
สังคมเศรษฐกิจไทยไดรับอะไรบางจากพรรคกิจสังคม
ตอนที่สอง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 การลมลางระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519  
ทํ าใหพรรคกิจสังคมตองยุติบทบาททางการเมืองเชนเดียวกับพรรคการเมืองอื่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช กลับกลายเปน ‘ขาวนอกนา’ ที่ตองอยูนอกสังเวียนการเมืองและเฝาดูพฤติกรรมของ
บรรดา ‘ขาวในนา’ ทัง้หลาย แตการกลับไปเปนคอลมันิสตของหนังสือพิมพ สยามรัฐ อีกครั้งหนึ่ง
ในครัง้นี ้ ท ําให ม.ร.ว. คึกฤทธิ์สามารถเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาไดเปนอันมาก  อยางนอยที่สุด 
กจ็ากบรรดาปญญาชนในเขตเมือง

เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนทํ ารัฐประหารโคนลมรัฐบาลขวาจัดของนาย
ธานินทร กรัยวเิชยีรในเดือนตุลาคม 2520 และขึ้นดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเอง พรรคกิจสังคม
คงอยูนอกสังเวียนการเมือง จวบจนกระทั่งรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  
มผีลบังคบัใชเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 พรรคกิจสังคมจึงฟนคืนชีพทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง

กจิสงัคมเกรียงไกร
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 พรรค 

กิจสังคมสามารถประกาศความเกรียงไกรในเวทีการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีผูสมัคร 
รับเลอืกตัง้ไดรับเลือกถึง 81 คน ซึ่งมากกวาพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกรองลงมามากกวาเทาตัว 
โดยที่พรรคชาติไทยไดเพียง 38 คน  พรรคประชาธิปตย 34 คน  และพรรคประชากรไทย 32 คน

อยางไรก็ตาม แมวาพรรคกิจสังคมจะมีคะแนนเสียงสูงสุดในสภาผูแทนราษฎร  
แต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชก็มิอาจจัดตั้งรัฐบาลได เนื่องจากรัฐธรรมนญูมลัีกษณะประชาธิปไตย 
‘คร่ึงใบ’

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนไดรับโปรดเกลาฯเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2522 และสามารถจัดตั้งรัฐบาลสํ าเร็จเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ศกเดียวกันนั้น  
โดยที่พรรคกิจสังคมมิไดรวมรัฐบาล

ซุมซอนยาวนาน รอคอยโอกาส
ในยุคสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน พรรคกิจสังคมทํ าหนาที่เปน 

พรรคฝายคาน และรอคอยโอกาสที่จะขึ้นไปเปนฝายบริหาร ภายหลังจากที่ประเทศกลุมโอเปค 
รวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบคร้ังใหญในเดือนมิถุนายน 2522 มรสุมทางเศรษฐกิจก็เร่ิมโหม
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กระหนํ่ าระบบเศรษฐกิจไทย ในเดือนตุลาคม ศกเดียวกัน พรรคกิจสังคมรอยมาลัยแหงความ
สามัคคีกับพรรคฝายคานอื่นๆในการเสนอญัตติไมไววางใจรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอตุสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย  และกระทรวงคมนาคม

ในตอนปลายป 2522 นั้นเอง ฐานะของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 
เร่ิมงอนแงน เนื่องจากนายทหารกลุมยังเติรกเลิกใหความสนับสนุน และกํ าลังตีจากหันไป
สนบัสนนุพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยประสานกับกลุม ส.ส. ภาคใตในสังกัดพรรคประชาธิปตย 
สภาวการณทางเศรษฐกิจซึ่งเริ่มเลวรายลงทํ าใหฐานมวลชนที่เคยสนับสนุนพลเอกเกรียงศักด 
เร่ิมออนยวบลงตามไปดวย และแลวสายใยเสนสุดทายก็ขาดผึง เมื่อรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์
ประกาศขึ้นราคานํ้ ามันเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2523

นับต้ังแตพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลัง 
การรฐัประหารเมื่อเดือนตุลาคม 2520 ไดมีการขึ้นราคานํ้ ามันรวม 4 คร้ัง

คร้ังที่หนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2521 นํ้ ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มข้ึนจาก 
ลิตรละ 4.22 บาทเปนลิตรละ 4.98 บาท

คร้ังที่สอง ในเดือนมกราคม 2522 นํ้ ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มข้ึนจาก 
ลิตรละ 4.98 บาทเปนลิตรละ 5.60 บาท

คร้ังที่สาม ในเดอืนกรกฎาคม 2522 นํ้ ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มข้ึนจาก 
ลิตรละ 5.60 บาทเปนลิตรละ 7.84 บาท

คร้ังที่ส่ี ในเดือนกุมภาพันธ 2523 นํ้ ามันเบนซินชนิดพิเศษมีราคาเพิ่มข้ึนจาก 
ลิตรละ 7.84 บาทเปนลิตรละ 9.80 บาท

การปรับราคานํ้ ามันดวยความถี่และขนาดที่คอนขางสูงเชนนี้ ทํ าใหเสถียรภาพ
ของรัฐบาลคลอนแคลนไปมาก พลเอกเกรียงศักดิ์ตระหนักดีวา ฐานอํ านาจที่ค้ํ าจุนรัฐบาล 
มาโดยตลอดนั้นไดคอยๆตีจากไปเกือบหมดแลว ในที่สุดจึงตัดสินใจลาออกจากตํ าแหนงเมื่อวันที่ 
29 กมุภาพนัธ 2523 และตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งพลเอกเปรม ติณสูลานนท
เปนนายกรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ศกเดียวกันนั้น

เบิกฟายุคเปรม
การจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 สํ าเร็จลุลวงลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2523 โดยมี 

พรรครวมรัฐบาลรวม 5 พรรค คือ พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย พรรค 
สยามประชาธิปไตย  และพรรคชาติประชาชน
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พลเอกเปรม ติณสลูานนทกาวขึ้นสูเวทีแหงอํ านาจดวยการสนับสนุนทางกํ าลังทัพ
จากทหารกลุมยังเติรกและทางวิชาการจากกลุมอาจารยแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
อันมนีายทนิพนัธุ นาคะตะ  และนายแสง สงวนเรืองเปนผูประสานงาน

ในการตระเตรียมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเปรม 1 แตเดิมนั้นกํ าหนดที่จะแบงปนตํ าแหนง
รัฐมนตรใีหแกพรรคการเมืองตางๆที่รวมรัฐบาล โดยใหนักวิชาการกลุมแกนในที่เปนฐานสนับสนุน
ดํ ารงต ําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารนโยบายตางๆเปนไปอยางมีหลักวิชามาก
ยิง่ขึน้ แตความจ ําเปนทางการเมืองในรัฐสภา ทํ าใหพลเอกเปรมจํ าตองดึงพรรคกิจสังคมเขารวม 
รัฐบาล ดวยเหตุนี้เอง ทีมเศรษฐกิจ ‘นิดา’ จงึตองถอยรนเขาสูหลังฉาก และกลายสภาพเปน 
ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยที่ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรกระโดดเขาไปกุม
บังเหยีนนโยบายเศรษฐกิจ

แมวาพรรคกิจสังคมจะพยายามยื้อแยงบังเหียนทางเศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 
ทั้งหมดมายึดกุม แตก็ไมไดดังใจหมาย กระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่สามารถยึดกุมไดมี 
อยูเพียง 2 กระทรวง คือ

กระทรวงการคลัง มีนายอํ านวย วีรวรรณเปนรัฐมนตรีวาการ และนายบรม  
ตันเถยีรเปนรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย มีนายตามใจ ขํ าภโตเปนรัฐมนตรีวาการ และนายวิศิษฐ  
ตันสจัจา  และนายไพโรจน ไชยพร  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ

สวนกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอ่ืนๆนั้น พรรคกิจสังคมไดเพียงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีชวยวาการ โดยมีหนาที่เพียงการ “สอดแนม” และติดตามการทํ างานของรัฐมนตรี 
เจากระทรวงเทานั้น  กระทรวงเหลานี้ ไดแก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนายบรรหาร ศิลปอาชาจากพรรคชาติไทยเปน 
รัฐมนตรีวาการ สวนรัฐมนตรีชวยวาการประกอบดวยพันตํ ารวจเอกกฤช สังขทรัพย (พรรค 
ชาติไทย) นายอาณัติ อาภาภิรม (โควตาพลเอกเปรม) และนาวาอากาศเอกปุณมี ปุณศรี (พรรค 
กิจสังคม)

กระทรวงอุตสาหกรรม มีพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณจากพรรคชาติไทยเปน 
รัฐมนตรวีาการ สวนรัฐมนตรีชวยวาการประกอบดวย นายไกรสร ตันติพงศ (พรรคประชาธิปตย) 
และนายโกศล ไกรฤกษ (พรรคกิจสังคม)

กระทรวงคมนาคม มพีลเรือเอกอมร ศิริกายะ (โควตาพลเอกเปรม) เปนรัฐมนตรี
ว าการ สวนรัฐมนตรีชวยวาการประกอบดวยพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย (พรรคสยาม
ประชาธปิไตย) นาวาอากาศเอกทินกร พันธุกระวี (พรรคชาติไทย) และนายยศ อินทรโกมาลยสุต 
(พรรคกิจสังคม)
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ทมีเศรษฐกิจของบุญชู โรจนเสถียร : ทมีเศรษฐกิจของใคร?
ตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรสามารถ 

กุมบทบาทสํ าคัญในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ไมวาเราจะเห็นดวยในสาระและวิธีการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของทีมเศรษฐกิจทีมนี้หรือไมก็ตาม เราจะตองยอมรับวา ทีมเศรษฐกิจของนาย
บุญชแูสดงความรบัผิดชอบตอการดํ าเนินนโยบายของตนตามสมควร ในยามที่การดํ าเนินนโยบาย
เปนไปดวยความผิดพลาด ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูจะตกเปนเปาแหงการวิพากษวิจารณ โดยที่
ไมมเีสยีงวพิากษวิจารณพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีใหเปนที่ระคายเคืองแมแตนอย

แมวาทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรจะไดชื่อวาเปนทีมงานของพรรค 
กิจสังคม แตในการปฏิบัติงานนั้น ความรับผิดชอบของทีมเศรษฐกิจทีมนี้มีตอ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช หวัหนาพรรคโดยตรง ความสัมพันธอันสนิทชิดเชื้อระหวางนายบุญชู กับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ทํ าใหการปฏิบัติงานของทีมเศรษฐกิจภายใตการนํ าของนายบุญชูเปนไปโดยอิสระ โดยไมตอง 
ตกอยูในความกํ ากับของพรรคกิจสังคมอันเปนพรรคการเมืองเจาสังกัด ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ 
สรางความไมพงึพอใจแกสมาชิกพรรคกิจสังคมจํ านวนไมนอย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในขณะที่พรรค
กิจสังคมไมสามารถควบคุมและกํ ากับการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชูได แต 
ถาหากการด ําเนินนโยบายของทีมงานดังกลาวนี้เกิดขอผิดพลาด บรรดาสมาชิกพรรคกิจสังคมจัก
ตองเปนผู แบกรับเคราะหกรรมอันเกิดจากความผิดพลาดในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ดังกลาวนี้

ขอที่มิอาจปฏิเสธไดก็คือ ทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียรลวนแลวแตมี 
ผลประโยชนในดานการลงทุนและการคาเปนดานหลัก นายบุญชูเกือบจะมิไดแยแสนักการเมือง 
ที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชนเลย แมจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนไดรับคัดเลือกให
ดํ ารงต ําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงบางกระทรวง แตคนเหลานั้นก็ไมสามารถแหวกกํ าแพง
เขาสูวงในของทีมงานนายบุญชู  ซึ่งกุมบทบาทในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจได

ดังนัน้ จงึมใิชเร่ืองประหลาดใจที่ปรากฏวา นายบุญชูมีศัตรูทางการเมืองภายใน
พรรคกจิสังคมอยูไมนอย ทาทีและความอหังการของตัวนายบุญชูที่ไมแยแสนักการเมืองผูผานการ
เลอืกตัง้จากประชาชนก็ดี ทวงทํ านองและวิธีการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ โดยไมใสใจที่จะปรึกษา
พรรคก็ดี ลวนแลวแตมีผลใหความไมพอใจภายในพรรคกิจสังคมสั่งสมเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ แมวา
ความไมพอใจดังกลาวนี้จะถูกเก็บกดไวภายในพรรคกิจสังคมก็ตาม แตก็ปะทุและระเบิดขึ้น 
เมื่อเกิดกรณี “เทเลก็ซนํ้ ามันอัปยศ” ซึง่น ํามาสูจุดจบของรัฐบาลเปรม 1 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การถงึแกชีวิตของทีมเศรษฐกิจนายบุญชู
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ขมุก ําลังทางวิชาการ
พรรคกิจสังคมก็ดุจดังพรรคการเมืองอื่นๆที่มิไดสนใจพัฒนาขุมกํ าลังทางวิชาการ

ของตนเอง ไมมีเอกสารวิชาการของพรรคที่จะสะทอนใหเห็นวา พรรคมีความสนใจศึกษาปญหา
ของบานเมืองอยางลึกซึ้งหรือไม อยางไร และพรรคมีจุดยืนในการแกปญหาเหลานั้นอยางไร  
การขาดขุมกํ าลังทางวิชาการมีสวนสรางปญหาอยางมากในยามที่ตองเขารับผิดชอบการบริหาร 
ราชการแผนดิน  ดวยเหตุนี้เอง  เราจึงมีแต ‘รัฐมนตรีฝกงาน’ ซึง่สรางหายนกรรมในการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ  โดยที่ประชาราษฎรเปนผูรับชะตากรรมจากความผิดพลาดเหลานี้

ในทันทีที่พรรคกิจสังคมเขารวมรัฐบาลเปรม 1 นายบุญชู โรจนเสถียรก็ระดม 
มันสมองที่เปนนักวิชาการจากธนาคารกรุงเทพ จํ ากัดมารวมวางแผนงานอยางกระฉับกระเฉง  
ในขณะเดียวกัน นายตามใจ ขํ าภโต รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ดึงบุคลากรจากฝาย 
วชิาการในธนาคาร กรุงไทย จํ ากัดมาชวยงาน เหตุที่ทํ าเชนนี้ได ก็เพราะในขณะที่ดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายตามใจมิไดลาออกจากตํ าแหนงผูจัดการธนาคารกรุงไทย 
จํ ากัด ภายในทํ าเนียบรัฐบาลเอง นายบุญชูไดมอบหมายใหนายสวราช สัจจมารคทํ าหนาที่ 
เสนาธกิารฝายวิชาการ

ความพยายามที่จะใชนักวิชาการและการทํ างานอยางมีแบบมีแผนสรางความ
ประทับใจแกผูที่ไดรูเห็นจํ านวนไมนอย แตขอออนดอยของทีมงานวิชาการของนายบุญชูอยูที่วา 
นักวิชาการสวนใหญในทีมงานของนายบุญชูมีความรู ความชํ านาญในเรื่องการเงินและการ
ธนาคารเปนส ําคัญ ทั้งนี้ไมปรากฏวา มีผูใดในทีมงานดังกลาวที่ไดศึกษาเรื่องขาว เร่ืองนํ้ าตาลและ
เร่ืองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคมาอยางลึกซึ้ง ดวยเหตุนี้เอง เมื่อเกิดปญหา
เศรษฐกิจที่ตองใชความชํ านัญพิเศษเฉพาะเรื่อง ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
กเ็ร่ิมปรากฏสูสายตาของสาธารณชน นับต้ังแตเร่ืองนโยบายนํ้ าตาล นโยบายราคาขาว และการ
บริหารการคลัง ความผิดพลาดดังกลาวนี้นํ ามาซึ่งหายนภัยทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวง 
ในเวลาตอมาอยางมิอาจปฏิเสธได

ทมีงานนายบญุช ู โรจนเสถียรตางตระหนักดีวา ชวงเวลาที่จะรวมงานในรัฐบาล
เปรม 1 คอนขางสั้น เพราะความไมแนนอนทางการเมืองมีอยูเปนอันมาก นายบุญชูนั้นเลา เมื่อ 
ตัดสินใจกระโดดเขาสูสังเวียนการเมืองก็ตองเรงสรางผลงานใหปรากฏเพื่อส่ังสมบารมีของตน  
มิฉะนั้นกาวตอไปบนเสนทางการเมืองตองเผชิญขวากหนามอยางสํ าคัญ นักวิชาการในทีมงาน
นายบญุชปูระมาณการวา  รัฐบาลเปรม 1 อาจมีอายุเพียงปเศษ  ซึ่งปรากฏตอมาวาเปนจริง

แตการเรงสรางผลงานของทีมเศรษฐกิจนายบุญชูตองประสบอุปสรรคนานัปการ
ชวงเวลาที่นายบุญชูรับผิดชอบในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เปนเวลาหลังจากที่กลุมประเทศ 
โอเปคไดรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบคร้ังใหญในป 2522 ระบบทุนนิยมโลกกํ าลังประสบภาวะ 
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ถดถอยทางเศรษฐกิจ มรสุมทางเศรษฐกิจกํ าลังรอคิวกระหนํ่ าระบบเศรษฐกิจไทย โดยที่ทีมงาน
นายบญุชมูไิดคาดคิดและมิไดเตรียมรับศึก ดวยเหตุนี้เอง ทีมงานนายบุญชูถึงกับลมลุกคลุกคลาน
ในทนัททีีรั่บผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1

หากทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียรจะมี “ฝมือ” ในการแกปญหาเศรษฐกิจ 
อยูบาง ทีมงานดังกลาวนี้ก็ไมมีโอกาสแสดงฝมือในการนํ าสยามรัฐนาวาฝามรสุมทางเศรษฐกิจ
อยางเต็มที่ เพราะไมเพียงแตจะมีความขัดแยงกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
ประเมินและกลั่นกรองนโยบายเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมเทานั้น หากทวายังมีความขัดแยงกับ
พรรคชาติไทยซึ่งรวมรัฐบาลอีกดวย

แบงแยกและปกครอง :   กลวธิีของเอกบุรุษ
แมวาพลเอกเปรม ติณสูลานนท จะปลอยใหพรรคกิจสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียร กุมบทบาทในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจตลอดยุครัฐบาล
เปรม 1 กต็าม แตในทางปฏิบัติ พลเอกเปรมมักจะใหคณะที่ปรึกษาฯพิจารณากลั่นกรองนโยบาย
เศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชู ตลอดจนเฝาจับตามองการปฏิบัติและพฤติกรรมของทีมงาน 
ดังกลาวนี้

พลเอกเปรม ในฐานะนายกรัฐมนตรีผูยอมรับวาไมมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  
ทํ าหนาที่เปนเพียงคนกลางที่ส่ือขาวสารระหวางทีมงานนายบุญชูกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ยามใดก็ตามที่มีขอเสนอแนะทางนโยบายจากทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู พลเอกเปรมก็จะขอ
ความเห็นจากคณะที่ปรึกษาฯ ในกรณีกลับกัน เมื่อคณะที่ปรึกษาฯเสนอขอแนะนํ าในเรื่องใด  
พลเอกเปรมก็จะขอความเห็นจากทีมงานนายบุญชู

พฤตกิรรมดังกลาวนี้มีสภาพไมแตกตางจาก “การแบงแยกและปกครอง” (Divide 
and Rule) ดวยเหตนุีเ้อง จงึมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ความขัดแยงระหวางทีมงานนายบุญชูกับ
คณะทีป่รึกษาฯทวีความดุเดือดขึ้นตามลํ าดับ โดยที่พลเอกเปรมสามารถยืนอยูเหนือความขัดแยง 
ดังกลาวนี้ได

คณะทีป่รึกษาของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1 มีพลเอกสัณห จิตรปฏิมา
เปนประธาน ในการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาดังกลาวนี้ พลเอกเปรมจํ าตองแบงปนตํ าแหนงใหตัวแทน
อํ านาจทางการเมอืงกลุมตางๆ ซึ่งเปนการประนีประนอมผลประโยชนทางการเมือง อยางไรก็ตาม 
รายชือ่ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีสวนใหญมาจากกลุมทหารยังเตริก ซึ่งมีพันเอกมนูญ รูปขจร เปน 
ผูน ํา ดวยเหตนุี้เอง คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจึงประกอบดวยบุคคลที่มีทัศนะแตกตางกัน
อยางสุดขั้ว ต้ังแตขวาจัดไปจนถึงซายจัด หลายคนเคยมีประวัติการตอสูเพื่อความเปนธรรม 
ในสงัคม แตหลายคนก็เคยทํ างานรับใชรัฐบาลเผด็จการถนอม-ประภาสดวยความเต็มใจยิ่งมาแลว
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เมื่อพิจารณาเฉพาะที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เราจะพบ 
องคประกอบสํ าคัญสองสวน สวนสํ าคัญประกอบดวยทีมเศรษฐกิจนิดา อันประกอบดวยนาย
ไพจติร เอื้อทวีกุล นายแสง สงวนเรือง และนายจิรายุ อิศรางกรู ณ อยธุยา อีกสวนหนึ่งไมจัดวา
เปนทีมเศรษฐกิจนิดา อันไดแก นายวีรพงษ รามางกรู นายอรัญ ธรรมนโน และนายไตรรงค 
สุวรรณครีี อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันทั้งภายในและภายนอกคณะที่ปรึกษาฯวา นายไพจิตร 
เอือ้ทวกีลุเปนผูนํ าของที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1

ความสัมพันธระหวางนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับกลุม
ทหารยังเติรกมีมาตั้งแตสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ความไมพึงพอใจทวงทีการทํ างาน
ของรัฐบาลนายธานินทร นับเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทํ าใหกลุมทหารยังเติรกเริ่มสรางสาย
สัมพันธกับกลุมบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนกลุมอาจารยมหาวิทยาลัย กลุมผูใชแรงงาน และกลุม 
ส่ือมวลชน อยางไรกต็าม เหตุผลสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหกลุมทหารยังเติรกมีความสัมพันธเปน
พเิศษกบักลุมอาจารยนิดา ก็คือ ผูที่ทํ าหนาที่เชื่อมประสานกลุมทั้งสอง อันไดแก นายทินพันธุ  
นาคะตะ และนายแสง สงวนเรือง เปนผูที่กลุมทหารยังเตริกใหความไวเนื้อเชื่อใจ นายทินพันธุ  
นาคะตะ เปนนกัเรยีนนายรอย จ.ป.ร. รุนที่ 7 ซึ่งเปนรุนเดียวกับแกนนํ าของกลุมทหารยังเติรก  
แตไดผันตวัเองออกสูวงวิชาการนอกรั้วทหารในภายหลัง นายแสง สงวนเรือง นั้นเลาก็เปนผูที่กลุม
ทหารยังเติรกเชื่อมั่นในความจริงใจและเคารพความคิดเห็น ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนา
ประหลาดใจที่คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเปรม 1 ไดรับการสนับสนุนทางการ
เมอืงจากกลุมทหารยังเตริกอยางเต็มที่

ในขณะที่กลุ มทหารยังเติรกมีความไวเนื้อเชื่อใจในคณะที่ปรึกษาของนายก 
รัฐมนตร ี แตกลุมนี้กลับเฝามองพฤติกรรมของทีมงานนายบุญชู โรจนเสถียรดวยความไมไววางใจ 
ความไมไววางใจดังกลาวนี้ ข้ึนถึงจุดสุดยอดเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ าตาล จนถึงขั้นตองนํ า 
นํ ้าตาลทรายเขาจากตางประเทศ กลุมทหารยังเตริกไมรีรอในการแสดงความไมไววางใจ ดวยการ
ยืน่บนัทกึถึงนายกรัฐมนตรี

มติรรวมรบ  ศัตรูรวมรัฐบาล
ดังไดกลาวแลววา พรรคกิจสังคมไมสามารถกุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจ 

ทัง้หมดในยุครัฐบาลเปรม 1 โดยตองยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม
แกพรรคชาตไิทย แมวาพรรคกิจสังคมจะมีคนของตนดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการในกระทรวง
ทั้งสอง แตคนเหลานี้มีฐานะเปนเพียงผูสอดแนม โดยที่ไมสามารถเขาไปมีบทบาทในการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่สํ าคัญ
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ตลอดยุครัฐบาลเปรม 1 มีรูปธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงทางการเมือง
และผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางพรรคกิจสังคมกับพรรคชาติไทยหลายตอหลายกรณี  
พรรคการเมอืงทัง้สองตางจองจับผิดกัน และดํ าเนินการปดแขงปดขาซึ่งกันและกัน เมื่อการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจในความรับผิดชอบของพรรคหนึ่งพรรคใดเกิดขอผิดพลาด พรรคคู ตอสู 
ก็จะกระพือขาวโจมตีกันทันที และพรรคทั้งสองตางพากันใชส่ือมวลชนเปนเครื่องมือในการนี้ 
อยางเต็มที่ การสาดโคลนซึ่งกันและกันจบลงดวยกรณี “เทเลก็ซนํ้ ามันอัปยศ” และนํ ามาซึ่งจุดจบ
ของรัฐบาลเปรม 1

ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางพรรคกิจสังคมกับพรรคชาติไทย ไมเพียง
แตจะทํ าใหพรรคการเมืองทั้งสองดํ าเนินการปดแขงปดขาซึ่งกันและกันเทานั้น หากทวายังมีการ 
ยื้อแยงการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอคะแนนเสียงทางการเมืองอีกดวย ดังเชน 
การยื้อแยงงานประกัน/พยุงราคาขาว ซึ่งจบลงดวยชัยชนะของพรรคกิจสังคม อันเปนเหตุให 
องคการคลังสินคามีบทบาทในการบริหารงานดังกลาวนี้แทนองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งอยู
ภายใตการกํ ากับของพรรคชาติไทย

บทเรยีนจากรัฐบาลรวม
การที่พรรคกิจสังคมไมสามารถยึดกุมบังเหียนการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 

ในรัฐบาลเปรม 1 ไดทั้งหมด นับเปนเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหการบริหารนโยบายเศรษฐกิจตลอด 
ยคุดงักลาวนีเ้ปนไปโดยไรเอกภาพ ความไรเอกภาพในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากกลวิธี
การแบงแยกและปกครองของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งใหทีมงานของนายบุญชู โรจนเสถียร
กับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกลั่นกรองขอเสนอของกันและกัน ความขัดแยงระหวาง 
คณะบคุคลทั้งสองทํ าใหแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1 ไรเอกภาพ

ไมเพียงแตแนวนโยบายเศรษฐกิจจะไรเอกภาพเทานั้น หากทวาการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจก็ไรเอกภาพดวย ความไรเอกภาพในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมีทั้งระดับ
ระหวางกระทรวง และระดับภายในกระทรวงเดียวกัน ความไรเอกภาพในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางกระทรวงเกิดจากขอเท็จจริงที่วา การบริหารนโยบายเศรษฐกิจตกอยูในความ 
รับผิดชอบของพรรคและกลุมการเมืองตางพรรคตางกลุมกัน สวนความไรเอกภาพระดับภายใน
กระทรวงเกิดจากขอเท็จจริงที่วา พรรคกิจสังคมไดสงคนของตนเขาไปสังเกตการณและจับผิดการ
บริหารงานของพรรคชาติไทย จนในบางครั้งเกิดความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรี
ชวยวาการ

ทามกลางความขัดแยงและความไมไววางใจซึ่งกันและกันระหวางกลุมการเมือง
ตางๆในรฐับาลเปรม 1 ดังที่กลาวมาขางตนนี้ ยอมเปนการยากลํ าบากที่ทีมงานนายบุญชูจะนํ า
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สยามรฐันาวาฝามรสุมเศรษฐกิจออกไปได ในดานหนึ่งนั้น ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร
มไิดรับการหนนุเนือ่งจากพรรคกิจสังคมเทาที่ควร ในอีกดานหนึ่ง ทีมงานดังกลาวนี้ตองเผชิญกับ
ปญหาความขัดแยงที่มีกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและพรรคชาติไทย นอกจากนี้ การที่
กลุมทหารยังเติรกซึ่งทรงอํ านาจในขณะนั้นจับตามองทีมงานนายบุญชูดวยสายตาอันไมเปนมิตร 
ท ําใหทมีงานนายบญุชดํู าเนินนโยบายเศรษฐกิจบนฐานอํ านาจทางการเมืองอันงอนแงนอีกดวย

แมวาบรรยากาศความขัดแยงและความไมไววางใจดังกลาวขางตนนี้จะมีสวน 
ท ําใหการบรหิารนโยบายเศรษฐกิจในยุครัฐบาลเปรม 1 ประสบความลมเหลว แตปจจัยดังกลาวนี้
กย็งัส ําคัญไมเทากับความไรเดียงสา อวชิา และความทิฐิโดยไมสมควรของทีมเศรษฐกิจของนาย
บุญชู โรจนเสถียรเอง1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2529
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