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 ระฆงัยกแรก – ใครใหญใครอยู
ในทันทีที่นายบุญชู โรจนเสถียรดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2523 ภารกิจในเบื้องแรก ไดแก การรางแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงตอรัฐสภา  
พลนัความขัดแยงระหวางทีมเศรษฐกิจของนายบุญชูกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ปะทุข้ึน  
ในเมือ่ปรัชญาพืน้ฐานในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจแตกตางกันเกือบโดยสิ้นเชิง

ทีป่รึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอันมีนายไพจิตร เอื้อทวีกุลเปนผูนํ าตองการ
เนนการแกปญหาความยากจน การกระจายรายไดใหมีความทัดเทียมกันมากขึ้น และการขจัดการ
ผูกขาดที่มีอยูในอตุสาหกรรมตางๆ

แตปรัชญาการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวนี้ไมเปนที่ยอมรับของทีม
เศรษฐกจินายบญุชู เพราะเปาหมายหลักที่คณะบุคคลดังกลาวนี้ตองการ ก็คือ การเรงรัดใหระบบ
เศรษฐกิจเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปอีก

ความขัดแยงในปรัชญาพื้นฐานของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางทีม
เศรษฐกิจของพรรคกิจสังคมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกลาวนี้สรางความกระอักกระอวนแก 
พลเอกเปรม ติณสูลานนทไมนอย เพราะยังไมทันที่รัฐบาลจะไดรับความไววางใจจากรัฐสภา  
ความขัดแยงภายในคณะรัฐบาลก็เกิดขึ้นแลว

จากคํ าบอกเลาของนายไตรรงค สุวรรณคีรีตอที่ประชุมทางวิชาการในคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวลาตอมา ชวยใหทราบวา เมื่อรางแนวนโยบายของ
คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไมสอดคลองตองกันกับทีมเศรษฐกิจของพรรคกิจสังคม  
ทัง้สองฝายกไ็ดพบปะหารือกันเพื่อหาขอยุติอันพอประนีประนอมกันได แตเนื่องจากเปาหมายหลัก
ของการด ําเนนินโยบายไมตรงกัน การหารือจึงตองกินเวลามากกวาที่ควร โดยที่ฝายคณะที่ปรึกษา
ของนายกรัฐมนตรีมีผูนํ าทางทหารทานหนึ่งรวมพบปะดวย ซึ่งเปนที่เขาใจวา คือ พลเอกสัณห  
จติรปฏิมาในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

แมวาคํ าแถลงนโยบายรัฐบาลที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทนํ าเสนอตอรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2523 จะไดรับความเห็นชอบก็ตาม แตรองรอยแหงความขัดแยงยังคง 
ปรากฏอยู กอนหนานั้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ศกเดียวกัน พลเอกเปรมไดปราศรัยตอประชาชน
ความตอนหนึ่งวา “… ปญหาหลกัของชาติที่จะตองคิดแกไขอยางจริงจังและรีบดวน คือ ปญหา
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ความยากจน ความขาดแคลนแรนแคนของพี่นองชาวไทย ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ…”  
ซึง่เปนทีเ่ขาใจวา  บุคคลในคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปนผูรางคํ าปราศรัยนี้ให

แตในค ําแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2523 พลเอกเปรมกลาววา 
“… รัฐบาลนี้กํ าหนดเปาหมายรวมในการบริหารงานดานเศรษฐกิจไววา จะยกระดับมาตรฐาน
ความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น อีกทั้งใหมีความแตกตางกันนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน…”
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลตองการใหมีการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่ในขณะเดียวกัน  
กต็องการใหการกระจายรายไดมีความทัดเทียมกันมากขึ้น

อยางไรกต็าม เมื่ออานคํ าแถลงนโยบายทั้งฉบับแลว เปนที่เขาใจไดวา การจํ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเปนเปาหมายหลักของการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ไมมีการเนนถึง
ปญหาความยากจน ไมมีการเนนถึงการพัฒนาชนบท แมจะมีการกลาวถึงการกระจายรายได 
ใหเปนธรรม ก็เปนเพียงการกลาวใหเมื่อยปากเลนๆเทานั้น ทั้งนี้ไมปรากฏวามีการกลาวถึง
นโยบายภาษีอากรในฐานะที่เปนเครื่องมือในการชวยใหการกระจายรายไดมีความเปนธรรม 
มากขึ้นแตประการใด

ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียืนยันที่จะใหมีการปรับปรุง
โครงสรางภาษีอากร เพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได แตทีมเศรษฐกิจของ 
นายบญุชยูงัคงตองการใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการใหส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการ
ลงทนุของเอกชน อยางไรก็ตาม พลเอกเปรมโอนออนผอนตามทีมเศรษฐกิจนายบุญชูในประเด็นนี้ 
โดยมไิดกลาวถึงนโยบายภาษีอากรอยางกระจางชัด การตัดสินใจของพลเอกเปรมดังกลาวนี้สราง
ความผิดหวังแกสมาชิกบางคนในคณะที่ปรึกษาฯเปนอันมาก เพราะหลายคนคาดหวังไวลวงหนา
แลววา นายกรัฐมนตรีคนใหมจะไมยอมประนีประนอมในเรื่องที่เปนหลักการเชนนี้ แตการณ 
กห็าไดเปนเชนนั้นไม

ดังนี ้ จะเห็นไดวา เพียงเมื่อระฆังยกแรกดังกังวานขึ้นเทานั้น ทีมเศรษฐกิจของ
พรรคกิจสังคมก็ตองตะลุมบอนกับคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี แทนที่จะเก็บออมทรัพยากร
ไปตะลมุบอนกับมรสุมเศรษฐกิจที่กํ าลังรอคิวกระหนํ่ าระบบเศรษฐกิจไทยอยูแลว

ความขัดแยงวาดวยปรัชญาการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางทีมเศรษฐกิจ
พรรคกิจสังคมกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปรากฏขึ้นอีกยกหนึ่งเมื่อมีการพิจารณานโยบาย
การพัฒนาชนบท ทั้งนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีความเห็นวา 
ปญหาความยากจนและการพัฒนาชนบทเปนเรื่องที่รัฐบาลควรจะมีนโยบายโดยชัดเจน จึงได 
แตงตัง้คณะท ํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีนายเสนห จามริกเปนประธาน เมื่อขอเสนอเกี่ยวกับแผน
การพัฒนาชนบทเขาสู การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นายบุญชูคัดคาน 
แผนงานดงักลาวนี ้ โดยอางวา นโยบายผันเงินสูชนบทก็เพียงพอที่จะพัฒนาชนบทแลว อยางไร 
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ก็ตาม พลเอกเปรมไดตัดสินใจที่จะยืนขางคณะที่ปรึกษาฯในกรณีนี้ ในเวลาตอมาจึงไดประกาศ
นโยบาย “ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท” เพือ่มอบเปนของขวัญแกประชาชนเนื่องในวารดิถีวันขึ้น
ปใหม 2524

นโยบายกับความเปนจริง
แมวารัฐบาลเปรม 1 จะสามารถประกาศแนวนโยบายเศรษฐกิจออกมาได   

แตโดยเหตุที่แนวนโยบายดังกลาวนี้เปนผลจากการประนีประนอมระหวางทีมเศรษฐกิจพรรค 
กจิสังคมกบัคณะทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี ประกอบกับทีมงานนายบุญชูเปนฝายปฏิบัติการ โดยที่
คณะทีป่รึกษาฯเปนเพียงฝาย ‘สอดแนม’ สังเกตการณเทานั้น ดังนั้น ทีมงานนายบุญชูจึงสามารถ
เลอืกหยบิยกแนวนโยบายบางเรื่องไปดํ าเนินการกอน และละวางนโยบายบางเรื่องที่ตนไมชอบได

คํ าแถลงนโยบายรัฐบาลที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทเสนอตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 28 
มนีาคม 2523 มีเนื้อความตอนหนึ่งวา

“...จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี และจะขจัดการกระทํ าที่เปนการผูกขาด 
 ใหหมดไป โดยจะคํ านึงถึงผลประโยชนของประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนกลุมผูบริโภค 
 เปนส ําคญั และขณะเดียวกันก็จะใหความเปนธรรมแกผูผลิตและผูจํ าหนายดวย 
 ทัง้นี ้ โดยรฐัจะพยายามหลีกเลี่ยงการแทรกแซงหรือเขาดํ าเนินธุรกิจตางๆ เวนไว 
 แตจะมเีหตุจํ าเปนอันจะหลีกเลี่ยงไมไดเทานั้น …”

แมคํ าแถลงนโยบายจะระบุอยางชัดเจนวา “…จะขจัดการกระทํ าที่เปนการ 
ผูกขาดใหหมดไป…”  แตตลอดยุคสมัยรัฐบาลเปรม 1 ไมปรากฏวาไดมีการดํ าเนินนโยบาย 
ดังกลาวนี้อยางจริงจัง ทํ านองเดียวกัน แมจะมีการปาวประกาศนโยบายการกระจายรายได  
แตในขอเท็จจริงหาไดมีการดํ าเนินการในเรื่องนี้ไม ไมมีการปรับโครงสรางภาษีอากรเพื่อใหคนที่มี
ฐานะดแีบกรับภาระเพิ่มข้ึน  ซึ่งมิใชเร่ืองนาประหลาดใจแตประการใดในเมื่อทีมงานนายบุญชูลวน
แลวแตมาจากชนชั้นผูไดเปรีบในสังคม

ดังนั้น ความเปนจริงแหงการดํ าเนินนโยบายจึงไมตองตรงตามแนวนโยบาย 
ทีป่ระกาศไว

บรรษัทประเทศไทย
ประชาราษฎรเริ่มหยั่งลึกถึงแนวความคิดทางเศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชู 

โรจนเสถียรมากขึ้น เมื่อนายบุญชูประกาศแนวความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” ในเดือน
พฤษภาคม 2523
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ตามแนวความคิดดังกลาวนี้ นายบุญชูเสนอวา เราควรจะบริหารราชการแผนดิน
เสมือนหนึ่งการบริหารบริษัทธุรกิจ มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถเจริญเติบโตไดเร็วเทาที่
ควร ทัง้รัฐบาลควรจะประกาศแนวนโยบายอยางกระจางชัดวา จะเดินตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม โดยเปดโอกาสใหนายทุนเอกชนทั้งที่เปนนายทุนทองถิ่นและนายทุนตางดาวเขามา
ลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยอยางเต็มที่ ทั้งนี้โดยปราศจากทํ านบขวางกั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การสงเสรมิการลงทุนของเอกชนควรจะเปดกวางในทุกภาคเศรษฐกิจ แมแตกิจการสาธารณูปโภค 
การโทรคมนาคม การสรางถนหนทางและทุนพื้นฐานอื่นๆ ก็เปดประตูใหชาวตางประเทศเขามา 
ลงทนุได และในการสงเสริมใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนนั้น รัฐบาลควรจะขจจัดอุปสรรคตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ อันลาหลังและกอใหเกิดความลาชาเกินกวาที่ควร

พลันที่เสียงเพลง “บรรษัทประเทศไทย” ดังกระหึ่ม เสียงสวดชยันโตก็ตามมา
อยางที่คาดการณลวงหนาได แนวความคิดดังกลาวนี้ไดรับการตอตานอยางมากจากคณะ 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายในที่สาธารณะหลายตอหลายครั้ง สมาชิกบางคนใน 
คณะที่ปรึกษาฯไดประจัญหนาและประคารมกับสมาชิกบางคนในทีมงานนายบุญชูอยาง 
เผ็ดรอน

การปาวประกาศแนวความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” ชวยใหเราเขาใจ 
โดยชดัเจนวา แทที่จริงนั้น ปรัชญาพื้นฐานในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของทีมงานนายบุญชู  
ก็คือ การใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสุดจิตสุดใจ  
ไมมีอรรถาธิบายใดๆที่จะชี้ใหเห็นวา บรรษัทประเทศไทยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชนบท
อยางไร จะเกื้อกูลตอการแกปญหาความยากจนและความไมเปนธรรมในการกระจายรายได 
หรือไม  และจะเอื้ออํ านวยตอการขจัดสายใยแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยเพียงใด

หากจะวิเคราะหใหถึงที่สุดแลว เราจะเห็นไดวา ทีมเศรษฐกิจพรรคกิจสังคม 
มิไดใหความสํ าคัญแกการพัฒนาชนบท การแกปญหาความยากจนและความไมเปนธรรมในการ
กระจายรายได ตลอดจนการขจัดการผูกขาดเลย ส่ิงที่คณะบุคคลดังกลาวนี้สนใจก็คือ การจํ าเริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจเทานั้น

แตการสงเสริมและเปดประตูใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนอยางเสรีตามแนว
ความคดิวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางมาก ดูเหมือนวา ทีม
เศรษฐกจิของพรรคกิจสังคมภายใตการนํ าของนายบุญชู โรจนเสถียรจะมองไมเห็นพิษภัยจากการ
ลงทุนของชาวตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบรรษัทระหวางประเทศ ส่ิงที่คณะบุคคล 
ดังกลาวนี้มองเห็นก็คือ ดานดีเพียงดานเดียวของการลงทุนจากตางประเทศที่จะเสริมสงใหระบบ
เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยไมคํ านึงแมแตนอยวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะตกอยู 
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ใตอิทธิพลการครอบงํ าของบรรษัทระหวางประเทศหรือไม และบรรษัทระหวางประเทศจะดูดซับ
สวนเกนิทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจไทยมากนอยเพียงใด

ทายที่สุด ขอเสนอที่วา เราควรจะบริหารราชการแผนดินเสมือนหนึ่งการบริหาร
บริษัทธุรกิจก็เปนที่วิพากษวิจารณไมนอย ดูเหมือนวา นายบุญชูจะมิไดตระหนักวา เปาหมาย 
การดํ าเนินงานของรัฐกิจกับธุรกิจเอกชนนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ธุรกิจเอกชนมุงหา
กํ าไรสูงสุดหรือเปาหมายสวนบุคคลอื่นๆ แตการดํ าเนินงานนโยบายของรัฐบาลมิไดมีกํ าไรสูงสุด
เปนเปาหมาย หากแตมุงสรางเสริมสวสัดิการสงูสุดแกสังคม การบริหารรัฐกิจจึงแตกตางจากการ
บริหารธุรกิจเอกชนในสาระสํ าคัญ

วรีชนเอกชน
ความเขาใจในแนวความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” ของนายบุญชู  

โรจนเสถียรเปนประโยชนอยางมากในการวิเคราะหทวงทํ านองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของ
ทีมงานพรรคกิจสังคม แตการประโคมความคิดดังกลาวนี้กลับเปนดาบสองคม ในดานหนึ่ง  
การเผยแพรแนวความคิดวาดวย “บรรษัทประเทศไทย” อาจมีประโยชนในการชวยใหประชาชน 
เขาใจปรัชญาพื้นฐานในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และหากประชาชนยอมรับ
ปรัชญาพื้นฐานดังกลาวนี้ การผลักดันนโยบายตางๆก็อาจเปนไปไดดวยดี แตในอีกดานหนึ่งนั้น 
การประโคมความคิดในเรื่องนี้กลับทํ าใหผู นํ าฝายทหารจับตามองทีมงานของนายบุญชู 
ดวยสายตาหวาดระแวงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา ความรูสึกชาตินิยมในหมูผูนํ าฝายทหารมีอยู 
หานอยไม การเปดประตูใหชาวตางชาติเขามาลงทุนโดยเสรีอาจทํ าใหประเทศชาติตองสูญเสีย
อธิปไตยทางเศรษฐกิจในที่สุด ความรูสึกทํ านองนี้ปรากฏอยูอยางนอยที่สุดก็ภายในกลุมทหาร 
ยังเติรก

ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ นายบุญชู โรจนเสถียรนํ าเสนอแนวความคิดวาดวย 
“บรรษัทประเทศไทย” ตอสาธารณชน โดยที่ไมผานการพิจารณาภายในพรรคกิจสังคมมากอน  
ดังนัน้  จงึเปนทีถ่กเถียงกันไดวา  นโยบาย “บรรษัทประเทศไทย” เปนนโยบายของพรรคกิจสังคม
หรือไม ดังไดกลาวแลววา ความสัมพันธสวนบุคคลระหวางนายบุญชู โรจนเสถียรกับ ม.ร.ว.  
คึกฤทธิ์ ปราโมช ทํ าใหนายบุญชูสามารถบริหารนโยบายเศรษฐกิจในนามของพรรคไดอยาง 
คอนขางเสรี และแทที่จริงแลว ความคิดเห็นสวนตัวของของนายบุญชูเองมีอิทธิพลครอบงํ า 
การทํ างานของทีมงานโดยสวนรวม หากจะกลาววา นายบุญชูมีลักษณะของวีรชนเอกชนก็คง 
ไมผิดนัก

ในหมูรัฐมนตรีเศรษฐกิจในทีมงานของนายบุญชู มีเฉพาะนายอํ านวย วีรวรรณ 
เทานั้นที่มีความสัมพันธในฐานะผูรวมงานที่มีความเทียมบาเทียมไหลกันอยางแทจริง สวน 
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รัฐมนตรคีนอืน่ๆมฐีานะเพียงผูอยูใตบังคับบัญชา ภายใตสภาพความสัมพันธดังกลาวนี้ จึงเปนการ
ยากที่จะมีการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายบุญชูอยางถึงรากถึงโคน ดวยเหตุ 
นี้เอง การณจึงปรากฏตอมาวา เมื่อผูรวมงานบางคนของนายบุญชูไมสามารถทัดทานนโยบาย 
บางเรื่องที่นายบุญชูเสนอไว และเห็นวา ความเสียหายอาจเกิดแกระบบเศรษฐกิจไทยได  
จึงในที่สุดมักจะกระซิบใหที่ปรึกษาบางคนของนายกรัฐมนตรีหาทางทัดทานและยับยั้งไว สมาชิก
คณะทีป่รึกษาฯในรัฐบาลเปรม 1 ยืนยันวา  กรณีเชนวานี้ไดเกิดขึ้นหลายตอหลายครั้ง

ความดึงดันที่จะดํ าเนินนโยบายเพื่อใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตเพียงถายเดียว 
ทํ าใหนโยบายการคลังในยุครัฐบาลเปรม 1 มีลักษณะเปนนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม  
ซึง่ในทีสุ่ดแลวไดกอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังในเวลาตอมา1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 มกราคม 2529
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