเทศไทยมีความสามารถ
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ในการนําระบบเศรษฐกิจไทยรวงหลนไปสูหุบเหวแหงหายนะทางเศรษฐกิจดังที่เกิดขึ้น เราจะชอบ
ความเปนอิสระเชนนี้หรือไม ผมตั้งขอกังขาเกี่ยวกับความสามารถในทางวิชาการของธนาคารแหง
ประเทศไทยในชวง 10 ปนี้ ผมคิดวาความสามารถทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยตกตํ่า
มาเรื่อยๆ ไมตองไปพูดถึงความเสื่อมทรามทางดานจริยธรรม ดูงานวิชาการของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึง่ มีนอ ยมาก แลวก็มิใชงานวิชาการที่ตอบปญหาของนโยบาย ยกตัวอยางเชน ตอนที่
จะเขาสูแ นวทางเสรีทางการเงิน ไมไดมีการวิจัยอยางลุมลึกวา เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเดินบนเสน
ทางเสรีนยิ มทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจไทยจะตองเผชิญและจัดการกับปญหาอะไรบาง อยาวา
แตการทําวิจยั แมแตการติดตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยตางๆ ผมก็ยังสงสัยวามีการติดตาม
กันบางหรือไม ผมขอยํ้าวาความเปนอิสระตองมาคูกับความสามารถ
ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยตองการความเปนอิสระ ธนาคารแหงประเทศไทยตอง
เลือกทําหนาที่ในสวนที่ไมเกี่ยวพันกับฝายการเมือง จะตองพยายามเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับการเมือง
ถาหากวาธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ที่อํานาจและความรับผิดชอบขั้นสุดทายขึ้นอยูกับฝาย
การเมือง ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถมีความเปนอิสระได
ความเปนอิสระยังจะตองมากับความนาเชื่อถือ ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยจะมี
ความนาเชื่อถือ ผมคิดวาเรื่องพื้นฐานก็คือ จริยธรรมของผูคนในวังบางขุนพรหมตองสูงกวา
จริยธรรมของประชาชนโดยถัวเฉลี่ยในสังคมไทยโดยสวนรวม ธนาคารแหงประเทศไทยจะตอง
หลีกเลี่ยงการทํ าหนาที่ซึ่งมีชองทางในการดูดซับสวนเกินในทางเศรษฐกิจ ถาหากวาธนาคาร
แหงประเทศไทยไปทําหนาที่ที่มีชองทางในการดูดซับสวนเกินในทางเศรษฐกิจ ประชาชนก็ตั้งขอ
คลางแคลงใจได ผมไดเสนอวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรจะเลิกทําหนาที่เปนธนาคารเพื่อการ
พัฒนา อาจารยปวย อึ๊งภากรณพูดอยูเสมอเมื่อ 30 ปที่แลววา ธนาคารกลางในประเทศ
ดอยพัฒนาทําหนาทีเ่ ปนธนาคารกลางเพียงอยางเดียวไมพอ ธนาคารกลางในประเทศดอยพัฒนา
จะตองทําหนาที่เปน Development Bank ดวย เพือ่ ชวยใหประเทศดอยพัฒนาถูกปลดออกจาก
คําวาดอยพัฒนา นี้เปนความเห็นของทานอาจารยปว ยเมื่อ 30 ปที่แลว แลวธนาคารแหงประเทศ
ไทยก็ไดมีบทบาทในการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ
เริ่ ม ต น จากการให สิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ตํ่ าแก ก ารค า ข า วระหว า งประเทศเมื่ อ ประมาณป
2498-2499 แลวตอมาก็ใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าแกกิจกรรมการเกษตรกรรม กิจกรรมการผลิต
เพื่อการสงออก อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labour - Intensive Industry) เปนตน แตการ
ทําหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนานี้ ผมคิดวาหมดความจําเปนไปแลวในปจจุบัน ในเวลานี้เรามี
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อ 30 ปที่แลวไมมี เวลานี้เรามี
บรรษั ท เงิ น ทุ นอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย เรามี บ รรษั ท เงิ น ทุ นอุ ต สาหกรรมขนาดย อ ม
เรามีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เรามีธนาคารอาคารสงเคราะห เรามีธนาคารเพื่อการ
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สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไมจําเปนตองมาทําหนาที่นี้ หนาที่นี้
ถาทําเมือ่ ใดก็ตอ งถูกฝายการเมืองแทรกแซงเมื่อนั้น ฝายการเมืองจะกดดันใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ ตําแก
่ กลุมผลประโยชนที่สนับสนุนฝายการเมือง
ในดานการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ผมเสนอวา ธนาคารแหงประเทศไทยควร
จะตองเปลีย่ นแปลงปรัชญาในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ตั้งแตป 2485 เปนตนมา
ธนาคารแหงประเทศไทยยึดถือปรัชญา 'สถาบันการเงินลมไมได' ถาลม ธนาคารแหงประเทศไทย
ก็จะเขาไปคํ้ายันไมใหลม ปรัชญา 'สถาบันการเงินลมมิได' แทนทีจ่ ะทําใหสถาบันการเงินมั่นคง
กลับทําลายความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน ประชาชนที่มีเงินฝาก เวลาที่จะ
เลือกสถาบันการเงินก็ดูเฉพาะดอกเบี้ย ที่ไหนอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะไปฝากที่นั่น ไมดูวาสถาบันการ
เงินนั้นมีความมั่นคงหรือไม ผูบริหารสถาบันการเงินรูอยูวา ถาเมื่อไรสถาบันการเงินของตนมี
ปญหา ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองเขามาอุม ผูบริหารก็ไมไดใชความระมัดระวังในการจัดสรร
เงินใหกู รวมทั้งการผันทรัพยากรตางๆจากสถาบันการเงินไปใหแกกิจการของตนเองและพวกพอง
ผูถือหุนหรือเจาของสถาบันการเงินก็ไมไปตรวจสอบผูบริหาร เพราะมีความมั่นใจวา ถามีปญหา
เมือ่ ไร ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะเขามาชวยเมื่อนั้น ดวยเหตุดังนี้ ปรัชญา "สถาบันการเงินลมไม
ได" จึงกอปญหาที่ทางเศรษฐศาสตรเรียกวา Moral Hazard ปรัชญา 'สถาบันการเงินลมไมได'
แทนที่จะทําใหสถาบันการเงินมั่นคง กลับทําลายความมั่นคงของสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน
จึงจําเปนตองเปลี่ยน ผมมีขอเสนอใหยกเลิกยึดถือปรัชญานี้ ผมตองการใหสถาบันการเงินประกัน
เงินฝากกันเอง ผมตองการใหประชาชนรับผิดชอบเงินฝากของตัวเอง การเอาเงินทองไปฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มีสภาพเสมือนหนึ่งการเอาเงินไปลงทุน ผมตองการใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยางเต็มที่ แลวก็มีการจัดอันดับสถาบัน
การเงิน เสร็จแลวใหเปนหนาที่ของประชาชนในการตัดสินใจวาจะเลือกฝากเงินทองของตนเอง
ไวกับสถาบันการเงินใด เวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยลงโทษสถาบันการเงิน มีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแตเพียงวา มีการลงโทษสถาบันการเงินกี่แหง แตไมเคยเปดเผยชื่อสถาบันการ
เงินที่ถูกลงโทษ ตอไปนี้จะตองเปดเผยชื่อ เพื่อที่จะใหผูบริหารสถาบันการเงินระมัดระวังในการ
บริหารมากขึ้น การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนหนาที่ซึ่งสามารถกอใหเกิดการดูด
ทรัพยสว นเกินทางเศรษฐกิจได เพราะผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเอาหูไปนาเอาตา
ไปไรเพื่อแลกกับผลประโยชนสวนบุคคลได ตัวอยางที่เห็นชัดเจนก็คือ กรณีของธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยควรจะจัดการอยางฉับพลันและเฉียบขาดเมื่อพบปญหา
ตัง้ แตป 2536 แตก็ปลอยปละละเลยจนกลายเปนภาระของสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น ถาหากจะ
ถามวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรทําหนาที่อะไร ผมคิดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรทํา
หนาที่ที่ฝายบริหารมีอํานาจ ไมควรมีหนาที่ที่ทําลายความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย
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ไมควรไปทําหนาที่ซึ่งเปดชองใหสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลตอความนาเชื่อถือ
ของธนาคารแหงประเทศไทย หลักการกวางๆก็มีอยูเทานี้
4. จริยธรรมของผูนําธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามจะสรางจารีตที่จะไมใหพนักงานระดับสูงไปเกี่ยวของกับ
ธุรกิจเอกชน ถาหากวาทานอานหนังสือ เศรษฐกิจแหงประเทศไทย ซึง่ อาจารยปวย อึ๊งภากรณ
และคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เปนผูเขียน ในหนังสือเลมนี้มีอยูบทหนึ่งเรื่อง "ธรรมะทางเศรษฐกิจ"
รวมทัง้ ในบทความที่สําคัญ เรื่อง "ศิลปะการบริหารธนาคารกลาง" ซึง่ เปนบทบรรยายของอาจารย
ปวย ที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พูดอยางชัดเจนวา ไมให
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทยไปเกี่ยวของกับธุรกิจเอกชน ผมคิดวานี้เปนจารีตที่ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตเมื่อแรกกอตั้งป 2485 ยึดถือมาโดยตลอด จนผมเคยบอกวานี่เปน
พรหมจรรยของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทย แตวาในชวงหลังพรหมจรรยนี้ก็เริ่มสูญเสียไป
ในตอนที่มีขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไปเลนหุน ทั้งๆที่ดํารงตําแหนงอยู
ใน กลต. ดวย ธนาคารแหงประเทศไทยก็โตวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีระเบียบวา การซื้อหุน
ถาเปนการซือ้ เพื่อการลงทุนทําได แตการซื้อเพื่อการเก็งกําไรทําไมได ในทางปฏิบัติเราจะแยกแยะ
ไดอยางไร ระหวางการซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุนกับการซื้อหลักทรัพยเพื่อการเก็งกําไร การซื้อ
หลักทรัพยในยามทีร่ าคาถูกแลวขายเมื่อราคาแพง จะไมถือเปนการลงทุนหรอกหรือ แตหลังจากที่
มีการวิพากษวิจารณเปนอยางมาก ภายในวังบางขุนพรหมก็มีการสังคายนาวา ระดับใดเลนหุน
ไมได ซึ่งเปนการแกปญหาหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแลว ผมอยากจะกลาววา ความ
ซื่อสัตยสุจริตของบรรดาผูนําธนาคารแหงประเทศไทยในอดีตเปนผลมาจากการที่คนเหลานั้นไมได
เกีย่ วของกับธุรกิจเอกชน แตพอมาถึงชวงหลัง ชวง 20 ปที่ผานมาที่เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยระดับสูงเริ่มเลนหุน หรือเริ่มเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางธุรกิจ ผูคนในสังคมไทยก็เริ่มตั้งขอ
กังขาเกีย่ วกับความซื่อสัตยสุจริตของพนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย
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