สังคมเศรษฐกิจไทยไดรับอะไรบางจากพรรคกิจสังคม
ตอนที่หนึ่ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การลาออกจากตํ าแหนงหัวหนาพรรคกิจสังคมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2528 ไมเพียงแตจะสรางความระสํ่าระสายภายในพรรคการเมืองดังกลาวนี้
เทานัน้ หากทวายังกอใหเกิดความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศอยางมากอีกดวย
ไมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจะมีเจตนารมณพื้นฐานในการลาออกอยางไร
แตผลประการหนึ่งก็คือ ทําใหพรรคกิจสังคมตองปรับขบวนยุทธเปนการใหญ ประเด็นพื้นฐาน
ทีพ่ งึ หาคําตอบก็คือ ตลอดระยะเวลา 11 ป 1 เดือนที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชดํารงตําแหนง
หัวหนาพรรคกิจสังคม พรรคการเมืองดังกลาวนี้ไดใหอะไรบางแกสังคมเศรษฐกิจไทย
กําเนิดแหงพรรค
ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชและสมัครพรรคพวกไดรวมกันจัดตั้งพรรคกิจสังคมขึ้น โดยจดทะเบียน
พรรคการเมืองดังกลาวนี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนหัวหนาพรรค และ
นายบุญชู โรจนเสถียรดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค
พรรคกิจสังคมไดชื่อวาเปนพรรคพอคานายทุน นายทุนระดับชาติจํานวนไมนอย
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกพรรคนี้ และอาจกลาวไดวาเปนพรรคการเมืองที่มีฐานเศรษฐกิจที่
คอนขางกวางขวาง โดยที่พอคานายทุนที่หนุนหลังตางก็เคยอิงแอบกับผูนําทางทหารในยุคสมัย
ทีม่ กี ารปกครองแบบเผด็จการมาแลว
สิ่งที่นาสังเกตยิ่งก็คือ ในยุคแรกเริ่มแหงการสถาปนาพรรคกิจสังคม พรรค
การเมืองพรรคนี้ไมเคยสยบตอผูนําทหารคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใด กลิ่นอายแหงเสรีภาพ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ทําใหพรรคกิจสังคมมีความอหังการ
ไมนอ ย ในการจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคกิจสังคมแถลงนโยบายดานการเมืองไวตอนหนึ่งวา
“.. (จะ) จัดรัฐบาลที่ดีและเขมแข็ง เปนพลเรือนลวนหรือสวนมาก ถือหลักปกครองแบบเสรี
ประชาธิ ปไตย …” แต แลว ในการหาเสีย งเลื อ กตั้ ง ซ อ มสมาชิก สภาผู แทนราษฎรสํ าหรับ
กรุงเทพมหานครเขตที่หนึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2528 หัวหนาพรรคกลับตองกลาวปราศรัย
ออดออนขอคะแนนเสียงจากผูนําฝายทหาร
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ศิลปะการจัดตั้งรัฐบาล – บทเรียนบทแรก
พรรคกิจสังคมกระโดดเขาสูยุทธภูมิการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2518 ผลปรากฏวา สมาชิกพรรคกิจสังคมไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 18
ทีน่ งั่ นับเปนลําดับที่หา รองจากพรรคประชาธิปตย (72 ที่นั่ง) พรรคธรรมสังคม (45 ที่นั่ง)
พรรคชาติไทย (28 ที่นั่ง) และพรรคเกษตรสังคม (19 ที่นั่ง) พรรคกิจสังคมจึงไมประสบความสําเร็จ
ในยุทธภูมิการเลือกตั้งครั้งแรกนัก ทั้งๆที่ไดทุมทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคลไป
เปนอันมาก
ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ทํ าใหมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯแตงตั้ง ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2518 แตเมื่อ
ม.ร.ว. เสนียแ ถลงนโยบายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ศกเดียวกันนั้น สภาผูแทนราษฎรไดลงมติไมไววาง
ใจในนโยบายของรัฐบาลดวยคะแนนเสียง 152 ตอ 111 เสียง จึงเปนอันวา รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย
ปราโมช ซึ่งมีอายุเพียง 15 วัน ตองจบชีวิตลง
และแลวปาฏิหาริยทางการเมืองก็เกิดขึ้น เมื่อพรรคกิจสังคม ซึ่งมีคะแนนเสียง
เพียง 18 ทีน่ งั่ สามารถจัดตั้งรัฐบาลได และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2518
แมวารัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจะไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนรัฐบาล
รอยพอพันแม แตสิ่งที่พรรคกิจสังคมใหบทเรียนแกประชาราษฎรไทย ก็คือ ศิลปะการจัดตั้งรัฐบาล
ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กลาวคือ กลไกการเลือกตั้งทางการเมืองก็เหมือน
กับกลไกราคาทางเศรษฐกิจที่จะตองมีการตอรอง ประนีประนอม และแบงปนผลประโยชนซึ่งกัน
และกัน
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2519
จึงประกาศยุบสภา เมื่อปรากฏแนชัดวา มิไดรับการสนับสนุนจากผูนําฝายทหาร แตยังคงรักษา
การในตําแหนงนี้ตอมาอีก 3 เดือนเศษ จนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 เสร็จเรียบรอย
และ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมชขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519
การเมืองระหวางประเทศ – การปรับขบวนทาครั้งใหญ
ในชวงเวลาปเศษที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตีอยูนั้น
ผลงานที่โดดเดนเปนเรื่องของการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลอันมีพรรคกิจสังคมเปนแกนนํา
แสดงความพยายามในการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางอิสระ ปลอดพนจากการครอบงําของ
ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา
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กรณี “เรื อ มายาเกซ” นั บ เป น กรณี ที่ บ  ง บอกถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นนโยบาย
ตางประเทศ เมื่อเรือสินคาอเมริกันชื่อ “มายาเกซ” ซึง่ เดินทางจากฮองกงเขามาอาวไทยถูกเรือรบ
กัมพูชายึดไวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 รัฐบาลไทยไหวทันตอกรณีที่เกิดขึ้นนี้ โดยในวัน
ตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดเชิญนายเอ็ดเวิรด มาสเตอร อุปทูตอเมริกันประจําประเทศไทย
เขาพบ และแจงใหทราบวา หากสหรัฐอเมริกาจะใชกํ าลังในการยึดเรือมายาเกซกลับคืนมา
ไทยจะไมยนิ ยอมใหสหรัฐฯใชฐานทัพอูตะเภาทําสงครามกับกัมพูชาโดยเด็ดขาด
อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาไดกระทําการอันละเมิดอธิปไตยของไทย โดยในวันที่
14 พฤษภาคม 2518 สงทหารนาวิกโยธินจํานวน 1,000 คนจากฐานทัพโอกินาวามาขึ้นเครื่องบิน
รบ ณ ฐานทัพอูตะเภา โดยไมแจงใหรัฐบาลทราบกอน และเขาโจมตีกัมพูชาและยึดเรือมายาเกซ
กลับคืนมาได
พฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาดังกลาวนี้ทําใหรัฐบาลไทยรูสึกเสียหนาเปนอันมาก
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 มีมติสั่งใหนายอานันท ปนยารชุน
เอกอั ค รราชทู ต ไทยประจํ าประเทศสหรั ฐ อเมริก ายื่น บัน ทึกประท ว งรัฐ บาลอเมริกัน และให
นายอานันทเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันที ผลที่ตามมาก็คือ อุปทูตอเมริกันประจําประเทศไทย
ไดเขาพลพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคมศกเดียวกันนั้น และมอบจดหมายแสดงความเสียใจจากรัฐบาลอเมริกัน
ในขณะที่เกิดกรณีเรือมายาเกซนี้ รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาปญหาฐานทัพและการถอนฐานทัพอเมริกันในประเทศไทย อยางไรก็ตาม
ทัง้ ๆที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดแถลงนโยบายเพื่อขอความไววางใจสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2518 ความตอนหนึ่งวา “… จะใหมกี ารถอนทหารตางชาติออกจากประเทศไทยในเวลา
หนึง่ ป …” แตกวาทีก่ ารดําเนินการในเรื่องนี้จะมีผลคืบหนา ก็เปนยุครัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
แหวกมานไมไผ
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไมเพียงแตจะพยายามสลัดแอกทางการเมือง
ระหวางประเทศเทานั้น หากยังพยายามสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกดวย การเดินทางไปเยือนประเทศนั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในปลายเดือนมิถุนายน
2518 นับเปนการสรางสายใยแหงความสัมพันธครั้งสําคัญ จนในที่สุด มีการลงนามประกาศ
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศกเดียวกัน โดย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเปนผูลงนามในนามของราชอาณาจักรไทย และนายโจวเอินไหลในนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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แท ที่ จ ริ ง แล ว ความพยายามในการแหวกมา นไมไผข องรั ฐบาลไทยไดมี ม า
แตยคุ รัฐบาลถนอม-ประภาสแลว การปรับดุลแหงความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้เปนผล
จากการที่สหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในป
2514 ดวยเหตุนเี้ อง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลถนอม-ประภาสปรับนโยบายตางประเทศ
ตามสหรัฐอเมริกา การแหวกมานไมไผของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเปนกระบวนการอันตอเนื่อง
ของการปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศดังกลาวนี้ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลพรรคกิจสังคมยังควร
แกการสดุดีที่ดําเนินนโยบายดังกลาวนี้อยางกลาหาญชาญชัย ทั้งนี้ปรากฏวา ชนชั้นปกครอง
จํ านวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางทหารมีปฏิกิริยาเปนอันมากตอการที่รัฐบาลไทยมี
สัมพันธไมตรีกับประเทศที่ไดชื่อวาเปนคอมมิวนิสต ดังจะเห็นไดจากนโยบายขวาจัดของรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียรหลังการปฏิรูปการปกครองแผนดินในป 2519 ซึ่งยังผลใหนายอานันท
ปนยารชุน วิศวกรแหงนโยบายตางประเทศในชวงป 2518-2519 มีอันตอง ‘พนพงหนาม’
การเมืองภายในประเทศ
ชวงป 2516-2519 เปนยุคสมัยที่มีความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมือง
อยางมาก บรรดาปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งสะสมทับทวีตลอดชวงเวลาที่มีการ
ปกครองแบบเผด็จการ ปะทุและระเบิดออกมา โดยที่รัฐบาลประชาธิปไตยไมมีเวลาเพียงพอ
ที่จะจัดการปญหาเหลานี้ พลังมวลชนฝายซายพยายามผลักดันใหรัฐบาลเดินแนวทางสังคมนิยม
แตกต็ อ งประสบกับการตอตานจากมวลชนฝายขวา จนในที่สุดความขัดแยงดานอุดมการณแปรรูป
ไปเปนการประทุษรายชีวิต ผูนําชาวนา ผูนํากรรมกร ผูนํานักศึกษา ตลอดจนปญญาฝายซาย
จํานวนมากถูกลาและสังหาร
ความขัดแย ง ภายในสัง คมไทยทวี ค วามรุน แรงเพิ่ม ขึ้น เมื่อประเทศต างๆใน
อินโดจีนตกอยูในความยึดครองของฝายคอมมิวนิสตในเดือนเมษายน 2518 ความกริ่งเกรงที่ไทย
จะตกเปนโดมิโนตัวตอไป ทําใหฝายขวามีปฏิกิริยาโตตอบที่รุนแรง การลาสังหารผูนําฝายซาย
ยังคงดําเนินตอไป และการใชกําลังอาวุธในการแกปญหาความขัดแยงทางความคิดมีมากขึ้น
โครงการเงินผัน : ผันอะไร ?
ในทามกลางความขัดแยงในสังคมที่เขม็งเกลียวขึ้น รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมชริเริม่ ใหมโี ครงการผันเงินสูชนบท โดยนําเงินคงคลังจํานวน 2,500 ลานออกมาใชจายเพื่อ
เพิ่มการจางงานในชนบท โครงการดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรในปลาย
เดือนเมษายน 2518
ในการจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 พรรคกิจสังคม
ระบุแนวนโยบายไวตอนหนึ่งวา “… การเศรษฐกิจจะตองกระจายออกนครหลวงไปยังชนบท หัน
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ความสนใจไปชนบทใหมากที่สุด เพื่อแกความเหลื่อมลํ้าของประชาชนทองถิ่นไกลตัวเมือง…”
โครงการผันเงินจึงเปนโครงการที่สอดคลองกับแนวนโยบายที่ประกาศไว
โครงการผันเงินสูชนบทเปนโครงการที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางมาก
ขอวิพากษวิจารณที่สําคัญมีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ
ประการแรก โครงการผันเงินเปนโครงการที่มุงหวังผลประโยชนทางการเมือง
เปนสําคัญ โดยมิไดคํานึงวา การใชจายตามโครงการนี้จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชนบท
หรือไม พรรคกิจสังคมสามารถเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมจากประชาชนในชนบทไดเปนอันมาก โดยที่
การสรา งความนิย มดังกลาวนี้มิไดอาศัยทรัพยากรทางการเงินของพรรคกิจสังคมแมแตนอย
หากแตอาศัยเงินของแผนดิน
ประการที่สอง โครงการผันเงินเปนโครงการที่ริเริ่มอยางฉุกละหุก การเตรียมการ
ตางๆไมมีความพรอม ผลที่ตามมาก็คือ การใชจายในโครงการนี้เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
ถาวรวัตถุตา งๆทีส่ รางขึ้นมิอาจใชประโยชนได ถนนที่สรางขึ้น เมื่อฝนตกก็มีอันพังทลาย
ประการที่สาม แมวา จุดประสงคประการหนึ่งของโครงการผันเงิน คือ การชวยให
ประชาชนมีงานทําในฤดูแลง แตขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการดังกลาวนี้ชวยใหมีการจางงาน
เพิม่ ขึน้ ไมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากรายจายสวนใหญเปนรายจายในการซื้อวัสดุกอสราง
ประการที่สี่ การฉอราษฎรบังหลวงในโครงการผันเงินมีอยูเปนอันมาก ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมชเองก็ยอมรับในเวลาตอมาวา โครงการผันเงินไดชวยผันการฉอราษฎรบังหลวง
ไปสูชนบท
แมวา โครงการผันเงิน ซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2518 จะมีขอบกพรองเปนอันมาก
แตก็ตองยอมรับกันวา โครงการดังกลาวนี้เปนโครงการที่กอผลกระทบทางการเมืองอยางสูง
ทั้งนี้ไมเพียงแตจะสรางคะแนนนิยมในหมูประชาชนในชนบทใหชื่นชมพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล
เทานั้น หากทวายังเปนยุทธวิธีอันสํ าคัญในการสกัดยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยอีกดวย แมจะไมเปนที่ประจักษชัดวา ยุทธวิธดี งั กลาวนี้มีประสิทธิผล
เพียงใด แตก็เปนประจักษพยานที่แสดงใหเห็นวา รัฐบาลสวนกลางมิไดทอดทิ้งประชานที่อยู
หางไกล
ผลงานดานเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากโครงการผันเงินแลว รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชก็หาไดมีผลงาน
ดานเศรษฐกิจอันโดดเดนแตประการใดไม แตการประเมินบทบาทและผลงานของรัฐบาลชุดนี้
พึงกระทําดวยความเปนธรรม ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ คือ
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ประการแรก นับเปนเรือ่ งแนชัดวา รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชมีอายุอยูในชวง
เวลาอันสัน้ การทีพ่ รรคกิจสังคมมีคะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎรเพียง 18 เสียง และหาญกลา
ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล ยอมเปนการแนนอนวา จะตองมีการประนีประนอมผลประโยชนระหวาง
บรรดาพรรคและกลุมการเมืองตางๆที่รวมรัฐบาล ทรัพยากรเวลาที่ตองเสียไปในเรื่องนี้ยอมทําให
การใชเวลาในการแกปญหาเศรษฐกิจมีนอยกวาที่ควร
การแบงปนผลประโยชนในระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลปรากฏอยาง
ชัดเจนภายหลังจากที่ พระราชบัญญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2518 (เพื่อนํา
เงินคงคลังไปใชในโครงการผันเงิน) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จําตองแตงตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน 60 คนเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ
5,000 บาทตอเดือน
ประการที่สอง ความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมืองในสังคมไทยทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนถึงขั้น
มีการลาสังหารผูนําฝายคาน ขณะเดียวกัน มวลชนกลุมตางๆก็เดินขบวนและเรียกรองขอความ
เป น ธรรมในกรณีตางๆอยางไมรูจักจบจักสิ้น ทั้งนี้เปนผลจากการที่รัฐบาลเผด็จการในอดีต
ทิ้งปญหาตางๆไว โดยมิไดมีการเยียวยาแกไขเปนเวลาชานาน ในทามกลางความขัดแยงเหลานี้
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจําตองเสียทรัพยากรเวลาไปในการคลี่คลายกรณีขัดแยงเหลานี้
โดยที่บางกรณีมิอาจแกไขได
ประการที่สาม ในชวงที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น
เปนจังหวะเวลาที่ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังประสบภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เปนผลจาก
วิกฤติการณนํ้ ามันป 2516-2517 อันเกิดจากการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบของประเทศ
กลุมโอเปค ระบบเศรษฐกิจไทยตองประสบกับภาวะเงินเฟออยางรุนแรงในป 2517 คาครองชีพ
ถีบตัวขึ้นอยางมาก และสรางความเดือดรอนแกประชาราษฎรโดยถวนหนา สภาวการณทาง
เศรษฐกิจในขณะที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี จึงมิใชสภาวะอันนารื่นรมยและ
ทําใหรัฐบาลตองดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนามากกวาที่จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่หวังผล
ระยะยาว
ดวยเหตุผลนานัปการดังที่กลาวมานี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ไดพบวา
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเกือบจะไมมีผลงานดานเศรษฐกิจอันโดดเดน นอกเหนือจาก
โครงการผันเงินเลย ความพยายามที่จะปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ โดยการขายกิจการบางประเภท
เพื่อใหเอกชนมารวมเปนเจาของมากขึ้นตองหยุดชะงักลง เนื่องจากเวลาแหงการเปนรัฐบาล
สิ้นสุดลง โดยที่การปฏิรูปการคลังดังที่ประกาศเปนนโยบายยังมิทันเริ่มตน สวนความพยายาม
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ในการรักษาเสถียรภาพของราคา ดวยการตรึงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศใหตํ่ากวา
ราคาตลาดโลก ไมเพียงแตจะสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลอยางมากเทานั้น หากทวา
ยังสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางใหญหลวงในเวลาตอมาอีกดวย ทั้งนี้ปรากฏวา
เมื่อรัฐบาลไมสามารถใหเงินอุดหนุนแกบริษัทนํ้ามันเพื่อขายนํ้ามันในราคาถูกตอไปอีกแลว ก็ตอง
ปรับราคานํ้ามันใหตรงตอสภาพแหงความเปนจริง แตเนื่องจากราคานํ้ามันภายในประเทศถูกกด
ใหอยูในระดับตํ่ามาเปนเวลานาน เมื่อถึงคราวตองขึ้นราคา จึงตองปรับราคาขึ้นไปเปนอันมาก
นโยบายการกดราคานํ้ามันภายในประเทศในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชสราง เคราะหกรรม
แกรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในเวลาตอมา เพราะการขึ้นราคานํ้ามันในชวงป 25222523 เปนฟางเสนสุดทายที่ทําใหพลเอกเกรียงศักดิ์รวงผลอยจากเกาอี้นายกรัฐมนตรี
หากพรรคกิจสังคมเชื่ออยางจริงใจวา “ทุกขของชาวนาคือทุกขของแผนดิน”
แตตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสบริหารราชการแผนดินระหวางป 2518-2519 พรรคกิจสังคมยังมิได
พิสจู นความจริงใจของตนในเรื่องนี1้
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