คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2540

“ขาวนอกนา” กับตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจเลือกนายทนง พิทยะ ดํ ารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสืบตอจากนายอํานวย วีรวรรณ ซึ่งลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2540 พลเอกชวลิตไดตบหนานักเลือกตั้งทั้งเผาพันธุ เพราะเทากับยอมรับวา ไมมี
นักเลือกตั้งคนใดในบรรดานักเลือกตั้งกวา 200 คนในคายรัฐบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ดํารงตําแหนงนี้ อยางนอยในสายตาของพลเอกชวลิตเอง
พลเอกชวลิ ต คิ ด ถู ก หรื อ คิ ด ผิ ด เป น ประเด็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น ได ข อ มู ล จาก
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยเทาที่ผมรวบรวมได อาจชวยใหคําตอบเรื่องนี้
นับตั้งแตการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 เปนตนมา ประเทศไทยมีรัฐบาล
มาแลว 30 ชุด และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมาแลว 27 คน (นายทนง พิทยะ เปนคนที่
28) ถัวเฉลี่ยอยูในตําแหนงคนละ 1 ป 5 เดือน จํานวนรัฐมนตรีการคลังมีมากกวาจํานวนนายก
รัฐมนตรี แสดงวา อายุทางการเมืองของรัฐมนตรีการคลังสั้นกวานายกรัฐมนตรี
เมื่ อ จํ าแนกรั ฐ บาลตามระบอบการเมื อ งการปกครอง ข อ เท็ จ จริง ปรากฏวา
รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลเผด็จการอยูในตําแหนงยาวนานกวารัฐบาลกึ่งเผด็จ และอายุการดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลกึ่งเผด็จการ (ประชาธิปไตยครึ่งใบ) ก็ยาวนานกวารัฐบาล
นักเลือกตั้ง โดยที่รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลรักษาการอยูในตําแหนงในชวงเวลาสั้นที่สุด อันเปน
ไปตามธรรมชาติของรัฐบาลรักษาการ (ดูตารางที่ 1) รายละเอียดการจําแนกรัฐบาลเผด็จการ
รัฐบาลกึ่งเผด็จการ รัฐบาลนักเลือกตั้ง และรัฐบาลรักษาการ ปรากฏในตารางที่ 2 ถึง 5 แสดง
ใหเห็นวา ระบอบการเมืองการปกครองมีผลกระทบตออายุการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง
อยางมีนัยสําคัญ
เมื่อลองสํารวจรายชื่อรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลเผด็จการ (ตารางที่ 2) รัฐบาล
กึ่งเผด็จการ (ตารางที่ 3) และรัฐบาลรักษาการ (ตารางที่ 5) ขอเท็จจริงปรากฏวา ทุกคนมีภูมิหลัง
เปนขุนนางนักวิชาการ (technocrats) โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้นเพียง 10 คน (ไมนับซํ้า) ในจํานวน
รัฐมนตรีการคลัง 10 คนนี้ มีอาชีพอันหลากหลาย นับตั้งแตวิชาการทหาร (พลเอกเกรียงศักดิ์

2
ชมะนันทน) จนถึงนักบัญชี (นายสุธี สิงหเสนห) โดยที่มีนักเศรษฐศาสตร 3 คน (นายบุญมา
วงษสวรรค นายสมหมาย ฮุนตระกูล นายอํานวย วีรวรรณ)
นายอํ านวย วีรวรรณ เปนบุคคลเดียวที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลังทั้งใน
รัฐบาลกึ่งเผด็จการ (รัฐบาลเปรม 1 มีนาคม 2523-มีนาคม 2524) และรัฐบาลนักเลือกตั้ง
(รัฐบาลชวลิต ธันวาคม 2539-มิถุนายน 2540) ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อนายอํานวยดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีการคลังนั้น สังคมเศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสองครั้ง นายอํานวย
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลังครั้งแรกในรัฐบาลเปรม 1 ในขณะที่ภาวะถดถอยกําลังกอตัวใน
ระบบทุนนิยมโลก อันเปนผลจากวิกฤติการณนํ้ามันป 2522 การดําเนินนโยบายการคลังแบบ
‘เจาบุญทุม’ ในระหวางปงบประมาณ 2523-2524 โดยมิไดตระหนักถึงภาวะถดถอยของรายได
รัฐบาลที่กําลังเกิดขึ้น ยังผลใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรุนแรงในเวลาตอมา เมื่อภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจสงผลกระทบอยางรุนแรงนั้น นายอํานวยพนจากตําแหนงไปแลว เมื่อนาย
อํ านวยรับตําแหนงรัฐมนตรีการคลังอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม 2539 นั้น ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยปรากฏโฉมในระบบเศรษฐกิจไทยแลว แมเมื่อนายอํานวยลาจากไป ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจยังคงดํารงอยู อุบัติเหตุทางประวัติศาสตรทําใหนายอํานวยรับตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง
ในยุคแหงภาวะเศรษฐกิจถดถอยถึงสองครั้งสองครา
ในบรรดารัฐบาลนักเลือกตั้งจํานวน 9 ชุด อันประกอบดวยนายกรัฐมนตรีจํานวน
7 คน กลับตองใชรัฐมนตรีการคลังถึง 11 คน (ไมรวมนายทนง พิทยะ) ถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนง
คนละ 10 เดือน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 รัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ มี
จํานวนถึง 6 คน อันไดแก นายวีรพงษ รามางกูร นายธารินทร นิมมานเหมินท นายสุรเกียรติ์
เสถียรไทย นายบดี จุณณานนท นายชัยวัฒน วิบูลสวัสดิ์ และนายอํานวย วีรวรรณ ‘ขาว
นอกนา’ เหลานี้อยูในตําแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 10 เดือน ผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุด คือ นาย
ธารินทร นิมมานเหมินท (2 ป 10 เดือน) สวนผูที่อยูในตําแหนงสั้นที่สุด คือ นายชัยวัฒน วิบูลย
สวัสดิ์ (1 เดือน 22 วัน) ซึ่งเขารับตําแหนงในจังหวะเดียวกับที่มีประกาศยุบสภา
เหตุใดรัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ จึงอยูในตําแหนงในชั่วระยะเวลา
อันสั้น ?
อายุการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีโดยพื้นฐานขึ้นอยูกับอายุรัฐบาล หากอายุรัฐบาล
สั้นเสียแลว รัฐมนตรีมิอาจอยูในตําแหนงนานกวารัฐบาลได นายเสวตร เปยมพงศสานต อยูใน
ตําแหนงเพียง 24 วัน เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบนโยบายของรัฐบาล
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมชในเดือนมีนาคม 2518 นายบรรหาร ศิลปอาชา อยูในตําแหนงเพียง 2 เดือน
9 วัน เนื่องจากคณะ รสช. กอการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 2534
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ในขณะที่อายุรัฐบาลขึ้นอยูกับเกมการแยงชิงอํานาจในหมูชนชั้นปกครอง อายุ
ของรัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ ขึ้นอยูกับการยอมรับและความไวเนื้อเชื่อใจของผูนํา
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรี ตราบเทาที่นายกรัฐมนตรีและผูนําอื่นๆยังคงใหความ
เชื่อถือ ‘ขาวนอกนา’ จะยังสามารถดํารงตําแหนงตอไปได ตอเมื่อความเชื่อถือหมดสิ้นไป ชีวิต
ทางการเมืองก็ตองหมดสิ้นตามไปดวย ชะตากรรมทางการเมืองของ ‘ขาวนอกนา’ จึงแขวนอยูกับ
เสนดาย นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยตองออกจากตําแหนง เนื่องจากมิอาจทําประโยชนแกรัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชาไดอีกตอไป การออกจากตําแหนงของนายอํานวย วีรวรรณ ก็ดวยเหตุผล
ในทํานองเดียวกัน ‘ขาวนอกนา’ ที่ตบเทาเขารับตําแหนงรัฐมนตรีการคลังจําตองสําเหนียกวา
ชะตาชีวิตตอแตนี้ไปแขวนอยูกับการยอมรับและความไวเนื้อเชื่อใจของนายกรัฐมนตรีและผูนํา
คนอื่น ๆ ของรัฐบาล ผลงานหาใชปจจัยชี้ขาดไม
แมการทํางานสนองตอบความตองการของ ‘นาย’ จะเปนเงื่อนไขอันจําเปนตอ
การยืดอายุการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง แตหาใชเงื่อนไขที่พอเพียงไม รัฐมนตรีการคลัง
ที่เปน ‘ขาวนอกนา’ จะตองมีศิลปะในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและในการจัดสรรผลประโยชน
ในยามที่ระบบเศรษฐกิจประสบวิกฤติการณ ‘ขาวนอกนา’ จะตองมีความสามารถในการแจกแจง
ปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา และวิเคราะหหาทางออกของปญหา อีกทั้งตองมีความ
สามารถโนมนาวใหนายกรัฐมนตรีและผูนําอื่นๆของรัฐบาลเห็นดวยกับแนวทางที่ตนเสนอ หาก
การณปรากฏวา ผูนํารัฐบาลมีองคความรูตางชุดกับที่ตนมี ก็เปนเรื่องยากยิ่งที่จะทํางานตอไปได
หากไมชิงลาออกเสียกอน ก็ตองเปนมารับใชที่ขาดความเปนตัวของตัวเอง จนหมดศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย
ความสามารถในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนแกเหลานักเลือกตั้งเปนปม
เงื่อนสําคัญในการกําหนดอายุ ‘ขาวนอกนา’ จะทําอยางไรกับเหลานักเลือกตั้งที่ตองการงบ ส.ส.
เพิ่มขึ้น จะทําอยางไรกับแรงกดดันใหลดอากรขาเขาเพื่อชวยเหลือกลุมทุนที่เปนฐานของพรรค
ร ว มรั ฐ บาล จะทํ าอย า งไรกั บ ข อ เรี ย กร อ งให จั ด สรรสิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ตํ่ าแก ธุ ร กิ จ ของ
เหลานักเลือกตั้ง ฯลฯ หากไมสามารถจัดสรรและแบงปนผลประโยชนแกกลุมการเมืองที่เปนฐาน
รัฐบาล ไมวาจะเปนเพราะละอายแกใจ หรือเปนเพราะการไรความสามารถ อายุของ ‘ขาว
นอกนา’ ยอมนับวันได
ในสายตาของนักเลือกตั้ง “ขาวนอกนา” นั้นไมมีทางเห็นหัวอกของ ‘ขาวในนา’
ได คนเหลานี้ไมเคยผานการเลือกตั้ง ไมเคยตองกราบกรานชาวบานเพื่อขอคะแนนเสียง ไมมี
ประสบการณในการเรียนรูระบบอุปถัมภในสังคมที่เปนจริง แตแลวคนเหลานี้กลับควาพุงปลา
ไปกิน ในนามของ ‘มืออาชีพ’ ‘ขาวนอกนา’ มีราชรถไปเกย ในขณะที่ ‘ขาวในนา’ ตองตะกาย
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หาตําแหนงในรัฐบาล บางครั้งตอง ‘ซื้อ’ ส.ส. เพื่อใหมาเปนบริวาร มิพักตองกลาวถึงการ ‘ซื้อ’
คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ในทันทีที่นายทนง พิทยะ รับตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง บรรดา ‘ขาวในนา’ ก็รุม
‘บี้ ’ นายทนง เริ่ม ด ว ยพรรคชาติพั ฒ นาออกมาตี ป ลาหนาไซมิให ‘ขาวนอกนา’ รายใหม
นําพระราชกําหนดเกี่ยวดวยการเงินเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอางวา รัฐมนตรีคนใหมยัง
ไมพรอม ทั้งๆที่นายทนงตองการผานกฎหมายเหลานี้โดยเร็ว เพื่อแกไขวิกฤติการณทางการเงิน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2540 ใหความเห็นชอบรางพระราช
กําหนดเกี่ยวดวยการเงินรวม 4 ฉบับ ทั้งนี้ดวยการผลักดันของนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน
ก็เลื่อนกําหนดการลดอากรขาเขาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเคมีออกไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2541
ความสัมพันธระหวางพรรคชาติพัฒนากับกลุมทุนปโตรเคมีเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป การตีปลา
หนาไซเพื่อมิให ‘ขาวนอกนา’ รายใหมเสนอรางพระราชกําหนดเกี่ยวดวยการเงินเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี กระทํ าเพียงหวังแลกเปลี่ยนกับการปกปองอุตสาหกรรมปโตรเคมีตอไปเทานั้น
นี่เปนบทเรียนเกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชนบทแรกที่นายทนงไดรับ หากทนถูก ‘บี้’ ไมไหว
ก็ตองลาออกไป ดุจเดียวกับ ‘ขาวนอกนา’ กอนหนานี้
พลเอกชวลิตหลงลืมขอเท็จจริงอยางนอย 2 ขอ ขอแรก ‘ขาวนอกนา’ นั้นใจเสาะ
และไมทนมือทนตีน ขอสอง นักเลือกตั้งซึ่งผานสมรภูมิทางการเมืองมาอยางโชกโชน สามารถ
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลังได ขอใหดูตัวอยางนายประมวล สภาวสุ ซึ่งอยูในตําแหนง (2 ป
1 เดือน) ยาวนานกวานายวีรพงษ รามางกูร (3 เดือน 13 วัน) นายบดี จุณณานนท (3 เดือน
28 วัน) นายอํานวย วีรวรรณ (6 เดือน 18 วัน) นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (10 เดือน 9 วัน) หรือ
แมแตนายบุญชู โรจนเสถียร (1 ป 1 เดือน) ทายที่สุด เมื่อนายบรรหารรับตําแหนงรัฐมนตรีการ
คลังได ใครๆในเผาพันธุนักเลือกตั้งยอมดํารงตําแหนงนี้ไดโดยไมยากลําบากนัก พลเอกชวลิต
พลาดโอกาสในการพิสูจนวา นักเลือกตั้งเปนรัฐมนตรีไดทุกตํ าแหนง และบทบัญญัติในราง
รัฐธรรมนูญที่หาม ส.ส. ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนความคิดที่ไรเดียงสา
ยอรจ โซรอส (George Soros) จะตองผงะ เมื่อเห็น ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รักษา
การปกปองเงินบาท บัญชีเดินสะพัดจะตองรีบเกินดุล เมื่อนายเสนาะ เทียนทองรณรงคสงเสริม
การออม และดัชนีราคาผูบริโภคจะตองดิ่งตามดัชนีตลาดหลักทรัพยเมื่อเห็นนายสมัคร สุนทรเวช
หิ้วซี่โครงไก
หมายเหตุ

นายทนง พิทยะ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540
และลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่

5
ตารางที่ 1
อายุการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
จําแนกตามระบอบการเมืองการปกครอง
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540
(ป/เดือนตอคน)
ระบอบการเมืองการปกครอง
1. รัฐบาลเผด็จการ
2. รัฐบาลกึ่งเผด็จการ
(ประชาธิปไตยครึ่งใบ)
3. รัฐบาลนักเลือกตั้ง
4. รัฐบาลรักษาการ
รวม

จํานวน
รัฐบาล
8
10

จํานวน
รัฐมนตรีการคลัง
8
7

อายุการดํารงตําแหนง
ถัวเฉลี่ย
2 ป
1 ป 9 เดือน

9
3

11
3

10 เดือน
6 เดือน

30

27

1 ป 5 เดือน

ที่มา
ตารางที่ 2, 3, 4 และ 5
หมายเหตุ ผูที่ดํารงตําแหนงติดตอกัน แมจะตางรัฐบาล ถือเปนคนเดียวกัน บุคคลที่ดํารงตําแหนงในชวงเวลาตางกัน โดยไม
ติดตอกัน ถือเปนคนละคน

6
ตารางที่ 2
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลเผด็จการ
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540
รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี

จํานวน รมต.การคลัง

1. นายพจน สารสิน
ก.ย. 2500 - ธ.ค. 2500
2. พลโทถนอม กิตติขจร
ม.ค. 2501 - ต.ค. 2501
3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ก.พ. 2502 - ธ.ค. 2506

1

4. พลเอกถนอม กิตติขจร
ธ.ค. 2506 - มี.ค. 2512

2

5. จอมพลถนอม กิตติขจร
ธ.ค. 2514 - ต.ค. 2516

2

6. นายธานินทร กรัยวิเชียร
ต.ค. 2519 - ต.ค. 2520
7. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
พ.ย. 2520 - ธ.ค. 2521
8. นายอานันท ปนยารชุน
มี.ค. 2534 - มี.ค. 2535

1

9. รวม

8

1
2

1
1

11. อายุการดํารงตําแหนงถัวเฉลี่ยตอคน
หมายเหตุ

ผูที่ดํารงตําแหนงติตตอกัน แมจะตางรัฐบาล นับเปนคนเดียวกัน

รัฐมนตรีการคลัง
1. นายเสริม วินิจฉัยกุล
(3 เดือน 5 วัน)
1. นายเสริม วินิจฉัยกุล
(10 เดือน 19 วัน)
1. นายโชติ คุณะเกษม
(2 เดือน 19 วัน)
2. นายสุนทร หงสลดารมภ
(3 ป 7 เดือน)
1. นายสุนทร หงสลดารมภ
(1 ป 7 เดือน)
2. นายเสริม วินิจฉัยกุล
(3 ป 8 เดือน)
1. นายบุญมา วงษสวรรค
(1 ป 1 เดือน)
2. นายเสริม วินิจฉัยกุล
(9 เดือน 26 วัน)
1. นายสุพัฒน สุธาธรรม
(1 ป 11 วัน)
1. นายสุพัฒน สุธาธรรม
(1 ป 6 เดือน)
1. นายสุธี สิงหเสนห
(1 ป 1 เดือน)
15 ป 8 เดือน 20 วัน
2 ป

7
ตารางที่ 3
รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลกึ่งเผด็จการ (ประชาธิปไตยครึ่งใบ)
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540
รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี

จํานวนรมต.การคลัง

1. จอมพลถนอม กิตติขจร
มี.ค. 2512 - พ.ย. 2514
2. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
พ.ค. 2522 - มี.ค. 2523

1

3. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
มี.ค. 2523 - ส.ค. 2531

3

4. พลเอกสุจินดา คราประยูร
เม.ย. 2535 - พ.ค. 2535

1

5. รวม

7

6. อายุการดํารงตําแหนงถัวเฉลี่ย

2

รัฐมนตรีการคลัง
1. นายเสริม วินิจฉัยกุล
(2 ป 8 เดือน)
1. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
(8 เดือน 18 วัน)
2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
(1 เดือน 1 วัน)
1. นายอํานวย วีรวรรณ
(1 ป)
2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
(5 ป 5 เดือน)
3. นายสุธี สิงหเสนห
(2 ป)
1. นายสุธี สิงหเสนห
(1 เดือน 7 วัน)
11 ป 11 เดือน 26 วัน
1 ป 9 เดือน

8
ตารางที่ 4
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540
รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี

จํานวนรัฐมนตรีการคลัง

1. ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
ก.พ. 2518 - มี.ค. 2518
2. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
มี.ค. 2518 - เม.ย. 2519
3. ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
เม.ย. 2519 - ต.ค. 2519
4. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ส.ค. 2531 - ก.พ. 2534

1

5. นายชวน หลีกภัย
ก.ย. 2535 - ก.ค. 2538
6. นายบรรหาร ศิลปอาชา
ก.ค. 2538 - พ.ย. 2539

1

7. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ธ.ค. 2539 - ปจจุบัน

2 (?)

8. รวม (ไมรวมนายทนง พิทยะ)

11

9. อายุการดํารงตําแหนงถัวเฉลี่ยตอคน

1
1
3

3

รัฐมนตรีการคลัง
1. นายเสวตร เปยมพงศสานต
(24 วัน)
1. นายบุญชู โรจนเสถียร
(1 ป 1 เดือน)
1. นายเสวตร เปยมพงศสานต
(5 เดือน 15 วัน)
1. นายประมวล สภาวสุ
(2 ป 1 เดือน)
2. นายวีรพงษ รามางกูร
(3 เดือน 13 วัน)
3. นายบรรหาร ศิลปอาชา
(2 เดือน 9 วัน)
1. นายธารินทร นิมมานเหมินท
(2 ป 10 เดือน)
1. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(10 เดือน 9 วัน)
2. นายบดี จุณณานนท
(3 เดือน 28 วัน)
3. นายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
(1 เดือน 22 วัน)
1. นายอํานวย วีรวรรณ
(6 เดือน 18 วัน)
2. นายทนง พิทยะ
8 ป 10 เดือน 18 วัน
10 เดือน

9
ตารางที่ 5
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลรักษาการ
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540
รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี

จํานวน รมต. การคลัง

1. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ต.ค. 2516 - พ.ค. 2517

2

2. นายอานันท ปนยารชุน
มิ.ย. 2535 - ก.ย. 2535

1

4. รวม

3

5. อายุการดํารงตําแหนงถัวเฉลี่ยตอคน

รัฐมนตรีการคลัง
1. นายบุญมา วงษสวรรค
(7 เดือน 14 วัน)
2. นายสมหมาย ฮุนตระกูล
(8 เดือน 22 วัน)
1. นายพนัส สิมะเสถียร
(3 เดือน 4 วัน)
19 เดือน 10 วัน
6 เดือน

