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************************* 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ความนํา 

การเมืองไทยและความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลสัญญา  ธรรมศักดิ์  
เปนอีกชวงเวลาหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยใหม เพราะ
ความสําคัญของยุคสมัยนี้  จะเห็นไดจากการท่ีในหมูนักวิชาการท่ีสนใจประวัติศาสตรการเมืองไทย
สมัยใหมในปจจุบันจะถือกันวา  การเมืองไทยในสมัยรัฐบาลสัญญาเปน “จุดแบงทางประวัติศาสตร
การเมือง” คือ เปนจุดส้ินสุดของยุคเผด็จการทหารท่ีสืบทอดอํานาจในการบริหารประเทศมาเปน
ระยะเวลา 16 ป นับต้ังแตการปฏิวัติของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2500 
และเปนจุดเริ่มตนของ “ยุคประชาธิปไตยเบงบาน”  ยิ่งไปกวาน้ัน  ความสําคัญของรัฐบาลสัญญา 
ที่มีตอการเมืองไทยอีกประการหน่ึงก็คือ การท่ีสัญญา ธรรมศักด์ิ เปนท่ีรูจักกันดีในฐานะท่ีเปน 
“นายกพระราชทาน” คนแรกของไทยนับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนตนมา 
ซึ่งความสําคัญประการหลังน้ีไดถูกนํามาเปนเนื้อหาหลักในการกลาว “ยกยองเชิดชู” สัญญา  
ธรรมศักดิ์ ในหนังสือชีวประวัติ สัญญา ธรรมศักด์ิ ที่ไดมีการตีพิมพเผยแพรออกมาเปนจํานวนมาก
ในหลายปมาน้ีดวย 

จากความสําคัญของยุคสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ แตปรากฏวาการศึกษาท่ีผานมาไมมี
งานเขียนท่ีศึกษารัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยตรง แตใหความสําคัญกับสัญญา ธรรมศักดิ์ และ
การเมืองไทยสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ เพียงสวนประกอบของประวัติศาสตรการเมืองไทย
ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งการศึกษาในลักษณะน้ีไดละเลยการอธิบายการ
เมืองไทยสมัยสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งอยูในชวงรอยตอที่สําคัญในประวัติศาสตรการเมืองไทย คือ 
ระหวาง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แมวาจะมีงานอีกกลุมหน่ึงที่ใหความสําคัญ
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กับยุคสมัยของรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์  เชน  งานเขียนประเภทสารคดี และชีวประวัติทางการเมือง
ของสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเปนงานเขียนที่วิเคราะหประวัติและผลงานโดยตรง แตเปนการนําเสนอ
ชีวประวัติและผลงานท่ีสําคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยขาดการวิพากษวิจารณ รวมทั้งไมได
อธิบายใหเห็นถึงบริบททางการเมืองในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิไดอยางชัดเจน หรือแมวางาน
เขียนบางเลมไดสอดแทรกภาพบรรยากาศทางการเมืองไทยสมัย สัญญา ธรรมศักด์ิ ไวบางสวน 
รวมทั้งใชวิธีการศึกษาที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การใชขอมูลสัมภาษณ ขอมูลจากหนังสือพิมพ 
เอกสารสวนตัวของ สัญญา ธรรมศักดิ์ แตงานเขียนประเภทดังกลาวเปนเพียงการนําเสนอภาพ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ ในบางแงมุมเทาน้ัน 

การศึกษาในครั้งน้ีจึงตองการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับการแตงต้ัง 
“พระราชทาน” จากพระมหากษัตริยใหข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ภายหลังเหตุการณ  
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อีกทั้งการข้ึนดํารงตําแหนงดวยสถานะการเปน “นายกรัฐมนตรี
พระราชทาน” ของสัญญามีผลตอการใชอํานาจในการบริหารประเทศอยางไรบาง โดยขอบเขตของ
การศึกษาในวิทยานิพนธฉบับน้ีจํากัดชวงเวลาในการศึกษาไวระหวาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2518 คือ 
นับต้ังแตสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 1 (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2517) และกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกเปนสมัยท่ี 2 ( 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2518) โดยใช “เอกสารสวนตัว” ของ สัญญา ธรรมศักด์ิ ที่เก็บไวในหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน “หลักฐาน” หลักในการศึกษา และใชเอกสารชั้นตนและชั้นรอง
ประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเมืองไทยสมัย สัญญา ธรรมศักดิ์ เชน รายงานการประชุมรัฐสภา, 
บันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัย สัญญา ธรรมศักดิ์, ราชกิจจานุเบกษา, หนังสือพิมพ, สารคดี
การเมือง เปนตน มาเปนสวนประกอบ  

สําหรับวิธีการศึกษาในท่ีนี้ไดใชวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Method) ในการศึกษา
การเมืองไทยสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ โดยเนนการอธิบายรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ จาก
มุมมองภายในตัวรัฐบาลสัญญา ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารสวนบุคคลของสัญญา ธรรมศักดิ์ มาศึกษา
ประกอบกับหลักฐานอ่ืนๆ ทั้งชั้นตนและชั้นรอง ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และนําขอมูลจาก
หลักฐานท่ีรวบรวมไดมาทําการ “วิพากษภายนอก” และ “วิพากษภายใน” เพ่ือตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของหลักฐาน และทําการวิเคราะหตีความ แลวจึงนําขอมูลเหลาน้ันมาเรียบเรียงและ
นําเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) โดยเนนมุมมองจากภายในตัวรัฐบาล
สัญญา ธรรมศักดิ์ 
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การขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีของสัญญา ธรรมศักด์ิ 

หลังจากเกิดเหตุการณในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  ในเวลาตอมา จอมพลถนอม กิตติขจร 
ไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และชวงคํ่าวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชไดประกาศแตงต้ัง สัญญา  ธรรมศักดิ์  ใหข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หรือ 
ที่ เรียกกันโดยทั่วไปวา  “นายกพระราชทาน” และการประกาศแตงต้ังนายกรัฐมนตรีโดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งน้ีนับไดวาเปนการแตงต้ัง “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน” เปน 
ครั้งแรกนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

ความเปนไปไดของการกําเนิด “นายกพระราชทาน” นี้  มีปจจัยเกื้อหนุน ไมวาจะเปนผล
จากความพายแพของฝายท่ีสนับสนุนคณะราษฎรท้ังทางการตอสูทางการเมือง อีกทั้งความพายแพ
ทางดานอุดมการณที่ตองการใหสถานะของพระมหากษัตริยอยูใตรัฐธรรมนูญ ไมเพียงเทาน้ี  
ฝายกษัตริยนิยมยังสถาปนาคําอธิบายที่เชื่อมโยงกษัตริยใหเขากับประชาธิปไตย โดยที่นักศึกษา
ปญญาชน 14 ตุลาฯ ก็รับอุดมการณดังกลาวมาเคลื่อนไหวตอตานเผด็จการทหาร ถนอม–ประภาส-
ณรงค ดวย ปจจัยเหลาน้ีสงผลเกื้อหนุนใหนายกรัฐมนตรีในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มาจากการ
พระราชทาน 

ทั้งน้ี หลังจากท่ีจอมพลถนอมยอมลาออกแลว สัญญา ธรรมศักด์ิ ก็ไดรับการแตงต้ังเปน
นายกรัฐมนตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาภูมิหลังทางสังคมการเมืองของ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ผูซึ่งไดรับเลือกใหข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ปรากฏวาสัญญาเปนบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริบททางการเมืองในชวงเวลาดังกลาวพอดี เพราะเมื่อพิจารณาจากภูมิ
หลังชีวประวัติทางสังคมการเมืองของสัญญา ปรากฏวาเม่ือสัญญา ธรรมศักดิ์ เรียนจบกฎหมายจาก
ประเทศอังกฤษ ก็ไดกลับมารับราชการเปนผูพิพากษาในพระทรวงยุติธรรม ต้ังแต พ.ศ. 2477 และ
ดวยบทบาทหนาท่ีของนักกฎหมายจึงทําใหสัญญาเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในเวลาตอมา ทั้งน้ีจะเห็นไดจากเมื่อเกิดกรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 สัญญาซ่ึงดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา 
อยูในขณะน้ันก็ไดรับแตงต้ังจากรัฐบาลปรีดี พนมยงคใหเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการพิเศษสอบสวนหาความจริงในกรณีสวรรคต  

ตอมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม สถานการณภายในประเทศอยูในชวงของความ
หวาดกลัวภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต รัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดดําเนิน
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นโยบายปองกันภัยคอมมิวนิสตดวยการออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสตใน  พ .ศ .  24951 
ขณะเดียวกัน นโยบายการปองกันภัยคอมมิวนิสตก็ไดกลายเปนนโยบายความม่ันคงระดับชาติของ
รัฐบาลจอมพล ป. ซึ่งไดมีการดําเนินมาตราการตาง ๆ เพ่ือปองกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต 
รวมทั้ง การใหขาราชการทหารและพลเรือนในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ตระหนักในปญหา
ดังกลาว และรวมมือกันปองกันชาติ จากนโยบายดังกลาวจึงเปนที่มาของแนวคิดในการกอต้ัง
สถาบันศึกษาเพ่ือเปนแหลงกลาง และเพ่ือประศาสนความรูในสาขาตาง ๆ โดยกวาง ๆ ใหแกผูที่จะ
ทําหนาท่ีดําเนินการเปนฝายปฏิบัติการชั้นสูงของรัฐบาลซึ่งสถาบันแหงน้ีก็คือ วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.)2  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไดเปดใหทําการและเปดการศึกษา วปอ. รุนที่ 1 ในวันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยมี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนประธานในพิธีเปด สัญญา ธรรม
ศักดิ์ เปนหนึ่งในนักเรียนรุนแรกของ วปอ. จากจุดน้ีจึงอาจกลาวไดวาทําใหสัญญามีโอกาสไดสนิท
สนมคุนเคยกับนายทหารคนสําคัญจากการเปนเพ่ือนรวมรุน วปอ. รุนท่ี 1 ไมวาจะเปน พลโท
ถนอม กิตติขจร (ประธาน วปอ. รุนท่ี 1), พล.อ.ท.ทวี จุลละทรัพย, พล.อ.ท. บุญชู จันทรุเบกษา, 
พล.ต. ประภาส จารุเสถียร, พล.ต.ประเสริฐ รุจิรวงศ, พล.ท.สุรจิตร จารุเศรณี และ พล.ต.ต. อรรถ
สิทธิ์ สิทธิสุนทร เปนตน3 

กลาวไดวาตลอดชวงชีวิตของสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดดําเนินชีวิตโดยยึดม่ันอยูในสายงาน 
ผูพิพากษาและขาราชการตุลาการมาโดยตลอด แตขณะเดียวกันดวยหนาท่ีบทบาทในการเปนผู
พิพากษาก็ทําใหสัญญาถูกดึงเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเมืองดวยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการปฏิวัติยึดอํานาจจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อวันท่ี 
16 กันยายน พ.ศ. 2500 เมื่อสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดรับการแตงต้ังใหเปนสมาชิกประเภทท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
18 กันยายน พ.ศ. 2500 และเมื่อสภาผูแทนราษฎรเปดประชุมเม่ือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2500 
สัญญาก็ไดรับเลือกต้ังใหเปนรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนท่ี 2 4  จากจุดน้ีจึงอาจกลาวไดวา
เปนจุดเริ่มตนที่ทําให สัญญา ธรรมศักดิ์ เขามาเกี่ยวพันกับการเมือง 
                                                           

1 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตรประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพฯ: พี.เพรส., 2551), น. 77-80. 
2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, “เก่ียวกับ วปอ.” (http://www.thaindc.org), พฤษภาคม 2554.  
3 เรื่องเดียวกัน. 
4 ผูที่ไดรับเลือกใหเปนประธานสภาผูแทนราษฎรในครั้งน้ี คือ พล.อ.สุทธิ์  สุทธิสารรณกร และรองประธาน 

สภาผูแทนราษฎรคนที่ 1 คือ พล.ท. ปรุง รังสิยานนท 
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แมวาในเวลาตอมา สัญญา  ธรรมศักดิ์  จะลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเภทท่ี 2  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2500  หลังจากท่ีรัฐบาลพจน  สารสิน  ไดจัดใหการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 25005  แตตอมาเม่ือสถานการณทางการเมือง
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนอีกครั้ง  เม่ือคณะทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต  
ซึ่งเรียกตนเองวา “คณะปฏิวัติ” ไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจจากรัฐบาล พล.ท.ถนอม  กิตติขจร  
(ยศในขณะนั้น) ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501  ซึ่งการปฏิวัติในครั้งน้ีไดมีการจัดต้ัง “กองบัญชาการ
คณะปฏิบัติ” ข้ึน และชื่อของสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดรับการบรรจุเขาเปนสวนหนึ่งของกองบัญชาการ
ปฏิวัติในตําแหนง “คณะที่ปรึกษาฝายกฎหมาย” 

กลาวไดวา สัญญา ธรรมศักดิ์ ไดเริ่มตนเขามามีสวนเกี่ยวพันกับการเมืองนับต้ังแตการ
ปฏิวัติของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ดวยการไดรับแตงต้ัง
ใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 2 และรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนท่ี 2 และ 
ไดลาออกไป จนกระทั่งในการปฏิวัติครั้งท่ี 2 ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ในนามของ “คณะ
ปฏิวัติ” ไดทําใหสัญญาตองเขามาเกี่ยวของการเมืองเปนระยะเวลานาน เพราะนอกจากสัญญา 
จะถูกแตงต้ังใหเปนหน่ึงในสมาชิกของ “คณะปฏิวัติ”  แลวยังไดรับเลือกใหเปนรองประธาน 
สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสภารางรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษวิจารณในเวลาตอมาวาเปนการ 
รางรัฐธรรมนูญท่ียาวนานท่ีสุดในโลก   เนื่องจากใชเวลารางยาวนานถึง 9 ป 4 เดือน (3 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2502 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511)6   อยางไรก็ตาม ขณะท่ี สัญญา ธรรมศักด์ิ เขามารับหนาท่ีทาง
การเมืองนี้ สัญญาก็ยังคงดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลฎีกาอยูดวย แตตอมาสัญญาก็ไดลาออกจาก
การเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญในขณะท่ีรัฐธรรมนูญยัง
รางไมเสร็จ และในเวลาตอมา สัญญา ธรรมศักด์ิ ก็ไดเขารับตําแหนงประธานศาลฎีกาเม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2506 ซึ่งขณะท่ีดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาปสุดทายกอนเกษียณอายุราชการเมื่อ 
พ.ศ. 2510 ก็ไดตัดสินคดีนักโทษการเมืองคดีสําคัญซ่ึงเปนที่สนใจของประชาชนวาอาจจะถูก
การเมืองเขาแทรก นั้นคือ การตัดสินคดีกินปา ของ พล.อ. สุรจิต จารุเศรณี หนึ่งในผูรวมกอการ
คณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2501 แตคดีดังกลาวน้ีสัญญา 
ซึ่งนั่งบัลลังกสูงสุดไดตัดสินให พล.อ.สุรจิต ตองจําคุกตลอดชีวิต จากกรณีดังกลาวน้ีไดสรางชื่อ 

                                                           
5 สละ ลิขิตกุล, “ศ.สัญญา ธรรมศักด์ิ ขุนพลแกวคูบัลลังก,” ฐานสัปดาหวิจารณ (10-16 สิงหาคม พ.ศ.2539):26. 
6 สิฐสร กระแสรสุนทร, “สภารางรัฐธรรมนูญ,” (www.kpi.ac.th/wiki), พฤษภาคม พ.ศ. 2554. 
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ในแวดวงตุลาการใหกับสัญญาเปนอยางมากวาเปนผูที่มีความยุติธรรมเปรียบเสมือน “เปาปุนจ้ิน 
ของเมืองไทย” จนกระทั่งสัญญาก็ไดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2510 

แมวาสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดเกษียณอายุราชการในวัย 60 ป ซึ่งตามปกติของขาราชการ
บํานาญโดยทั่วไปก็จะกลับไปใชบั้นปลายชีวิตสงบกับครอบครัว แตสําหรับสัญญาปรากฏวาดวย
บทบาทในขณะรับราชการตุลาการทําใหมีโอกาสไดมาทํางานในบทบาทอ่ืนหลังเกษียณ 
อายุราชการ นั้นคือ การไดรับแตงต้ังเปนองคมนตรี เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และยังไดรับ
การแตงต้ังจากรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ใหเขามาดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2511 ดวยเชนเดียวกัน จึงกลาวไดวาเม่ือเกิดเหตุการณความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวลาตอมา สัญญา ธรรมศักด์ิ จึงมีบทบาทท่ีซอนทับกันระหวาง 
“องคมนตรี” และ “อาจารยในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จะเห็นไดวา ตลอดชวงชีวิตการรับราชการของ สัญญา  
ธรรมศักดิ์  นอกจากจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงตางๆ ในสายตุลาการแลวนั้น สัญญายังไดมี
โอกาสเขามามีบทบาททางดานการเมืองดวย ซึ่งบทบาทของสัญญาในขณะรับราชการน้ีเองที่ทําให
สัญญาไดมีโอกาสใกลชิดกับพระมหากษัตริย  ขณะที่บทบาททางดานการเมืองของสัญญาก็มี
ความสัมพันธที่ดีกับทหารท่ีข้ึนมามีอํานาจหลังการปฏิวัติเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2500 
จนกระทั่ง เม่ือเกิดกรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  สัญญาซ่ึงเปนผูมีความสัมพันธที่ดีกับ
นักศึกษาในฐานะอาจารย คณบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปจจัยที่สําคัญอยาง
ยิ่ง นั่นก็คือเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนเวลานาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะ “องคมนตรี”   ดังน้ัน จึงเปนไปไดวา  ดวยปจจัยตางๆ เหลาน้ีจึงทําให 
สัญญา ธรรมศักดิ์ ถูกมองวาเปนผูที่สมควรไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีมากท่ีสุด 
 

การดําเนินงานของรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ สมัยท่ี 1 

หลังจากท่ีสัญญา  ธรรมศักดิ์ ไดรับการพระราชทานแตงต้ังใหข้ึนดํารงตําแหนงนายก- 
รัฐมนตรีโดยที่ไมรูตัวมากอนในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  สัญญา ธรรมศักดิ์ ไดทําการจัดต้ัง
รัฐบาลข้ึนมาบริหารประเทศ ซึ่งภารกิจหลักของรัฐบาลสัญญาก็คือการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนตามท่ีไดใหสัญญาไวกับประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นการเรียกรอง
รัฐธรรมนูญเปนหน่ึงในเง่ือนไขท่ีนํามาสูความรุนแรงในกรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  
และกระแสความตองการของประชาชนโดยสวนใหญในขณะน้ันตองการใหมีการประกาศใช
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รัฐธรรมนูญในการบริหารประเทศ สัญญาจึงวางแผนงานในการรางรัฐธรรมนูญเอาไว โดย
นอกเหนือจากการต้ังคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว  ยังจะทําการต้ัง “คณะกรรมการพิจารณา
รัฐธรรมนูญ” ดวย อันมีที่มาจากกลุมคนหลากหลาย หนังสือพิมพรายงานวาน่ีเปน “แผนการเงียบ” 
ของสัญญา แตแผนการน้ีเปนตองลมเลิกไปดวยพระบรมราชโองการประกาศแตงต้ังสมัชชา
แหงชาติที่แมแตสัญญาเองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไมรูลวงหนามากอน   

ผลจากการแตงต้ังสมัชชานี้ไดกดดันใหสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดเดิมทยอยกันลาออก  
อีกทั้งไดมีพระบรมราชโองการอีกฉบับหนึ่งประกาศยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ยังเหลือสมาชิก
อีก 11 คน และตอมาก็ทําการเลือกสภานิติบัญญัติชุดใหม เหตุการณนี้เปนการผิดกฎหมายธรรมนูญ 
โดยปรากฏในบันทึกของ “นักกฎหมายผูหนึ่ง” ที่สงถึงสัญญา (โดยท่ีสัญญาระบุวานักกฎหมายผูนี้
คือ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช) ซึ่งเอกสารฉบับน้ีสัญญาไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เอกสารน้ีชี้ใหเห็นถึงจุดออนในการอางขอกฎหมายท่ีแตงต้ังสมัชชาแหงชาติและยุบสภา
นิติบัญญัติเดิม  อีกท้ังไดเสนอแนะทางออกใหม  อยางไรก็ตาม  มีกระแสทักทวงตามหนา
หนังสือพิมพตอการแตงต้ังสมัชชาแหงชาตินี้บาง แตไมมากนัก สุดทายแลว เมื่อกระแสการตอตาน
ไมมากนัก สภานิติบัญญัติแหงชาติที่แตงต้ังข้ึนใหมนี้จึงเขาทําหนาท่ี ซึ่งทําการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญหลังจากท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรางเสร็จแลว 

สวนภารกิจของรัฐบาลสัญญาที่สําคัญอีกประการหน่ึงซ่ึงถูกเรียกรองจากประชาชนก็คือ 
การใหดําเนินการเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งสัญญาไดเสนอใหต้ังกรรมการ
สอบสวนพฤติการณกรณี 14 ตุลาฯ แตวาขอเสนอน้ีกลับไมผานความเห็นชอบของ พล.อ.สุรกิจ  
มัยลาภ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม) และ พล.อ.กฤษณ  สีวะรา (ผูอํานวยการความสงบ) 
สัญญาจึงเพียงเสนอใหตํารวจและทหารสอบกันเองและไมไดประกาศใหคนภายนอกรู ทั้งน้ี จึงหา
ทางออกโดยการใชมาตรา 17 โดยคําส่ังของนายกรัฐมนตรีในการอายัดทรัพยของจอมพลถนอม 
กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค กิตติขจร รวมถึงภริยาของท้ังสามดวย การ
แกปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นอิทธิพลของตํารวจทหารที่ยังมีตอสัญญาในการตัดสินใจดําเนินการ
บริหาร  หลังจากนั้น เมื่อคณะกรรมการยึดทรัพยฯ ดําเนินการอยางลาชา สภานิติบัญญัติจึงกดดัน
สัญญาใหใชมาตรา 17 ในการยึดทรัพย โดยผานพระราชบัญญัติ  แรงกดดันดังกลาวน้ี ไดสงผล
สะเทือนตอเสถียรภาพของรัฐบาลสัญญาอยางมาก โดยกลายเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหสัญญา
ตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 
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การดําเนินงานของรัฐบาลสัญญา  ธรรมศักด์ิ  สมยัท่ี 2 
 

ภายหลังจากสัญญา ธรรมศักดิ์ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
พ .ศ .  2517 ในท่ีสุด  สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเลือกใหสัญญากลับมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งเปนสมัยท่ี 2   เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2517  เพ่ือเขามาดําเนินการ 
รางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จและจัดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไป  

แมวาการเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 นี้จะไดรับเลือกจากสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ แตการกลับเขามาในครั้งนี้เปนเพียงรัฐบาล “ค่ันเวลา” เพ่ือรอใหมีการรางรัฐธรรมนูญแลว
เสร็จ และจัดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปตามคําม่ันสัญญาที่นายกรัฐมนตรีไดเคยใหไวกับประชาชน  
เม่ือครั้งท่ีข้ึนดํารงตําแหนงหลังกรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 นอกจากนั้น ขณะที่
นายกรัฐมนตรีสัญญา  ธรรมศักดิ์  ไดเขามาบริหารประเทศน้ีเม่ือตองเผชิญวิกฤตการณซึ่งเปน
ปญหาเฉพาะหนาไมวาจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจซ่ึงยังคงเปนปญหาที่ตองแกไขมาต้ังแตใน
สมัยรัฐบาลชุดท่ีแลว หรือแมแตกรณีการเกิดเหตุการณจลาจลท่ีพลับพลาไชยจนทําใหรัฐบาล
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตองประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครต้ังแต 4-9 กรกฎาคม พ.ศ.2517 
นอกจากน้ี รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ยังตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวาแมการข้ึนมา
บริหารประเทศของรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ ในสมัยที่ 2 มาจากมติความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ แต สัญญา ธรรมศักดิ์ ในฐานะผูนํารัฐบาลก็ยังคงอิงการตัดสินใจอยูกับสถาบัน
พระกษัตริยและทหารผูใหการสนับสนุน ทั้งนี้จะเห็นไดจากต้ังแตแตงต้ังคณะรัฐมนตรีในสมัย 
“รัฐบาลสัญญา 2” ก็ไดรับความเห็นชอบจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และคณะรัฐบาลในสมัย
รัฐบาลสัญญา 2 ก็ยังคงมีตําแหนงผูอํานวยการรักษาความสงบอยู ซึ่งมี พล.อ.กฤษณ  สีวะรา เปน 
ผูดํารงตําแหนงเชนเดิม 

สําหรับอีกเหตุการณหนึ่งท่ีชี้ใหเห็นวาสถาบันพระกษัตริยมีบทบาทตอการตัดสินใจของ
รัฐบาลสัญญา  ธรรมศักดิ์  นั่นก็คือ  กรณีวิกฤตการณรัฐธรรมนูญ อันเปนผลตอเน่ืองมาจากการ 
ที่เริ่มมีเสียงจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและประชาชนสวนใหญเรียกรองใหรัฐบาลสัญญา  
ธรรมศักดิ์ ใชมาตรา 17  ยึดทรัพยของจอมพลถนอม กิตติขจรและพวก ที่ทําการอายัดไวใหตกเปน
ของรัฐ แตขอเรียกรองดังกลาวน้ีไดขัดกับแนวทางในการดําเนินการของสัญญา ธรรมศักดิ์  
ซึ่งตองการใหมีการพิสูจนที่มาของทรัพยวาทรัพยใดไดมาโดยสุจริตและทรัพยใดไดมาโดยทุจริต 
จนกระทั่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดผาน “พระราชบัญญัติโอนทรัพยสินซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีคําส่ัง
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อายัดตามอํานาจธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 พ.ศ. 2517” ซึ่งในมาตรา 3 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดระบุใหนายกรัฐมนตรีใชมาตรา 17 ทําการยึดทรัพยจอมพลถนอม 
กิตติขจร และพวก  

อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีสัญญา  ธรรมศักดิ์  มีความเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาว 
ขัดกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 ซึ่งใหอํานาจมาตรา 17 อยูในการตัดสินใจ
ของนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นการท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติออกกฎหมายฉบับดังกลาวจึงเปนการ
บีบบังคับใหนายกรัฐมนตรีปฏิบัติตาม ซึ่งนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ ปฏิบัติตามไมได ผล
ปรากฏวาปญหาความขัดแยงระหวางรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําให
รัฐบาลสัญญาตัดสินใจท่ีจะลาออกอีกครั้งหนึ่ง และไดรางแถลงการณลาออก อยางไรก็ตาม เมื่อได
มีการนําแถลงการณฉบับดังกลาวน้ีไปอานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคก็ทรงยับยั้ง
พรอมทั้งแนะนําใหนําเรื่องดังกลาวไปปรึกษากับประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติกอน ดังที่ปรากฏ
ลายมือสัญญา เขียนโนตไวที่สวนบนของรางฉบับดังกลาวน้ีวา “งด – ไมออก – เพราะเอาไปอาน
ถวาย พระเจาอยูหัวรับสั่งวา อยาเพ่ิงลาออกจะ ‘เปราะ’ เกินไป ใหทําเปนหนังสือไปยังประธานสภา
เสียกอน”7 

อีกกรณีหนึ่งท่ีเนนย้ําใหเห็นถึงสถานะนายกรัฐมนตรีพระราชทานของ สัญญา  ธรรมศักดิ์  
มีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ คือ กรณีการลักลอบ
เดินทางกลับเขามาประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2517 
อยางไรก็ตาม กอนหนาท่ีจอมพลถนอม กิตติขจร จะเดินทางกลับเขามาในเดือนธันวาคมน้ัน  
จอมพลถนอม กิตติขจร ไดติดตอเพ่ือขอกลับเขามาเยี่ยมบิดา (ขุนโสภิตบรรณารักษ) ซึ่งกําลัง 
ปวยหนักอยูในขณะนั้น ปรากฏวาจากบันทึกสวนตัวของสัญญา ธรรมศักด์ิ ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2517 นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์, ประกอบ หุตะสิงห (รองนายกรัฐมนตรี), พล.อ.กฤษณ 
สีวะรา (ผูอํานวยการรักษาความสงบ), พล.ต.อ. ประจวบ สุนทรางกูร (อธิบดีกรมตํารวจ) และ 
พล.ต.ท. วิฑูรย ยะสวัสด์ิ (รองอธิบดีกรมตํารวจ) เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังท่ีสัญญา
บันทึกไววา 
 

                                                           
7 หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร, เอกสารสวนบุคคล ศาสตราจารย สัญญา  ธรรมศักด์ิ,  หมวดนายกรัฐมนตรี,  

เรื่อง รางแถลงการณของรัฐบาล เรื่อง การประกาศใชพระราชบัญญัติโอนทรัพยสินซึ่งนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งอายัดตามอํานาจ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 พ.ศ. 2517 ซึ่งขัดตอธรรมนูญการปคกรอง มาตรา 17. 
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เสร็จงานพวงมาลาแลว เขาเฝาพระเจาอยูหัว – เรา [สัญญา ธรรมศักด์ิ] กับรองฯ ประกอบ
ฯ ขอเขาเฝา . . . พอเรา ๒ คนจะลากลับทาน [พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว] บอกวาให
รอกอน แลวบอกวาไดเรียกคุณกฤษณ - คุณประจวบ - คุณวิฑูรยฯ มาเรื่องจอมพลถนอม
ขอเขาเมืองไทย - ใหเรา ๒ คนอยูดวย - พอ ๓ คนน้ันเขามา ทาน .... [อานไมออก – 
ผูเขียน] ความดีของจอมพลถนอม – และเขา [จอมพลถนอม กิตติขจร] ออกไปก็เพราะ
ทานขอใหออกเพ่ือความสงบของบานเมือง บัดน้ีพอเขา [ขุนโสภิตบรรณรักษ] เจ็บหนัก
จวนตายจึงใหจัดการใหเขากลับโดยเร็วท่ีสุด - เรื่องคัดคานตองเกิดแน - แตเราตองสู 
มิฉะน้ันก็ขี้ขลาด ไมเห็นแกมนุษยธรรม - กฤษณพรอมไหม? ตอบวาพรอม ประจวบ
วิฑูรยตอบวาพะยะคะ สวนคุณประกอบน่ิง ๆ ครั้นถามถึงกับเราวาสุดแตจะขอทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ และเราทูลดวยวาไดบอกทูตไทยไปสั่งหามแลวไมใหเขามา!  8 
 

ตอมาเม่ือขาวการจะเดินทางกลับเขาประเทศไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร เผยแพร
ออกไป ไดเกิดปฏิกิริยาตอตานจากประชาชน หนังสือพิมพ และนักการเมือง ดังน้ัน สัญญา ธรรม
ศักดิ์ จึงไดปรึกษากับรองนายกรัฐมนตรีประกอบ หุตะสิงห, พล.อ. กฤษณ สีวะรา, ประจวบ สุนท
รางกูร และ พล.ต.ท. วิฑูรย ยะสวัสด์ิ ขอเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูเพ่ือรายงานสถานการณ 
และยับยั้งไมใหจอมพลถนอมกลับเขามา ดังปรากฏขอความท่ีสัญญาบันทึกไววา “เดช คุณพระคุณ
เจา H.M. กลับพระทัย สั่งใหระงับเรื่องจอมพลถนอมได”9 

จนกระทั่ง ในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2517 จอมพลถนอม กิตติขจร พรอมดวยครอบครัวได
ลักลอบเดินทางกลับเขามาในประเทศไทย และมีรานงานขาวออกมาวา พล.อ.อ. บุญชู จันทรุเบกษา 
ไดเดินทางไปรับท่ีสนามบิน พรอมกันนั้นจอมพลถนอม กิตติขจร และครอบครัว ไดไปพักอยูท่ี
บานของพล.อ.อ. บุญชู เม่ือเรื่องดังกลาวไดเผยแพรออกไปไดเกิดปฏิกิริยาตอตานจากท้ัง
หนังสือพิมพ นักศึกษา และประชาชนโดยท่ัวไป รวมท้ังไดมีการชุมนุมรวมตัวกันที่ธรรมศาสตร
เพ่ือคัดคานการลักลอบกลับเขามาประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร 

                                                           
8 หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร, เอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ, สมุดบันทึก พ.ศ. 2517. (วันที่ 

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517). 
9 หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร, เอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักด์ิ, สมุดบันทึก พ.ศ. 2517. (วันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517). 



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 11 

เสียงเรียกรองจากประชาชนมีทั้งตองการใหรัฐบาลจับตัวจอมพลถนอม กิตติขจรมา
ดําเนินคดี และ ตองการใหสงจอมพลถนอม และครอบครัวออกนอกประเทศโดยดวน ปรากฏวา 
สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งในขณะน้ันไดลาพักรักษาตัวและมอบอํานาจให ประกอบ หุตะสิงห เปนผู
รักษาการนายกรัฐมนตรี เม่ือมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ในตอนบายของวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2517 ซึ่งมี ประกอบ หุตะสิงห เปนประธานนั้น ปรากฏวา “คณะรัฐมนตรีลงมติวาจอมพลถนอม 
กิตติขจร เปนผูที่มีการกระทําเกี่ยวของกับเหตุการณวันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2516 ซึ่งเปนการกระทําท่ี
ผิดกฎหมาย จึงใหควบคุมตัวไวดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งก็ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีกลาโหมส่ัง
การควบคุมตัวและสอบสวนต้ังขอหาดําเนินคดีตอไป”10  

อยางไรก็ตาม ตอมาในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2517 ไดมีการเปล่ียนแปลงมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ซึ่งสัญญา ธรรมศักดิ์ บันทึกไววาไดมีการประชุม 
เปนการภายในระหวาง ประกอบ  หุตะสิงห, เสนาธิการและรองเสนาธิการทหารบก, เกษม  
สุวรรณกุล รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ บอกวาไดสดับตรับฟงและสังเกตเหตุการณ
แลวเห็นวา ทางออกทางเดียวในเวลาน้ีคือ สงจอมพลถนอมออกไปใหพนประเทศ ตอมาในวันที่  
29 ธันวาคม พ.ศ.2517  ก็ไดมีการสงตัวจอมพลถนอม กิตติขจร ออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร 
อันถือวาปญหานี้ไดยุติลงไปโดยปริยาย 

จากกรณีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการดําเนินนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลสัญญา 
2 ก็ยังคงอิงตัวเองในการตัดสินใจแกปญหาไวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและกลุมทหารท่ีให
การสนับสนุน จนกระทั่งเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และรัฐบาลไดจัดใหมีการ
เลือกต้ัง รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงหมดวาระลงเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 
 
  

                                                           
10 “คุมตัว ‘ถนอม’ – ทหารอากาศรายลอมรอบบาน นักศึกษาผนึกกําลัง ‘ลานโพธิ์’ ขับไลวันน้ี,” สยามรัฐ (วัน

ศุกรที่ 28 ธันวาคม 2517):1. 
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บทสรุป 
 

การศึกษาในวิทยานิพนธชิ้นน้ีนอกจากจะเปนการศึกษาจากหลักฐานชั้นตนที่เปนเอกสาร
สวนบุคคลของศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ซึ่งไมเคยไดรับการศึกษาคนความากอน  คําตอบ
ของวิทยานิพนธฉบับนี้ยังมีคุณูปการตอความเขาใจเกี่ยวกับการข้ึนมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ของสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเปนนายกพระราชทานคนแรกนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 และยังสงผลตอความเขาใจขอจํากัดของการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
พระราชทานโดยพระมหากษัตริย อีกทั้ง ความเขาใจที่มีตอการเมืองในสมัย สัญญา ธรรมศักด์ิ ยังจะ
ชวยเพ่ิมความรูเกี่ยวกับการเมืองไทยหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516   รวมทั้ง การเขาใจ
ประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ จะเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยเติม
เต็มองคความรูเกี่ยวกับการเมืองไทยสมัยใหมไดเปนอยางดี 

ผลจากการศึกษาพบวา การที่สัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับเลือกใหข้ึนมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีหลังกรณีเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั้น เนื่องจากภูมิหลังทางสังคมการเมือง 
ผลปรากฏวาจากการพิจารณาชีวประวัติของสัญญาน้ัน จะเห็นไดวา สัญญาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับบริบททางการเมืองในชวงเวลาดังกลาว เนื่องดวยสัญญาเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธที่
ดีกับฝายทหารซึ่งเปนผูกุมอํานาจทางการเมืองมาเปนระยะเวลานานต้ังแต พ.ศ.2500 โดยไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 2 (พ.ศ.2500) ตอมาที่ปรึกษาฝายกฎหมายของคณะปฏิวัติ (พ.ศ.
2501) และเปนรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2502)  นอกจากน้ีแลว สัญญาเปนผูมี
ความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษาในฐานะอาจารย คณบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในชวงกอนเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  และปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง นั่นก็คือเปนบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะ 
“องคมนตรี”  ดังน้ัน จึงเปนไปไดวา ดวยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีจึงทําให สัญญา ธรรมศักดิ์ ถูกมองวา
เปนผูที่สมควรไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีมากท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม เมื่อสัญญา ธรรมศักด์ิ ข้ึนบริหารประเทศในสมัยแรก และจากการท่ีเขาเปนที่
รูจักกันโดยท่ัวไปวาเปน “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน” ดังนั้น จึงเปนท่ีคาดหวังจากประชาชน
ทั่วไปวาจะสามารถแกไขปญหาวิกฤติการณตาง ๆ ใหกลับคืนสูภาวะปกติไดโดยเร็ว โดยเฉพาะ
ภารกิจสําคัญที่จะตองทําใหสําเร็จเปนอันดับแรก ซึ่งก็คือ การเรงรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตามคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับประชาชน แตกระนั้นสัญญา ธรรมศักด์ิ ก็ตอง
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เผชิญกับวิกฤตการณเฉพาะหนา นั่นคือ การแตงต้ังสมัชชาแหงชาติโดยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว การเรียกรองจากประชาชนใหเขาทําการยึดทรัพยจอมพลถนอม กิตติขจร และพวก  
พรอมกับการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณในวันท่ี 8 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งกรณีดังกลาวได
สะทอนใหเห็นวา อํานาจในการบริหารประเทศไมไดอยูที่สัญญา ธรรมศักด์ิเพียงผูเดียว แตการ
บริหารงานของสัญญายังคงมีอิทธิพลจากสถาบันพระมหากษัตริย และทหารสาย พล.อ.กฤษณ  
สีวะรา   รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองที่เปดกวางทําใหกลุมนักการเมืองท่ีเริ่มเขามามีบทบาท 
ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบกับบทบาทของนักศึกษาที่ยังคงเปนกลุมพลังกดดันทางการ
เมืองนอกสภาดวย ดังนั้น เมื่อการบริหารประเทศของรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ในสถานการณ
วิกฤติที่ตอง เ ก่ียวพันกับกลุม อํานาจ อ่ืนๆ  รัฐบาลสัญญามักจะอิงตัว เองเข ากับสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนหลัก รวมทั้ง กลุมทหารท่ีใหการสนับสนุน 

แมวาในเวลาตอมา รัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ ไดลาออก แตในท่ีสุดก็ยังคงไดรับเลือกจาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหข้ึนมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่ 2 ดวยเง่ือนไขของการราง
รัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ แตการกลับมาเปน “รัฐบาลสัญญา 2” ก็ยังคงใหความสําคัญและดําเนิน
นโยบายตามความตองการของสถาบันกษัตริยและทหารอีกเชนเดียวกัน ทายท่ีสุดเม่ือวันที่ 14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 รัฐบาลสัญญาก็หมดวาระลง ภายหลังการจัดการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2517 

****************** 
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