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บทบาทและความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย

1. เหตใุดธนาคารกลางจึงตองมีความเปนอิสระ

ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร แนวความคิดวาดวยความเปนอิสระของธนาคารกลางมิใช 
ส่ิงที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในหมูนักเศรษฐศาสตรเองมีนักเศรษฐศาสตรบางสํ านักที่ไมเชื่อเร่ือง
ความเปนอิสระของธนาคารกลาง นักเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญที่ไมเห็นดวยกับการที่จะใหธนาคาร
กลางมคีวามเปนอิสระ คนหนึ่งก็คือ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) แหงสํ านักเศรษฐศาสตร
ชคิาโก ซึ่งเคยไดรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรมากอน (Friedman 1962 ; 1985) แตโดย
ทัว่ไปแลวนักเศรษฐศาสตรสํ านัก Rational Expectations เอนเอยีงไปขางที่จะใหธนาคารกลางมี
ความเปนอิสระ ความเปนอิสระของธนาคารกลางนี้มีความสํ าคัญอยางไร ความเปนอิสระของ
ธนาคารมีผลกระทบตอปฏิบัติการของธนาคารกลาง มีผลกระทบตอการทํ าหนาที่ของธนาคาร
กลาง สํ านกัความคิดที่สนับสนุนใหธนาคารมีความเปนอิสระ มีความเชื่อวา ถาหากใหธนาคาร
กลางมีความเปนอิสระ ธนาคารกลางจะสามารถทํ าหนาที่ที่ตัวเองไดรับมอบหมายอยางมี 
ประสิทธิภาพมากกวาในกรณีที่ไมมีความเปนอิสระหรือถูกแทรกแซงโดยอํ านาจของฝายการเมือง 
ถาหากจะแยกแยะแจกแจงดูผลปฏิบัติการ (Performance) ของธนาคารกลางในดานตางๆแลว  
ก็คงเปนประเด็นที่สามารถมีขอโตแยง มีวิวาทะไดวา ธนาคารสมควรจะมีความเปนอิสระหรือไม 
การศึกษาขอเท็จจริงในเรื่องสหสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับผลปฏิบัติการ
ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ของธนาคารกลาง เปนเรื่องซึ่งถาจะกลาวดวยความ
เปนกลาง ก็เรียกไดวายังไมมีขอยุติ

ถาเราจะดูวาอะไรคือผลปฏิบัติการทางเศรษฐกิจของธนาคารกลาง เราก็คงจะตองแยก
แยะดบูทบาทหนาทีใ่นดานตางๆ โดยจํ าแนกออกเปน 4 ดาน ไดแก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
การเตบิโตทางเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ และการกระจายรายได แลวเจาะลึก
ลงไปในแตละดานดูวา ธนาคารกลางของประเทศที่มีความเปนอิสระนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี
กวาประเทศทีธ่นาคารกลางไมมีความเปนอิสระหรือไม ยกตัวอยางเชน ในหมูนักเศรษฐศาสตรมี
ความเชือ่กนัโดยทัว่ไปวา ธนาคารกลางควรจะมีหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพของราคา เปนความ
จริงหรือไมที่วา ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาไดดี
กวาประเทศซึง่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ งานวิจัยในประเด็นนี้พบวา ถามีการแยกระหวาง
ประเทศทีพ่ฒันาแลวกับประเทศดอยพัฒนา สหสัมพันธในเรื่องนี้คอนขางชัดเจน สํ าหรับประเทศที่
พฒันาแลว โดยผลการวิจัยจํ านวนมากยืนยันวา ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระจะมีผล
ปฏิบัติการในดานการรักษาเสถียรภาพราคาดีกวาประเทศที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ
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แตทวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศในโลกที่สาม หากพิจารณาดวยความเปนกลางแลว 
ตองกลาววา ขอสรุปจากการวิจัยไมชัดเจน งานวิจัยบางชิ้นบอกวา ความเปนอิสระสามารถชวยให
เสถียรภาพของราคาอยูในระดับที่ดี แตงานวิจัยบางชิ้นก็ไมพบขอคนพบดังกลาวนี้ แมในการ
พิจารณาสหสัมพันธระหวางความเปนอิสระของธนาคารกลางกับความแปรปรวนของอัตราเงินเฟอ 
อัตราเงนิเฟอนีแ้ปรปรวนมากนอยแคไหน งานวิจัยสวนใหญจะพบวา สํ าหรับประเทศที่พัฒนาแลว 
ประเทศซึง่ธนาคารกลางมีความเปนอิสระ อัตราเงินเฟอมีความแปรปรวนนอย ประเทศที่ธนาคาร
กลางขาดความเปนอิสระอัตราเงินเฟอมีความแปรปรวนมาก แตบทสรุปเชนนี้ไมสามารถใชไดกับ
ประเทศดอยพัฒนา

ทีนี้ถ าหากเราหันมาพิจารณาเปาหมายการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
สหสมัพนัธในเรือ่งนีไ้มชัดเจนวา การที่ธนาคารกลางมีความเปนอิสระจะสามารถเกื้อกูลขบวนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไดดีกวากรณีที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระ บทสรุปเชนนี้เปนเรื่องซึ่งโต
เถยีงได ยกตวัอยางเชน ถาหากเราพิจารณาในกรณีของธนาคารแหงประเทศไทย ผมคิดวาเปน
เร่ืองซึง่ตองยอมรับวา ในชวงชีวิตของธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตป 2485 เปนตนมา ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดทํ า
หนาที่เปนเพียงธนาคารกลาง แตธนาคารแหงประเทศไทยทํ าหนาที่เปนธนาคารเพื่อการพัฒนา
(Development Bank) ดวย โดยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าใหภาคเศรษฐกิจตางๆ แตวาใน
ขบวนการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าใหแกอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริม รวมทั้งที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาเปนกิจกรรมซึ่งสํ าคัญตอประเทศนั้น 
ขบวนการดังกลาวนี้กอใหเกิดสิ่งที่วงวิชาการทางเศรษฐศาสตร เรียกวา การดูดซับคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (Rent Seeking) หรือการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
 ในทํ านองเดียวกัน ถาหากจะดูผลของความเปนอิสระของธนาคารที่มีตอการจัดสรร
ทรัพยากร ประเทศซึ่งธนาคารกลางมีความเปนอิสระเกื้อกูลใหทรัพยากรในประเทศถูกใชอยางมี
ประสิทธภิาพมากกวาประเทศที่ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระหรือไม ในประเด็นนี้เปนเรื่องซึ่ง
มงีานวจิยัคอนขางนอย ทํ านองเดียวกันกับเร่ืองผลกระทบของความเปนอิสระของธนาคารกลางที่
มีตอการกระจายรายได ประเทศซึ่งธนาคารมีความเปนอิสระนี้ การกระจายไดดีกวาประเทศซึ่ง
ธนาคารกลางขาดความเปนอิสระหรือไม ในเรื่องการกระจายรายไดก็ดี และการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพก็ดี ลวนอยูนอกเหนือหนาที่ของธนาคารกลาง ดังนั้นเปนเรื่องที่ยากที่จะไปพบ
สหสัมพันธ

กลาวโดยสรปุกคื็อ คํ าถามที่วา ทํ าไมธนาคารกลางจึงตองมีความเปนอิสระ คํ าตอบก็คง
จะอยูที่วา บรรดาผูซึ่งสนับสนุนใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระนั้น มีความเชื่อวา ความเปน
อิสระของธนาคารกลางจะเกื้อกูลใหธนาคารกลางทํ าหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเวลาที่เรา
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จะประเมนิวา ธนาคารกลางมีประสิทธิภาพในการทํ าหนาที่หรือไม เราก็จะตองประเมินอิงกับเปา
หมายของเศรษฐกิจของชาติเปาหมายตางๆ

2. ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย

Alex Cukierman, Steven B. Webb และ Bilin Neyapti ศึกษาธนาคารกลางประเทศ
ตางๆรวม 72 ประเทศ ในจํ านวนนี้เปนประเทศที่พัฒนาแลว 21 ประเทศ และประเทศดอยพัฒนา 
51 ประเทศ โดยมกีารจัดอันดับความเปนอิสระของธนาคารกลาง ธนาคารซึ่งถูกจัดวามีความเปน
อิสระมาเปนอันดับหนึ่งก็คือ Deutsche Bundesbank ของประเทศเยอรมนี ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอยูอันดบัที ่35 ในจํ านวน 72 ประเทศ นับเปนธนาคารซึ่งมีความเปนอิสระคอนขางสูง ถาหาก
ดูจากขอมลู ดังเชนอายุการดํ ารงตํ าแหนงของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เราพบขอมูลที่เปน
ไปในทางที่ว า ความคงทนของตํ าแหนงหรือของเกาอี้ผู ว าการธนาคารแหงประเทศไทย 
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในชวงที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ชวง
ระหวางป 2485-2502 เรามีผูวาการ 9 คน โดยถัวเฉลี่ยอยูในตํ าแหนงคนละ 1 ป 10 เดือน ในชวง
ระหวางเดอืนมถินุายน 2502 ถึงเดือนสิงหาคม 2514 เรามีผูวาการเพียงคนเดียวดํ ารงตํ าแหนง 12 
ป 6 เดอืน คือ อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ระหวางเดือนสิงหาคม 2514 ถึงเดือนกรกฎาคม 2539 เรา
มผูีวาการฯ 6 คน ถึงยุคของคุณวิจิตร สุขพินิจ โดยเฉลี่ยอยูในตํ าแหนงคนละ 4 ป 2 เดือน  คอน
ขางยาว แตวาเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมไดกํ าหนดอายุ
ตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตัวเลขที่ออกมาก็อาจจะพูดไดวาคอนขางสั้น
 ถาหากเราพจิารณาในรายละเอียดวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากนอย
แคไหน มีประเด็นหลากหลายที่เราตองพิจารณา
 ประเด็นแรก เราดทูีตั่วผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
 ประเด็นที่สอง ดูเร่ืองอ ํานาจความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยวาถูกแทรกแซง
โดยฝายการเมืองหรือไม ปญหาที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Responsibility Assignment
หรือ Target Assignment
 ประเด็นที่สาม ดูเร่ืองอํ านาจการใชเครื่องมือ ใครควรกํ าหนดนโยบายการเงิน นี่คือ
ประเดน็ปญหาที่เราเรียกกันในหมูวิชาการเศรษฐศาสตรวา Instrument Assignment
 ประเด็นที่ส่ี ก็คือ ปญหาเรื่องอํ านาจในการใหเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทยเปน
อํ านาจที่มีขอบเขตจํ ากัดชัดเจนหรือไม
 ประเด็นสุดทาย คือ ปญหาเรื่องความรับผิด (Accountability) ธนาคารแหงประเทศไทย 
รับผิดตอใคร รับผิดตอฝายการเมือง หรือรับผิดตอประชาชน มีการสรางกลไกการรับผิด 
(Accountability Mechanism) ทีจ่ะใหธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดตอประชาชนหรือไม
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ประเด็นแรก ประเดน็เรือ่งอายุการดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อายุ
ในการด ํารงต ําแหนงของผูวาการฯบอกถึงความเปนอิสระ ถาผูวาการฯมีอายุยาว ผูวาการฯก็อาจ
จะมคีวามเปนอสิระ กฎหมายไมไดกํ าหนดอายุการดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
แตกระบวนการแตงตั้งแตงตั้งโดยฝายการเมือง ไมมีกระบวนการที่จะทานอํ านาจโดยฝาย 
นติิบัญญติัในบางประเทศดังเชนสหรัฐอเมริกา ประธานคณะผูวาการการธนาคารกลางแหงสหรัฐฯ  
แมฝายบรหิารเปนผูเสนอชื่อแตงตั้ง แตตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา กระบวนการถอดถอน
ในกรณีของไทยก็ถอดถอนงาย ถอดถอนโดยมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายไมไดกํ าหนดเงื่อนไข 
ในการถอดถอนวาเมื่อไรจึงจะถอดถอนได การที่กฎหมายไมกํ าหนดเงื่อนไขในการถอดถอน ทํ าให
ฝายการเมอืงถอดถอนเมื่อไรก็ได โดยพื้นฐานแลว เราจะพบวา ผูที่มีอํ านาจในการควบคุมกํ ากับ 
ดูแลกจิการโดยทั่วไปของธนาคารแหงประเทศไทย คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ถาตีความ
บทบัญญัตินี้อยางเครงครดั เราสามารถกลาวไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีความเปนอิสระ
โดยนิตินัย (de jure independence) แตในความเปนจริง เราจะพบวา ธนาคารแหงประเทศไทย 
มคีวามเปนอสิระคอนขางมาก จนสามารถกลาวไดวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระ
โดยพฤตินัย (de facto independence) ไมมบีทบญัญัติที่จะหามผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทยไปด ํารงต ําแหนงอื่น ผมคิดวาประเด็นนี้เปนประเด็นที่คอนขางสํ าคัญ เราจะพบวา ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยในชวงหลังๆเขาไปดํ ารงตํ าแหนงในรัฐวิสากิจหลายตอหลายแหง  
แมกระทั่งไปดํ ารงตํ าแหนงในคณะกรรมการหลักทรัพย ซึ่งการทํ าหนาที่กรรมการรัฐวิสาหกิจหรือ
ท ําหนาทีใ่น กลต. นั้น อาจขัดตอหนาที่พื้นฐานของธนาคารแหงประเทศไทยเอง

ประเด็นที่สอง ในเวลาที่เราจะดูวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนอิสระหรือไม เราดูวา 
ธนาคารแหงประเทศไทยถูกมอบหมายใหทํ าหนาที่ชัดเจนหรือไม อํ านาจหนาที่ทางกฎหมาย 
ชัดเจนหรือไมชัดเจน อํ านาจหนาที่ตามกฎหมายมากไปหรือนอยไป ประเด็นนี้เปนประเด็นที่เรา 
นาจะกลับมาถกเถียงกันวา เราจะจํ ากัดอํ านาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยอยางไร  
แตผมจะพูดถึงความชัดเจนหรือไมชัดเจนในการกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรถือเปนปญหา Targeting Assignment มกีฎหมายหลายฉบับที่พูดถึงอํ านาจหนาที่
ของธนาคารแหงประเทศไทย พรบ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กํ าหนดหนาที่ในการออก
บัตรธนาคาร (มาตรา 21) หนาที่การเปนธนาคารของรัฐ (หมวดที่ 6) หนาที่การฟนฟูและพัฒนา
ระบบการเงนิ (หมวด 5 ทวิ แกไขเพิ่มเติมป 2528) กอนหนานี้ ในพระราชกฤษฎีกากํ าหนดกิจการ
ของธนาคารแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2485 มีการกํ าหนดหนาที่ที่ไมชัดเจน โดยกลาวถึง 'ธุรกิจ
ประเภททีพ่ึงเปนงานของธนาคารกลาง' (ในมาตรา 12) กํ าหนดอยางนี้ ทํ าอยางไรก็ได พรก. จัด
สรรทนุส ํารองเงินตราเกินจํ านวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 ซึ่งเปนปที่เราเริ่มปฏิบัติตามพันธะขอ 8 
ของกองทนุการเงนิระหวางประเทศ 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
แลกเปลีย่นอตัราเดียว ก็ตองมีการตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน พรก. จัดสรรทุนสํ ารองเงิน
ตราเกนิจ ํานวนธนบัตรออกใช พ.ศ. 2498 เปนกฎหมายจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน แลว
ก ําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในทางบริหารทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีนัย
วา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน พรบ. เงินตรา 2501 
มาตรา 23 กบ็อกไวชัดเจนวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่รักษาเสถียรภาพคาของเงินบาท 
และถาไปดูกฎหมายธนาคารพาณิชยและกฎหมายธุรกิจเงินทุน เราก็จะพบวา ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีหนาที่กํ ากับตรวจสอบธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย 
รวมทั้งสิ่งที่ธนาคารแหงประเทศไทยทํ าเอง ดังเชนการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา (Central 
Development Bank) เปนธนาคารเพื่อการพัฒนา ซึ่งเริ่มต้ังแตประมาณป 2499 ในแงนี้เราจะพบ
วา กฎหมายกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยในดานหนึ่งมากเกินไป แตในอีก
ดานหนึ่งไมชัดเจน ไมมีมาตราใดเลยที่บอกวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ในการรักษา 
เสถียรภาพของราคา เปดดูกฎหมายตางๆแลวไมมี นี้เปนปญหาของการกํ าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยสวนรวม Target Assignment ไมชดัเจน ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาคน
วางงาน สภาพฒัน สํ านักงบประมาณ หรือกระทรวงแรงงาน ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาการ 
ขาดดุลการคา ธนาคารแหงประเทศไทยหรือกระทรวงพาณิชย ถามวาใครมีหนาที่แกปญหาการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด กระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายเขียนไมชัดเจน 
เมื่อ Target Assignment ไมชดัเจน ยอมสรางปญหาในการบริหาร โดยอาจเกี่ยงกันทํ างานและ 
ไมสามารถประเมินไดวา ผลการดํ าเนินงานหรือผลการดํ าเนินนโยบายมีประสิทธิภาพหรือไม ใครมี
หนาที่รักษาเสถียรภาพของราคา ไมมีกฎหมายกํ าหนดไวชัดเจน ถึงแมวาการรักษาเสถียรภาพ
ราคาควรจะเปนหนาที่พื้นฐานของธนาคารกลาง แตกฎหมายของธนาคารแหงประเทศไทยและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของไมไดพูดถึงเรื่องนี้ แตกลาวถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเปนคํ าที่มี
ความหมายกวางมาก ในแงนี้เราจะเห็นวา มีปญหาเรื่อง Target Assignment

ประเด็นที่สาม ถาเราจะพิจารณาวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระหรือไม
เปนอิสระ เราก็ตองมาตอบคํ าถามวา ใครเปนคนกํ าหนดนโยบายการเงิน นี่คือปญหาเรื่อง  
Instrument Assignment อํ านาจในการใชเครื่องมือทางการเงินกํ าหนดอยางชัดเจนหรือไม ถาเรา
ดูกฎหมายฉบับตางๆ มีเครื่องมือทางการเงินอยู 3 กลุม

เครื่องมือกลุมที่หนึ่ง เปนเครื่องมือที่กฎหมายใหอํ านาจแกธนาคารแหงประเทศไทยโดย
เดด็ขาด ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องมือเหลานี้ เชน การซื้อ
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ขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาด (Open Market Operation) เปนอ ํานาจของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การกํ าหนดอัตราการซื้อลดตั๋วเงิน (Rediscount Rate) เปนอ ํานาจของธนาคารแหงประเทศ
ไทย การออกธนบตัรเปนอํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทย การเปนนายธนาคารของรัฐบาลเปน
อํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทย การทํ าหนาที่ Lender of Last Resort การท ําหนาที่การเปน
นายธนาคารของสถาบันการเงิน อันนี้เปนอํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทย อํ านาจในการใช
เครือ่งมือทางการเงินกลุมนี้ชัดเจน

เครื่องมือกลุมที่สอง อํ านาจเปนของธนาคารแหงประเทศไทย แตธนาคารแหงประเทศไทย
จะใชอํ านาจนีไ้ดตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เครื่องมือในกลุมนี้ เชน อัตราเงิน
สํ ารองตามกฎหมายที่สถาบันการเงินตองดํ ารง (Legal Reserve Ratio) อัตราสวนเงินสํ ารองกับ
สินทรัพย อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองกับเงินใหกูยืมหรือยอดเงินฝาก การควบคุมอัตรา 
ดอกเบี้ย การควบคุมคาบริการ การควบคุมหลักทรัพยค้ํ าประกัน การกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูง
ระหวางเงนิใหกูยืมเงินลงทุนหรือภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเทียบกับเงินลงทุน

เครื่องมือกลุมที่สาม อํ านาจเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะใชอํ านาจโดยเอกเทศไมได รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะใชอํ านาจได 
กแ็ตไดรับคํ าแนะนํ าจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงคาเงินบาท การเปลี่ยนแปลงคาเสมอภาค การควบคุมปริมาณสินเชื่อที่จัดสรร
โดยสถาบันการเงิน การผอนผันการถือหุนไขวในสถาบันการเงิน ฯลฯ การคานอํ านาจในการใช
เครื่องมือทางการเงินในกลุมนี้เปนเหตุใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปลดผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2527 เมื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไมสนองนโยบายการลดคา
เงินบาท

ในประเด็นนี้ กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมมีบทบัญญัติที่เปนกลไกในการแกไข
ความขัดแยง (Conflict Resolution) ในกรณทีีเ่กดิความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลงักบัผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมายธนาคารกลางในประเทศสรางกลไกดังกลาว
นี ้ ยกตวัอยางเชน ในเนเธอรแลนด ถาหากธนาคารกลางขัดแยงกับรัฐบาลกลาง สามารถที่จะ
กราบทลูกษตัริย หรือในกรณีที่นิวซีแลนด ถามีความขัดแยงเกี่ยวกับเปาหมาย เชน รัฐบาลตองการ
ใหธนาคารกลางด ําเนินการไมใหเงินเฟอเกิน 3% ธนาคารบอกวาจะขอเปาหมายถึง 5% เมื่อตกลง
กันไมได ธนาคารกลางสามารถรายงานประชาชนและรายงานประธานสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
เปนตน กฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยไมมีกลไกในการไกลเกลี่ยขอพิพาท เวลามีความขัดแยง 
เกดิขึน้ มกัจะจบดวยการที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ถาไมลาออกก็ถูกถอดออก
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ประเด็นที่สี่ ในการทีจ่ะดวูา ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระหรือไม ก็ตองดูวา 
อํ านาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการใหเงินกูแกรัฐบาลมีขีดจํ ากัดหรือไม ถากฎหมาย
กํ าหนดขีดจํ ากัดการใหกูยืม ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะมีเกราะปองกันการแทรกแซง ถาไมมี 
ขีดจ ํากดัในการใหเงินกูแกรัฐบาล ฝายการเมืองจะเขาไปแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยไดงาย 
ประเดน็ทีต่องพิจารณาตอไปก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระในการใหกูเงินหรือไม 
เวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกู แกธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ หรือเวลาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยใหเงินกูแกบริษัทเงินทุนที่มีปญหา ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจในการกํ าหนด
เงื่อนไขของเงินกู แตเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกูแกรัฐบาล กระทรวงการคลังเปนคน
ก ําหนดเงือ่นไข เชน ระยะเวลาของเงินกู อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ วา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขี่
คอธนาคารแหงประเทศไทยอยู ถาหากจะใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากขึ้น จะ
ตองใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอิสระในการกํ าหนดเงื่อนไขเงินกู ขอบเขตในการกูก็มีสวนในการ
ทํ าลายความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดใหกูแกรัฐบาล 
ไมไดใหกูแกสถาบันการเงินในฐานะที่เปน Lender of Last Resort เทานั้น แตธนาคารแหงประเทศ
ไทยยงัใหกูกบัภาคเอกชนที่ไมใชสถาบันการเงิน ใหกูในเวลาที่พยุงราคาสินคาเกษตร ใหกูแกพอ
คาสงออก ธนาคารแหงประเทศไทยรุกลํ้ าเขาไปทํ าหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา เมื่อขอบเขตกวาง
ขวางอยางนี้ โดยมิไดอยูในปริมณฑลของภาคเศรษฐกิจการเงิน ยอมเปดชองใหฝายการเมือง
แทรกแซงกดดันใหปลอยเงินกูใหภาคเศรษฐกิจที่ไมใชภาคเศรษฐกิจการเงิน

ทายที่สุดปญหาเรื่องความรับผิด (Accountability) ในทางกฎหมายธนาคารแหงประเทศ
ไทยขึน้ตอกระทรวงการคลัง เพราะเหตุวาการแตงตั้งถอดถอนกระทํ าโดยมติคณะรัฐมนตรี โดยการ
เสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลไกที่จะทํ าใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิด
ตอประชาชนไมมี หากในบางยุคสมัย ธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิดตอประชาชน ก็เปน
เร่ืองของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยในยุคสมัยนั้น มิใชเพราะเหตุวา เกิดจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย ความรบัผิดมีความสํ าคัญตอความเปนอิสระ ถาหากวาธนาคารแหงประเทศไทยมีความ
รับผิดตอฝายการเมือง ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะไมมีความเปนอิสระ แตถามีกลไกความรับผิด
(Accountability Mechanism) ที่ทํ าใหธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดตอประชาชน ในแงนี้ 
ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะมีความเปนอิสระมากกวาในกรณีที่มีความรับผิดตอฝายการเมือง

3. ความเปนอิสระโดยนิตินัยกับความเปนอิสระโดยพฤตินัย

ในการพิจารณาความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย เราตองแยกแยะใหเห็น 
ความแตกตางระหวางความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure independence) กบัความเปนอิสระ
โดยพฤตินัย (de facto independence) กลาวโดยทั่วไป ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปน



9

อิสระคอนขางมากในการกํ าหนดนโยบายการเงิน โดยที่อาจมีความเปนอิสระมากจนเกินไป และ
อาจจะเปนสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งของวิกฤติการณการเงินป 2540 ในประเด็นที่วา ถาดูตาม
กฎหมาย คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายและกํ ากับการ
ดํ าเนนิการของธนาคารแหงประเทศไทย แตวานับต้ังแตกอต้ังธนาคารแหงประเทศไทยในป 2485 
เปนตนมา จารีตในทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยนํ าเรื่องนโยบายการเงินเขาบรรจุ
ไวในวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยเลย ดังนั้นคณะกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทยไมมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายการเงิน นโยบายการเงินไมเพียงแตจะอยูใน
ปริมณฑลของวังบางขุนพรหมเท านั้น  แตยังเป นปริมณฑลของวังบางขุนพรหมที่ไม ใช  
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย ที่นี้ถาหากวาทานดูนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน  
โดยนิตินัยคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนมีหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายอัตรา 
แลกเปลี่ยน แตในทางปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยไมเคยนํ าเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน 
เขาสูทีป่ระชมุคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน นี้เปนจารีตที่เปนมา 50 ป เพราะวา
กรรมการทุนรักษาระดับฯมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณชิยและมีปลัดกระทรวง 2 กระทรวงนั่งอยูดวย จารีตเชนนี้เองที่ทํ าใหธนาคารแหง
ประเทศไทยมคีวามเปนอิสระคอนขางสูงในการกํ าหนดนโยบาย ถาไมพูดถึงการแทรกแซงของฝาย
การเมืองในการกดดันใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า การแทรกแซง
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเกือบจะไมมีเลย ดวยปญหาความขัดแยงภายในของธนาคาร 
แหงประเทศไทยเอง การมีความเปนอิสระคอนขางมากเปนสาเหตุสวนหนึ่งของวิกฤติการณ 
การเงินในป 2540

เมือ่พจิารณาถงึองคกรที่จะมาควบคุมธนาคารแหงประเทศไทย มีแนวคิดอยู 2 แนวคิด
ใหญๆ แนวคิดแรกวาดวย Conservative Central Banker แนวคดินี้มีอยูวา ธนาคารกลางควรจะ
มีแนวความคิดอนุรักษนิยมมากกวาความอนุรักษนิยมโดยถัวเฉลี่ยของสังคม เพราะวา ธนาคาร
กลางมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายการเงิน ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม ทํ าอยางไรจึงจะได Conservative Central Banker
ระบบทีเ่รามีอยูในขณะนี้ ก็คือ ระบบที่แตงตั้งโดยฝายบริหาร โดยไมมีการตรวจสอบ โดยไมมีการ
คานอ ํานาจ ระบบที่นักเศรษฐศาสตรบางคนเสนอ เชน Milton Friedman เสนอใหฝายนิติบัญญัติ
เปนผูแตงตัง้ผูวาการธนาคารกลาง อันนี้เปนระบบที่สอง ระบบที่สาม ก็คือระบบของ Federal 
Reserve แหงสหรฐัอเมริกา ระบบที่ฝายบริหารเปนผูเสนอชื่อ แตตองไดรับความเห็นชอบจากฝาย
นติิบัญญติั เราสามารถที่จะวิเคราะหไดวา แตละระบบมีขอดีขอเสียแตกตางกันอยางไร อันนี้เปน
แนวความคิดกระแสแรกคือ แนวความคิดเรื่อง Conservative Central Banker
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แนวความคิดที่สอง Principal - Agent Approach ระบบความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจาง ตามแนวคิดนี้ รัฐบาลเปนนายจาง ผูวาการธนาคารกลางเปนลูกจาง การแตงตั้ง
ผูวาการธนาคารกลางใชการทํ าสัญญา สัญญามีลักษณะเปน Performance Contract สัญญา
ระบชุดัเจนวา ธนาคารกลางมีหนาที่อะไร สวนใหญสัญญาลักษณะนี้จะระบุวา ธนาคารกลางมี
หนาทีใ่นการรกัษาเสถียรภาพของราคา มีเปาหมายเกี่ยวกับเงินเฟอ (Inflation Targeting) ดังเชน 
ไมใหเงนิเฟอเกนิกวาปละ 5% คนที่จะรับจางเปนผูวาการธนาคารกลางตองตกลงกับนายจางคือ
รัฐบาล แลวก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการธนาคารกลางทุกปวา ผูวาการ
ธนาคารกลางคนนี้ไดปฏิบัติหนาที่ตรงตามสัญญาการจางหรือไม ถาผูวาการธนาคารกลางมี 
ผลงานด ี กจ็ะตออายุสัญญาการจาง แตในการทํ าสัญญานี้ตองรายงานตอรัฐสภา ตองรายงาน 
ตอประชาชน ผูวาการธนาคารธนาคารกลางภายใตระบบ Principal - Agent ตองรายงานตอ
ประชาชน ระบบนี้เร่ิมใชที่นวิซแีลนดใน พ.ศ. 2532 มีการแกกฎหมาย Reserve Bank of New 
Zealand 1989 อังกฤษกดํ็ าเนินตามแนวนี้ แตไมไดไปอยางเต็มรูปอยางนวิซแีลนด หลายประเทศ
ในขณะนี้กํ าลังพิจารณาปฏิรูประบบธนาคารกลางตามแนวทางนี้ ในเวลาที่ธนาคารกลาง 
ไมสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาตามเปาหมายที่ปรากฏในสัญญา ธนาคารกลางก็ตองเสนอ
Inflation Report อธบิายวา ท ําไมธนาคารกลางไมสามารถรักษาอัตราเงินเฟอใหต่ํ ากวาเปาหมาย
ทีก่ ําหนด การทีเ่งนิเฟอสูงกวาเปาหมายที่กํ าหนดเปนความผิดของธนาคารกลางหรือไม หรือเปน
เพราะรฐับาลใชจายเงินมากเกินไป เหตุที่เกิดขึ้นสุดวิสัยความสามารถ สุดวิสัยอํ านาจหนาที่ของ
ธนาคารกลางหรือไม

กลาวโดยสรุปก็คือ ระบบธนาคารกลางมีไดอยางนอย 2 ระบบ ระบบแรก ก็คือ ระบบ 
Conservative Central Banker ซึง่จะแตงตั้งโดยฝายบริหารอยางที่เปนอยูในปจจุบัน หรือจะ 
แตงตัง้โดยฝายนิติบัญญัติ หรือแตงตั้งโดยฝายบริหารโดยความเห็นชอบของฝายนิติบัญญัติ หรือ
จะเปลี่ยนไปใชกลไกตลาดสุดขั้ว ก็คือ ระบบที่สองอันไดแกระบบการทํ าสัญญาจางผูวาการ
ธนาคารกลาง

ไมมีธนาคารกลางในประเทศใดที่มีความเปนอิสระจากรัฐบาล (Independence from 
The Government) ความเปนอสิระนี้มิใชเพื่อใหธนาคารกลางเปนรัฐเอกราช อยางมากที่สุดก็มี
ความเปนอิสระภายในกรอบของรัฐบาล (Independence Within The Government) นอกจากนี้
ยังตองเปนความเปนอิสระที่มีความรับผิด ซึ่งในขณะนี้เปนความรับผิดที่มีตอฝายการเมือง 
กฎหมายไมไดสราง Accountability Mechanism ทีจ่ะใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความรับผิด
ตอประชาชน

นอกจากความเปนอิสระตองมาคูกับความรับผิดแลว ความเปนอิสระตองมาคูกับความ
สามารถ ธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระ แตธนาคารแหงประเทศไทยมีความสามารถ 
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ในการน ําระบบเศรษฐกิจไทยรวงหลนไปสูหุบเหวแหงหายนะทางเศรษฐกิจดังที่เกิดขึ้น เราจะชอบ
ความเปนอสิระเชนนี้หรือไม ผมต้ังขอกังขาเกี่ยวกับความสามารถในทางวิชาการของธนาคารแหง
ประเทศไทยในชวง 10 ปนี้ ผมคิดวาความสามารถทางวิชาการของธนาคารแหงประเทศไทยตกตํ่ า
มาเรื่อยๆ ไมตองไปพูดถึงความเสื่อมทรามทางดานจริยธรรม ดูงานวิชาการของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึง่มนีอยมาก แลวก็มิใชงานวิชาการที่ตอบปญหาของนโยบาย ยกตัวอยางเชน ตอนที่
จะเขาสูแนวทางเสรีทางการเงิน ไมไดมีการวิจัยอยางลุมลึกวา เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเดินบนเสน
ทางเสรนียิมทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจไทยจะตองเผชิญและจัดการกับปญหาอะไรบาง อยาวา
แตการท ําวจิยั แมแตการติดตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยตางๆ ผมก็ยังสงสัยวามีการติดตาม
กนับางหรอืไม ผมขอยํ้ าวาความเปนอิสระตองมาคูกับความสามารถ

ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยตองการความเปนอิสระ ธนาคารแหงประเทศไทยตอง
เลือกทํ าหนาที่ในสวนที่ไมเกี่ยวพันกับฝายการเมือง จะตองพยายามเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับการเมือง 
ถาหากวาธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ที่อํ านาจและความรับผิดชอบขั้นสุดทายขึ้นอยูกับฝาย
การเมอืง ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถมีความเปนอิสระได

ความเปนอิสระยังจะตองมากับความนาเชื่อถือ ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยจะมี
ความนาเชื่อถือ ผมคิดวาเรื่องพื้นฐานก็คือ จริยธรรมของผูคนในวังบางขุนพรหมตองสูงกวา
จริยธรรมของประชาชนโดยถัวเฉลี่ยในสังคมไทยโดยสวนรวม ธนาคารแหงประเทศไทยจะตอง
หลีกเลี่ยงการทํ าหนาที่ซึ่งมีชองทางในการดูดซับสวนเกินในทางเศรษฐกิจ ถาหากวาธนาคาร
แหงประเทศไทยไปทํ าหนาที่ที่มีชองทางในการดูดซับสวนเกินในทางเศรษฐกิจ ประชาชนก็ต้ังขอ
คลางแคลงใจได ผมไดเสนอวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรจะเลิกทํ าหนาที่เปนธนาคารเพื่อการ
พัฒนา อาจารยปวย อ๊ึงภากรณพูดอยูเสมอเมื่อ 30 ปที่แลววา ธนาคารกลางในประเทศ 
ดอยพฒันาท ําหนาทีเ่ปนธนาคารกลางเพียงอยางเดียวไมพอ ธนาคารกลางในประเทศดอยพัฒนา
จะตองทํ าหนาที่เปน Development Bank ดวย เพือ่ชวยใหประเทศดอยพัฒนาถูกปลดออกจาก 
คํ าวาดอยพัฒนา นี้เปนความเห็นของทานอาจารยปวยเมื่อ 30 ปที่แลว แลวธนาคารแหงประเทศ
ไทยก็ไดมีบทบาทในการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าใหแกกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ 
เ ร่ิมตนจากการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกการคาขาวระหวางประเทศเมื่อประมาณป  
2498-2499 แลวตอมาก็ใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกกิจกรรมการเกษตรกรรม กิจกรรมการผลิต
เพื่อการสงออก อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labour - Intensive Industry) เปนตน แตการ
ทํ าหนาที่ธนาคารเพื่อการพัฒนานี้ ผมคิดวาหมดความจํ าเปนไปแลวในปจจุบัน ในเวลานี้เรามี
ธนาคารเพือ่การพฒันาประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก ซึ่งเมื่อ 30 ปที่แลวไมมี เวลานี้เรามี
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรามีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม  
เรามีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เรามีธนาคารอาคารสงเคราะห เรามีธนาคารเพื่อการ 
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สงออกและน ําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไมจํ าเปนตองมาทํ าหนาที่นี้ หนาที่นี้
ถาท ําเมือ่ใดกต็องถูกฝายการเมืองแทรกแซงเมื่อนั้น ฝายการเมืองจะกดดันใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ตํ ่าแกกลุมผลประโยชนที่สนับสนุนฝายการเมือง

ในดานการก ํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ผมเสนอวา ธนาคารแหงประเทศไทยควร
จะตองเปลีย่นแปลงปรัชญาในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ต้ังแตป 2485 เปนตนมา 
ธนาคารแหงประเทศไทยยึดถือปรัชญา 'สถาบนัการเงินลมไมได' ถาลม ธนาคารแหงประเทศไทย 
กจ็ะเขาไปคํ้ ายันไมใหลม ปรัชญา 'สถาบนัการเงินลมมิได' แทนทีจ่ะท ําใหสถาบันการเงินมั่นคง 
กลับทํ าลายความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน ประชาชนที่มีเงินฝาก เวลาที่จะ
เลอืกสถาบนัการเงนิก็ดูเฉพาะดอกเบี้ย ที่ไหนอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะไปฝากที่นั่น ไมดูวาสถาบันการ
เงินนั้นมีความมั่นคงหรือไม ผูบริหารสถาบันการเงินรูอยูวา ถาเมื่อไรสถาบันการเงินของตนมี
ปญหา ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองเขามาอุม ผูบริหารก็ไมไดใชความระมัดระวังในการจัดสรร
เงนิใหกู รวมทั้งการผันทรัพยากรตางๆจากสถาบันการเงินไปใหแกกิจการของตนเองและพวกพอง 
ผูถือหุนหรือเจาของสถาบันการเงินก็ไมไปตรวจสอบผูบริหาร เพราะมีความมั่นใจวา ถามีปญหา
เมือ่ไร ธนาคารแหงประเทศไทยก็จะเขามาชวยเมื่อนั้น ดวยเหตุดังนี้ ปรัชญา "สถาบันการเงินลมไม
ได" จงึกอปญหาที่ทางเศรษฐศาสตรเรียกวา Moral Hazard ปรัชญา 'สถาบนัการเงินลมไมได'
แทนที่จะทํ าใหสถาบันการเงินมั่นคง กลับทํ าลายความมั่นคงของสถาบันการเงินในขั้นรากฐาน  
จงึจ ําเปนตองเปลี่ยน ผมมีขอเสนอใหยกเลิกยึดถือปรัชญานี้ ผมตองการใหสถาบันการเงินประกัน
เงินฝากกันเอง ผมตองการใหประชาชนรับผิดชอบเงินฝากของตัวเอง การเอาเงินทองไปฝาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มีสภาพเสมือนหนึ่งการเอาเงินไปลงทุน ผมตองการใหธนาคาร 
แหงประเทศไทยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยางเต็มที่ แลวก็มีการจัดอันดับสถาบัน 
การเงิน เสร็จแลวใหเปนหนาที่ของประชาชนในการตัดสินใจวาจะเลือกฝากเงินทองของตนเอง 
ไวกับสถาบันการเงินใด เวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยลงโทษสถาบันการเงิน มีประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษาแตเพยีงวา มกีารลงโทษสถาบันการเงินกี่แหง แตไมเคยเปดเผยชื่อสถาบันการ
เงินที่ถูกลงโทษ ตอไปนี้จะตองเปดเผยชื่อ เพื่อที่จะใหผูบริหารสถาบันการเงินระมัดระวังในการ
บริหารมากขึ้น การกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเปนหนาที่ซึ่งสามารถกอใหเกิดการดูด
ทรัพยสวนเกินทางเศรษฐกิจได เพราะผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเอาหูไปนาเอาตา
ไปไรเพื่อแลกกับผลประโยชนสวนบุคคลได ตัวอยางที่เห็นชัดเจนก็คือ กรณีของธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยควรจะจัดการอยางฉับพลันและเฉียบขาดเมื่อพบปญหา
ต้ังแตป 2536 แตก็ปลอยปละละเลยจนกลายเปนภาระของสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น ถาหากจะ
ถามวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรทํ าหนาที่อะไร ผมคิดวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรทํ า
หนาที่ที่ฝายบริหารมีอํ านาจ ไมควรมีหนาที่ที่ทํ าลายความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย 
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ไมควรไปท ําหนาที่ซึ่งเปดชองใหสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลตอความนาเชื่อถือ
ของธนาคารแหงประเทศไทย หลักการกวางๆก็มีอยูเทานี้

4. จรยิธรรมของผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามจะสรางจารีตที่จะไมใหพนักงานระดับสูงไปเกี่ยวของกับ
ธรุกจิเอกชน ถาหากวาทานอานหนังสือ เศรษฐกิจแหงประเทศไทย ซึง่อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ  
และคณุหญงิสภุาพ ยศสุนทร เปนผูเขียน ในหนังสือเลมนี้มีอยูบทหนึ่งเรื่อง "ธรรมะทางเศรษฐกิจ"  
รวมทัง้ในบทความที่สํ าคัญ เร่ือง "ศิลปะการบริหารธนาคารกลาง" ซึง่เปนบทบรรยายของอาจารย
ปวย ที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พูดอยางชัดเจนวา ไมให
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทยไปเกี่ยวของกับธุรกิจเอกชน ผมคิดวานี้เปนจารีตที่ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตเมื่อแรกกอต้ังป 2485 ยึดถือมาโดยตลอด จนผมเคยบอกวานี่เปน
พรหมจรรยของผูบริหารธนาคารแหงประเทศไทย แตวาในชวงหลังพรหมจรรยนี้ก็เร่ิมสูญเสียไป 
ในตอนที่มีขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไปเลนหุน ทั้งๆที่ดํ ารงตํ าแหนงอยู
ใน กลต. ดวย ธนาคารแหงประเทศไทยก็โตวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีระเบียบวา การซื้อหุน  
ถาเปนการซือ้เพื่อการลงทุนทํ าได แตการซื้อเพื่อการเก็งกํ าไรทํ าไมได ในทางปฏิบัติเราจะแยกแยะ
ไดอยางไร ระหวางการซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุนกับการซื้อหลักทรัพยเพื่อการเก็งกํ าไร การซื้อ
หลกัทรพัยในยามทีร่าคาถูกแลวขายเมื่อราคาแพง จะไมถือเปนการลงทุนหรอกหรือ แตหลังจากที่
มีการวิพากษวิจารณเปนอยางมาก ภายในวังบางขุนพรหมก็มีการสังคายนาวา ระดับใดเลนหุน 
ไมได ซึ่งเปนการแกปญหาหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแลว ผมอยากจะกลาววา ความ 
ซื่อสัตยสุจริตของบรรดาผูนํ าธนาคารแหงประเทศไทยในอดีตเปนผลมาจากการที่คนเหลานั้นไมได
เกีย่วของกบัธรุกจิเอกชน แตพอมาถึงชวงหลัง ชวง 20 ปที่ผานมาที่เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยระดับสูงเริ่มเลนหุน หรือเร่ิมเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางธุรกิจ ผูคนในสังคมไทยก็เร่ิมต้ังขอ 
กงัขาเกีย่วกบัความซื่อสัตยสุจริตของพนักงานระดับสูงของธนาคารแหงประเทศไทย
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