
วิพากษรัฐบาลเลิก ‘วสิยัทัศนฝนหวาน’
‘อานันท’ ฟนธง ศก. ไทยฟุบ ๕ ป

วิสัยทัศนตองอยูในกรอบความจริง ไมใชมองแตสิ่งที่อยากเห็น หรือเขาขางตัวเอง

“อานันท” ระบุ วินาศกรรมสหรัฐทํ าเศรษฐกิจไทยทรุดนาน ๕ ปถึงจะฟน แนะรัฐบาลตอง
ท ําการบานมากขึ้น เลิกนิสัย “วิสัยทัศนฝนหวาน” ยอมรับความจริง รับฟงมากขึ้น หวังผลประโยชน
ทางการเมืองใหนอยลง ตีกันการเมืองแกรัฐธรรมนูญตองไมถอยหลังเขาคลอง อัดส่ืออยูภายใตอุง
มือรัฐบาลและกองทัพ

นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ กลาวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมืองไทยในทัศนะของอานันท” จัดโดยศิษยเกาวิทยาลัยปอง
กันราชอาณาจักรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี ๔๒ และหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาค
รัฐรวมเอกชนรุนท่ี ๑๒ วา

ภายหลังจากเหตุการณกอวินาศกรรมในสหรัฐเม่ือวันท่ี ๑๑ ก.ย. ที่ผานมา จะกระทบตอ
เศรษฐกิจไทยและไมสามารถฟนตัวไดภายใน ๔-๕ ปนี้

ดังน้ันใครที่คิดวาเศรษฐกิจจะฟนภายใน ๑-๒ ป คงตองผิดหวัง แตประเด็นสํ าคัญอยูท่ีรัฐ
บาลจะมียุทธศาสตรอยางไรในการแกปญหา

โดยตนคิดวารัฐบาลตองท ําการบานมากกวานี ้ ตองกลาเผชิญหนากับความจริง และรับฟง
มากกวาน้ี รวมถึงตองคิดใหมาก และหวังประโยชนทางการเมืองใหนอยกวานี้

“วิสัยทัศนตองอยูในกรอบของความเปนจริงไมเชนน้ันวิสัยทัศนจะกลายเปนฝนหวาน 
สถานการณที่แทจริง จะตองรับทราบและรับรูอยูตลอด ไมใชมองแตส่ิงท่ีเราอยากเห็นหรืออยากให
เปน มองรูปการณแลวเขาขางตัวเอง” นายอานันทกลาว

เชื่อบึม้สหรัฐทํ าสงออกไทยลํ าบากหนัก

เขาเห็นวาสงครามที่เกิดขึ้น จะท ําใหเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเร็วและแรงมากขึ้น ลุกลามไป
ถึงญ่ีปุน สิงคโปรและไตหวัน ซึ่งเปนเพื่อนบานของไทย ยุทธศาสตรของไทยที่เคยพึ่งพาการสง



ออกจะยากล ําบากมากขึ้น เม่ือตลาดใหญกํ าลังซื้อลด ยกเวนประเทศจีนที่กระทบนอยที่สุด ดังน้ัน
ยุทธศาสตรการสงออกตองถูกปรับปรุงโดยการเพงเล็งเฉพาะอุตสาหกรรมที่เรามีความไดเปรียบ

ปญหาสวนใหญผลผลิตอุตสาหกรรมสวนเกิน

นายอานันท กลาววารัฐบาลที่ผานมาพยายามทํ าใหเกิดบรรษัทภิบาลในภาคอุตสาหกรรม 
แตไมไดเปนหลักประกันวาบริษัทเหลานี ้ที่เคยประสบภาวะวิกฤติจะฟนตัวไดเร็วกวา ๔-๕ ปที่ผาน
มา ระบบสินเชื่อของไทยพังอยางละเอียด ทั้งสินเชื่อที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีก ําลังการ
ผลติสวนเกินจํ านวนมาก

ตัวอยางเชน เหล็กเสน ความตองการในประเทศ ๑๘ ลานตัน แตกํ าลังการผลิตสูงถึง ๕๐ 
ลานตัน กระดาษ ความตองการ ๔ แสนตัน กํ าลังการผลิตสูงถึง ๑ ลานตัน เม็ดพลาสติก ความ
ตองการ ๑ ลานตัน แตผลิตไดถึง ๒ ลานตัน  รัฐบาลตองมาคิดวาผลผลิตสวนเกินเหลานี ้จะสงออก
ไดอยางไร ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยเชนนี้

ในสวนของภาคธนาคารก็ไมใชที่พึ่งพิงของภาคอุตสาหกรรม เพราะธนาคารกํ าลังคิด และ
ทํ าอยางเงียบ ๆ ไมใหประชาชนนํ าเงินมาฝาก เพราะเขาปลอยกูไมได โครงการใหม ๆ ก็ไมม ีเงินลง
ทุนใหมก็มีนอย ตอนน้ีจึงมีแตเงินออมจึงไมมีเงินลงทุน แมจะพยายามปรับโครงสรางหน้ีแตเปนแค
การเลื่อนเวลาลดดอกเบี้ย และแฮรคัท ไมใชการปรับโครงสรางธุรกิจอยางแทจริง

ดังน้ันในแตละภาคอุตสาหกรรมท้ังซีเมนต เหล็ก กระดาษและอ่ืน ๆ ควรปรับโครงสราง
เปนรายสาขา ไมใชปรับโครสรางแคการเงิน หรือหน้ีสินเพียงอยางเดียว เนื่องจากพายุของโลกาภิ
วัตนกํ าลังโหมเขามาอยางไมมีขอบเขต จึงตองพยายามสรางผลเสียใหนอยกวาเดิม

นอกจากน้ี ภาคธุรกิจตองมีการรวมกิจการกัน สวนภาครัฐบาลตองสรางแรงจูงใจใหคนช้ัน
กลางและคนรวย ที่ฝากเงินไวกับธนาคารไปลงทุนในกลไกอ่ืน หรือสถาบันอ่ืนแทนที่จะฝาก
ธนาคารกินดอกเบี้ยเพียง ๒% อาจไปซื้อพันธบัตรประกันภัย กองทุนบ ําเหน็จบํ านาญ โดยรัฐบาล
ตองมีแรงจูงใจมากกวานี้

เชื่อ รธน. ฉบับนี้ดีที่สุดในโลก



สวนดานการเมืองรัฐธรรมนูญมีผลบงัคับใชครบ ๔ ป วันท่ี ๑๑ ต.ค. ที่ผานมา และในป
หนาจะครบ ๕ ป ซึ่งตองมีการแกไข แตตนยืนยันวาการแกตองไมถอยหลังเขาคลองหรือกลับไปหา
การเมืองแบบ ๗-๘ ปที่แลว เพราะองคกรระหวางประเทศบอกวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนหน่ึงใน
ฉบับที่ดีที่สุดในโลกในขณะน้ี จุดบกพรองมีอยูแตไมใชอยูท่ีโครงสราง เปนปญหาเร่ืองถอยคํ าและ
แนวทางการปฏิบัติขององคกรอิสระท่ีมีปญหาในกระบวนการสรรหา

กระบวนการสรรหามาจาก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่สภาผูแทนราษฎรเปนผูยกราง
ไมใชสภารางรัฐธรรมนูญ และ ส.ส. เหลานี้มาจากการเมืองระบบเกา แตเขากลับตองมาเขียนโครง
สรางใหม จึงไมอยากบอกวา ส.ส. เหลาน้ีเปนจํ าเลย ดังน้ันถาจะแกรัฐธรรมนูญ ตองแกท่ี พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญมากท่ีสดุ

อัดสื่ออยูใตอาณัติรัฐบาล-กองทัพ

นอกจากน้ัน สิ่งที่นายอานันทเปนหวงก็คือ แมกองทัพจะไมเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองแลว 
แตยังไมทิ้งเวทีการทํ าธุรกิจ รัฐธรรมนูญใหมมีมาตราสงเสริมเสรีภาพของสือ่ แตส่ือปจจุบันยังอยู
ภายใตรัฐบาลและกองทัพ ควรจะตองลดลงในระดับใดไดหรือไม คลื่นความถี่ที่อยูในอาณัติของรัฐ
บาลและกองทัพจะท ําอยางไรในอนาคต

กระบวนการปฏิรูปการเมืองจํ าเปนตองอาศัยส่ือท่ีเปนอิสระในการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
มากกวาน้ี ตนเช่ือวาปญหาน้ีมีทางออก แตตองเปลี่ยนปรัชญาความคิดของทั้งสองฝายใหคลายคลึง
กัน “การทุบหมอขาวโดยฉับพลันคงท ําไมได แตอยางนอยควรมีจุดเร่ิมตน” นายอานันทยํ ้า

รัฐธรรมนูญ ๑๕ ฉบับที่ผานมา เขียนโดยผูมีอํ านาจ แตเม่ือ ๔ ปกอนเขียนโดยคนสามัญท ํา
ใหเกิดการต่ืนตัว เพราะพลเรือนรูสึกเปนเจาของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี กระทั่งนักการเมืองบางคนที่คัด
คาน ยังตองยอมจํ านน แตตนกลัววาเปนเพียงการซื้อเวลา ไมไดเปลี่ยนจิตใจเดิม เพราะรัฐธรรมนูญ
น้ีทํ าใหเขาเสียประโยชน ท ําใหคอรัปชั่นยากขึ้น

ชี้เหตุการณเดือนตุลาบทเรียนส ําคัญ

สวนเหตุการณเม่ือวันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ และ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ คือจุดเร่ิมตนจุดพลิกผันของ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยอยางแทจริง โดยเฉพาะ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ เปนเหตุการณท่ีสยดสยอง
และตนจะไมมีวันลืม แตเราตองถามตัวเองวาไมลืมเพราะอะไร



สวนตนไมลืมแตก็ไมใชเพื่อการลางแคนหรืออาฆาตพยาบาท แตไมลืมเพราะถือเปน
ประวัติศาสตรท่ีแทจริงของชาติไทย หากวิเคราะหใหดีเราจะไดบทเรียน และเห็นความคิดอานของ
คนไทยบางกลุมอํ านาจรัฐ ท่ีไมตองการสูญเสียอํ านาจโดยใชวิธีท ําลายกลุมคนหัวกาวหนา คนไทย
ตองหาทางปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก


