คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2535

ตลาดนายกรัฐมนตรี (ตอนที่หนึ่ง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นายกรัฐมนตรีเปนอาชีพที่มีตลาดแรงงานอันไมแตกตางไปจากแรงงานประเภท
อื่นๆ กลาวโดยพื้นฐานแลว ตลาดนายกรัฐมนตรีนับเปนตลาดนักการเมืองประเภทหนึ่ง ใครก็ตาม
ที่ดํ ารงตํ าแหนง นายกรั ฐ มนตรีย อมตอ งมีห นา ที่ใ นการใชอํ านาจเพื่ออํ านวยประโยชนสุขแก
ประชาชนและจัดสรรปนสวนผลประโยชนในสังคม คงจะมีแตอเวไนยสัตวเทานั้นที่ตองการเปน
นายกรัฐมนตรีแตปากบอกวาไมอยากเปนนักการเมือง แมนายกรัฐมนตรีจะเปนนักการเมือง
แตตลาดนายกรัฐมนตรีก็มีลักษณะเฉพาะอันแตกตางจากตลาดนักการเมืองโดยทั่วไป หากจะใช
ศัพทในวงวิชาการเศรษฐศาสตร เห็นจะตองกลาววา ตลาดนายกรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ (special
case) ของตลาดนักการเมือง
คนทั่วไปมักจะเขาใจวา นักการเมืองเปนกลุมบุคคลที่ไตเตาขึ้นสูชนชั้นนําทาง
อํานาจ (power elite) ดวยกระบวนการเลือกตั้ง ความเขาใจนี้ถูกตองเพียงครึ่งเดียว เพราะยังมี
นักการเมืองอีกจําพวกหนึ่งในระบบราชการที่มีอํานาจโดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง นับตั้งแต
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนตนมา อํ านาจรัฐก็ถูกยึดกุมโดยกลุมขนนาง
ข า ราชการระบอบการเมื อ งการปกครองแปรเปลี่ ย นจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย เ ป น
ระบอบอํามาตยาธิปไตย กลุมอํามาตยาธิปไตยไดใชอํานาจรัฐในการรางรัฐธรรมนูญและบัญญัติ
กฎหมายเพื่อสงวนอํานาจไวในระบบราชการ ดวยเหตุดังนั้น ขุนนางขาราชการตั้งแตระดับอธิบดี
ขึ้นไป รวมตลอดทั้งผูนําฝายทหารเปนกลุมบุคคลที่ทรงอํานาจในสังคมไทย และนับเนื่องอยูใน
ชนชั้นนําทางอํานาจ กลุมผูนําขาราชการทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนเหลานี้จึงเปนนักการเมือง
ที่มีอํานาจโดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง ประวัติศาสตรการเมืองไทยในชวงเวลา 60 ปที่ผานมา
เปนประวัติศาสตรแหงความขัดแยงระหวางกลุมพลังในระบบราชการกับกลุมพลังนอกระบบ
ราชการ ยามใดที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ ระบอบการเมืองการปกครองก็จะ
มีลักษณะเผด็จการคณาธิปไตย แตยามใดที่กลุมพลังนอกระบบราชการสามารถยื้อแยงอํานาจ
จากระบบราชการได ระบอบการเมืองการปกครองก็จะมีลักษณะประชาธิปไตยมากขึ้น
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ระบอบการเมื อ งการปกครองอั น เป น โครงสร า งส ว นบนของระบบเศรษฐกิ จ
(super structure) นับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดโครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายก
รัฐมนตรี หากระบอบการเมืองการปกครองมีความเปนประชาธิปไตย ราษฎรจะมีสิทธิในการเลือก
นายกรัฐมนตรี แตระบบการเลือกตั้งในสังคมการเมืองไทยไมเคยเปดโอกาสใหราษฎรเลือกนายก
รัฐมนตรีโดยตรง อยางมากที่สุดที่เปนมาก็คือ การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา นายกรัฐมนตรี
จั ก ตอ งเป น สมาชิ ก สภาผู  แทนราษฎร ในกรณีต รงกัน ขา ม หากกลุ ม พลังอํ ามาตยาธิ ป ไตย
เรืองอํานาจ ราษฎรจะปราศจากสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรี แมจะเปนเพียงโดยออมก็ตาม
เพราะกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยตองการตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง
ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง ซึ่งบังคับใชในสังคมการเมือง
ไทยรวม 15 ฉบับ มีเพียง 2 ฉบับเทานั้นที่ระบุวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และฉบับป 2517
ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 19 คน (ดูตารางที่ 1 และ 2) มีเพียง 6 คนที่ผาน
กระบวนการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ดูตารางที่ 1) ไดแก นายปรีดี พนมยงค
(ส.ส.อยุธยา 2489) พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ (ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล ป.
พิบูลสงคราม (ส.ส.พระนคร 2500) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (ส.ส. กรุงเทพฯ 2518 และ 2519) ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช (ส.ส.กรุงเทพฯ 2518) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (ส.ส.นครราชสีมา 2531)
นายกรัฐมนตรีบางทานผานสนามการเลือกตั้งมาอยางโชกโชน ขอมูลขางตนแสดงเฉพาะสมาชิก
ภาพในปที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเทานั้น นอกจากนี้ ยังมีนายกรัฐมนตรีอีก 1 ทานที่ลง
สนามเลือกตั้งหลังจากพนตําแหนงไปแลว ไดแก พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท (ส.ส.รอยเอ็ด เลือก
ตั้งซอม 2524) แมจะมีนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือกตั้งถึง 6 คน แตรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
ที่เปน ส.ส. มีอายุเพียง 5 ป 9 เดือนเทานั้น ในจํานวนนี้รัฐบาลนายปรีดี พนมยงคนับเปนรัฐบาล
ที่อายุนอยที่สุด นายปรีดีไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. อยุธยาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2489 ครั้นในวันที่
21 สิงหาคม ศกเดียวกันก็ลาออกจากตําแหนง ในหมูนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส.รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ นับเปนรัฐบาลที่มีอายุยืนยาวที่สุด โดยอยูในตําแหนง 2 ป 6 เดือน แมวา
จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียาวนานกวาพลเอกชาติชาย แตจอมพล
ป.เพิ่งจะไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พระนครเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2500 อีกเพียง 7 เดือนตอมา
รัฐบาลจอมพล ป. ก็ถึงจุดจบดวยการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (ดูตารางที่ 1)
นอกเหนื อ จากโครงสร า งส ว นบนของระบบเศรษฐกิ จ แล ว อิ ท ธิ พ ลและการ
แทรกแซงของรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกก็มีสวนในการกํ าหนด
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โครงสรางและ สภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีดวย บทบาทของปจจัยภายนอกประเทศ
เหลานี้มุงกดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนนโยบายมากกวาการกํ าหนดตัวบุคคลที่เปนนายก
รัฐมนตรี ดังเชนการกดดันใหรัฐบาลไทยละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในยุครัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2492-2498 และในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
ระหวางป 2514-2516 รัฐบาลชุดใด ซึ่งไมเปนที่ยอมรับในชุมชนระหวางประเทศ จะประสบ
ปญหาในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศอยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ รัฐบาลนายควง
อภัยวงศ (ชุดที่ 10 ป 2490-2491) รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร (ชุดที่ 39 ป 2519-2520)
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (ชุดที่ 50 ป 2534-2535) เปนตน ขอที่นาสังเกตก็คือ รัฐบาลเหลานี้
ขึ้นมาดวยอํานาจเผด็จการและการรัฐประหาร
แม จ ะมี ตั ว อย า งไม ม ากนั ก เกี่ ย วกั บ บทบาทของประเทศมหาอํ านาจในการ
โคนลมรัฐบาลไทย แตบทบาทของกระทรวงกลาโหมอเมริกันในการสนับสนุนกลุมจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต และบทบาทของสํานักประมวลขาวกลางอเมริกัน (CIA) ในการอุมชูกลุมพลตํารวจเอก
เผา ศรียานนท นับเปนตัวอยางในกรณีที่กลาวถึงนี้ เพราะความชวยเหลือจากหนวยงานอเมริกัน
ทั้ ง สองนี้ มี ฐ านะไมแตกต า งไปจากเชื้อเพลิงที่โหมกระพือความขัดแยงระหวางกลุมการเมือง
ทั้งสองนี้ อันนํามาซึ่งจุดจบของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500
แตการที่โฆษกกระทรวงการตางประเทศอเมริกันตอบคําถามผูสื่อขาวเมื่อปลาย
เดือนมีนาคม 2535 วา รัฐบาลอเมริกันไดเพิกถอนวีซาเขาสหรัฐฯของนายณรงค วงศวรรณ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2534 ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งยังผลใหนายณรงคตองกลายเปน `เทวดาตกสวรรค' มิอาจสวมตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดนั้น
นั บเปนปรากฏการณ ครั้ งแรกที่ ป ระเทศมหาอํ านาจมีบ ทบาทในการยั บยั้ ง บุ ค คลบางคนมิให
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไทย ไมวาบทบาทดังกลาวเปนไปโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
สังคมไทยไดพัฒนามาเปนสังคมเปดที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับสังคม
ทุนนิยมโลก ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมิใชตําแหนงนักการเมืองธรรมดา หากแตเปนตําแหนงที่เปน
หนาตาของบานเมือง บัดนี้ โครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีไมเพียงแตจะได
รับผลกระทบจากรูปแบบของระบบการเมืองการปกครองเทานั้น หากทวายังไดรับผลกระทบจาก
การแทรกแซงของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกอีกดวย

4
ตารางที่ 1
รายนามนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนามนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้ง ส.ส.

คณะรัฐบาล
ชุดที่
ชวงเวลา
16 11 มิ.ย.2489-21 ส.ค.2489

รัฐธรรมนูญ

1. นายปรีดี พนมยงค
อยุธยา
2. พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์
อยุธยา

5 สิงหาคม 2489
5 สิงหาคม 2489

17
18

23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490 รธน.2489
31 พ.ค.2490-8 พ.ค.2490 รธน.2489

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พระนคร
4. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
กรุงเทพฯ

26 กุมภาพันธ 2500

26

24 มี.ค.2500-16 ก.ย.2500

26 มกราคม 2518

37
38

21 เม.ย.2519-23 ก.ย.2519 รธน.2517
25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519 รธน.2517

26 มกราคม 2518

36

17 มี.ค.2518-22 ม.ค.2519 รธน.2517

24 กรกฎาคม 2531

48
49

9 ส.ค.2531-14 ธ.ค.2533
14 ธ.ค.2533-23 ก.พ.2534

5. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
กรุงเทพฯ
6. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
นครราชสีมา
หมายเหตุ

รธน.2489

รธน.2475/95

รธน.2521
รธน.2521

1. เฉพาะรัฐธรรมนุญฉบับป 2489 และ 2517 เทานั้นที่บังคับวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ มิไดบังคับ
2. รธน. 2475/95 หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
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ตารางที่ 2
นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนาม

รัฐบาลชุดที่

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา
2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

1-3
4-8
9-10
21-25
11
14
19-20
12
13
15
27
28
30-32
29
33-34
39
40-42
43-47
50

4. นายควง

อภัยวงศ

5. นายทวี บุณยเกตุ
6. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค
8. นายพจน สารสิน
9. จอมพลถนอม กิตติขจร
10. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
11. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
12. นายธานินทร กรัยวิเชียร
13. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
14. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
15. นายอานันท ปนยารชุน

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
มิ.ย.2475 - มิ.ย.2476
มิ.ย.2476 - ธ.ค.2481
ธ.ค.2481 - ก.ค.2487
เม.ย.2491 - ก.พ.2500
ส.ค.2487 - ส.ค.2488
ม.ค.2489 - มี.ค.2489
พ.ย.2490 - เม.ย.2491
ส.ค.2488 - ก.ย.2488
ก.ย.2488 - ม.ค.2489
มี.ค.2489 - มิ.ย.2489
ก.ย.2500 - ธ.ค.2500
ม.ค.2501 - ต.ค.2501
ธ.ค.2506 - ต.ค.2516
ก.พ.2502 - ธ.ค.2506
ต.ค.2516 - ก.พ.2518
ต.ค.2519 - ต.ค.2520
พ.ย.2520 - ก.พ.2523
มี.ค.2523 - ส.ค.2531
มี.ค.2534 - เม.ย.2535

