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งานเขียนในลักษณะบันทึกความทรงจ�ำ (memoir) มีคณ
ุ ค่าในหลายประการ
ผูเ้ ขียน ไม่วา่ จะเป็นใครก็ตาม ย่อมถ่ายทอดประสบการณ์ทผี่ า่ นมาในชีวติ ซึง่ เลีย่ ง
ไม่ได้ที่จะเกี่ยวเนื่องกับบริบทอื่นๆ รอบตัว เช่น สังคม การเมือง และหากเขียนได้
อย่างมีอรรถรสก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าทางวรรณศิลป์ลงไป สร้างเสน่ห์ให้กับงานเขียน
ชิ้นนั้นยิ่งขึ้น
Political Diary รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู 37 ปี...ไดอารี่การเมือง โดย
สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ มีคุณค่าครบถ้วนดังที่กล่าวมา ผู้เขียนพาผู้อ่านก้าวเดินไป
บนเส้นทางของข้าราชการคนหนึง่ ในท�ำเนียบรัฐบาล จากเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยทีเ่ ลือ่ น
ขั้นมาตามล�ำดับจนถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท�ำงานด้วยใจรัก
ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถึง 15 ท่าน เริ่มจากนายกฯ ธานินทร์
กรัยวิเชียร กับการบริหารรัฐบาลชุดที่สื่อมวลชนขนานนามให้ว่า ‘รัฐบาลหอย’
จนถึงนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือ ‘นายกฯ ปู’ ผู้อ่านจะได้เห็นพัฒนาการของ
การท�ำงานผ่านกาลเวลา จากยุคสื่อมวลชนแย่งกันส่งแฟกซ์รายงานข่าวจนถึง
การน�ำเครื่องอ่านสุนทรพจน์ (teleprompter) มาให้นายกรัฐมนตรีใช้
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เนือ่ งจากนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านมีลลี าการท�ำงานทีต่ า่ งไป ผูเ้ ขียนเก็บราย
ละเอียดเกร็ดย่อยทีห่ ากไม่บนั ทึกไว้กจ็ ะเลือนหายไปกับกาลเวลา เช่น น้าชาติมาด
นักซิ่ง นายกฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ กับมอเตอร์ไซค์คันโปรด จิ๋วหวานเจี๊ยบ
นายกฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ที่ไม่เคยปฏิเสธใคร และ ผู้ดีรัตนโกสินทร์ นายกฯ
อานันท์ ปัณยารชุน จากการพูดตรงแทงใจนักข่าวยามตัง้ ค�ำถามโดยไม่ท�ำการบ้าน
มาก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ การล�ำดับเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลา 37 ปี ท�ำให้สามารถร้อยเรียงภาพประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้อย่างคม
ชัด ชีช้ วนให้ผอู้ า่ นพิเคราะห์ถงึ ปัจจัยทีต่ า่ งกันไปในการตัง้ รัฐบาลและภาวะแวดล้อม
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ อันส่งผลต่อการบริหารประเทศภายใต้นายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน
ประเทศไทยและประชาธิปไตยของชาติไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมาหนักหนา
ขับเคลือ่ นผ่านกาลเวลามาด้วยความมุ่งมัน่ ของแต่ละรัฐบาลในอันทีจ่ ะสร้างสังคม
และพัฒนาประเทศเพื่อความผาสุกร่มเย็นของพลเมือง นายกรัฐมนตรีได้อำ� นาจ
สูงสุดในการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐประหาร ใช้ความ
สามารถเฉพาะตัวเพื่อน�ำอ�ำนาจนั้นมาสร้างผลงานที่คงอยู่ให้จดจ�ำร�ำลึกมากน้อย
หรือน้อยมากต่างกันไป หากแต่ในบันทึกเล่มนี้ ผูเ้ ขียนเน้นชัดว่าได้ท�ำงานในหน้าที่
เพื่อตอบสนองการบริหารของนายกรัฐมนตรีทุกท่านอย่างเสมอภาค สุดแต่ว่าจะ
เรียกหาหรือวางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เพียงใด และนายกรัฐมนตรีทุกท่านมิได้ผ่านมา
แล้วผ่านไป แต่ทิ้งรอยไว้ในประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังตามที่บันทึกอันมีคุณค่านี้
น�ำเสนอไว้
เชื่อว่าผู้อ่านจะเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้และรวมไปถึงชีวิตการท�ำงาน
ของผู้เขียน ที่สมควรเป็นแบบอย่างและเป็นก�ำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนต่อไป
โพสต์บุ๊กส์
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คำ�นิยม

ผมรู้จักและคุ้นเคยกับคุณสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ มานานพอสมควรตั้งแต่
ผมยังรับราชการอยู่ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ และได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานกับทีมงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ�ำของนายกรัฐมนตรีท่านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายส� ำคัญของรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัย
มาจนถึงช่วงเวลาของนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ผมได้รับ
ค�ำสัง่ เพิม่ เติมให้ไปร่วมจัดท�ำหนังสือ “รายงานผลการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลอานันท์
ปันยารชุน” นอกเหนือจากการประสานงานด้านพัฒนาชนบท ท�ำให้ตอ้ งไปประชุม
ที่ท�ำเนียบรัฐบาลเกือบทุกวัน จึงมีโอกาสได้พบและร่วมหารือกับคุณสมลักษณ์ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของกองงานโฆษกอยู่ในขณะนั้นบ่อยครั้ง
เท่าที่ผมจ�ำได้ คุณสมลักษณ์เป็นข้าราชการที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งของกอง
งานโฆษก และมีส่วนอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล

6

อานันท์มาเสนอต่อคณะท�ำงาน จนการจัดท�ำหนังสือรายงานดังกล่าวส�ำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
แม้ในช่วงเวลาหลังๆ ผมจะมิได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณสมลักษณ์อีกเลย
แต่กย็ งั มีโอกาสพบกันบ้างในท�ำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะในการแถลงข่าวครัง้ ส�ำคัญ
ของนายกรัฐมนตรีอกี 2-3 ท่าน ทีผ่ มยังคงไปประสานงานด้านการพัฒนาชนบทอยู่
ก่อนที่ผมจะลาออกจากราชการเพื่อรับบ�ำนาญก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.
2540 และหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกัน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ผมได้รับแต่งตั้ง
จากส�ำนักงาน ก.พ. ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอ่านผลงานด้านวิชาการที่คุณ
สมลักษณ์น�ำเสนอต่อส�ำนักงาน ก.พ. เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายข้าราชการ
ประจ�ำของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อันเป็นต�ำแหน่งซี.10 ในระบบเก่า และ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการก็ออกมาเป็นเอกฉันท์ให้คณ
ุ สมลักษณ์ผา่ นการ
ประเมินเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวได้
โดยมารยาทแล้วผมไม่ควรน�ำเรือ่ งนีม้ าเปิดเผย แต่เพือ่ เป็นการยืนยันว่า คุณ
สมลักษณ์เป็นข้าราชการประจ�ำทีป่ ระสบความส�ำเร็จและก้าวหน้าในหน้าทีร่ าชการ
อย่างดียิ่ง เพราะเมื่อวันที่ผมมีโอกาสท�ำงานร่วมด้วยในครั้งแรกนั้น คุณสมลักษณ์
ยังเป็นเพียงข้าราชการระดับซี.7 หัวหน้าฝ่ายเท่านัน้ แต่กส็ ามารถก้าวหน้าขึน้ เป็นถึง
ซี.10 ในช่วงเวลาเพียง 14-15 ปี และต่อมาก็ยงั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็นต�ำแหน่ง
สูงสุดของข้าราชการประจ�ำที่รับราชการ ณ หน่วยราชการอันส�ำคัญยิ่งแห่งนี้
คุณสมลักษณ์เกษียณอายุราชการในต�ำแหน่งผู้ตรวจราชการส�ำนักนายก
รัฐมนตรี และหลังจากนั้นก็ได้ใช้เวลาเรียบเรียงหนังสือเรื่อง Political Diary
รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู 37 ปี...ไดอารี่การเมือง พร้อมกับส่งต้นฉบับมาให้
ผมอ่าน เพื่อที่จะขอให้ผมเขียน “ค�ำนิยม” ให้แก่หนังสือเล่มนี้ตามธรรมเนียมของ
การจัดพิมพ์หนังสือในยุคนี้ ซึ่งผมก็รับไว้ด้วยความยินดีและอ่านแบบรวดเดียวจบ
ในทันทีที่มีเวลาว่าง
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การที่สามารถอ่านได้ในแบบรวดเดียวจบ แสดงให้เห็นว่าหนังสือจะต้องมี
อะไรดีๆ ที่ชวนให้ติดตามอย่างแน่นอน เพราะมิฉะนั้นเราก็คงต้องวางหนังสือเล่ม
นัน้ ลงเพือ่ เลิกอ่านหรือพักไปท�ำอย่างอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะฝืนกลับมาอ่านต่อหากเรามีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องอ่านให้จบด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ส�ำหรับบันทึกของคุณสมลักษณ์เล่มนี้ ผมไม่ต้องฝืนใจเลยและไม่ได้
หยุดพักด้วยซ�ำ้ เพราะเป็นเรือ่ งราวในท�ำนองเบือ้ งหลังข่าวหรือเบือ้ งหลังเหตุการณ์
ส�ำคัญๆ ที่เกิดขึ้นแก่นายกรัฐมนตรีถึง 15 ท่าน โดยเฉพาะท่านหลังๆ ที่ตกเป็นหัว
ข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกแขนงมาโดยตลอด
คุณสมลักษณ์ใช้ส�ำนวนที่เรียบง่ายและเป็นกันเองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสอดแทรกเบื้องหลังที่ตัวผู้เขียนอยู่ในเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้พลอยตื่นเต้น
ระทึกใจไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงการบันทึกถึง 3 นายกรัฐมนตรีที่เป็นแกนหลัก
ของความขัดแย้งชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาจนถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น่าจะ
เป็นช่วงทีท่ า่ นผูอ้ า่ นจะต้องอ่านอย่างละเอียด เพือ่ เทียบกับข่าวคราวและวิกฤติกาล
ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้รับทราบ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในความขมขื่นกันมาแล้ว
แน่นอนในฐานะปุถุชนคนหนึ่ง คุณสมลักษณ์ย่อมจะมีความสมหวัง ความ
ผิดหวัง ตลอดจนมีอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวและได้แสดงออกผ่านตัว
อักษรในหลายๆ ช่วง หลายๆ ตอน ซึง่ ก็เป็นสิทธิทผี่ เู้ ขียนหนังสือทุกคนจะน�ำเสนอได้
และก็เป็นสิทธิของเราในฐานะผู้อ่านที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในหลายๆ ความ
คิดเห็นทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือแต่ละเล่ม รวมทัง้ หนังสือเล่มนี้ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าความรูส้ กึ
ของผู้อ่านคงจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลายๆ ประเด็น
ผมขอขอบคุณความวิริยอุตสาหะของคุณสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ ส�ำหรับ
บันทึกอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสอ่านหนังสือบันทึกเรื่องราว
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ในการท�ำงานของข้าราชการระดับสูงท่านอื่นๆ อีกในโอกาสต่อไป เพราะทุกๆ
ประสบการณ์ของคนท�ำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใกล้ชิดกับศูนย์อ�ำนาจสูงสุดใน
การบริหารประเทศเช่นคุณสมลักษณ์ หรือในการปฏิบตั งิ านพัฒนาประเทศชาติใน
ด้านต่างๆ ล้วนมีค่าแก่การเรียนรู้ และสามารถน�ำไปต่อยอดหรือปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ในที่สุด หรืออย่างน้อยก็เป็นการจดบันทึกไว้ให้ลูก
หลานในอนาคตเลือกปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม หรือไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดพลาด
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติในหลายๆ เรื่องและหลายเหตุการณ์
ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
สมชาย กรุสวนสมบัติ “ซูม”
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, มีนาคม 2558
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คำ�นิยม

8 มีนาคม 2558
เป็นเรือ่ งบังเอิญทีผ่ มใช้วนั สตรีสากลเขียนค�ำนิยมให้หนังสือ Political Diary
รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู 37 ปี...ไดอารีก่ ารเมือง ของ คุณสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์
แต่เป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะกับ ‘พี่ลักษณ์’ ที่ผมรู้จัก เธอคือตัวอย่างของ
สตรีไทยที่ผมนับถือในความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เธอเป็นข้าราชการ
ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย เติบโตในหน้าที่การงานด้วยความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย เว้นแต่ในช่วงท้ายของชีวิตราชการ ที่เธอต้องถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจ
ราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี จากต�ำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร
หลังท�ำงานกับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศเพียง 8 เดือนเศษเนื่องจาก
ข้อหา ฝักใฝ่ฝ่ายค้าน
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2 ทศวรรษ คือระยะเวลาที่ผมรู้จักกับเธอ ค�ำเรียกชื่อเปลี่ยนจาก ‘คุณสม
ลักษณ์’ เป็น ‘พี่ลักษณ์’ จากแหล่งข่าว กับ นักข่าว กลายเป็นพี่น้องที่นับถือใน
ความสามารถและเกียรติภูมิในวิชาชีพของกันและกัน
ผมรู้จักกับพี่ลักษณ์ครั้งแรกราว พ.ศ. 2537 เมื่อผมเป็นผู้สื่อข่าวของ
หนังสือพิมพ์ The Asian Wall Street Journal ส่วนเธอเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชน
ต่างประเทศของกองงานโฆษก ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันใน
หน้าที่การงาน ผมมักเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือจากพี่ลักษณ์อยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการขอประสานงานนัดสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีให้แก่สื่อต่างประเทศที่
ผมท�ำงานอยู่ การติดต่อเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ไปกล่าวปาฐกถากับนักลงทุนต่างประเทศ ที่ส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ของส�ำนักข่าว Reuters ขณะเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ หรือการเชิญ
นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ มาเป็นประธาน
กล่าวปาฐกถาวันเด็กหญิงสากล ที่จัดโดย Plan International องค์การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนทั่วโลกที่ผมท�ำงานอยู่ระยะหนึ่ง
เมื่อพี่ลักษณ์เอ่ยปากขอให้ผมช่วยหาส�ำนักพิมพ์ตีพิมพ์บันทึกความทรงจ�ำ
ของเธอต่อนายกรัฐมนตรีที่เธอเคยร่วมงานด้วย ผมจึงไม่รีรอที่จะตอบแทนพี่สาว
ที่น่านับถือ ผมติดต่อคุณภานี ลอยเกตุ ผู้จัดการและบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์
PostBooks ส�ำนักพิมพ์ร่วมเครือ Forbes Thailand และ Bangkok Post ให้ได้
พบกับพี่ลักษณ์ จนออกมาเป็นหนังสือในมือท่าน ด้วยฝีมือการเรียบเรียงของ
คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ
เมื่อหนังสือใกล้วางแผง พี่ลักษณ์มาขอให้ผมช่วยอีกครั้ง โดยเชิญให้ผม
เขียนค�ำนิยมคู่กับนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผมไม่กล้ารับปากในทันที เนื่องจากเห็น
ว่ามีเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานอีกมากมายที่เธอน่าเชิญมาเขียนมากกว่า แต่เธอ
ยืนยันว่าต้องการให้ผมเขียน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนช่วยในการท�ำให้หนังสือเล่มนี้
เกิดขึ้น ผมจึงตอบรับทันที
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หลังอ่านต้นฉบับความยาวเกือบ 200 หน้า ผมสรุปได้ว่า งานเขียนชิ้นนี้จะ
เป็นข้อมูลประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองไทยทีถ่ กู ใช้อา้ งอิงอย่างกว้างขวางในอนาคต
ด้วยการเขียนที่เข้าใจง่าย เป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมอง ความรู้สึกของข้าราชการ
พลเรือน ผู้ได้ท�ำงานใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ไป
จนถึงเป็นข้าราชการระดับสูงของส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเนื้อหา ข้อ
เท็จจริง เหตุการณ์ และความเห็นที่หลายคนยังไม่เคยรู้ เหมาะกับผู้สนใจการเมือง
ไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไร
นพพร วงศ์อนันต์
บรรณาธิการ Forbes Thailand
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คำ�นำ�ผู้เขียน

ผูเ้ ขียนรับราชการในส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 37 ปี ท�ำให้ได้
มีโอกาสท�ำงานให้กับนายกรัฐมนตรีถึง 15 ท่าน งานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตั้งแต่เป็น
ข้าราชการระดับต้นเป็นการท�ำงานให้กบั ผู้บริหารประเทศโดยตรง ยิง่ มีต�ำแหน่งสูง
ขึ้นก็ยิ่งท�ำงานใกล้ชิดกับนายกฯ หลายท่าน บางท่านได้ให้โอกาสผู้เขียนท�ำงาน
ส�ำคัญหรือได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งหลายเรื่องนับเป็นหน้าหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศ
การท�ำงานในท�ำเนียบรัฐบาลท�ำให้เห็นวิธีการท�ำงานที่หลากหลายของ
นายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน ซึง่ คนภายนอกส่วนใหญ่อาจไม่ได้เห็น เพือ่ นฝูงหลายคน
จึงแนะน�ำว่า ผูเ้ ขียนน่าจะถ่ายทอดเป็นหนังสือไว้เป็นทีร่ ะลึกส�ำหรับชีวติ การท�ำงาน
รับราชการของผูเ้ ขียนตัง้ แต่ตน้ จนถึงเกษียณ และเพือ่ บันทึกเหตุการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ โดยเฉพาะลักษณะความเป็นผู้นำ� ของนายกรัฐมนตรีแต่ละ
ท่าน นอกจากนี้ ส�ำหรับผู้สนใจยังจะได้เห็นภาพการท�ำงานในส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีว่าเป็นอย่างไรอีกด้วย
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การถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานกับนายกรัฐมนตรีในอดีตถึงปัจจุบัน
นั้น แม้จะมีผู้เคยเขียนบ้างแล้ว แต่ด้วยประสบการณ์การท�ำงานเฉพาะตัว เรื่อง
ที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จึงแตกต่างไป โดยเฉพาะเมื่อถ่ายทอดผ่านมุม
มองและความรู้สึกส่วนตัวของผู้เขียน ทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความ
เป็นตรรกะในช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสท�ำงานให้กับนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านโดยตรง
อย่างไรก็ดี แน่นอนว่ามีบางเรื่องที่ผู้เขียนไม่สามารถถ่ายทอดได้เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกระทบความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เนื้อหา
ส่วนใหญ่ที่น�ำมาเขียนเป็นการมองในเชิงบวก และไตร่ตรองแล้วเห็นสมควรว่าจะ
เป็นทีส่ นใจแก่ผอู้ า่ น และหากเป็นประโยชน์ในทางหนึง่ ทางใดก็สมตามความตัง้ ใจ
ของผู้เขียน
การเขียนถึงผู้น�ำแต่ละท่านนั้นอยู่ภายใต้ความส�ำนึกว่า แต่ละท่านเคยเป็น
ผู้บงั คับบัญชาและเป็นผู้น�ำประเทศ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารประเทศไทยในสภาวะต่างกัน
ไป อาจกล่าวได้ว่า ทุกท่านล้วนท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งสิ้น เนื้อหา
ในการเขียนถึงนายกรัฐมนตรีทั้ง 15 ท่าน จะมากน้อยต่างกันไป บางท่านอยู่ใน
ต�ำแหน่งไม่นานก็ต้องพ้นไป หรือแม้บางท่านอยู่ในต�ำแหน่งนานหลายปี แต่เวลา
ที่ผ่านไปเนิ่นนาน ผู้เขียนจึงไม่อาจจดจ�ำเรื่องได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม มีเรือ่ งเล่ามากมายจากการท�ำงาน 37 ปี โดยเฉพาะเหตุการณ์
ส�ำคัญทีผ่ เู้ ขียนได้เข้าไปสัมผัสโดยตรงตามหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์รฐั ประหาร
19 กันยายน พ.ศ. 2549 เหตุการณ์เสือ้ แดงบุกการประชุมอาเซียนทีพ่ ทั ยาเมือ่ พ.ศ.
2552 หรือเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุม่ คนเสือ้ แดงเมือ่ พ.ศ. 2553 รวมทัง้ ช่วง
เกิดมหาอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 2554
นอกจากบันทึกเหตุการณ์แล้ว ผูเ้ ขียนยังได้เพิม่ เติมข้อคิดทีไ่ ด้จากเหตุการณ์
หรือจากการท�ำงาน รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย
อนึ่ง การได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้น
มากน้อยไม่เท่ากัน ส่งผลให้การสะท้อนความรู้สึกและมุมมองของผู้เขียนที่มีต่อ
นายกรัฐมนตรีแต่ละท่านในเรื่องจุดดีจุดเด่นมีสัดส่วนแตกต่างกันไป
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นอกจากนี้ เพือ่ ให้เนือ้ หามีความสมบูรณ์และให้ผ้อู ่านได้เข้าใจสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัยอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สำ� คัญ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข่าวและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่สื่อมวลชนเคยตีพิมพ์ รวมทั้ง
จากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ มาประกอบในการเขียนบันทึกความทรงจ�ำของผูเ้ ขียนครัง้ นีด้ ว้ ย
ผูเ้ ขียนหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่ผอู้ า่ นบ้างไม่มากก็นอ้ ย และ
ในการนี้ ผูเ้ ขียนรูส้ กึ ขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีทงั้ 15 ท่านทีไ่ ด้ให้โอกาสผูเ้ ขียน
ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ จนได้รบั ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ขอขอบคุณหน่วยงานส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้เขียนได้
ใช้ความรู้ความสามารถท�ำงานอย่างเต็มที่ และที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าก็คือ นาง
แดง ส่งสัมพันธ์ มารดาของผู้เขียน ผู้มีส่วนส�ำคัญผลักดันให้ผู้เขียนได้รับการ
ศึกษาที่ดีและสนับสนุนให้เข้ารับราชการภายหลังที่จบการศึกษา เพื่อได้มีโอกาส
ท�ำงานเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อยมาตลอดชีวิตการ
ท�ำงานของผู้เขียน
สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์
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เปิดประตูสู่ทำ�เนียบรัฐบาล
ลำ�ดับเหตุการณ์การทำ�งาน
ให้กับผู้บริหารประเทศ

16

ผูเ้ ขียนเริม่ รับราชการทีก่ องนโยบายภายนอกประเทศ
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้เข้ามาท�ำงานในสมัย
นายกฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เนือ่ งจากเป็นช่วงรัฐบาลทีม่ า
จากการยึดอ�ำนาจหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงมีงานไม่มาก
นัก จากนั้นเมื่อพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เข้ารับ
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี งานทีก่ องนโยบายภายนอกประเทศ
จึงเริ่มมีมากขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปท�ำงาน
ด้านต่างประเทศให้กับนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด และเป็น
เช่นนั้นกับนายกรัฐมนตรีในสมัยต่อๆ มา ท�ำให้ได้สั่งสม
ประสบการณ์ในการท�ำงานด้านต่างประเทศอย่างมากมาย
ในสมัยนายกฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ผูเ้ ขียน
ได้ย้ายไปท�ำงานที่กองงานโฆษก ดูแลด้านประชาสัมพันธ์
ให้กับนายกรัฐมนตรี โดยผ่านโฆษกประจ� ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรีหรือบางครั้งเรียกกันว่าโฆษกรัฐบาล และเมื่อตึก
นารีสโมสรเปลี่ยนเป็นศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลและเป็น
ที่ ท� ำ งานของโฆษกประจ�ำ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู ้ เ ขี ย น
ได้มีโอกาสท�ำงานช่วยโฆษกรัฐบาลหลายท่าน เริ่มตั้งแต่
ดร.สุ วิ ท ย์ ยอดมณี ม.ร.ว.ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล นาง
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ดร.มนตรี เจนวิทย์การ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นาย
วราเทพ รัตนากร นายอรรคพล สรสุชาติ จนผู้เขียน
ได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่ อ มวลชนสั ม พั น ธ์ ห ลั ง จากที่ ก องงานโฆษกมี ก ารปรั บ
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โครงสร้างเป็นส�ำนักโฆษก และจากนั้นก็ได้เลื่อนขึ้นเป็น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโฆษกในเวลาต่อมา ท�ำให้ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลอย่าง
ลึกซึ้ง
เมื่อนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาบริหาร
ประเทศ และนายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นโฆษกฯ แม้
ผู้เขียนจะเป็นข้าราชการประจ�ำแต่ก็ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการเมือง โดยผู้เขียนถูกย้ายไปท�ำงานในต�ำแหน่งผู้
อ�ำนวยการส�ำนักการเมืองต่างประเทศ (ซึ่งยกฐานะขึ้นมา
จากกองการเมืองต่างประเทศ) เนื่องจากมีการเกิดความไม่
ไว้ใจคิดว่าเป็น ‘พวกพรรคประชาธิปัตย์’ ทั้งที่จริงแล้วใน
ช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน ผู้เขียนก็ไม่ได้ติดต่อ
กับฝ่ายค้านคนใดเลย ในช่วงนั้นต้องถือว่าเป็นช่วงขาลง
แม้จะต้องท�ำงานด้านต่างประเทศอย่างหนักให้กับนายกฯ
พ.ต.ท. ทักษิณ แต่ก็ไม่มีความก้าวหน้าหรือเลื่อนขั้น ขณะ
ที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ พากันขยับสูงขึ้นตลอดเวลา 6 ปีที่
พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล
จนเมื่อรัฐบาลของนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณถูกยึด
อ�ำนาจ และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้เขียนจึงได้รับความเห็นชอบให้ประเมินผลงานวิชาการ
เมื่อมีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อขึ้นสู่ต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำด้านประสาน
กิจการต่างประเทศ ระดับ 10
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ในสมัยที่นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ามาบริหาร
ประเทศ ท่านรู้จักผู้เขียนเป็นอย่างดี เพราะผู้เขียนเคยช่วย
ท�ำงานให้ท่านในสมัยที่ท่านเป็นโฆษกประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เมื่อมีต�ำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารว่างลง ท่านได้เห็นชอบให้ผ้เู ขียนรับต�ำแหน่งนี้ ดังนัน้
เมื่อนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรี ผู้เขียนได้มโี อกาสท�ำงานให้กบั นายกฯ หญิงท่านนี้
ประมาณ 8 เดือน ก่อนถูกย้ายไปรับต�ำแหน่งผู้ตรวจราชการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีด้วยข้อกล่าวหาเดิมว่า ‘เป็นพวกพรรค
ฝ่ายค้าน’
ความรู ้ สึก หวั่น ไหวเกิด ขึ้น บ้ า งเมื่อ ลดชั้น จากรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเป็นผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกฯ
ซึ่งในสายตาของคนทั่วไปมองว่า ‘ถูกย้ายไปแขวน’ แต่ก็
ท�ำใจไม่ยึดติดในต�ำแหน่งและพยายามท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ในช่วงชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการจึงได้มีโอกาสท�ำงาน
เพื่อประชาชนในชนบท แต่ด้วยความที่ไม่สันทัดด้านงาน
ตรวจราชการ ในบางครั้งก็อาจท�ำได้ไม่ดีนัก และอดสะท้อน
ใจไม่ได้ที่รัฐบาลมักเอาคนที่ไม่รู้จริง ไม่มีประสบการณ์ หรือ
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาท�ำงานในต�ำแหน่งนี้มาท�ำหน้าที่
ช่วยดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชน เสมือนว่า
รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจในการท�ำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติและ
ประชาชนในชนบทอย่างแท้จริง
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นายกรัฐมนตรี

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ด�ำรงต�ำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
ขณะผู้เขียนเริ่มรับราชการในต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3
กองนโยบายภายนอกประเทศ
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ฉายา ‘รัฐบาลหอย’
รัฐบาลนายกฯ ธานินทร์ได้รับฉายาว่า รัฐบาลหอย เพราะท่านเคยกล่าว
สุนทรพจน์พดู ถึงรัฐบาลของท่านว่า “ตัวข้าพเจ้าเปรียบเสมือนเนือ้ หอย ต้องได้
รับการปกป้องจากเปลือกหอย คือทหาร” ในสมัยนีค้ ณะปฏิรปู ได้ตงั้ สภาปฏิรปู
การปกครองแผ่นดิน มีสมาชิกจ�ำนวน 340 คน ท�ำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้การ
สนับสนุนรัฐบาล นโยบายทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของรัฐบาลคือการป้องกันและปราบ
ปรามคอมมิวนิสต์อย่างจริงจังและเด็ดขาด ผลงานของรัฐบาลชุดนี้ คือ การสร้างโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิน่ ทุรกันดาร 20 แห่ง โครงการอาสาพัฒนาท้อง
ถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง โครงการอาสาปลูกป่าในฤดูฝน นอกจากนี้ ยังเริ่มจัดการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และเริ่มก่อสร้างทางด่วนดินแดง-บางนา
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นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด
การด�ำเนินนโยบาย ‘ขวาจัด’ โดยการต่อต้านลัทธิและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ปรากฏชัดจากการจ�ำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และควบคุมเสรีภาพสือ่ เช่น สัง่ ปิดหนังสือพิมพ์ นักศึกษา ปัญญาชนจ�ำนวนมากที่
มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลต้องหลบหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในช่วงนั้นยังได้มีการอบรมข้าราชการทั่วประเทศ
ให้ตระหนักถึงภัยจากระบอบคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้นโยบายต่าง
ประเทศที่เริ่มไว้สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการ
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศจีน จึงต้องหยุดชะงักลง
รัฐบาลธานินทร์ได้ออกหนังสือพิมพ์ชื่อ ‘เจ้าพระยา’ ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าตาม
ค�ำแนะน�ำของนายดุสติ ศิรวิ รรณ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกฯ ทีค่ วบคุมดูแลสือ่
ในสมัยนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์อันดีของรัฐบาลและตัวบุคคลผู้ร่วมในรัฐบาล เสมือนเป็นกระบอก
เสียงให้กับรัฐบาล โดยพยายามให้หน่วยงานราชการต่างๆ บอกรับหนังสือพิมพ์
เจ้าพระยาแทนหนังสือพิมพ์อื่นๆ แต่หนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนและถูกโจมตีในเรื่องการใช้งบประมาณอย่างไร้ประโยชน์ รวมทั้งถูก
ต่อต้านในเรื่องการจ�ำกัดเสรีภาพทางความคิดของประชาชน ท�ำให้หนังสือพิมพ์
เจ้าพระยาวางจ�ำหน่ายได้ไม่นานก็ตอ้ งยุตลิ ง ผูเ้ ขียนยังจ�ำได้วา่ เคยเห็นหนังสือพิมพ์
วางตั้งเป็นกองทิ้งขว้างอยู่จ�ำนวนมากบนตึกไทยคู่ฟ้า
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ความทรงจ�ำในสมัยนายกฯ ธานินทร์
เนื่องจากในช่วงนั้นผู้เขียนเพิ่งเริ่มเข้าท�ำงานที่ส�ำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานและยังเป็นข้าราชการชัน้
ผู้น้อยอยู่ จึงไม่ได้มีงานที่เกี่ยวข้องกับนายกฯ โดยตรง จะ
ว่าไปแล้วในช่วงนั้นส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มี
บทบาทในการท�ำงานด้านนโยบายเท่าใดนัก การท�ำงานด้าน
ต่างประเทศก็เป็นในลักษณะการตัดข่าวและแปลสรุป ผสม
กับรายงานสถานการณ์การเมืองของต่างประเทศที่สถาน
ทูตไทยในประเทศนั้นๆ เสนอมา หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ต่างประเทศทีห่ น่วยงานต่างๆ เสนอนายกรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
หรือขอความเห็นชอบและอนุมัติ การติดต่อสื่อสารในสมัย
นั้นต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ข่าวสารที่รายงานมา โดยเฉพาะ
จากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจ�ำประเทศต่างๆ กว่า
จะถึงก็ไม่ทันสมัยแล้ว เนื่องจากผู้เขียนชอบอ่านนิตยสาร
หรือข่าวต่างประเทศ จึงมักรายงานสถานการณ์ความคืบ
หน้าหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมไปด้วย ท�ำให้การท�ำงานถูกใจ
หัวหน้ากองคือนางสาวยูน บุญญศิริ ในสมัยนั้นเป็นอย่าง
มากเมื่อสามารถเสนองานที่มีข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดให้
นายกรัฐมนตรีรับทราบได้
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นาน ๆ เข้าคนเริ่มเบื่อ
พอหมดยุคของรัฐบาลธานินทร์
ชุดราชการก็พ้นสมัยไป
แทบไม่มีใครแต่งกันเลย

ให้ข้าราชการแต่งชุดสีกากี
สิ่งที่จ�ำได้ดีในสมัยนายกฯ ธานินทร์ก็คือ ในสมัยนั้นรัฐบาลก�ำหนดให้
ข้าราชการทุกคนแต่งชุดข้าราชการสีกากี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
ประหยัดในการเป็นข้าราชการท�ำงานเพือ่ ประชาชน ในช่วงนัน้ ข้าราชการต้อง
ไปหาและแย่งกันซื้อผ้าเพื่อมาตัดชุดข้าราชการเป็นที่วุ่นวาย และยังท�ำให้เข็มและ
สัญลักษณ์ประจ�ำหน่วยงานที่ใช้กับเครื่องแบบเกิดขาดตลาด หาซื้อไม่ได้ในช่วง
แรกอีกด้วย ส�ำหรับผู้เขียนซึ่งเพิ่งเป็นข้าราชการรับเงินเดือนไม่มาก เมื่อต้องตัดชุด
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ข้าราชการหลายชุดท�ำให้ล�ำบากอยู่บ้าง การแต่งเครื่องแบบนั้นในช่วงแรกๆ ก็คิด
ว่าดี จะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเลือกเสื้อผ้ามาแต่งตัวไปท�ำงาน แต่ปรากฏ
ว่า นานๆ เข้าคนเริ่มเบื่อ พอหมดยุคของรัฐบาลธานินทร์ ชุดราชการก็พ้นสมัยไป
แทบไม่มีใครแต่งกันเลย
สิง่ ทีจ่ ำ� ได้ในสมัยนายกฯ ธานินทร์อกี เรือ่ งหนึง่ ก็คอื ในตอนนัน้ เวลาจะเสนอ
บันทึกถึงนายกฯ เรามักจะใช้คำ� กล่าวขึน้ ต้นว่า “ขอประทานเสนอ ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี” แต่รัฐบาลนี้ได้มีค�ำสั่งให้เปลี่ยนเป็น “กราบเรียน ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี” หากเป็นระดับรัฐมนตรีกใ็ ห้ใช้ค�ำว่า “เรียน” เพียงอย่างเดียว แต่ในสมัย
นายกฯ อานันท์ ท่านไม่ชอบให้ใช้ค�ำว่า ฯพณฯ มีค�ำสั่งให้ใช้ว่า กราบเรียน นายก
รัฐมนตรี หรือย่อๆ ว่า กราบเรียน นรม. แม้หน่วยงานข้างนอกอาจจะเคยชินเรียก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่หน่วยงานในส�ำนักนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช้ค�ำว่า ฯพณฯ
และเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
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แม้รฐั บาลนายกฯ ธานินทร์จะได้รบั ความคุม้ กัน
จากทหาร แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการด�ำเนิน
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน อีกทัง้ ในช่วง
นั้นประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาน�้ำมันราคาแพงอัน
เนื่องมาจากการขึ้นราคาของกลุ่มโอเปก ท�ำให้ในวันที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2520 คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งโดย
การน�ำของพลเอก ฉลาด หิรัญศิริ ได้ท�ำการปฏิวัติโดย
อ้างความเสื่อมทรามทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม แต่การปฏิวัติไม่ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ดี
ในวันที่ 20 ตุลาคม ในปีเดียวกัน รัฐบาลของนายกฯ
ธานินทร์กถ็ กู ปฏิวตั อิ กี ครัง้ โดยคณะปฏิรปู การปกครอง
แผ่นดิน ภายใต้การน�ำของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ โดย
อ้างว่าข้าราชการเกิดความหวัน่ ไหวแตกแยก ซึง่ เท่ากับ
ว่านายกฯ ธานินทร์บริหารประเทศได้เพียงปีเดียวก็ถูก
ยึดอ�ำนาจ
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ภายหลังที่นายกฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ถูกยึดอำ�นาจ
หัวหน้าคณะปฏิรูปได้เสนอให้พลเอก เกรียงศักดิ์
ชมะนันทน์ ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีแทน
เพื่อประสานประโยชน์ ลดความแตกแยก เนื่องจาก
ท่านมีนโยบายประนีประนอมกับทุกฝ่าย วาทะที่จดจำ�
กันได้ของท่านคือ “เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว”
ผลงานของนายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ คือ
การปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศจีน
และประเทศสหภาพโซเวียต รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
จัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช การดำ�เนินนโยบายที่สำ�คัญยัง
ได้แก่ การเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแก่นักศึกษา
ที่ถูกจำ�คุกจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2519 เพื่อความปรองดองของประเทศ
ซึ่งสภาได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. 2521
ทำ�ให้นักศึกษาที่ถูกจับทั้งหมดได้รับการปล่อยตัว

นายกรัฐมนตรี

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ด�ำรงต�ำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ขณะผู้เขียนท�ำงานในต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3
และได้เลื่อนเป็นระดับ 4 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
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เปลี่ยนแปลงนโยบายหันมาสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศคอมมิวนิสต์
แนวนโยบายจากการต่อต้านคอมมิวนิสต์มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีกับประเทศจีนและประเทศสหภาพโซเวียต รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อินโดจีน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและส่งผลดีต่อการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทยอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ของนายกฯ
พลเอก เกรียงศักดิ์ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่
เช่นนี้ ในการขยายความสัมพันธ์กับจีนและโซเวียต นายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ได้
เดินทางไปเยือนทั้งสองประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ยัง
รักษาความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ อังกฤษ และ
เยอรมนีด้วยเช่นกัน

32

นโยบายต่างประเทศของนายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้
ผู้เขียนมีงานล้นมือและหลากหลายจริงๆ ต้องมีส่วนในการจัดก�ำหนดการเดินทาง
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ และเดินทางไปสถานทูตเพื่อท�ำวีซ่าให้คณะนายกฯ
เป็นต้น นอกจากการเยือนต่างประเทศของนายกฯ แล้ว ขณะเดียวกันก็ได้มีบุคคล
ส�ำคัญของประเทศต่างๆ เดินทางมาเยือนไทยหลายคณะด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นนายวอลเตอร์ มอนเดล รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายเคิร์ท วัลด์ไฮม์
เลขาธิการสหประชาชาติ โดยฉพาะในช่วง พ.ศ. 2521 ได้มีผู้น�ำจากประเทศเพื่อน
บ้านมาเยือนไทยในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน อาทิ นายลี กวนยู นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
นายฟาม วันดง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายไกรสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรี
ลาว และ นายเติ้ง เสี่ยวผิง รองนายกรัฐมนตรีจีน นายเอียง สารี รองนายก
รัฐมนตรีกัมพูชา ท�ำให้ผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานท�ำงานหนัก และมีส่วนร่วมในการ
ท�ำงานต้อนรับบุคคลส�ำคัญที่มาเยือนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
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ประสานสามัคคีคนในชาติ
นายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ทำ� ให้ความแตกแยก
ของประเทศลดน้อยลง ท่านได้ดำ� เนินการทางการเมืองที่จะประสานความสามัคคี
ของคนในชาติด้วยการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระท�ำความผิด
เนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติฉบับนี้ท�ำให้นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน และประชาชน
ที่หลบหนีการกวาดล้างจากรัฐบาลชุดก่อนและเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย พากันกลับคืนสู่เมืองอีกครั้ง ได้มีโอกาสกลับมาหาพ่อแม่ ญาติ
พีน่ อ้ ง และสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติสขุ ในสังคมเช่นเดิม หลายคนกลับมาศึกษา
ต่อจนเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เป็นนักการเมือง ตลอดจนรัฐมนตรีบริหารบ้าน
เมืองในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ ท่านยังออกพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผ้กู ระท�ำการอันเป็น
ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 และวันที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2520 ด้วย แนวคิดการสร้างความสมานฉันท์ดังกล่าวของรัฐบาล
ภายใต้ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก ท�ำให้
ความแตกร้าวของผู้คนในสังคมไทยค่อยๆ เจือจางลง น�ำพาประเทศกลับสู่สังคม
แห่งความสมานสามัคคีกันอีกครั้ง

เผชิญกับปัญหาราคาน�้ำมันขึ้นราคา
ต่อมาสงครามอิรัก–อิหร่านท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ อีกทั้งการที่
กลุ่มโอเปกได้ประกาศขึ้นราคาน�้ำมัน ท�ำให้ประเทศไทยต้องน�ำเข้าน�้ำมันในราคา
แพง เกิดภาวะขาดแคลนน�ำ้ มัน และส่งผลให้เกิดภาวะขาดดุลการค้าอย่างสูง ท�ำให้
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลต้องประกาศปรับราคาน�ำ้ มัน
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ผูเ้ ขียนจ�ำได้คร่าวๆ ว่า ในช่วงนัน้ ได้มสี ว่ นช่วยประสานงานในการท�ำหนังสือ
ถึงนายกฯ ลี กวนยูของสิงคโปร์เรือ่ งความร่วมมือในการซือ้ น�ำ้ มัน เนือ่ งจากเป็นเรือ่ ง
ที่ต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วน ต้องหาคนร่างหนังสือเป็นภาษาอังกฤษให้นายกฯ
พลเอก เกรียงศักดิล์ งนามโดยด่วน จ�ำได้วา่ ต้องไปติดต่อทีส่ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวขอให้นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ซึ่ง
เป็นเพื่อนกับพี่ชายของผู้เขียนช่วยร่างให้
การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ต้องประสบ
ปัญหามากมายหลายประการ โดยเฉพาะจากการขึ้นราคาน�้ำมันภายในประเทศ
ส่งผลเป็นลูกโซ่ให้มีการปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้าและน�ำ้ ประปา สร้างความไม่พอใจ
แก่ประชาชน รัฐบาลถูกโจมตีอย่างดุเดือด และถูกมองว่าไม่มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และท�ำให้นายกฯ พลเอก เกรียงศักดิถ์ กู อภิปรายในสภา
และในที่สุดได้ประกาศลาออกจากต�ำแหน่ง โดยกล่าวว่า…
“…การขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาไม่เป็นสิ่ง
ที่ดี และเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนปรารถนา ประชาชนบาง
ส่วนทีอ่ ยูใ่ นชนบทไม่สนใจว่าใครจะมาบริหารประเทศ ขอให้
ท้องอิ่มก็แล้วกัน แต่ความขัดแย้งก่อเกิดเพิ่มขึ้นทับทวี จน
ยากที่รัฐบาลจะบริหารงานของชาติให้บรรลุสู่เป้าหมายได้
ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยระบบรัฐสภา กระผมจึงได้ตัดสินใจดังนี้ กระผม
ขอลาออกจากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระบบ
รัฐสภาของประชาธิปไตยด�ำรงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ท่านเลือกบุคคลที่มีความสามารถดีกว่า
เข้ามาบริหารประเทศ และรับใช้ประชาชนและประเทศ
ชาติต่อไป ขอบพระคุณ”
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การประกาศลาออกโดยไม่มใี ครคาดคิด ท�ำให้ทา่ นได้รบั ความชืน่ ชม แซ่ซอ้ ง
สรรเสริญจากบุคคลทัว่ ไปว่า ท่านได้ ‘แสดงสปิรติ ’ ออกมาเป็นทีน่ า่ ยกย่องและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของพื้นฐานการสร้างประชาธิปไตย
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถประสานประโยชน์
และสร้างความสมานฉันท์ให้บ้านเมือง เนื่องจากท่านมีนโยบายประนีประนอม
ทุกฝ่าย ดังวาทะที่ท่านได้กล่าวว่า “เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว” ซึ่งเป็นที่
จดจ�ำของคนทั่วไป

36

ความทรงจ�ำ
ในสมัยนายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์
ให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกการสนทนาระหว่างนายกฯ
กับบุคคลส�ำคัญต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ในสมัยของนายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ งานของ
ส�ำนักเลขาธิการนายกฯ มีมากขึ้นและเปลี่ยนไปจากแต่เดิม
เป็นงานที่เน้นในเรื่องการสรุปสถานการณ์ต่างประเทศ ซึ่ง
ท�ำให้ผู้เขียนไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี
เลยนั้น เมื่อพลเอก พร ธนะภูมิ เลขาธิการนายกฯ และ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการนายกฯ ซึ่งมาจาก
ส�ำนักงาน ก.พ. เห็นความส�ำคัญในการที่จะพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างของส�ำนักเลขาธิการนายกฯ ให้ท�ำงานเชิงรุกมาก
ขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ข้าราชการท�ำงานอย่างเต็มที่ ผอ.ยูน
บุญญศิริ ได้ยา้ ยไปบริหารกองงานนายกฯ ซึง่ เป็นกองทีใ่ หญ่
กว่า และ ผอ. ดร.ไมตรี เด่นอุดม ซึ่งจบปริญญาเอกจาก
ฝรั่งเศสย้ายมาแทน ผอ. ดร.ไมตรีเป็นคนเก่ง กว้างขวาง
ได้รบั มอบหมายให้ทำ� อะไรก็ทำ� ส�ำเร็จได้ทงั้ สิน้ ท�ำให้พวกเรา
มีงานทีห่ ลากหลาย ผอ.ไมตรีมสี ว่ นส�ำคัญในการท�ำโครงการ
เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ของญี่ปุ่น เมื่อมีการประชุมคณะ
กรรมการ ผอ. งานยุง่ ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ จึงมอบให้
ผูเ้ ขียนไปประชุมแทน ในเวลานัน้ ผูเ้ ขียนเป็นเพียงข้าราชการ
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ซี. 3 -4 ไม่เคยเข้าประชุมอะไรมาก่อนเลย แทบไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า
เวลาประชุมจะต้องมีการพิจารณาตามวาระทีก่ ำ� หนดไว้กอ่ น
ผูเ้ ขียนจึงได้มโี อกาสท�ำงานหลายเรือ่ งทีไ่ ม่เคยท�ำมาก่อน แต่
ก็พยายามเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ได้รับประสบการณ์จาก
การปฏิบัติโดยตรง
ในช่ ว งนั้ น รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น
นโยบายต่างประเทศ ท�ำให้กองฯ มีงานมากขึ้น ซึ่งเป็น
ช่วงเดียวกันกับที่ ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รองโฆษกประจ�ำ
ส�ำนักนายกฯ รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ และต้องการ
เจ้าหน้าที่มาช่วยงานในการสรุปข่าวผลการเข้าพบนายก
รัฐมนตรีกบั แขกต่างประเทศเพือ่ เผยแพร่แก่ผสู้ อื่ ข่าว ผูเ้ ขียน
กับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งจึงได้รับมอบหมายให้สลับกัน
ช่วยงานรองโฆษกฯ แรกๆ ก็ไปฟังท่านสรุปและเอามาเขียน
ข่าวเผยแพร่ ต่อมาเมื่องานมากขึ้น ดร.สุวิทย์ไม่มีเวลาจึง
ให้ผู้เขียนเข้าไปนั่งฟังและเขียนข่าวการเข้าพบของแขกต่าง
ประเทศด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ข้าราชการของส�ำนัก
เลขาธิการนายกฯ เข้าไปท�ำงานด้านต่างประเทศให้กบั นายก
รัฐมนตรีโดยตรง การเข้าไปนั่งฟังท�ำให้ได้ทราบประเด็นใน
การหารือกัน ต่อมา ยังได้รบั มอบหมายให้ท�ำข้อมูลประกอบ
การสนทนา และท�ำบันทึกสนทนาเพื่อประสานให้หน่วย
ราชการ กระทรวงต่างๆ รับทราบและถือปฏิบัติตามอีกด้วย
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ต้นต�ำหรับแกงเขียวหวานเนื้อบรั่นดี
ในช่วงนั้นนายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์มักจะจัดงานเลี้ยงรับรองแขกที่บ้าน
บางเขนอยู่เนืองๆ อาหารจานโปรดที่ชอบท�ำเลี้ยงแขกคือแกงเขียวหวานเนื้อใส่
บรัน่ ดี และจากข้อมูลทีค่ น้ คว้าทราบว่า หลังจากทีม่ กี ารนิรโทษกรรมอภัยโทษปล่อย
ตัวนักศึกษาที่เคลื่อนไหวหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แล้ว นายกฯ พลเอก
เกรียงศักดิ์ก็ยังได้ลงมือท�ำแกงเขียวหวานใส่บรั่นดีเลี้ยงผู้พ้นโทษด้วย ในส่วนของ
ผูเ้ ขียนนัน้ มีหน้าทีอ่ กี อย่างคือได้รบั มอบหมายให้อยูใ่ นคณะกรรมการดูแลเรือ่ งการ
จัดเลี้ยงรับรองแขกของรัฐบาล จึงต้องไปตรวจรายการอาหารที่จัดเลี้ยงรับรองแขก
ด้วยว่ามีมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดหรือไม่ นายกฯ พลเอก เกรียงศักดิม์ กั ชอบเลีย้ งแขก
ที่บ้านจึงต้องตามไปที่บ้านบางเขนของท่านเป็นประจ�ำ เมื่อไปแล้ว หากเป็นแขก
ต่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าพบ ก็ต้องท�ำหน้าที่จดบันทึกการสนทนา
และท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย ทุกครั้งที่ไปบ้านบางเขน ผู้เขียนได้รับการดูแลจาก
ท่านเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี ได้รบั ประทานแกงเนือ้ ฝีมอื ท่านด้วย จนรูส้ กึ ว่านายกฯ
ที่เป็นทหาร ซึ่งคิดว่าคงจะดุและน่ากลัว ผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่กลับ
ได้รับความเมตตา โดยเฉพาะเลขาธิการนายกฯ พลเอก พร ธนะภูมิ ไม่ได้ถือว่า
เราเป็นแค่เจ้าหน้าที่ระดับเด็กเลยแต่ให้ความใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี ประสบการณ์
ในช่วงนั้นยังอยู่ในความประทับใจและการจดจ�ำของผู้เขียนไม่รู้ลืม
กล่าวได้วา่ นายกฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง ไม่หวงอ�ำนาจ แม้ว่าท่าน
จะเป็นทหารและเป็นนายกรัฐมนตรีทมี่ าจากการปฏิวตั ิ
แต่กล็ าออกตามวิถที างประชาธิปไตย ซึง่ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักการเมืองที่ควรยึดถือปฏิบัติ รวมระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก เกรียงศักดิ์
ชมะนันทน์ 2 ปี 4 เดือน
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