สังคมเศรษฐกิจไทยไดรับอะไรบางจากพรรคกิจสังคม
ตอนที่สอง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การลมลางระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519
ทําใหพรรคกิจสังคมตองยุติบทบาททางการเมืองเชนเดียวกับพรรคการเมืองอื่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช กลับกลายเปน ‘ขาวนอกนา’ ที่ตองอยูนอกสังเวียนการเมืองและเฝาดูพฤติกรรมของ
บรรดา ‘ขาวในนา’ ทัง้ หลาย แตการกลับไปเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพ สยามรัฐ อีกครั้งหนึ่ง
ในครัง้ นี้ ทําให ม.ร.ว. คึกฤทธิ์สามารถเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาไดเปนอันมาก อยางนอยที่สุด
ก็จากบรรดาปญญาชนในเขตเมือง
เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนทํารัฐประหารโคนลมรัฐบาลขวาจัดของนาย
ธานินทร กรัยวิเชียรในเดือนตุลาคม 2520 และขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเอง พรรคกิจสังคม
คงอยูน อกสังเวียนการเมือง จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 พรรคกิจสังคมจึงฟนคืนชีพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
กิจสังคมเกรียงไกร
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 พรรค
กิจสังคมสามารถประกาศความเกรียงไกรในเวทีการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีผูสมัคร
รับเลือกตัง้ ไดรบั เลือกถึง 81 คน ซึ่งมากกวาพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกรองลงมามากกวาเทาตัว
โดยที่พรรคชาติไทยไดเพียง 38 คน พรรคประชาธิปตย 34 คน และพรรคประชากรไทย 32 คน
อยางไรก็ตาม แมวาพรรคกิจสังคมจะมีคะแนนเสียงสูงสุดในสภาผูแทนราษฎร
แต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชก็มิอาจจัดตั้งรัฐบาลได เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีลักษณะประชาธิปไตย
‘ครึ่งใบ’
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนไดรับโปรดเกลาฯเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2522 และสามารถจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ศกเดียวกันนั้น
โดยที่พรรคกิจสังคมมิไดรวมรัฐบาล
ซุม ซอนยาวนาน รอคอยโอกาส
ในยุคสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน พรรคกิจสังคมทําหนาที่เปน
พรรคฝายคาน และรอคอยโอกาสที่จะขึ้นไปเปนฝายบริหาร ภายหลังจากที่ประเทศกลุมโอเปค
รวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบครั้งใหญในเดือนมิถุนายน 2522 มรสุมทางเศรษฐกิจก็เริ่มโหม
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กระหนํ่าระบบเศรษฐกิจไทย ในเดือนตุลาคม ศกเดียวกัน พรรคกิจสังคมรอยมาลัยแหงความ
สามัคคีกับพรรคฝายคานอื่นๆในการเสนอญัตติไมไววางใจรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงคมนาคม
ในตอนปลายป 2522 นั้นเอง ฐานะของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
เริ่มงอนแงน เนื่องจากนายทหารกลุมยังเติรกเลิกใหความสนับสนุน และกํ าลังตีจากหันไป
สนับสนุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยประสานกับกลุม ส.ส. ภาคใตในสังกัดพรรคประชาธิปตย
สภาวการณทางเศรษฐกิจซึ่งเริ่มเลวรายลงทํ าใหฐานมวลชนที่เคยสนับสนุนพลเอกเกรียงศักด
เริ่มออนยวบลงตามไปดวย และแลวสายใยเสนสุดทายก็ขาดผึง เมื่อรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์
ประกาศขึ้นราคานํ้ามันเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2523
นับตั้งแตพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลัง
การรัฐประหารเมื่อเดือนตุลาคม 2520 ไดมีการขึ้นราคานํ้ามันรวม 4 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2521 นํ้ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มขึ้นจาก
ลิตรละ 4.22 บาทเปนลิตรละ 4.98 บาท
ครั้งที่สอง ในเดือนมกราคม 2522 นํ้ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มขึ้นจาก
ลิตรละ 4.98 บาทเปนลิตรละ 5.60 บาท
ครั้งที่สาม ในเดือนกรกฎาคม 2522 นํ้ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มขึ้นจาก
ลิตรละ 5.60 บาทเปนลิตรละ 7.84 บาท
ครั้งที่สี่ ในเดือนกุมภาพันธ 2523 นํ้ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มขึ้นจาก
ลิตรละ 7.84 บาทเปนลิตรละ 9.80 บาท
การปรับราคานํ้ามันดวยความถี่และขนาดที่คอนขางสูงเชนนี้ ทําใหเสถียรภาพ
ของรัฐบาลคลอนแคลนไปมาก พลเอกเกรียงศักดิ์ตระหนักดีวา ฐานอํ านาจที่คํ้ าจุนรัฐบาล
มาโดยตลอดนั้นไดคอยๆตีจากไปเกือบหมดแลว ในที่สุดจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ 2523 และตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งพลเอกเปรม ติณสูลานนท
เปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ศกเดียวกันนั้น
เบิกฟายุคเปรม
การจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 สําเร็จลุลวงลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2523 โดยมี
พรรครวมรัฐบาลรวม 5 พรรค คือ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย พรรค
สยามประชาธิปไตย และพรรคชาติประชาชน
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พลเอกเปรม ติณสูลานนทกาวขึ้นสูเวทีแหงอํานาจดวยการสนับสนุนทางกําลังทัพ
จากทหารกลุมยังเติรกและทางวิชาการจากกลุมอาจารยแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
อันมีนายทินพันธุ นาคะตะ และนายแสง สงวนเรืองเปนผูประสานงาน
ในการตระเตรียมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 แตเดิมนั้นกําหนดที่จะแบงปนตําแหนง
รัฐมนตรีใหแกพรรคการเมืองตางๆที่รวมรัฐบาล โดยใหนักวิชาการกลุมแกนในที่เปนฐานสนับสนุน
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารนโยบายตางๆเปนไปอยางมีหลักวิชามาก
ยิง่ ขึน้ แตความจําเปนทางการเมืองในรัฐสภา ทําใหพลเอกเปรมจําตองดึงพรรคกิจสังคมเขารวม
รัฐบาล ดวยเหตุนี้เอง ทีมเศรษฐกิจ ‘นิดา’ จึงตองถอยรนเขาสูหลังฉาก และกลายสภาพเปน
ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยที่ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรกระโดดเขาไปกุม
บังเหียนนโยบายเศรษฐกิจ
แมวาพรรคกิจสังคมจะพยายามยื้อแยงบังเหียนทางเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1
ทั้งหมดมายึดกุม แตก็ไมไดดังใจหมาย กระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่สามารถยึดกุมไดมี
อยูเ พียง 2 กระทรวง คือ
กระทรวงการคลัง มีนายอํ านวย วีรวรรณเปนรัฐมนตรีวาการ และนายบรม
ตันเถียรเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย มีนายตามใจ ขําภโตเปนรัฐมนตรีวาการ และนายวิศิษฐ
ตันสัจจา และนายไพโรจน ไชยพร เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
สวนกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอื่นๆนั้น พรรคกิจสังคมไดเพียงตําแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการ โดยมีหนาที่เพียงการ “สอดแนม” และติดตามการทํางานของรัฐมนตรี
เจากระทรวงเทานั้น กระทรวงเหลานี้ ไดแก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนายบรรหาร ศิลปอาชาจากพรรคชาติไทยเปน
รัฐมนตรีวาการ สวนรัฐมนตรีชวยวาการประกอบดวยพันตํ ารวจเอกกฤช สังขทรัพย (พรรค
ชาติไทย) นายอาณัติ อาภาภิรม (โควตาพลเอกเปรม) และนาวาอากาศเอกปุณมี ปุณศรี (พรรค
กิจสังคม)
กระทรวงอุ ต สาหกรรม มี พ ลตรีช าติช าย ชุณ หะวั ณจากพรรคชาติไทยเปน
รัฐมนตรีวา การ สวนรัฐมนตรีชวยวาการประกอบดวย นายไกรสร ตันติพงศ (พรรคประชาธิปตย)
และนายโกศล ไกรฤกษ (พรรคกิจสังคม)
กระทรวงคมนาคม มีพลเรือเอกอมร ศิริกายะ (โควตาพลเอกเปรม) เปนรัฐมนตรี
ว า การ ส ว นรั ฐ มนตรี ช  ว ยว า การประกอบด ว ยพั น เอกพล เริ ง ประเสริ ฐ วิ ท ย (พรรคสยาม
ประชาธิปไตย) นาวาอากาศเอกทินกร พันธุกระวี (พรรคชาติไทย) และนายยศ อินทรโกมาลยสุต
(พรรคกิจสังคม)
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ทีมเศรษฐกิจของบุญชู โรจนเสถียร : ทีมเศรษฐกิจของใคร?
ตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรสามารถ
กุมบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ไมวาเราจะเห็นดวยในสาระและวิธีการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจทีมนี้หรือไมก็ตาม เราจะตองยอมรับวา ทีมเศรษฐกิจของนาย
บุญชูแสดงความรับผิดชอบตอการดําเนินนโยบายของตนตามสมควร ในยามที่การดําเนินนโยบาย
เปนไปดวยความผิดพลาด ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะตกเปนเปาแหงการวิพากษวิจารณ โดยที่
ไมมเี สียงวิพากษวิจารณพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีใหเปนที่ระคายเคืองแมแตนอย
แมวาทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรจะไดชื่อวาเปนทีมงานของพรรค
กิจสังคม แตในการปฏิบัติงานนั้น ความรับผิดชอบของทีมเศรษฐกิจทีมนี้มีตอ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช หัวหนาพรรคโดยตรง ความสัมพันธอันสนิทชิดเชื้อระหวางนายบุญชู กับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ทํ าใหการปฏิบัติงานของทีมเศรษฐกิจภายใตการนําของนายบุญชูเปนไปโดยอิสระ โดยไมตอง
ตกอยูในความกํ ากับของพรรคกิจสังคมอันเปนพรรคการเมืองเจาสังกัด ขอเท็จจริงดังกลาวนี้
สรางความไมพงึ พอใจแกสมาชิกพรรคกิจสังคมจํานวนไมนอย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในขณะที่พรรค
กิจสังคมไมสามารถควบคุมและกํากับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชูได แต
ถาหากการดําเนินนโยบายของทีมงานดังกลาวนี้เกิดขอผิดพลาด บรรดาสมาชิกพรรคกิจสังคมจัก
ต อ งเป น ผู  แ บกรั บ เคราะห ก รรมอั น เกิ ด จากความผิ ด พลาดในการดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ
ดังกลาวนี้
ข อที่ มิ อ าจปฏิ เสธไดก็คือ ทีม งานของนายบุญชู โรจนเสถียรลวนแลวแตมี
ผลประโยชนในดานการลงทุนและการคาเปนดานหลัก นายบุญชูเกือบจะมิไดแยแสนักการเมือง
ที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชนเลย แมจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนไดรับคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงบางกระทรวง แตคนเหลานั้นก็ไมสามารถแหวกกําแพง
เขาสูว งในของทีมงานนายบุญชู ซึ่งกุมบทบาทในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจได
ดังนัน้ จึงมิใชเรื่องประหลาดใจที่ปรากฏวา นายบุญชูมีศัตรูทางการเมืองภายใน
พรรคกิจสังคมอยูไมนอย ทาทีและความอหังการของตัวนายบุญชูที่ไมแยแสนักการเมืองผูผานการ
เลือกตัง้ จากประชาชนก็ดี ทวงทํานองและวิธีการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ โดยไมใสใจที่จะปรึกษา
พรรคก็ดี ลวนแลวแตมีผลใหความไมพอใจภายในพรรคกิจสังคมสั่งสมเพิ่มขึ้นตามลําดับ แมวา
ความไมพอใจดังกลาวนี้จะถูกเก็บกดไวภายในพรรคกิจสังคมก็ตาม แตก็ปะทุและระเบิดขึ้น
เมื่อเกิดกรณี “เทเล็กซนํ้ามันอัปยศ” ซึง่ นํามาสูจุดจบของรัฐบาลเปรม 1 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การถึงแกชีวิตของทีมเศรษฐกิจนายบุญชู
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ขุมกําลังทางวิชาการ
พรรคกิจสังคมก็ดุจดังพรรคการเมืองอื่นๆที่มิไดสนใจพัฒนาขุมกําลังทางวิชาการ
ของตนเอง ไมมีเอกสารวิชาการของพรรคที่จะสะทอนใหเห็นวา พรรคมีความสนใจศึกษาปญหา
ของบานเมืองอยางลึกซึ้งหรือไม อยางไร และพรรคมีจุดยืนในการแกปญหาเหลานั้นอยางไร
การขาดขุมกําลังทางวิชาการมีสวนสรางปญหาอยางมากในยามที่ตองเขารับผิดชอบการบริหาร
ราชการแผนดิน ดวยเหตุนี้เอง เราจึงมีแต ‘รัฐมนตรีฝกงาน’ ซึง่ สรางหายนกรรมในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ โดยที่ประชาราษฎรเปนผูรับชะตากรรมจากความผิดพลาดเหลานี้
ในทันทีที่พรรคกิจสังคมเขารวมรัฐบาลเปรม 1 นายบุญชู โรจนเสถียรก็ระดม
มันสมองที่เปนนักวิชาการจากธนาคารกรุงเทพ จํ ากัดมารวมวางแผนงานอยางกระฉับกระเฉง
ในขณะเดียวกัน นายตามใจ ขําภโต รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ดึงบุคลากรจากฝาย
วิชาการในธนาคาร กรุงไทย จํากัดมาชวยงาน เหตุที่ทําเชนนี้ได ก็เพราะในขณะที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายตามใจมิไดลาออกจากตําแหนงผูจัดการธนาคารกรุงไทย
จํากัด ภายในทํ าเนียบรัฐบาลเอง นายบุญชูไดมอบหมายใหนายสวราช สัจจมารคทําหนาที่
เสนาธิการฝายวิชาการ
ความพยายามที่จะใชนักวิชาการและการทํ างานอยางมีแบบมีแผนสรางความ
ประทับใจแกผูที่ไดรูเห็นจํานวนไมนอย แตขอออนดอยของทีมงานวิชาการของนายบุญชูอยูที่วา
นั ก วิ ช าการส ว นใหญ ใ นที ม งานของนายบุ ญ ชูมีค วามรูค วามชํ านาญในเรื่ อ งการเงิ น และการ
ธนาคารเปนสําคัญ ทั้งนี้ไมปรากฏวา มีผูใดในทีมงานดังกลาวที่ไดศึกษาเรื่องขาว เรื่องนํ้าตาลและ
เรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคมาอยางลึกซึ้ง ดวยเหตุนี้เอง เมื่อเกิดปญหา
เศรษฐกิจที่ตองใชความชํานัญพิเศษเฉพาะเรื่อง ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ก็เริม่ ปรากฏสูส ายตาของสาธารณชน นับตั้งแตเรื่องนโยบายนํ้าตาล นโยบายราคาขาว และการ
บริ ห ารการคลั ง ความผิ ด พลาดดั ง กล า วนี้ นํ ามาซึ่ง หายนภัย ทางเศรษฐกิจอยา งใหญ ห ลวง
ในเวลาตอมาอยางมิอาจปฏิเสธได
ทีมงานนายบุญชู โรจนเสถียรตางตระหนักดีวา ชวงเวลาที่จะรวมงานในรัฐบาล
เปรม 1 คอนขางสั้น เพราะความไมแนนอนทางการเมืองมีอยูเปนอันมาก นายบุญชูนั้นเลา เมื่อ
ตัดสินใจกระโดดเขาสูสังเวียนการเมืองก็ตองเรงสรางผลงานใหปรากฏเพื่อสั่งสมบารมีของตน
มิฉะนั้นกาวตอไปบนเสนทางการเมืองตองเผชิญขวากหนามอยางสําคัญ นักวิชาการในทีมงาน
นายบุญชูประมาณการวา รัฐบาลเปรม 1 อาจมีอายุเพียงปเศษ ซึ่งปรากฏตอมาวาเปนจริง
แตการเรงสรางผลงานของทีมเศรษฐกิจนายบุญชูตองประสบอุปสรรคนานัปการ
ชวงเวลาที่นายบุญชูรับผิดชอบในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เปนเวลาหลังจากที่กลุมประเทศ
โอเปคไดรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ามันดิบครั้งใหญในป 2522 ระบบทุนนิยมโลกกําลังประสบภาวะ
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ถดถอยทางเศรษฐกิจ มรสุมทางเศรษฐกิจกําลังรอคิวกระหนํ่าระบบเศรษฐกิจไทย โดยที่ทีมงาน
นายบุญชูมไิ ดคาดคิดและมิไดเตรียมรับศึก ดวยเหตุนี้เอง ทีมงานนายบุญชูถึงกับลมลุกคลุกคลาน
ในทันทีทรี่ ับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1
หากทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียรจะมี “ฝมือ” ในการแกปญหาเศรษฐกิจ
อยูบาง ทีมงานดังกลาวนี้ก็ไมมีโอกาสแสดงฝมือในการนําสยามรัฐนาวาฝามรสุมทางเศรษฐกิจ
อยางเต็มที่ เพราะไมเพียงแตจะมีความขัดแยงกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
ประเมินและกลั่นกรองนโยบายเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมเทานั้น หากทวายังมีความขัดแยงกับ
พรรคชาติไทยซึ่งรวมรัฐบาลอีกดวย
แบงแยกและปกครอง : กลวิธีของเอกบุรุษ
แมวา พลเอกเปรม ติณสูลานนท จะปลอยใหพรรคกิจสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียร กุมบทบาทในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตลอดยุครัฐบาล
เปรม 1 ก็ตาม แตในทางปฏิบัติ พลเอกเปรมมักจะใหคณะที่ปรึกษาฯพิจารณากลั่นกรองนโยบาย
เศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชู ตลอดจนเฝาจับตามองการปฏิบัติและพฤติกรรมของทีมงาน
ดังกลาวนี้
พลเอกเปรม ในฐานะนายกรัฐมนตรีผูยอมรับวาไมมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ทําหนาที่เปนเพียงคนกลางที่สื่อขาวสารระหวางทีมงานนายบุญชูกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ยามใดก็ตามที่มีขอเสนอแนะทางนโยบายจากทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู พลเอกเปรมก็จะขอ
ความเห็นจากคณะที่ปรึกษาฯ ในกรณีกลับกัน เมื่อคณะที่ปรึกษาฯเสนอขอแนะนําในเรื่องใด
พลเอกเปรมก็จะขอความเห็นจากทีมงานนายบุญชู
พฤติกรรมดังกลาวนี้มีสภาพไมแตกตางจาก “การแบงแยกและปกครอง” (Divide
and Rule) ดวยเหตุนเี้ อง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ความขัดแยงระหวางทีมงานนายบุญชูกับ
คณะทีป่ รึกษาฯทวีความดุเดือดขึ้นตามลําดับ โดยที่พลเอกเปรมสามารถยืนอยูเหนือความขัดแยง
ดังกลาวนี้ได
คณะทีป่ รึกษาของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1 มีพลเอกสัณห จิตรปฏิมา
เปนประธาน ในการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาดังกลาวนี้ พลเอกเปรมจําตองแบงปนตําแหนงใหตัวแทน
อํานาจทางการเมืองกลุมตางๆ ซึ่งเปนการประนีประนอมผลประโยชนทางการเมือง อยางไรก็ตาม
รายชือ่ ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีสวนใหญมาจากกลุมทหารยังเติรก ซึ่งมีพันเอกมนูญ รูปขจร เปน
ผูน าํ ดวยเหตุนี้เอง คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจึงประกอบดวยบุคคลที่มีทัศนะแตกตางกัน
อยางสุดขั้ว ตั้งแตขวาจัดไปจนถึงซายจัด หลายคนเคยมีประวัติการตอสูเพื่อความเปนธรรม
ในสังคม แตหลายคนก็เคยทํางานรับใชรัฐบาลเผด็จการถนอม-ประภาสดวยความเต็มใจยิ่งมาแลว

7
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะที่ ป รึ ก ษาฝ า ยเศรษฐกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี เราจะพบ
องคประกอบสําคัญสองสวน สวนสําคัญประกอบดวยทีมเศรษฐกิจนิดา อันประกอบดวยนาย
ไพจิตร เอื้อทวีกุล นายแสง สงวนเรือง และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อีกสวนหนึ่งไมจัดวา
เปนทีมเศรษฐกิจนิดา อันไดแก นายวีรพงษ รามางกูร นายอรัญ ธรรมนโน และนายไตรรงค
สุวรรณคีรี อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันทั้งภายในและภายนอกคณะที่ปรึกษาฯวา นายไพจิตร
เอือ้ ทวีกลุ เปนผูนําของที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1
ความสัมพันธระหวางนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับกลุม
ทหารยังเติรกมีมาตั้งแตสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ความไมพึงพอใจทวงทีการทํางาน
ของรั ฐ บาลนายธานินทร นับเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทํ าใหกลุมทหารยังเติรกเริ่มสรางสาย
สัมพันธกับกลุมบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนกลุมอาจารยมหาวิทยาลัย กลุมผูใชแรงงาน และกลุม
สือ่ มวลชน อยางไรก็ตาม เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหกลุมทหารยังเติรกมีความสัมพันธเปน
พิเศษกับกลุม อาจารยนิดา ก็คือ ผูที่ทําหนาที่เชื่อมประสานกลุมทั้งสอง อันไดแก นายทินพันธุ
นาคะตะ และนายแสง สงวนเรือง เปนผูที่กลุมทหารยังเติรก ใหความไวเนื้อเชื่อใจ นายทินพันธุ
นาคะตะ เปนนักเรียนนายรอย จ.ป.ร. รุนที่ 7 ซึ่งเปนรุนเดียวกับแกนนําของกลุมทหารยังเติรก
แตไดผนั ตัวเองออกสูวงวิชาการนอกรั้วทหารในภายหลัง นายแสง สงวนเรือง นั้นเลาก็เปนผูที่กลุม
ทหารยั ง เติ รก เชื่ อมั่ น ในความจริงใจและเคารพความคิดเห็น ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนา
ประหลาดใจที่คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1 ไดรับการสนับสนุนทางการ
เมืองจากกลุมทหารยังเติรกอยางเต็มที่
ในขณะที่ ก ลุ  ม ทหารยั ง เติ ร  ก มี ค วามไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจในคณะที่ ปรึก ษาของนายก
รัฐมนตรี แตกลุมนี้กลับเฝามองพฤติกรรมของทีมงานนายบุญชู โรจนเสถียรดวยความไมไววางใจ
ความไม ไ ว ว างใจดั ง กล า วนี้ ขึ้ น ถึ ง จุ ด สุ ด ยอดเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ นํ้ าตาล จนถึ ง ขั้ น ต อ งนํ า
นําตาลทรายเข
้
าจากตางประเทศ กลุมทหารยังเติรก ไมรีรอในการแสดงความไมไววางใจ ดวยการ
ยืน่ บันทึกถึงนายกรัฐมนตรี
มิตรรวมรบ ศัตรูรวมรัฐบาล
ดัง ไดกลาวแลววา พรรคกิจสังคมไมสามารถกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจ
ทัง้ หมดในยุครัฐบาลเปรม 1 โดยตองยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม
แกพรรคชาติไทย แมวาพรรคกิจสังคมจะมีคนของตนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการในกระทรวง
ทั้งสอง แตคนเหลานี้มีฐานะเปนเพียงผูสอดแนม โดยที่ไมสามารถเขาไปมีบทบาทในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญ
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ตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 มีรูปธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงทางการเมือง
และผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ระหว า งพรรคกิจสัง คมกั บพรรคชาติไ ทยหลายตอ หลายกรณี
พรรคการเมืองทัง้ สองตางจองจับผิดกัน และดําเนินการปดแขงปดขาซึ่งกันและกัน เมื่อการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบของพรรคหนึ่ ง พรรคใดเกิ ด ข อ ผิ ด พลาด พรรคคู  ต  อ สู 
ก็จะกระพือขาวโจมตีกันทันที และพรรคทั้งสองตางพากันใชสื่อมวลชนเปนเครื่องมือในการนี้
อยางเต็มที่ การสาดโคลนซึ่งกันและกันจบลงดวยกรณี “เทเล็กซนํ้ามันอัปยศ” และนํามาซึ่งจุดจบ
ของรัฐบาลเปรม 1
ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางพรรคกิจสังคมกับพรรคชาติไทย ไมเพียง
แตจะทําใหพรรคการเมืองทั้งสองดําเนินการปดแขงปดขาซึ่งกันและกันเทานั้น หากทวายังมีการ
ยื้อแยงการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอคะแนนเสียงทางการเมืองอีกดวย ดังเชน
การยื้อแยงงานประกัน/พยุงราคาขาว ซึ่งจบลงดวยชัยชนะของพรรคกิจสังคม อันเปนเหตุให
องคการคลังสินคามีบทบาทในการบริหารงานดังกลาวนี้แทนองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับของพรรคชาติไทย
บทเรียนจากรัฐบาลรวม
การที่ พรรคกิจสังคมไมส ามารถยึดกุม บัง เหีย นการดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิจ
ในรัฐบาลเปรม 1 ไดทั้งหมด นับเปนเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจตลอด
ยุคดังกลาวนีเ้ ปนไปโดยไรเอกภาพ ความไรเอกภาพในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากกลวิธี
การแบงแยกและปกครองของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งใหทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียร
กับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกลั่นกรองขอเสนอของกันและกัน ความขัดแยงระหวาง
คณะบุคคลทั้งสองทําใหแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1 ไรเอกภาพ
ไมเพียงแตแนวนโยบายเศรษฐกิจจะไรเอกภาพเทานั้น หากทวาการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจก็ไรเอกภาพดวย ความไรเอกภาพในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมีทั้งระดับ
ระหวางกระทรวง และระดับภายในกระทรวงเดียวกัน ความไรเอกภาพในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางกระทรวงเกิดจากขอเท็จจริงที่วา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจตกอยูในความ
รับผิดชอบของพรรคและกลุมการเมืองตางพรรคตางกลุมกัน สวนความไรเอกภาพระดับภายใน
กระทรวงเกิดจากขอเท็จจริงที่วา พรรคกิจสังคมไดสงคนของตนเขาไปสังเกตการณและจับผิดการ
บริหารงานของพรรคชาติไทย จนในบางครั้งเกิดความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรี
ชวยวาการ
ทามกลางความขัดแยงและความไมไววางใจซึ่งกันและกันระหวางกลุมการเมือง
ตางๆในรัฐบาลเปรม 1 ดังที่กลาวมาขางตนนี้ ยอมเปนการยากลําบากที่ทีมงานนายบุญชูจะนํา
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สยามรัฐนาวาฝามรสุมเศรษฐกิจออกไปได ในดานหนึ่งนั้น ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร
มิไดรบั การหนุนเนือ่ งจากพรรคกิจสังคมเทาที่ควร ในอีกดานหนึ่ง ทีมงานดังกลาวนี้ตองเผชิญกับ
ปญหาความขัดแยงที่มีกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและพรรคชาติไทย นอกจากนี้ การที่
กลุมทหารยังเติรกซึ่งทรงอํานาจในขณะนั้นจับตามองทีมงานนายบุญชูดวยสายตาอันไมเปนมิตร
ทําใหทมี งานนายบุญชูดาเนิ
ํ นนโยบายเศรษฐกิจบนฐานอํานาจทางการเมืองอันงอนแงนอีกดวย
แมวาบรรยากาศความขัดแยงและความไมไววางใจดังกลาวขางตนนี้จะมีสวน
ทําใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาลเปรม 1 ประสบความลมเหลว แตปจจัยดังกลาวนี้
ก็ยงั สําคัญไมเทากับความไรเดียงสา อวิชา และความทิฐิโดยไมสมควรของทีมเศรษฐกิจของนาย
บุญชู โรจนเสถียรเอง1
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