
คอลัมน  “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2540

“ขาวนอกนา” กับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจเลือกนายทนง พิทยะ ดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสืบตอจากนายอํ านวย วีรวรรณ ซึ่งลาออกจากตํ าแหนงเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2540 พลเอกชวลิตไดตบหนานักเลือกตั้งทั้งเผาพันธุ เพราะเทากับยอมรับวา ไมมี
นักเลือกตั้งคนใดในบรรดานักเลือกตั้งกวา 200 คนในคายรัฐบาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ดํ ารงตํ าแหนงนี้ อยางนอยในสายตาของพลเอกชวลิตเอง

พลเอกชวลิตคิดถูกหรือคิดผิด เป นประเด็นที่ถกเถียงกันได ขอมูลจาก
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยเทาที่ผมรวบรวมได อาจชวยใหคํ าตอบเรื่องนี้

นับต้ังแตการรัฐประหารเดือนกันยายน 2500 เปนตนมา ประเทศไทยมีรัฐบาล
มาแลว 30 ชุด และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมาแลว 27 คน (นายทนง พิทยะ เปนคนที่ 
28) ถัวเฉลี่ยอยูในตํ าแหนงคนละ 1 ป 5 เดือน จํ านวนรัฐมนตรีการคลังมีมากกวาจํ านวนนายก
รัฐมนตรี  แสดงวา  อายุทางการเมืองของรัฐมนตรีการคลังสั้นกวานายกรัฐมนตรี

เมื่อจํ าแนกรัฐบาลตามระบอบการเมืองการปกครอง ขอเท็จจริงปรากฏวา 
รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลเผด็จการอยูในตํ าแหนงยาวนานกวารัฐบาลกึ่งเผด็จ และอายุการดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลกึ่งเผด็จการ (ประชาธิปไตยครึ่งใบ) ก็ยาวนานกวารัฐบาล
นักเลือกตั้ง โดยที่รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลรักษาการอยูในตํ าแหนงในชวงเวลาสั้นที่สุด อันเปน
ไปตามธรรมชาติของรัฐบาลรักษาการ (ดูตารางที่ 1) รายละเอียดการจํ าแนกรัฐบาลเผด็จการ 
รัฐบาลกึ่งเผด็จการ รัฐบาลนักเลือกตั้ง และรัฐบาลรักษาการ ปรากฏในตารางที่ 2 ถึง 5 แสดง
ใหเห็นวา ระบอบการเมืองการปกครองมีผลกระทบตออายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง
อยางมีนัยสํ าคัญ

เมื่อลองสํ ารวจรายชื่อรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลเผด็จการ (ตารางที่ 2) รัฐบาล
กึ่งเผด็จการ (ตารางที่ 3) และรัฐบาลรักษาการ (ตารางที่ 5) ขอเท็จจริงปรากฏวา ทุกคนมีภูมิหลัง
เปนขุนนางนักวิชาการ (technocrats) โดยมีจํ านวนรวมทั้งสิ้นเพียง 10 คน (ไมนับซํ้ า) ในจํ านวน
รัฐมนตรีการคลัง 10 คนนี้ มีอาชีพอันหลากหลาย นับต้ังแตวิชาการทหาร (พลเอกเกรียงศักดิ์  
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ชมะนันทน) จนถึงนักบัญชี (นายสุธี สิงหเสนห) โดยที่มีนักเศรษฐศาสตร 3 คน (นายบุญมา  
วงษสวรรค   นายสมหมาย ฮุนตระกูล   นายอํ านวย วีรวรรณ)

นายอํ านวย วีรวรรณ เปนบคุคลเดียวที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังทั้งใน
รัฐบาลกึ่งเผด็จการ (รัฐบาลเปรม 1 มีนาคม 2523-มีนาคม 2524) และรัฐบาลนักเลือกตั้ง 
(รัฐบาลชวลิต ธันวาคม 2539-มิถุนายน 2540) ขอที่นาสังเกตก็คือ เมื่อนายอํ านวยดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรีการคลังนั้น สังคมเศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสองครั้ง นายอํ านวย
ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังครั้งแรกในรัฐบาลเปรม 1 ในขณะที่ภาวะถดถอยกํ าลังกอตัวใน
ระบบทุนนิยมโลก อันเปนผลจากวิกฤติการณนํ้ ามันป 2522 การดํ าเนินนโยบายการคลังแบบ 
‘เจาบุญทุม’ ในระหวางปงบประมาณ 2523-2524 โดยมิไดตระหนักถึงภาวะถดถอยของรายได
รัฐบาลที่กํ าลังเกิดขึ้น ยังผลใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังอยางรุนแรงในเวลาตอมา เมื่อภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจสงผลกระทบอยางรุนแรงนั้น นายอํ านวยพนจากตํ าแหนงไปแลว เมื่อนาย
อํ านวยรับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม 2539 นั้น ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยปรากฏโฉมในระบบเศรษฐกิจไทยแลว แมเมื่อนายอํ านวยลาจากไป ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจยังคงดํ ารงอยู อุบัติเหตุทางประวัติศาสตรทํ าใหนายอํ านวยรับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง
ในยุคแหงภาวะเศรษฐกิจถดถอยถึงสองครั้งสองครา

ในบรรดารัฐบาลนักเลือกตั้งจํ านวน 9 ชุด อันประกอบดวยนายกรัฐมนตรีจํ านวน 
7 คน กลับตองใชรัฐมนตรีการคลังถึง 11 คน (ไมรวมนายทนง พิทยะ) ถัวเฉลี่ยแลวอยูในตํ าแหนง
คนละ 10 เดือน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 รัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ มี
จํ านวนถึง 6 คน  อันไดแก  นายวีรพงษ รามางกูร  นายธารินทร นิมมานเหมินท  นายสุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย  นายบดี จุณณานนท  นายชัยวัฒน วิบูลสวัสด์ิ  และนายอํ านวย วีรวรรณ ‘ขาว
นอกนา’ เหลานี้อยูในตํ าแหนงถัวเฉลี่ยคนละ 10 เดือน ผูที่อยูในตํ าแหนงนานที่สุด คือ นาย
ธารินทร นิมมานเหมินท (2 ป 10 เดือน) สวนผูที่อยูในตํ าแหนงสั้นที่สุด คือ นายชัยวัฒน วิบูลย
สวัสด์ิ (1 เดือน 22 วัน)  ซึ่งเขารับตํ าแหนงในจังหวะเดียวกับที่มีประกาศยุบสภา

เหตุใดรัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ จึงอยูในตํ าแหนงในชั่วระยะเวลา
อันสั้น ?

อายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีโดยพื้นฐานขึ้นอยูกับอายุรัฐบาล หากอายุรัฐบาล
ส้ันเสียแลว รัฐมนตรีมิอาจอยูในตํ าแหนงนานกวารัฐบาลได นายเสวตร เปยมพงศสานต อยูใน
ตํ าแหนงเพียง 24 วัน เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมใหความเห็นชอบนโยบายของรัฐบาล 
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมชในเดือนมีนาคม 2518 นายบรรหาร ศิลปอาชา อยูในตํ าแหนงเพียง 2 เดือน 
9 วัน  เนื่องจากคณะ รสช. กอการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 2534
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ในขณะที่อายุรัฐบาลขึ้นอยูกับเกมการแยงชิงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครอง อายุ
ของรัฐมนตรีการคลังที่เปน ‘ขาวนอกนา’ ข้ึนอยูกับการยอมรับและความไวเนื้อเชื่อใจของผูนํ า
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรี ตราบเทาที่นายกรัฐมนตรีและผูนํ าอื่นๆยังคงใหความ
เชื่อถือ ‘ขาวนอกนา’ จะยังสามารถดํ ารงตํ าแหนงตอไปได ตอเมื่อความเชื่อถือหมดสิ้นไป ชีวิต
ทางการเมืองก็ตองหมดสิ้นตามไปดวย ชะตากรรมทางการเมืองของ ‘ขาวนอกนา’ จึงแขวนอยูกับ
เสนดาย นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยตองออกจากตํ าแหนง เนื่องจากมิอาจทํ าประโยชนแกรัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชาไดอีกตอไป การออกจากตํ าแหนงของนายอํ านวย วีรวรรณ ก็ดวยเหตุผล
ในทํ านองเดียวกัน ‘ขาวนอกนา’ ที่ตบเทาเขารับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังจํ าตองสํ าเหนียกวา 
ชะตาชีวิตตอแตนี้ไปแขวนอยูกับการยอมรับและความไวเนื้อเชื่อใจของนายกรัฐมนตรีและผูนํ า
คนอื่น ๆ ของรัฐบาล ผลงานหาใชปจจัยชี้ขาดไม

แมการทํ างานสนองตอบความตองการของ ‘นาย’ จะเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนตอ
การยืดอายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง แตหาใชเงื่อนไขที่พอเพียงไม รัฐมนตรีการคลัง
ที่เปน ‘ขาวนอกนา’ จะตองมีศิลปะในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจและในการจัดสรรผลประโยชน 
ในยามที่ระบบเศรษฐกิจประสบวิกฤติการณ ‘ขาวนอกนา’ จะตองมีความสามารถในการแจกแจง
ปญหา จัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา และวิเคราะหหาทางออกของปญหา อีกทั้งตองมีความ
สามารถโนมนาวใหนายกรัฐมนตรีและผูนํ าอื่นๆของรัฐบาลเห็นดวยกับแนวทางที่ตนเสนอ หาก
การณปรากฏวา ผูนํ ารัฐบาลมีองคความรูตางชุดกับที่ตนมี  ก็เปนเรื่องยากยิ่งที่จะทํ างานตอไปได 
หากไมชิงลาออกเสียกอน ก็ตองเปนมารับใชที่ขาดความเปนตัวของตัวเอง จนหมดศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย

ความสามารถในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนแกเหลานักเลือกตั้งเปนปม
เงื่อนสํ าคัญในการกํ าหนดอายุ ‘ขาวนอกนา’ จะทํ าอยางไรกับเหลานักเลือกตั้งที่ตองการงบ ส.ส. 
เพิ่มข้ึน จะทํ าอยางไรกับแรงกดดันใหลดอากรขาเขาเพื่อชวยเหลือกลุมทุนที่เปนฐานของพรรค
รวมรัฐบาล จะทํ าอยางไรกับขอเรียกรองใหจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกธุรกิจของ
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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หาตํ าแหนงในรัฐบาล บางครั้งตอง ‘ซื้อ’ ส.ส. เพื่อใหมาเปนบริวาร มิพักตองกลาวถึงการ ‘ซื้อ’ 
คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง

ในทันทีที่นายทนง พิทยะ รับตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง บรรดา ‘ขาวในนา’ ก็รุม 
‘บ้ี’ นายทนง เร่ิมดวยพรรคชาติพัฒนาออกมาตีปลาหนาไซมิให ‘ขาวนอกนา’ รายใหม
นํ าพระราชกํ าหนดเกี่ยวดวยการเงินเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอางวา รัฐมนตรีคนใหมยัง
ไมพรอม ทั้งๆที่นายทนงตองการผานกฎหมายเหลานี้โดยเร็ว เพื่อแกไขวิกฤติการณทางการเงิน 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2540 ใหความเห็นชอบรางพระราช
กํ าหนดเกี่ยวดวยการเงินรวม 4 ฉบับ ทั้งนี้ดวยการผลักดันของนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน 
ก็เลื่อนกํ าหนดการลดอากรขาเขาสํ าหรับผลิตภัณฑปโตรเคมีออกไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2541 
ความสัมพันธระหวางพรรคชาติพัฒนากับกลุมทุนปโตรเคมีเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป การตีปลา
หนาไซเพื่อมิให ‘ขาวนอกนา’ รายใหมเสนอรางพระราชกํ าหนดเกี่ยวดวยการเงินเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี กระทํ าเพียงหวังแลกเปลี่ยนกับการปกปองอุตสาหกรรมปโตรเคมีตอไปเทานั้น 
นี่เปนบทเรียนเกี่ยวกับการแบงปนผลประโยชนบทแรกที่นายทนงไดรับ หากทนถูก ‘บ้ี’ ไมไหว 
ก็ตองลาออกไป ดุจเดียวกับ ‘ขาวนอกนา’ กอนหนานี้

พลเอกชวลิตหลงลืมขอเท็จจริงอยางนอย 2 ขอ  ขอแรก ‘ขาวนอกนา’ นั้นใจเสาะ 
และไมทนมือทนตีน ขอสอง นักเลือกตั้งซึ่งผานสมรภูมิทางการเมืองมาอยางโชกโชน สามารถ
ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลังได ขอใหดูตัวอยางนายประมวล สภาวสุ ซึ่งอยูในตํ าแหนง (2 ป 
1 เดือน) ยาวนานกวานายวีรพงษ รามางกูร (3 เดือน 13 วัน)  นายบดี จุณณานนท (3 เดือน 
28 วัน)  นายอํ านวย วีรวรรณ (6 เดือน 18 วัน)  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (10 เดือน 9 วัน) หรือ
แมแตนายบุญชู โรจนเสถียร (1 ป 1 เดือน)  ทายที่สุด เมื่อนายบรรหารรับตํ าแหนงรัฐมนตรีการ
คลังได ใครๆในเผาพันธุนักเลือกตั้งยอมดํ ารงตํ าแหนงนี้ไดโดยไมยากลํ าบากนัก พลเอกชวลิต
พลาดโอกาสในการพิสูจนวา นักเลือกตั้งเปนรัฐมนตรีไดทุกตํ าแหนง และบทบัญญัติในราง
รัฐธรรมนูญที่หาม ส.ส. ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีเปนความคิดที่ไรเดียงสา

ยอรจ โซรอส (George Soros) จะตองผงะ เมื่อเห็น ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํ ารุง รักษา
การปกปองเงินบาท บัญชีเดินสะพัดจะตองรีบเกินดุล เมื่อนายเสนาะ เทียนทองรณรงคสงเสริม
การออม และดัชนีราคาผูบริโภคจะตองดิ่งตามดัชนีตลาดหลักทรัพยเมื่อเห็นนายสมัคร สุนทรเวช 
หิ้วซี่โครงไก

หมายเหตุ  นายทนง พิทยะ ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 
และลาออกจากตํ าแหนงเมื่อวันที่
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ตารางที่ 1
อายุการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

จํ าแนกตามระบอบการเมืองการปกครอง
กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540

(ป/เดือนตอคน)

ระบอบการเมืองการปกครอง จํ านวน
รัฐบาล

จํ านวน
รัฐมนตรีการคลัง

อายุการดํ ารงตํ าแหนง
ถัวเฉล่ีย

1. รัฐบาลเผด็จการ
2. รัฐบาลกึ่งเผด็จการ
    (ประชาธิปไตยครึ่งใบ)
3. รัฐบาลนักเลือกตั้ง
4. รัฐบาลรักษาการ

8
10

9
3

8
7

11
3

2 ป
1 ป 9 เดือน

10 เดือน
6 เดือน

     รวม 30 27 1 ป 5 เดือน

ที่มา  ตารางที่ 2, 3, 4 และ 5
หมายเหตุ ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงติดตอกัน แมจะตางรัฐบาล ถือเปนคนเดียวกัน บุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนงในชวงเวลาตางกัน โดยไม

ติดตอกัน ถือเปนคนละคน
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ตารางที่ 2
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลเผด็จการ

กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540

รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี จํ านวน รมต.การคลัง รัฐมนตรีการคลัง

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

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

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

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

1

2

2

2

1

1

1

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)

  9.  รวม 8  15 ป  8 เดือน  20 วัน

11.  อายุการดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ยตอคน        2 ป

หมายเหตุ  ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงติตตอกัน  แมจะตางรัฐบาล นับเปนคนเดียวกัน
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ตารางที่ 3
รัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลกึ่งเผด็จการ (ประชาธิปไตยครึ่งใบ)

กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540

รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี จํ านวนรมต.การคลัง รัฐมนตรีการคลัง

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

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

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

1

2

3

1

1. นายเสริม  วินิจฉัยกุล
    (2 ป 8 เดือน)
1. พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน
    (8 เดือน 18 วัน)
2. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล
    (1 เดือน 1 วัน)
1. นายอํ านวย  วีรวรรณ
    (1 ป)
2. นายสมหมาย  ฮุนตระกูล
    (5 ป 5 เดือน)
3. นายสุธี  สิงหเสนห
    (2 ป)
1. นายสุธี  สิงหเสนห
    (1 เดือน 7 วัน)

5. รวม 7   11 ป  11 เดือน  26 วัน

6. อายุการดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ย          1 ป    9 เดือน
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ตารางที่ 4
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540

รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี จํ านวนรัฐมนตรีการคลัง รัฐมนตรีการคลัง

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

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

7.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ
     ธ.ค. 2539 - ปจจุบัน

1

1

1

3

1

3

2 (?)

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.  นายอํ านวย  วีรวรรณ
     (6 เดือน 18 วัน)
2.  นายทนง  พิทยะ

8.  รวม  (ไมรวมนายทนง  พิทยะ) 11      8 ป  10 เดือน  18 วัน

9.  อายุการดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ยตอคน                10 เดือน
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ตารางที่ 5
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรัฐบาลรักษาการ

กันยายน 2500 - มิถุนายน 2540

รัฐบาล/นายกรัฐมนตรี จํ านวน รมต. การคลัง รัฐมนตรีการคลัง

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

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

2

1

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

4.  รวม 3     19 เดือน  10 วัน

5.  อายุการดํ ารงตํ าแหนงถัวเฉลี่ยตอคน              6 เดือน
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