
สังคมเศรษฐกิจไทยไดรับอะไรบางจากพรรคกิจสังคม
ตอนที่หนึ่ง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การลาออกจากตํ าแหนงหัวหนาพรรคกิจสังคมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
เมือ่วนัที ่ 27 ธนัวาคม 2528 ไมเพียงแตจะสรางความระสํ่ าระสายภายในพรรคการเมืองดังกลาวนี้
เทานัน้  หากทวายงักอใหเกิดความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศอยางมากอีกดวย

ไมวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจะมีเจตนารมณพื้นฐานในการลาออกอยางไร  
แตผลประการหนึ่งก็คือ ทํ าใหพรรคกิจสังคมตองปรับขบวนยุทธเปนการใหญ ประเด็นพื้นฐาน 
ทีพ่งึหาค ําตอบก็คือ ตลอดระยะเวลา 11 ป 1 เดือนที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชดํ ารงตํ าแหนง 
หวัหนาพรรคกิจสังคม  พรรคการเมืองดังกลาวนี้ไดใหอะไรบางแกสังคมเศรษฐกิจไทย

ก ําเนิดแหงพรรค
ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช   

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชและสมัครพรรคพวกไดรวมกันจัดตั้งพรรคกิจสังคมขึ้น โดยจดทะเบียน 
พรรคการเมอืงดงักลาวนี้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนหัวหนาพรรค และ 
นายบญุช ู โรจนเสถียรดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค

พรรคกิจสังคมไดชื่อวาเปนพรรคพอคานายทุน นายทุนระดับชาติจํ านวนไมนอย
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกพรรคนี้ และอาจกลาวไดวาเปนพรรคการเมืองที่มีฐานเศรษฐกิจที่
คอนขางกวางขวาง โดยที่พอคานายทุนที่หนุนหลังตางก็เคยอิงแอบกับผูนํ าทางทหารในยุคสมัย 
ทีม่กีารปกครองแบบเผด็จการมาแลว

ส่ิงที่นาสังเกตยิ่งก็คือ ในยุคแรกเริ่มแหงการสถาปนาพรรคกิจสังคม พรรค 
การเมอืงพรรคนี้ไมเคยสยบตอผูนํ าทหารคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใด กลิ่นอายแหงเสรีภาพ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ทํ าใหพรรคกิจสังคมมีความอหังการ 
ไมนอย ในการจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคกิจสังคมแถลงนโยบายดานการเมืองไวตอนหนึ่งวา 
“.. (จะ) จัดรัฐบาลที่ดีและเขมแข็ง เปนพลเรือนลวนหรือสวนมาก ถือหลักปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตย …”  แตแลวในการหาเสียงเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผู แทนราษฎรสํ าหรับ
กรุงเทพมหานครเขตที่หนึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2528 หัวหนาพรรคกลับตองกลาวปราศรัย 
ออดออนขอคะแนนเสียงจากผูนํ าฝายทหาร
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ศลิปะการจัดต้ังรัฐบาล – บทเรียนบทแรก
พรรคกิจสังคมกระโดดเขาสูยุทธภูมิการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 

2518 ผลปรากฏวา สมาชิกพรรคกิจสังคมไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 18  
ทีน่ัง่ นบัเปนลํ าดับที่หา รองจากพรรคประชาธิปตย (72 ที่นั่ง) พรรคธรรมสังคม (45 ที่นั่ง)  
พรรคชาติไทย (28 ที่นั่ง) และพรรคเกษตรสังคม (19 ที่นั่ง) พรรคกิจสังคมจึงไมประสบความสํ าเร็จ
ในยุทธภูมิการเลือกตั้งครั้งแรกนัก ทั้งๆที่ไดทุ มทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคลไป 
เปนอันมาก

ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ทํ าใหมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯแตงตั้ง ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช  เปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2518 แตเมื่อ  
ม.ร.ว. เสนยีแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม  ศกเดียวกันนั้น  สภาผูแทนราษฎรไดลงมติไมไววาง
ใจในนโยบายของรัฐบาลดวยคะแนนเสียง 152 ตอ 111 เสียง จึงเปนอันวา รัฐบาล  ม.ร.ว.เสนีย  
ปราโมช  ซึ่งมีอายุเพียง 15 วัน  ตองจบชีวิตลง

และแลวปาฏิหาริยทางการเมืองก็เกิดขึ้น เมื่อพรรคกิจสังคม ซึ่งมีคะแนนเสียง
เพยีง 18 ทีน่ัง่ สามารถจัดตั้งรัฐบาลได และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชขึ้นดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี
เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2518

แมวารัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจะไดรับการวิพากษวิจารณวาเปนรัฐบาล
รอยพอพนัแม แตส่ิงที่พรรคกิจสังคมใหบทเรียนแกประชาราษฎรไทย ก็คือ ศิลปะการจัดตั้งรัฐบาล
ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กลาวคือ กลไกการเลือกตั้งทางการเมืองก็เหมือน
กบักลไกราคาทางเศรษฐกิจที่จะตองมีการตอรอง ประนีประนอม และแบงปนผลประโยชนซึ่งกัน
และกัน

ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมชดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2519 
จงึประกาศยบุสภา เมื่อปรากฏแนชัดวา มิไดรับการสนับสนุนจากผูนํ าฝายทหาร แตยังคงรักษา
การในต ําแหนงนี้ตอมาอีก 3 เดือนเศษ จนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 เสร็จเรียบรอย 
และ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมชขึ้นดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีแทนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519

การเมอืงระหวางประเทศ – การปรับขบวนทาครั้งใหญ
ในชวงเวลาปเศษที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตีอยูนั้น  

ผลงานที่โดดเดนเปนเรื่องของการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลอันมีพรรคกิจสังคมเปนแกนนํ า 
แสดงความพยายามในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศอยางอิสระ ปลอดพนจากการครอบงํ าของ
ประเทศมหาอํ านาจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา
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กรณี “เ รือมายาเกซ” นับเปนกรณีที่บ งบอกถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย 
ตางประเทศ เมื่อเรือสินคาอเมริกันชื่อ “มายาเกซ” ซึง่เดนิทางจากฮองกงเขามาอาวไทยถูกเรือรบ
กัมพูชายึดไวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2518 รัฐบาลไทยไหวทันตอกรณีที่เกิดขึ้นนี้ โดยในวัน 
ตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดเชิญนายเอ็ดเวิรด มาสเตอร อุปทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทย 
เขาพบ และแจงใหทราบวา หากสหรัฐอเมริกาจะใชกํ าลังในการยึดเรือมายาเกซกลับคืนมา  
ไทยจะไมยนิยอมใหสหรัฐฯใชฐานทัพอูตะเภาทํ าสงครามกับกัมพูชาโดยเด็ดขาด

อยางไรกต็าม สหรัฐอเมริกาไดกระทํ าการอันละเมิดอธิปไตยของไทย โดยในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2518 สงทหารนาวิกโยธินจํ านวน 1,000 คนจากฐานทัพโอกนิาวามาขึ้นเครื่องบิน
รบ ณ ฐานทพัอูตะเภา โดยไมแจงใหรัฐบาลทราบกอน และเขาโจมตีกัมพูชาและยึดเรือมายาเกซ 
กลับคืนมาได

พฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาดังกลาวนี้ทํ าใหรัฐบาลไทยรูสึกเสียหนาเปนอันมาก 
คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2518 มีมติส่ังใหนายอานันท ปนยารชุน  
เอกอัครราชทูตไทยประจํ าประเทศสหรัฐอเมริกายื่นบันทึกประทวงรัฐบาลอเมริกัน และให 
นายอานนัทเดนิทางกลับประเทศไทยโดยทันที ผลที่ตามมาก็คือ อุปทูตอเมริกันประจํ าประเทศไทย
ไดเขาพลพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคมศกเดียวกันนั้น  และมอบจดหมายแสดงความเสียใจจากรัฐบาลอเมริกัน

ในขณะที่เกิดกรณีเรือมายาเกซนี้ รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดแตงตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาปญหาฐานทัพและการถอนฐานทัพอเมริกันในประเทศไทย อยางไรก็ตาม 
ทัง้ๆที ่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไดแถลงนโยบายเพื่อขอความไววางใจสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 
มนีาคม 2518 ความตอนหนึ่งวา “… จะใหมกีารถอนทหารตางชาติออกจากประเทศไทยในเวลา
หนึง่ป …” แตกวาทีก่ารด ําเนินการในเรื่องนี้จะมีผลคืบหนา  ก็เปนยุครัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

แหวกมานไมไผ
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชไมเพียงแตจะพยายามสลัดแอกทางการเมือง

ระหวางประเทศเทานั้น หากยังพยายามสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกดวย การเดินทางไปเยือนประเทศนั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในปลายเดือนมิถุนายน 
2518 นับเปนการสรางสายใยแหงความสัมพันธคร้ังสํ าคัญ จนในที่สุด มีการลงนามประกาศ 
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศกเดียวกัน โดย   
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเปนผูลงนามในนามของราชอาณาจักรไทย และนายโจวเอินไหลในนาม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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แทที่จริงแลว ความพยายามในการแหวกมานไมไผของรัฐบาลไทยไดมีมา 
แตยคุรัฐบาลถนอม-ประภาสแลว การปรับดุลแหงความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้เปนผล 
จากการที่สหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 
2514 ดวยเหตนุีเ้อง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลถนอม-ประภาสปรับนโยบายตางประเทศ
ตามสหรัฐอเมริกา การแหวกมานไมไผของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเปนกระบวนการอันตอเนื่อง 
ของการปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศดังกลาวนี้ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลพรรคกิจสังคมยังควร 
แกการสดุดีที่ดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้อยางกลาหาญชาญชัย ทั้งนี้ปรากฏวา ชนชั้นปกครอง
จํ านวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าทางทหารมีปฏิกิริยาเปนอันมากตอการที่รัฐบาลไทยมี 
สัมพันธไมตรีกับประเทศที่ไดชื่อวาเปนคอมมิวนิสต ดังจะเห็นไดจากนโยบายขวาจัดของรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียรหลังการปฏิรูปการปกครองแผนดินในป 2519 ซึ่งยังผลใหนายอานันท  
ปนยารชนุ  วศิวกรแหงนโยบายตางประเทศในชวงป 2518-2519 มีอันตอง ‘พนพงหนาม’

การเมืองภายในประเทศ
ชวงป 2516-2519 เปนยุคสมัยที่มีความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมือง 

อยางมาก บรรดาปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งสะสมทับทวีตลอดชวงเวลาที่มีการ
ปกครองแบบเผด็จการ ปะทุและระเบิดออกมา โดยที่รัฐบาลประชาธิปไตยไมมีเวลาเพียงพอ
ที่จะจัดการปญหาเหลานี้ พลังมวลชนฝายซายพยายามผลักดันใหรัฐบาลเดินแนวทางสังคมนิยม 
แตกต็องประสบกับการตอตานจากมวลชนฝายขวา จนในที่สุดความขัดแยงดานอุดมการณแปรรูป
ไปเปนการประทษุรายชีวิต ผูนํ าชาวนา ผูนํ ากรรมกร ผูนํ านักศึกษา ตลอดจนปญญาฝายซาย
จ ํานวนมากถูกลาและสังหาร

ความขัดแยงภายในสังคมไทยทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เมื่อประเทศตางๆใน 
อินโดจนีตกอยูในความยึดครองของฝายคอมมิวนิสตในเดือนเมษายน 2518 ความกริ่งเกรงที่ไทย
จะตกเปนโดมิโนตัวตอไป ทํ าใหฝายขวามีปฏิกิริยาโตตอบที่รุนแรง การลาสังหารผูนํ าฝายซาย 
ยงัคงด ําเนนิตอไป และการใชกํ าลังอาวุธในการแกปญหาความขัดแยงทางความคิดมีมากขึ้น

โครงการเงินผัน : ผันอะไร ?
ในทามกลางความขัดแยงในสังคมที่เขม็งเกลียวขึ้น รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมชรเิร่ิมใหมโีครงการผันเงินสูชนบท โดยนํ าเงินคงคลังจํ านวน 2,500 ลานออกมาใชจายเพื่อ
เพิ่มการจางงานในชนบท โครงการดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรในปลาย
เดอืนเมษายน 2518

ในการจดทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 พรรคกิจสังคม 
ระบแุนวนโยบายไวตอนหนึ่งวา  “… การเศรษฐกจิจะตองกระจายออกนครหลวงไปยังชนบท หัน
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ความสนใจไปชนบทใหมากที่สุด เพื่อแกความเหลื่อมล้ํ าของประชาชนทองถิ่นไกลตัวเมือง…”
โครงการผนัเงินจึงเปนโครงการที่สอดคลองกับแนวนโยบายที่ประกาศไว

โครงการผันเงินสูชนบทเปนโครงการที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางมาก  
ขอวพิากษวิจารณที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 4 ประการ คือ

ประการแรก โครงการผันเงินเปนโครงการที่มุงหวังผลประโยชนทางการเมือง 
เปนสํ าคัญ โดยมิไดคํ านึงวา การใชจายตามโครงการนี้จะเปนประโยชนอยางแทจริงแกชนบท 
หรือไม พรรคกจิสังคมสามารถเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมจากประชาชนในชนบทไดเปนอันมาก โดยที่
การสรางความนิยมดังกลาวนี้มิไดอาศัยทรัพยากรทางการเงินของพรรคกิจสังคมแมแตนอย  
หากแตอาศัยเงินของแผนดิน

ประการที่สอง โครงการผันเงินเปนโครงการที่ริเร่ิมอยางฉุกละหกุ การเตรียมการ
ตางๆไมมีความพรอม ผลที่ตามมาก็คือ การใชจายในโครงการนี้เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
ถาวรวตัถตุางๆทีส่รางขึ้นมิอาจใชประโยชนได  ถนนที่สรางขึ้น เมื่อฝนตกก็มีอันพังทลาย

ประการที่สาม แมวาจดุประสงคประการหนึ่งของโครงการผันเงิน คือ การชวยให
ประชาชนมีงานทํ าในฤดูแลง แตขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการดังกลาวนี้ชวยใหมีการจางงาน 
เพิม่ข้ึนไมมากนกั  ทั้งนี้เนื่องจากรายจายสวนใหญเปนรายจายในการซื้อวัสดุกอสราง

ประการที่ส่ี การฉอราษฎรบังหลวงในโครงการผันเงินมีอยูเปนอันมาก ม.ร.ว.  
คึกฤทธิ์ ปราโมชเองก็ยอมรับในเวลาตอมาวา โครงการผันเงินไดชวยผันการฉอราษฎรบังหลวง 
ไปสูชนบท

แมวาโครงการผันเงิน ซึ่งเริ่มดํ าเนินการในป 2518 จะมีขอบกพรองเปนอันมาก  
แตก็ตองยอมรับกันวา โครงการดังกลาวนี้เปนโครงการที่กอผลกระทบทางการเมืองอยางสูง  
ทั้งนี้ไมเพียงแตจะสรางคะแนนนิยมในหมูประชาชนในชนบทใหชื่นชมพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล
เทานั้น หากทวายังเปนยุทธวิธีอันสํ าคัญในการสกัดยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ของพรรค
คอมมวินสิตแหงประเทศไทยอีกดวย แมจะไมเปนที่ประจักษชัดวา ยุทธวธิดัีงกลาวนี้มีประสิทธิผล
เพียงใด แตก็เปนประจักษพยานที่แสดงใหเห็นวา รัฐบาลสวนกลางมิไดทอดทิ้งประชานที่อยู 
หางไกล

ผลงานดานเศรษฐกิจ
นอกเหนอืจากโครงการผันเงินแลว รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชก็หาไดมีผลงาน

ดานเศรษฐกิจอันโดดเดนแตประการใดไม แตการประเมินบทบาทและผลงานของรัฐบาลชุดนี้ 
พงึกระท ําดวยความเปนธรรม  ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ คือ
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ประการแรก นบัเปนเรือ่งแนชัดวา รัฐบาล  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชมีอายุอยูในชวง
เวลาอนัสัน้ การทีพ่รรคกิจสังคมมีคะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎรเพียง 18 เสียง และหาญกลา
ข้ึนมาจัดตั้งรัฐบาล ยอมเปนการแนนอนวา จะตองมีการประนีประนอมผลประโยชนระหวาง 
บรรดาพรรคและกลุมการเมืองตางๆที่รวมรัฐบาล ทรัพยากรเวลาที่ตองเสียไปในเรื่องนี้ยอมทํ าให
การใชเวลาในการแกปญหาเศรษฐกิจมีนอยกวาที่ควร

การแบงปนผลประโยชนในระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลปรากฏอยาง 
ชดัเจนภายหลังจากที่ พระราชบญัญัติอนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน พ.ศ. 2518 (เพื่อนํ า
เงินคงคลังไปใชในโครงการผันเงิน) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จํ าตองแตงตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจํ านวน 60 คนเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมีเงินเดือนเพิ่มข้ึนคนละ 
5,000 บาทตอเดือน

ประการที่สอง ความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมืองในสังคมไทยทวีความ 
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จนถึงขั้น 
มีการลาสังหารผูนํ าฝายคาน ขณะเดียวกัน มวลชนกลุมตางๆก็เดินขบวนและเรียกรองขอความ
เปนธรรมในกรณีตางๆอยางไมรู จักจบจักสิ้น ทั้งนี้เปนผลจากการที่รัฐบาลเผด็จการในอดีต 
ทิ้งปญหาตางๆไว โดยมิไดมีการเยียวยาแกไขเปนเวลาชานาน ในทามกลางความขัดแยงเหลานี้  
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชจํ าตองเสียทรัพยากรเวลาไปในการคลี่คลายกรณีขัดแยงเหลานี้  
โดยที่บางกรณีมิอาจแกไขได

ประการที่สาม ในชวงที ่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีนั้น
เปนจังหวะเวลาที่ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังประสบภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เปนผลจาก 
วิกฤติการณนํ้ ามันป 2516-2517 อันเกิดจากการรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบของประเทศ 
กลุมโอเปค ระบบเศรษฐกิจไทยตองประสบกับภาวะเงินเฟออยางรุนแรงในป 2517 คาครองชีพ 
ถีบตัวขึ้นอยางมาก และสรางความเดือดรอนแกประชาราษฎรโดยถวนหนา สภาวการณทาง
เศรษฐกจิในขณะที ่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จึงมิใชสภาวะอันนาร่ืนรมยและ
ทํ าใหรัฐบาลตองดํ าเนินการแกปญหาเฉพาะหนามากกวาที่จะดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่หวังผล
ระยะยาว

ดวยเหตุผลนานัปการดังที่กลาวมานี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ไดพบวา  
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเกือบจะไมมีผลงานดานเศรษฐกิจอันโดดเดน นอกเหนือจาก 
โครงการผันเงินเลย ความพยายามที่จะปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ โดยการขายกิจการบางประเภท
เพื่อใหเอกชนมารวมเปนเจาของมากขึ้นตองหยุดชะงักลง เนื่องจากเวลาแหงการเปนรัฐบาล 
ส้ินสุดลง โดยที่การปฏิรูปการคลังดังที่ประกาศเปนนโยบายยังมิทันเริ่มตน สวนความพยายาม 
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ในการรกัษาเสถียรภาพของราคา ดวยการตรึงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศใหต่ํ ากวา
ราคาตลาดโลก ไมเพียงแตจะสรางภาระทางการคลังแกรัฐบาลอยางมากเทานั้น หากทวา 
ยงัสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางใหญหลวงในเวลาตอมาอีกดวย ทั้งนี้ปรากฏวา 
เมื่อรัฐบาลไมสามารถใหเงินอุดหนุนแกบริษัทนํ้ ามันเพื่อขายนํ้ ามันในราคาถูกตอไปอีกแลว ก็ตอง
ปรับราคานํ้ ามันใหตรงตอสภาพแหงความเปนจริง แตเนื่องจากราคานํ้ ามันภายในประเทศถูกกด
ใหอยูในระดับต่ํ ามาเปนเวลานาน เมื่อถึงคราวตองขึ้นราคา จึงตองปรับราคาขึ้นไปเปนอันมาก 
นโยบายการกดราคานํ้ ามันภายในประเทศในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชสราง เคราะหกรรม
แกรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนในเวลาตอมา เพราะการขึ้นราคานํ้ ามันในชวงป 2522-
2523 เปนฟางเสนสดุทายที่ทํ าใหพลเอกเกรียงศักดิ์รวงผลอยจากเกาอี้นายกรัฐมนตรี

หากพรรคกิจสังคมเชื่ออยางจริงใจวา “ทุกขของชาวนาคือทุกขของแผนดิน”  
แตตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสบริหารราชการแผนดินระหวางป 2518-2519 พรรคกิจสังคมยังมิได
พสูิจนความจริงใจของตนในเรื่องนี1้

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ 15-17 มกราคม 2529
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