
คอลัมน “ หอคอยสองโลก ”
ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวันที่ 30 มิ.ย.- 6 ก.ค. 2540

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

รังสรรค   ธนะพรพันธุ

นับต้ังแตการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 เปนตนมา ประเทศไทยมีรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังมาแลว 27 คน นายทนง พิทยะ (ลํ าใย) นับเปนคนที่ 28 (ผูที่ดํ ารงตํ าแหนง
ตางสมัย โดยมิไดอยูในตํ าแหนงติดตอกัน ถือเปนคนละคน) โดยถัวเฉลี่ยแลวมีอายุการดํ ารง
ตํ าแหนง คนละ 1 ป 5 เดือน (รายชื่อรัฐมนตรี  ดูตารางที่ 1)

เมื่อพิจารณาเฉพาะกรอบเวลาระหวางป 2500-2540 มีผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังหลายสมัย  โดยไมติดตอกัน 7 คน (ดูตารางที่ 2) ผูที่อยูในตํ าแหนง 
ยาวนานที่สุด คือ นายเสริม วินิจฉัยกุล  ซึ่งอยูในตํ าแหนง 3 สมัย รวมเวลาประมาณ 8 ป 3 เดือน  
สวนผูที่อยูในตํ าแหนงสั้นที่สุด คือ นายเสวตร เปยมพงศสานต ซึ่งแมจะอยูในตํ าแหนงถึง 2 สมัย  
แตครอบคลุมระยะเวลาเพียง 6 เดือนเทานั้น สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวา การมีโอกาสดํ ารง
ตํ าแหนงหลายสมัยมิไดมีนัยเกี่ยวพันถึงอายุการดํ ารงตํ าแหนง

รัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงหลายสมัยโดยไมติดตอกันจํ านวน 7 คนนี้ ครอง
อํ านาจยาวนานถึง  63% ของชวงเวลาระหวางป 2500-2540 หากนับรวมนายสุนทร หงสลดารมภ  
ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังโดยติดตอกัน จากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึงรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร (2502 -2508) ชวงการครองอํ านาจของรัฐมนตรีการคลัง 8 คนนี้ครอบ
คลุมเวลาถึง 79% สะทอนใหเห็นความคับแคบของตลาดรัฐมนตรีการคลัง

เมื่อจัดอันดับรัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงยาวนานที่สุด 10 อันดับแรก
ระหวางป 2500–2540  โดยนับเฉพาะชวงการดํ ารงตํ าแหนงที่ติดตอกันและไมขาดตอน นายเสริม 
วินิจฉัยกุล ครองตํ าแหนงแชมเปยน รองลงมาไดแก นายสุนทร หงสลดารมภ นายสมหมาย  
ฮุนตระกูล และนายธารินทร นิมมานเหมินท (ดูตารางที่ 3) ในจํ านวนรัฐมนตรีการคลัง 10 คนนี้ 
เกือบทั้งหมดมีภูมิหลังเปนขุนนางนักวิชาการ(technocrats) ยกเวนนายบุญชู โรจนเสถียร นาย
ประมวล  สภาวสุ  และนายธารินทร  นิมมานเหมินท

ในจํ านวนรัฐมนตรีการคลังที่ดํ ารงตํ าแหนงยาวนานที่สุด 10 อันดับแรกนี้ 
มีภูมิหลังการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเพียง 3 คน ไดแก นายสมหมาย ฮุนตระกูล นายบุญมา  
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วงษสวรรค  และนายอํ านวย  วีรวรรณ  อีก 2 คน มีประสบการณดานการเงินและการธนาคาร  
ไดแก นายบุญชู  โรจนเสถียร และนายธารินทร นิมมานเหมินท  โดยที่นายสุพัฒน สุธาธรรม  และ
นายสุธี สิงหเสนห เปนนักบัญชี นายเสริม วินิจฉัยกุล เปนนักกฎหมาย นายสุนทร หงสลดารมภ 
สํ าเร็จการศึกษาในสาขา Modern Languages สวนนายประมวล สภาวสุ ไมปรากฏวามีประสบ
การณดานการเงิน  การธนาคาร  และการคลัง

ระบอบการเมืองการปกครองมีผลกระทบตอความคงทนของเกาอี้รัฐมนตรี 
การคลัง ผูที่ยึดครองตํ าแหนงนี้ไดยาวนานมักเปนรัฐมนตรีในรัฐบาลเผด็จการ (นายสุนทร นาย
เสริม นายบุญมา และนายสุพัฒน) หรือรัฐบาลกึ่งเผด็จการ หรือ ‘ประชาธิปไตยครึ่งใบ’ (ดังเชน 
นายสมหมาย นายอํ านวย และนายสุธี) โดยมีรัฐมนตรีการคลังจากรัฐบาลนักเลือกตั้งติดอันดับ
เพียง 3 คน (นายบุญชู นายประมวล  และนายธารินทร)

เมื่อจัดอันดับรัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงสั้นที่สุด 10 อันดับแรก ระหวางป 
2500–2540 ปรากฏวา นายเสวตร เปยมพงศสานต ครองตํ าแหนงแชมเปยน โดยอยูในตํ าแหนง
เพียง 24 วัน  นายอํ านวย วีรวรรณ  รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มาเปน
อันดับที่ 10 (6 เดือน 18 วัน) เกือบทั้งหมดเปนรัฐมนตรีในรัฐบาลนักเลือกตั้ง ยกเวนนายโชติ   
คุณะเกษม ซึ่งออกจากตํ าแหนงในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เนื่องจากถูกกลาวหาวาทุจริต
และประพฤติมิชอบ นายพนัส สิมะเสถียร ในรัฐบาลอานันท 2 ซึ่งเปนเพียงรัฐบาลรักษาการ และ
นายสมหมาย  ฮุนตระกูล  ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน  (ดูตารางที่ 4)

 ในจํ านวนรัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงสั้นที่สุด 10 อันดับแรกนี้  มีเพียงนาย
เสวตร เปยมพงศสานต  และนายบรรหาร ศิลปอาชา เทานั้นที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ขณะดํ ารงตํ าแหนง

ขอเท็จจริงที่ประมวลนํ าเสนอขางตนนี้ ใหขอสรุปสํ าคัญอยางนอย 3 ประการ  
กลาวคือ

ประการแรก   อายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะยาวนาน
มากนอยเพียงใด สวนสํ าคัญขึ้นอยูกับประเภทของระบอบการเมืองการปกครอง โดยที่ระบอบ
ประชาธิปไตยมักจะใชรัฐมนตรีการคลังเปลืองมากกวาระบอบเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการ ทั้งนี้
เพราะเหตุวา รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมักจะเปนรัฐบาลผสม ซึ่งอยูในตํ าแหนงในชวงเวลา
อันสั้น ความไรเสถียรภาพของรัฐบาลนักเลือกตั้งนํ ามาซึ่งความไรเสถียรภาพของตํ าแหนงรัฐมนตรี
การคลังดวย ขอที่นาสังเกตก็คือ ในบรรดาผูที่ติดอันดับรัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงสั้นสุด 10 
อันดับแรก  มีถึง 7 คนที่ดํ ารงตํ าแหนงหลังเดือนสิงหาคม 2531 (ดูตารางที่ 4)
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ประการที่สอง ในยุคสมัยของรัฐบาลนักเลือกตั้ง รัฐมนตรีการคลังที่มิไดมีเผาพันธุ
เดียวกับนักเลือกตั้งมักจะอยูในตํ าแหนงในชวงเวลาอันสั้น เพราะบรรดานักเลือกตั้งภายใน 
พรรครวมรัฐบาลจะพากันสั่นคลอนเกาอี้รัฐมนตรีการคลัง จนมิอาจทนอยูในตํ าแหนงตอไปได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐมนตรีการคลังมิอาจจัดสรรและแบงปนผลประโยชนใหแกนักเลือกตั้ง
อยางทั่วถึง ในกรณีตรงกันขาม นักเลือกตั้งกลับสามารถดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังไดยาวนาน 
ดังกรณีนายประมวล สภาวสุ  และนายบุญชู โรจนเสถียร (ดูตารางที่ 3) หากไมมีการรัฐประหาร
เดือนกุมภาพันธ 2534 นายบรรหาร ศิลปอาชา อาจยึดกุมเกาอี้รัฐมนตรีการคลังไดยาวนานกวาที่
ปรากฏ  (ดูตารางที่ 4)

ประการที่สาม  ‘ขาวนอกนา’ ที่จะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังไดยาวนาน จัก
ตองไดรับการประคบประหงมจากแกนนํ าพรรครวมรัฐบาลอยางดียิ่ง นายธารินทร นิมมานเหมินท  
ติดอันดับรัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงยาวนานเปนอันดับที่ 4 ดวยเหตุฉะนี้ (ดูตารางที่ 3)

บทวิเคราะหขางตนนี้มีนัยเกี่ยวกับอายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังของ
นายทนง  พิทยะ (ลํ าใย)  โดยมิตองสงสัย
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ตารางที่ 1
รายนามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กันยายน 2500 – มิถุนายน  2540

             รายนาม  ชวงเวลาการดํ ารงตํ าแหนง

 1. นายเสริม  วินิจฉัยกุล 26  ก.ย.  2500 –   0 ม.ค. 2501
  1  ม.ค. 2501 – 20 ต. ค. 2501

 2. นายโชติ  คุณะเกษม  10  ก.พ. 2502 –   1 พ.ค. 2502
 3. นายสุนทร  หงสลดารมภ   1  พ.ค. 2502 – 11 ธ.ค. 2506

11  ธ.ค. 2506 –   8 ก.ค. 2508
 4. นายเสริม  วินิจฉัยกุล   8  ก.ค. 2508 – 17 พ.ย. 2514
 5. นายบุญมา  วงศสวรรค 17  พ.ย. 2514 – 19 ธ.ค. 2515
 6. นายเสริม  วินิจฉัยกุล 19  ธ.ค. 2515 -  14 ต.ค. 2516
 7. นายบุญมา  วงศสวรรค 16  ต.ค. 2516 – 30 พ.ค. 2517
 8. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล 30  พ.ค. 2517 – 21 ก.พ. 2518
 9. นายเสวตร  เปยมพงศสานต 21  ก.พ. 2518 – 17 มี.ค. 2518
10. นายบุญชู  โรจนเสถียร 17  มี.ค. 2518 – 21 เม.ย. 2519
11. นายเสวตร  เปยมพงศสานต 21  เม.ย. 2519 –  6 ต.ค. 2519
12. นายสุพัฒน  สุธาธรรม   6  ต.ค. 2519 – 22 ต.ค. 2519

22  ต.ค. 2519 – 12 พ.ย. 2520
12  พ.ย. 2520 – 24 พ.ค. 2522

13. พลเอกเกรียงศักด์ิ  ชมะนันทน 24  พ.ค. 2522 – 11 ก.พ. 2523
14. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล 11  ก.พ. 2523 – 12 มี.ค. 2523
15. นายอํ านวย  วีรวรรณ 12  มี.ค. 2523 – 11 มี.ค. 2524
16. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล 11  มี.ค. 2524 –   7 พ.ค. 2526

  7  พ.ค. 2526 – 11 ส.ค. 2529
17. นายสุธี  สิงหเสนห 11  ส.ค. 2529 –   4 ส.ค. 2531
18. นายประมวล  สภาวสุ   9  ส.ค. 2531 – 26 ส.ค. 2533
19. นายวีรพงษ  รามางกูร 26  ส.ค. 2533 –   9 ธ.ค. 2533
20. นายบรรหาร  ศิลปอาชา 14  ธ.ค. 2533 – 23 ก.พ.2534
21. นายสุธี  สิงหเสนห   6  มี.ค. 2534 – 22 มี.ค. 2535

17  เม.ย.2535 – 24 พ.ค. 2535
22. นายพนัส สิมะเสถียร 18  มิ.ย. 2535 – 22 ก.ย. 2535
23. นายธารินทร  นิมมานเหมินท 29  ก.ย. 2535 – 18 ก.ค. 2538
24. นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย 18  ก.ค. 2538 – 27 พ.ค. 2539
25. นายบดี  จุณณานนท 28  พ.ค. 2539 – 26 ก.ย. 2539
26. นายชัยวัฒน  วิบูลยสวัสด์ิ 27  ก.ย. 2539 – 19 พ.ย. 2539
27. นายอํ านวย  วีรวรรณ   1  ธ.ค. 2539 – 19 มิ.ย. 2540
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ตารางที่ 2
รัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงหลายสมัย

กันยายน  2500 – มิถุนายน  2540

ช่ือ ชวงการดํ ารงตํ าแหนง รวมระยะเวลาทั้งส้ิน

   1. นายเสริม  วินิจฉัยกุล ก.ย. 2500 - ต.ค. 2501 8 ป   3 เดือน
ก.ค. 2508 - พ.ย. 2514
ธ.ค. 2515 - ต.ค. 2516

   2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล พ.ค. 2517 - ก.พ. 2518 6 ป   3 เดือน
ก.พ. 2523 - มี.ค. 2523
มี.ค.2524 -ส.ค. 2529

   3. นายสุธี  สิงหเสนห ส.ค. 2529 -ส.ค. 2531 3 ป   2 เดือน
มี.ค. 2534 - มี.ค. 2535
เม.ย. 2535 - พ.ค. 2535

   4. นายสุพัฒน  สุธาธรรม ต.ค. 2519 - พ.ย. 2520 2 ป   8 เดือน
พ.ย. 2520 - พ.ค. 2522

   5. นายบุญมา  วงษสวรรค พ.ย. 2514 - ธ.ค. 2515 1 ป   9 เดือน
ต.ค. 2516 - พ.ค. 2517

   6. นายอํ านวย  วีรวรรณ มี.ค. 2523 -มี.ค. 2524 1 ป   7 เดือน
ธ.ค. 2539 - มิ.ย. 2540

   7. นายเสวตร  เปยมพงศสานต ก.พ. 2518 - มี.ค. 2518          6 เดือน
เม.ย. 2519 - ต.ค. 2519

ที่มา    ตารางที่ 1
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ตารางที่ 3
รัฐมนตรีการคลังที่ดํ ารงตํ าแหนงยาวนานที่สุด  10 อันดับแรก

กันยายน 2500 – มิถุนายน  2540

ช่ือ ชวงการดํ ารงตํ าแหนง อายุการดํ ารงตํ าแหนง

1. นายเสริม  วินิจฉัยกุล ก.ย.2508 - พ.ย. 2514 6 ป    4 เดือน

2. นายสุนทร  หงสลดารมภ พ.ค. 2502 - ก.ค. 2508 6 ป     2 เดือน

3. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล มี.ค. 2524 - ส.ค. 2529 5 ป     5 เดือน

4. นายธารินทร  นิมมานเหมินท ก.ย. 2535 - ก.ค. 2538 2 ป   10 เดือน

5. นายสุพัฒน  สุธาธรรม ต.ค. 2519 - พ.ค. 2522 2 ป     8 เดือน

6. นายประมวล  สภาวสุ ส.ค. 2531 - ส.ค.2533 2 ป    1 เดือน

7. นายสุธี  สิงหเสนห ส.ค. 2529 - ส.ค. 2531 2 ป

8. นายบุญมา  วงษสวรรค พ.ย. 2514 - ธ.ค. 2515 1 ป    1 เดือน

9. นายบุญชู  โรจนเสถียร มี.ค. 2518 - เม.ย. 2519 1 ป    1 เดือน

10. นายอํ านวย  วีรวรรณ มี.ค. 2523 - มี.ค. 2524 1 ป

ที่มา      ตารางที่ 1
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ตารางที่ 4
รัฐมนตรีการคลังที่อยูในตํ าแหนงสั้นที่สุด 10 อันดับแรก

กันยายน  2500 – มิถุนายน  2540

ช่ือ ชวงการดํ ารงตํ าแหนง อายุการดํ ารงตํ าแหนง

1. นายเสวตร  เปยมพงศสานต ก.พ. 2518 - มี.ค. 2518                         24 วัน
2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล ก.พ. 2523 - มี.ค. 2523 1 เดือน    1 วัน
3. นายสุธี  สิงหเสนห เม.ย.2535 - พ.ค. 2535 1 เดือน     7วัน
4. นายชัยวัฒน  วิบูลยสวัสดิ์ ก.ย. 2539 - พ.ย. 2539 1 เดือน   22 วัน
5. นายบรรหาร  ศิลปอาชา ธ.ค. 2533 - ก.พ. 2534 2 เดือน     9 วัน
6. นายโชติ  คุณะเกษม ก.พ. 2502 - พ.ค. 2502 2 เดือน   21 วัน
7. นายพนัส  สิมะเสถียร มิ.ย. 2535 - ก.ย. 2535 3 เดือน     4 วัน
8. นายวีรพงษ  รามางกูร ส.ค. 2533 - ธ.ค. 2533 3 เดือน   13 วัน
9. นายบดี  จุณณานนท พ.ค. 2539 - ก.ย. 2539  3 เดือน   28 วัน

   10. นายอํ านวย  วีรวรรณ ธ.ค. 2539 - มิ.ย. 2540  6 เดือน   18 วัน

  ที่มา    ตารางที่ 1
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