
คอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2535

ตลาดนายกรัฐมนตรี (ตอนที่สอง)

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

                        นายกรัฐมนตรีมาจากไหน?

           ตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ ระบบราชการเปนแหลงผูกขาดการผลิต 
นายกรัฐมนตรีโดยตลอด ในจํ านวนนายกรัฐมนตรี 19 คน ไมมีคนใดเลยที่ไมมีภูมิหลังเปน 
ขาราชการ ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา ความเขมขนของสีสันความเปนขาราชการนั้นไมเทากัน 
เมื่อ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในป 2518 และ 2519 นั้น สีสันความเปน 
ขาราชการไดเหือดหายไปจนหมดสิ้น ความขอนี้เปนจริงในกรณีของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
(2518) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2531) ดวย ในกรณีของนายอานันท ปนยารชุน (2534) 
แมวารองรอยของความเปนขาราชการจะยังคงหลงเหลืออยูบาง แตสีสันก็เจือจางไปเปนอันมาก 
นับวาตางจากพลเอกสุจินดา คราประยูร ที่คราบไคลแหงความเปนขาราชการยังคงปรากฏอยาง
เดนชัด เพราะเพิ่งลาออกจากราชการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตนายกรัฐมนตรีบางคน
สามารถดํ ารงตํ าแหนงโดยมิตองลาออกจากราชการ ไมวาจะเปนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (2501) 
จอมพลถนอม กิตติขจร (2501 และ 2506) และนายธานินทร  กรัยวิเชียร (2519)

           ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองจํ านวน 15 ฉบับ มีเพียง 5 ฉบับ 
เทานั้นที่มีบทบัญญัติหามขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงการเมือง ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 
ฉบับป 2492  ฉบับป 2517  ฉบับป 2521  และฉบับป 2534 การที่รัฐธรรมนูญสวนใหญยินยอมให 
ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงการเมืองไดนั้น ยอมแสดงใหเห็นวา กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
ซึ่งเปนผูรางรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ตองการผูกขาดอํ านาจการเมืองการปกครองไวในระบบ 
ราชการ และประสบความสํ าเร็จในการนั้น
           แมวากลุมทุนจะแผอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจในสังคมไทย และแมวา
พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจะสามารถทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมืองเกือบทุกระดับ ไมวาจะเปนสภา 
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี จนอาจกลาวสรุปไดวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจกํ าลัง 
ชักนํ าใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง แตกลุมทุนยังไมสามารถเขาไปมีบทบาทในตลาดนายกรัฐมนตรี
ไดอยางเต็มที่ ในประการสํ าคัญ กลุมทุนยังไมสามารถผลักดันตัวแทนของกลุมข้ึนสูตํ าแหนง 
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นายกรัฐมนตรีไดเอง หากแตตกอยู ในภาวะจํ ายอมที่จะตองยอมรับตัวแทนของกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตย รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เกือบจะเปนรัฐบาลชุดเดียวที่กลุมทุนมี 
บทบาทในการจัดตั้ง แตกระนั้นก็ตาม พลเอกชาติชายก็มีภูมิหลังเปนขาราชการ และมีสาย 
สัมพันธกับทหาร สวนรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แมจะมีลักษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุน  
แตก็เปนรัฐบาลที่ทหารหนุนหลังและขึ้นสูอํ านาจดวยการรัฐประหาร

           กระบวนการขึ้นสู  ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีมีลักษณาการที่แตกตางกันตาม 
ประเภทของระบอบการเมืองการปกครอง เนื่องจากสังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนสังคม 
อํ ามาตยาธิปไตย การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกาวเขาสูตลาดนายกรัฐมนตรีไดนั้น จักตองไตบันได
แหงอํ านาจในระบบราชการเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองยึดกุมอํ านาจในกองทัพไดเอง  
ดังกรณีจอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงป 2481-2487 และชวงตนทศวรรษ 2490 จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชตในชวงป 2500-2506 และพลเอกเปรม  ติณสูลานนทในชวงป 2523-2531 หรือมิฉะนั้น 
ก็ตองมีความสามารถในการประสานผลประโยชนและอํ านาจในกองทัพ  ดังกรณีจอมพล ป.  
พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 2490 จอมพลถนอม กิตติขจรในชวงป 2506-2516 และ 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในระหวางป 2520 - 2523

           การรัฐประหารเปนหนทางลัดในการกาวสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ในจํ านวน
นายกรัฐมนตรี 19 คน มีนายกรัฐมนตรีถึง 9 คนที่ข้ึนมามีอํ านาจดวยการรัฐประหาร (ดูตารางที่  
1) ในจํ านวนนี้เปนทหาร 5 คน และพลเรือน 4 คน บรรดาพลเรือนที่ไดเปนนายกรัฐมนตรี 
ดวยอํ านาจรัฐประหารมิไดกอการรัฐประหารเอง หากแตเปนรัฐบาลหุนของคณะทหารที่กอการ 
รัฐประหาร อนึ่งมีขอนาสังเกตวา ในจํ านวนทหารที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 9 คน อาศัยการ 
รัฐประหารขึ้นมามีอํ านาจถึง 5 คน ไดแก ผ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  จอมพลถนอม  กิตติขจร และพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ทั้งนี้มีเพียง  
2 คนเท านั้นที่ ข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงตามกระบวนการเลือกตั้ง  ได แก  พลเรือตรีถวัลย  
ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ  และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  สวนอีก 2 คน อันไดแก พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท และพลเอกสุจินดา คราประยูร ข้ึนมามีอํ านาจดวยการจัดการและการแทรกแซงของ
ผูนํ าฝายทหาร ในกรณีของพลเอกเปรมนั้น ไดรับการสนับสนุนจากกลุมทหารยังเติรกในเบื้องตน 
โดยที่ในเวลาตอมาไดอาศัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในการจัดการใหหัวหนาพรรคการเมืองตางๆ
พรอมใจยกตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกพลเอกเปรม ทั้งนี้โดยอาศัยลักษณะเผด็จการครึ่งใบของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งเดิมรางขึ้นเพื่อเกื้อกูลการสืบทอดอํ านาจของพลเอกเกรียงศักดิ์   
ชมะนันทน แตในกรณีของพลเอกสุจินดานั้น พลเอกสุจินดาเปนผูนํ าคนหนึ่งในการรัฐประหาร 
เดือนกุมภาพันธ 2534 คณะ รสช. ไดอาศัยสมุนบริวารในการรางรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอํ านาจ
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ของตนเอง ผูนํ าฝายทหารบางคนมีบทบาทสํ าคัญในการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม และในการ
เปลี่ยนโฉมหนาทั้งพรรคชาติไทยและพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานของผูนํ าฝายทหารที่ตองการสืบ
ทอดอํ านาจนั้น อีกทั้งการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 51 ก็มีรายงานขาวหนังสือพิมพทุกฉบับตองตรงกันวา 
ผูนํ าฝายทหารบางคนมีบทบาทสํ าคัญในการแทรกแซงการจัดตั้ง พลเอกสุจินดาจึงขึ้นมาดํ ารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เปนใจ และพรรคการเมืองที่กุมเสียงขาง
มากสนับสนุน ทั้งหมดนี้เกิดจากการวางแผนในการสืบทอดอํ านาจมาตั้งแตตน

           ในยุคสมัยที่ระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะประชาธิปไตย ผูที่จะกาวขึ้น
สูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดจักตองไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองตางๆที่รวมกันแลว 
มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร  ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.  
มากที่สุด ดังกรณี ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช (2518 และ 2519) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2531) 
แตการเปนหัวหนาพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู แทนราษฎรมิใชหลักประกันวา 
จะไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเสมอไป ดังกรณีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร (2526) และนายพิชัย 
รัตตกุล (2529) แมแตหัวหนาพรรคการเมืองขนาดเล็ก หากมีความสามารถในการบริหารทาง 
การเมือง (political management) และแบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองดวยกัน  
ก็สามารถขึ้นสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีได  ดังกรณี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช (2518) หัวหนาพรรค 
กิจสังคม ซึ่งมี ส.ส.เพียง 18 คน

           ใครตองการนายกรัฐมนตรี?

           ในสังคมประชาธิปไตย ความตองการนายกรัฐมนตรียอมมาจากประชาชน 
ความตองการนี้แสดงออกโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งโดยตรงหรือ 
การเลือกตั้งโดยออม ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งโดยออม ราษฎรเลือกผูแทนเพื่อใหผูแทนไปเลือก
นายกรัฐมนตรีอีกทอดหนึ่ง ในบางประเทศ ราษฎรเลือกพรรคการเมืองเพื่อใหหัวหนาพรรค 
การเมืองนั้นๆขึ้นไปเปนนายกรัฐมนตรี ราษฎรในสังคมประชาธิปไตยยอมคาดหวังใหนายก 
รัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลแกปญหาพื้นฐานของสังคมและดํ าเนินการใหสังคม 
มีสันติสุข แตสังคมการเมืองไทยหาไดเปนเชนนั้นไม

           ตลาดนายกรัฐมนตรีในสังคมการเมืองไทยเปนตลาดของชนชั้นปกครอง หาใช
ตลาดของประชาชนไม ราษฎรไมเพียงแตจะไมมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเทานั้น  
แมการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยออมก็มีโอกาสอันนอยนิดอีกดวย ตลาดนายกรัฐมนตรีจึงแตกตาง
จากตลาดนักการเมืองโดยทั่วไป ในขณะที่เสียงของประชาชนเปนเสียงสวรรคในตลาดนักการเมือง 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูการเลือกตั้ง เสียงของประชาชนกลับไรความหมายในตลาดนายก 
รัฐมนตรี อุปสงคที่มีตอนายกรัฐมนตรีจะมีความหมายก็ตอเมื่อเปนอุปสงคของสมาชิกในชนชั้น 
ปกครองดวยกันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีจะดํ ารงตํ าแหนงอยูไดก็ตอเมื่อเปนที่ 
ยอมรับของผูนํ าฝายทหารที่ทรงอํ านาจ หากไมเปนที่ยอมรับ นายกรัฐมนตรีนั้นๆจะตองหาทาง 
ลงจากเกาอี้โดยดุษฎีภาพ ดังเชนนายควง อภัยวงศ (เมษายน 2491) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
(มกราคม 2518) และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน (กุมภาพันธ 2523) ในกรณีสวนใหญ ผูนํ า 
ฝายทหารที่ทรงอํ านาจเลือกที่จะโคนนายกรัฐมนตรีที่หมดสิ้นการสนับสนุนจากกองทัพดวยการ 
รัฐประหาร ดังกรณีของพลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ (8 พฤศจิกายน 2490) จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม (16 กันยายน 2500) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (6 ตุลาคม 2519) นายธานินทร  
กรัยวิเชียร (20 ตุลาคม 2520) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (23 กุมภาพันธ 2534)
           ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ความยอมรับของผูนํ าฝายทหารนับเปนปมเงื่อน
สํ าคัญของการขึ้นสู ตํ าแหนงและการธํ ารงไวซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี การเปนทหารมิใช 
หลักประกันวาจะไดรับการยอมรับจากผูนํ าฝายทหารที่มีอํ านาจตลอดไป นายกรัฐมนตรีที่เปน
ทหาร หากไมสามารถสนองผลประโยชนของผู นํ าฝายทหารที่คุมกํ าลัง ก็อาจถูกโคนลม 
จากตํ าแหนงได ทั้งโดยการรัฐประหารหรือโดยการบีบบังคับใหออกจากตํ าแหนง อยางไรก็ตาม 
นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมีโอกาสที่จะถูกโคนลมไดงายกวานายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
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ตารางที่ 1
นายกรัฐมนตรีที่มีอํ านาจดวยการทํ ารัฐประหาร

มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม วันเดือนปการรัฐประหาร รัฐบาลที่ถูกโคนลม (ชุดที่)

1.  พระยาพหลพลพยุหเสนา 20 มิถุนายน 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (3)
2.  นายควง  อภัยวงศ 8 พฤศจิกายน 2490 พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ (18)
3.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 8 เมษายน 2491 นายควง  อภัยวงศ (20)
4.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 29 พฤศจิกายน 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (22)
5.  นายพจน  สารสิน 16 กันยายน 2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (26)
6.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 20 ธันวาคม 2501 พลเอกถนอม  กิตติขจร (28)
7.  จอมพลถนอม  กิตติขจร 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม  กิตติขจร (31)
8.  นายธานินทร  กรัยวิเชียร 6 ตุลาคม 2519 ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช (38)
9.  พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 20 ตุลาคม 2520 นายธานินทร  กรัยวิเชียร (39)
10. นายอานันท  ปนยารชุน 23 กุมภาพันธ 2534 พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ (49)
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ตารางที่ 2
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตํ าแหนงโดยการรัฐประหาร

มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ระยะเวลาการบริหาร

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา  3 เม.ย.2476 - มิ.ย.2476
2. พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ 18 พ.ค.2490 - พ.ย.2490
3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 26 มี.ค.2500 - ก.ย.2500
4. พลเอกถนอม  กิตติขจร 28 ม.ค.2501 - ต.ค.2501
5. ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 38 ก.ย.2519 - ต.ค.2519
6. นายธานินทร  กรัยวิเชียร 39 ต.ค.2519 - ต.ค.2520
7. พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ 49 ธ.ค.2533 - ก.พ.2534

ตารางที่ 3
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตํ าแหนงเนื่องจากทหารไมสนับสนุน

มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ระยะเวลาการบริหาร

1. นายควง อภัยวงศ 20 ก.พ.2491 - เม.ย.2491
2. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 มี.ค.2518 - ม.ค.2519
3. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 42 18 - 29 ก.พ.2523


