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การจัดอันดับรัฐมนตรี

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

นิตยสาร Euromoney เลือกนายโรเบิรต  รูบิน (Robert Rubin) รัฐมนตรี 
วาการ กระทรวงการคลังแหงสหรัฐอเมริกาเปนรัฐมนตรีการคลังที่ดีที่สุดในป 2539 พรอมกันนี้ 
ก็เลือกนายมาสโตส  อะโซการ (Mastos Azocar) แหงเวเนซูเอลาเปนรัฐมนตรีการคลังที่แยที่สุด 
ในโลก

นิตยสาร Euromoney ยกยองผลงานของนายรูบินในสองดาน ดานหนึ่งไดแก  
การชวยกอบกูวิกฤติการณเงินเปโซของเม็กซิโกในชวงป 2537-2538 จนเม็กซิโกสามารถฟนตัว 
จากวิกฤติการณการเงินดังกลาวได นายรูบินอยูเบื้องหลังการผลักดันใหรัฐบาลอเมริกันชวยเหลือ
เม็กซิโกอยางทันการณ ในอีกดานหนึ่งไดแก การตัดขาดความเชื่อมโยงระหวางคาเงินดอลลาร 
กับการคาระหวางประเทศ ในยุคที่นายลอยด เบนตเส็น (Lloyd Bentsen) ดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีการคลังคนแรกในรัฐบาลคลินตัน นายเบนตเส็นใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือของ 
การคาระหวางประเทศ ดวยการทํ าใหเงินดอลลารมีคาลดลงเพื่อสงเสริมการสงออก แตนายรูบิน
พยายามปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาวนี้ และทํ าใหตลาดเชื่อวา คาเงินดอลลารจะเปนไปตาม 
กลไกราคา รัฐบาลอเมริกันจะไมใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนเครื่องมือในการสงเสริมการสงออก

นายมาสโตส อะโซการ เปนรัฐมนตรีการคลังที่แยที่สุดในโลก ดวยเหตุที่นั่ง 
ดูดาย ไมยอมปฏิรูประบบการคลังและการเงิน ทั้งๆที่เวเนซูเอลาเผชิญปญหาเงินเฟออยางรุนแรง 
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (real interest rate) ติดลบ เนื่องจากอัตราเงินเฟอสูงทวมอัตราดอกเบี้ย 
ในนาม (nominal interest rate) มิหนํ าซํ้ ายังมีการควบคุมการปริวรรตเงินตราตางประเทศ 
(foreign exchange control) อยางเขมงวด  จนบิดเบือนการทํ างานของกลไกตลาด

นายโรเบอรโต เดอ โอแคมโป (Roberto de Ocampo) แหงฟลิปปนส ไดรับเลือก
จากนิตยสาร Euromoney ใหเปนรัฐมนตรีการคลังที่ดีที่สุดในอาเซีย เมื่อนายเดอ โอแคมโป 
รับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลนายฟเดล รามอส ฐานะการคลังและฐานะการเงินของ        
ฟลิปปนสออนปวกเปยก แตดวยการปฏิรูประบบการเงินและระบบการคลังอยางคอยเปนคอยไป 
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ระบบเศรษฐกิจของฟลิปปนสสามารถเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น จนทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 
ในอาเซียน

นอกจากการจัดอันดับรัฐมนตรีการคลังในขอบขายทั่วโลกแลว นิตยสาร 
Euromoney ยังจัดอันดับผูวาการธนาคารกลางดวย นายแอนโตนิโอ ฟาซิโอ (Antonio Fazio)  
แหงอิตาลีไดรับเลือกใหเปนผูวาการธนาคารกลางที่ดีที่สุดในโลก ในฐานะที่สามารถดํ าเนิน
นโยบายการเงินจนอิตาลีกลายเปนประเทศที่มีอัตราเงินเฟอต่ํ า และสามารถธํ ารงความเปนอิสระ
ของธนาคารกลางไวไดอยางดีเยี่ยม

นายโจเซฟ ยัม (Joseph Yam) แหงฮองกงไดรับเลือกใหเปนผูวาการธนาคาร
กลางที่ดีที่สุดในอาเซีย นายยัมเปนผูบริหาร Hong Kong Monetary Authority ซึ่งมีฐานะ 
เสมือนหนึ่งธนาคารกลาง มีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาตลาดทุนในฮองกง และประสบ 
ความสํ าเร็จในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารฮองกง แมฮองกงจะถูก 
ผนวกเขาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2540 แตเปนที่นาเชื่อวา Hong Kong Monetary 
Authority จะยังคงดํ ารงอยูตอไป

สังคมไทยไมมีจารีตการจัดอันดับรัฐมนตรี จะมีก็แตการใหสมญานามแก
รัฐมนตรี ซึ่งผูส่ือขาวประจํ าทํ าเนียบรัฐบาลเปนผูดํ าเนินการเมื่อใกลส้ินป แตการใหสมญานาม 
ไมสูเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม เพราะเปนเพียงการแสดงฉันทาคติที่ผู ส่ือขาวมีตอ 
รัฐมนตรีแตละคนเทานั้น  ซึ่งทายที่สุดแลวก็เปนเพียง ‘การชักวาว’ เพื่อความมันในอารมณของ 
ผูส่ือขาวนั้นเอง  ประชาชนผูเสพขาวจะรูสึก ‘มัน’ ในอารมณดวยหรือไม ไมเปนที่แนชัด

นิตยสารธุรกิจการเงินบางฉบับมีการจัดอันดับ ‘นายธนาคารแหงป’ แตเทาที่
ติดตามดูก็เปนเพียงการเวียนใหตํ าแหนงแกผูจัดการใหญธนาคารพาณิชยเทานั้น จนในปจจุบัน 
ผูจัดการใหญธนาคารพาณิชยเกือบทุกธนาคารเคยมีประสบการณไดรับตํ าแหนง ‘นายธนาคาร 
แหงป’ มาแลว  การจัดอันดับในลักษณะนี้ก็เปนเพียงมรรควิธีในการแสวงหารายไดจากการ 
โฆษณาและเงินอุดหนุนจากธนาคารพาณิชยเทานั้น ในเมื่อไมเคยใหอรรถาธิบายไดอยางกระจาง
ชัดวา  สังคมไทยไดประโยชนอะไรบางจาก ‘นายธนาคารแหงป’

การจัดอันดับหรือการใหคะแนนรัฐมนตรีเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอสังคม 
โดยสวนรวม แตกิจกรรมดังกลาวนี้ควรจะจัดโดยองคกรหรือคณะบุคคลที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ 
และเปนที่ยอมรับในสังคม การจัดอันดับหรือการใหคะแนนก็ตองเปนไปดวยหลักเกณฑทาง 
วิชาการ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating Agency) ทํ าหนาที่ประเมิน



3

ความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และประเทศโดยสวนรวมฉันใด สังคม
ไทยก็ควรที่จะมีสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเมือง หรือ Political Rating Agency 
(เรียกยอๆ วา PRA) ฉันนั้น

PRA จะจับตามองการทํ างานของรัฐมนตรีแตละคนและรัฐบาลโดยสวนรวม 
ประเมินวานักการเมืองไดทํ าหนาที่ในความรับผิดชอบหรือไม เพียงใด ประสบความสํ าเร็จในการ
แกปญหาระยะสั้นและระยะยาวมากนอยเพียงใด และมีประพฤติกรรมในทางฉอฉลหรือประพฤติ 
มิชอบหรือไม

ดวยการจับตามองของ PRA รัฐมนตรีและรัฐบาลจะถูกกดดันใหแกปญหา 
ของชาติบานเมืองอยางเอาจริงเอาจังมากขึ้น และลดการฉอฉลและการประพฤติมิชอบลง PRA  
มิไดทํ างานซํ้ าซอนกับฝายคาน หากแตเปนการทํ าหนาที่ตรวจสอบรัฐบาลจากภาคประชาชน  
PRA แตกตางตากฝายคานที่มิไดมุงลมรัฐบาล หากการจัดอันดับและการใหคะแนนของ PRA  
มีหลักเกณฑอันนาเชื่อถือ เปนไปดวยความเที่ยงธรรม และหนักแนนดวยขอมูล ศรัทธาที่ 
ประชาชนมีตอ PRA จะทํ าให PRA กลายเปนสถาบันที่ทรงอิทธิพลทางการเมือง ดุจเดียวกับที่ 
Moody’s และ S&P ทรงอิทธิพลในตลาดการเงินระหวางประเทศ

แตการจัดตั้ง PRA มิใชเร่ืองงาย เพราะมีรายจายเกี่ยวของจํ านวนหานอยไม  
หากสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่เปนกลาง ดังเชนสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยไมสนใจ  
การจัดตั้ง PRA ยากที่จะเริ่มตนได
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ตารางที่ 1
อันดับรัฐมนตรีการคลังและผูวาการธนาคารกลางดีเดน

จัดโดยนิตยสาร Euromoney  ป 2539

ภูมิภาค รัฐมนตรีการคลัง ผูวาการธนาคารกลาง
โลก
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