คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 กันยายน 2535

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ชั ย ชนะอัน หวุ ด หวิดของพรรคประชาธิ ป ตยใ นการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ยังผลใหนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคไดรับพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 นับเปน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย
นายชวน หลีกภัย มีสถานะเชนไรในกระแสนายกรัฐมนตรีไทย?
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีจํานวน 19 คนที่มีมา
กอนหนานี้ อาจจะกลาวไดวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก ทั้งนี้ดวย
เหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่ไมเคยมีประวัติ
การรับราชการ นายกรัฐมนตรีกอนหนานี้ลวนแลวแตเคยมีประวัติการรับราชการมาแลวทั้งสิ้น
ไมวาจะเปนนายพจน สารสิน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และนายอานันท
ป น ยารชุน นายกรัฐมนตรีบางคนยังคงมีสถานะเปนขาราชการในขณะดํ ารงตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีดวย ดังเชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม
กิตติขจร ระบบราชการผูกขาดการผลิตนายกรัฐมนตรี 19 คนแรก การผูกขาดนี้เริ่มถูกสลายโดย
นายชวน หลีกภัย
ประการที่สอง นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือกตั้งจาก
ประชาชน แมจะเปนการเลือกตั้งโดยออมก็ตาม กอนหนานี้มีนายกรัฐมนตรีเพียง 6 คนที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ผูที่ขึ้นสูตําแหนงนายก
รัฐมนตรีสวนใหญมิไดเปน ส.ส. นายชวน หลีกภัย นับเปน ส.ส. คนที่ 7 ที่มีโอกาสดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีสืบตอจากนายปรีดี พนมยงค(ส.ส.อยุธยา 2489) พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์
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(ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ส.ส.พระนคร 2500) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
(ส.ส.กรุงเทพฯ 2518) และพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ (ส.ส.นครราชสีมา 2531)
ประการที่สาม นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไมเคยมีแประวัติ
การศึกษาในตางประเทศ พลเรือนที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจํานวน 10 คน ลวนแลวแต
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สวนทหารที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจํานวน 9 คน ก็ลวน
แลวแตเคยผานหลักสูตรการศึกษาหรือการฝกอบรมทางดานการทหารจากตางประเทศทั้งสิ้น
(ดูตารางที่ 1)
ในอีกดานหนึ่ง คุณสมบัติและภูมิหลังของนายชวน หลีกภัย บางดานสอดคลอง
กับกระแสหลักของนายกรัฐมนตรีไทย
ประการแรก นายชวนเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ในจํานวนนายกรัฐมนตรี
19 คนกอนหนานี้เปนพลเรือน 10 คน นายชวนนับเปนนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนที่ 11
ประการที่สอง นายชวนสํ าเร็จการศึกษาทางดานกฎหมาย ในจํ านวนนายก
รัฐมนตรี 19 คนกอนหนาที่สําเร็จวิชาการทหาร 9 คน และวิชากฎหมาย 7 คน ตลาดนายก
รัฐมนตรีไทยจึงถูกครอบงําโดยทหารและนักกฎหมาย พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปน
นายกรัฐมนตรีทหารเพียงคนเดียวที่สํ าเร็จวิชากฎหมาย (ดูตารางที่ 2) นายชวนนับเปนนัก
กฎหมายคนที่ 8 ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ประการที่สาม เมื่อพิจารณาโครงสรางอายุของนายกรัฐมนตรี 19 คนแรก
เมื่อดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ปรากฏวา มากกวาครึ่งหนึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ครั้งแรกขณะมีอายุตํ่ากวา 50 ป (ดูตารางที่ 3) นายชวนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อมีอายุ 54
ป นับเปนชวงอายุมัธยฐาน เมื่อพิจารณาจากโครงสรางอายุนายกรัฐมนตรีไทย
คุณสมบัติและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธในระดับหนึ่งกับอายุ
หรือความยืนยาวของรัฐบาล ขอพิจารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ประวัติศาสตรการเมืองไทยบอกแกเราวา นายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส.
นั้นมักจะอยูในตําแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนงไดเพียงคนละ 11.5
เดือน หรือรัฐบาลละ 6.9 เดือน (ดูตารางที่ 4) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส.
อยูในตําแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 37.6 เดือน หรือรัฐบาลละ 15.2 เดือน (ดูตาราง
ที่ 4)
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ประการที่ ส อง ประวัติศาสตรก ารเมื องไทยบอกแกเราอีกเชนกันวา นายก
รัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมักจะอยูในตําแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนง
คนละ 10.5 เดือน หรือรัฐบาลละ 5.0 เดือน (ดูตารางที่ 5) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มี
ภูมิหลังเปนทหารมักจะดํารงตําแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 67 เดือน หรือรัฐบาลละ
19.5 เดือน (ดูตารางที่ 5)
ประการที่สาม ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 7 คนที่สําเร็จวิชากฎหมายมีจํานวน 3
คนที่ออกจากตําแหนงเนื่องจากถูกรัฐประหาร ไดแก พระยามโนปกรณนิติธาดา (รัฐบาลชุดที่ 3
มิถุนายน 2476) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (รัฐบาลชุดที่ 38 ตุลาคม 2519) และนายธานินทร
กรัยวิเชียร (รัฐบาลชุดที่ 39 ตุลาคม 2520) ผูที่ออกจากตําแหนงโดยมิไดถูกรัฐประหาร ไดแก
นายพจน สารสิน นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และนายอานันท ปนยารชุน แมนายปรีดี พนมยงค
จะลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยมิไดถูกรัฐประหาร แตการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน
2490 มีผลในการทําลายกลุมปกซายของคณะราษฎรโดยสิ้นเชิง
ในฐานะที่นายชวน หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย สมควรที่จะพิจารณา
ภูมิหลังของพรรคประชาธิปตยดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ เปนหัวหนา
พรรคประชาธิปตยคนแรกที่ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตการไดตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ
นายควงกลายเปนรอยดางของพรรคประชาธิปตยที่มิอาจจะลบออกได เพราะนายควงไดปฏิบัติตน
เปนพันธมิตรและเบี้ยหมากรุกของคณะนายทหารผูกอการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490
แตแลวเพียงชั่วเวลาไมถึง 5 เดือน นายควงก็ตองถูกผูนําฝายทหารจี้ใหออกจากตําแหนง ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปตยคนตอมาก็จบชีวิตทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหาร
เชนเดียวกัน
บทความเรื่องนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะสื่อขาวสารวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัย
จะมีอายุสั้น หรือนายชวนจะตองจบชีวิตทางการเมืองดุจดังหัวหนาพรรคประชาธิปตยคนกอนๆ
หากแตมีเปาประสงคที่จะชี้ใหเห็นวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก
บทบาทหนาที่อันสําคัญของนายชวนอยูที่การนําสยามรัฐนาวาหลีกลี้หนีภัยการรัฐประหารในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอของสังคมการเมืองไทยนี้ โดยที่ปวงประชาราษฎรก็ตองมีบทบาทหนาที่ในการ
ผลักดันใหสังคมการเมืองไทยสลัดหลุดจากวงจรอุบาทวทางการเมืองดวย ความสําเร็จในการนี้
จึงจะทําใหนายชวนเปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลักที่สมบูรณได
จงผลักดันใหการเมืองกระแสหลักกลายเปนการเมืองนอกกระแสและจงแปรผัน
การเมืองนอกกระแสใหกลับกลายเปนการเมืองกระแสหลัก
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ตารางที่ 1
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
ระดับการศึกษา

จํานวน

ตํ่ากวาอุดมศึกษา
วิชาชีพทหาร
อุดมศึกษา
ภายในประเทศ
ตางประเทศ

9
10
10

รวม

19

ตารางที่ 2
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามวิชาที่ศึกษา
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
วิชาที่ศึกษา
ทหาร
กฎหมาย
เกษตรศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
PPE
รวม

จํานวน
9
7
1
1
1
19

หมายเหตุ (1) พลเรือตรี หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ จําแนกไวในกลุมวิชาทหาร แทที่จริงแลว
หลวงธํารงฯ สําเร็จเนติบัณฑิตไทยดวย
(2) PPE = Philosophy, Politics, and Economics
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ตารางที่ 3
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามอายุเมื่อดํารงตําแหนงครั้งแรก
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
ชวงอายุ
ตํ่ากวา 40
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 และมากกวา
รวม

จํานวน

%

4
6
2
5
3
2
19

21.1
31.6
10.5
10.5
15.8
10.5
100.0

ตารางที่ 4
จํานวนรัฐบาลและชวงเวลาการบริหารราชการแผนดิน
จําแนกตามสถานภาพทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
สถานภาพของนายกรัฐ
มนตรี

1. เปน ส.ส.
2. มิไดเปน ส.ส.
3. รวม
หมายเหตุ

จํานวนรัฐบาล

10
42
52

จํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร

6
17
19

5 ป 9 เดือน
53 ป 3 เดือน
59 ป

ยอดรวมจํานวนนายกรัฐมนตรีเกินกวาจํานวน 19 คน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีบางคนดํารงตําแหนง
มากกวาหนึ่งสมัย โดยที่บางสมัยเปน ส.ส.และบางสมัยมิไดเปน ส.ส.
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ตารางที่ 5
จํานวนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี จําแนกตามภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
ภูมิหลังนายกรัฐมนตรี
ทหาร
พลเรือน
รวม
หมายเหตุ

จํานวนรัฐบาล
31
21
52

จํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร
9
10
19

50 ป 3 เดือน
8 ป 9 เดือน
59 ป

นายกรัฐมนตรีทหารประกอบดวยนายกรัฐมนตรีที่เคยรับราชการทหารทั้งหมด โดยรวมพลเรือตรีถวัลย
ธํารงนาวาสวัสดิ์ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณดวย

