วิพากษรฐั บาลเลิก ‘วิสยั ทัศนฝนหวาน’

‘อานันท’ ฟนธง ศก. ไทยฟุบ ๕ ป
วิสัยทัศนตองอยูใ นกรอบความจริง ไมใชมองแตสิ่งที่อยากเห็น หรือเขาขางตัวเอง
“อานันท” ระบุ วินาศกรรมสหรัฐทําเศรษฐกิจไทยทรุดนาน ๕ ปถึงจะฟน แนะรัฐบาลตอง
ทําการบานมากขึ้น เลิกนิสัย “วิสัยทัศนฝนหวาน” ยอมรับความจริง รับฟงมากขึ้น หวังผลประโยชน
ทางการเมืองใหนอยลง ตีกนั การเมืองแกรฐั ธรรมนูญตองไมถอยหลังเขาคลอง อัดสือ่ อยูภ ายใตองุ
มือรัฐบาลและกองทัพ
นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ กลาวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมืองไทยในทัศนะของอานันท” จัดโดยศิษยเกาวิทยาลัยปอง
กันราชอาณาจักรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุน ที่ ๔๒ และหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาค
รัฐรวมเอกชนรุน ที่ ๑๒ วา
ภายหลังจากเหตุการณกอ วินาศกรรมในสหรัฐเมือ่ วันที่ ๑๑ ก.ย. ที่ผานมา จะกระทบตอ
เศรษฐกิจไทยและไมสามารถฟนตัวไดภายใน ๔-๕ ปนี้
ดังนั้นใครที่คิดวาเศรษฐกิจจะฟนภายใน ๑-๒ ป คงตองผิดหวัง แตประเด็นสําคัญอยูท ร่ี ฐั
บาลจะมียุทธศาสตรอยางไรในการแกปญหา
โดยตนคิดวารัฐบาลตองทําการบานมากกวานี้ ตองกลาเผชิญหนากับความจริง และรับฟง
มากกวานี้ รวมถึงตองคิดใหมาก และหวังประโยชนทางการเมืองใหนอยกวานี้
“วิสัยทัศนตองอยูในกรอบของความเปนจริงไมเชนนั้นวิสัยทัศนจะกลายเปนฝนหวาน
สถานการณที่แทจริง จะตองรับทราบและรับรูอ ยูต ลอด ไมใชมองแตสง่ิ ทีเ่ ราอยากเห็นหรืออยากให
เปน มองรูปการณแลวเขาขางตัวเอง” นายอานันทกลาว
เชื่อบึม้ สหรัฐทําสงออกไทยลําบากหนัก
เขาเห็นวาสงครามที่เกิดขึ้น จะทําใหเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเร็วและแรงมากขึ้น ลุกลามไป
ถึงญี่ปุน สิงคโปรและไตหวัน ซึ่งเปนเพื่อนบานของไทย ยุทธศาสตรของไทยที่เคยพึ่งพาการสง

ออกจะยากลําบากมากขึ้น เมือ่ ตลาดใหญกาลั
ํ งซื้อลด ยกเวนประเทศจีนที่กระทบนอยที่สุด ดังนัน้
ยุทธศาสตรการสงออกตองถูกปรับปรุงโดยการเพงเล็งเฉพาะอุตสาหกรรมที่เรามีความไดเปรียบ
ปญหาสวนใหญผลผลิตอุตสาหกรรมสวนเกิน
นายอานันท กลาววารัฐบาลที่ผานมาพยายามทําใหเกิดบรรษัทภิบาลในภาคอุตสาหกรรม
แตไมไดเปนหลักประกันวาบริษัทเหลานี้ ที่เคยประสบภาวะวิกฤติจะฟนตัวไดเร็วกวา ๔-๕ ปที่ผาน
มา ระบบสินเชื่อของไทยพังอยางละเอียด ทั้งสินเชื่อที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีกาลั
ํ งการ
ผลิตสวนเกินจํานวนมาก
ตัวอยางเชน เหล็กเสน ความตองการในประเทศ ๑๘ ลานตัน แตกาลั
ํ งการผลิตสูงถึง ๕๐
ลานตัน กระดาษ ความตองการ ๔ แสนตัน กําลังการผลิตสูงถึง ๑ ลานตัน เม็ดพลาสติก ความ
ตองการ ๑ ลานตัน แตผลิตไดถึง ๒ ลานตัน รัฐบาลตองมาคิดวาผลผลิตสวนเกินเหลานี้ จะสงออก
ไดอยางไร ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยเชนนี้
ในสวนของภาคธนาคารก็ไมใชที่พึ่งพิงของภาคอุตสาหกรรม เพราะธนาคารกําลังคิด และ
ทําอยางเงียบ ๆ ไมใหประชาชนนําเงินมาฝาก เพราะเขาปลอยกูไมได โครงการใหม ๆ ก็ไมมี เงินลง
ทุนใหมก็มีนอย ตอนนีจ้ งึ มีแตเงินออมจึงไมมเี งินลงทุน แมจะพยายามปรับโครงสรางหนีแ้ ตเปนแค
การเลื่อนเวลาลดดอกเบี้ย และแฮรคทั ไมใชการปรับโครงสรางธุรกิจอยางแทจริง
ดังนั้นในแตละภาคอุตสาหกรรมทัง้ ซีเมนต เหล็ก กระดาษและอื่น ๆ ควรปรับโครงสราง
เปนรายสาขา ไมใชปรับโครสรางแคการเงิน หรือหนีส้ นิ เพียงอยางเดียว เนื่องจากพายุของโลกาภิ
วัตนกําลังโหมเขามาอยางไมมีขอบเขต จึงตองพยายามสรางผลเสียใหนอยกวาเดิม
นอกจากนี้ ภาคธุรกิจตองมีการรวมกิจการกัน สวนภาครัฐบาลตองสรางแรงจูงใจใหคนชัน้
กลางและคนรวย ที่ฝากเงินไวกับธนาคารไปลงทุนในกลไกอื่น หรือสถาบันอื่นแทนที่จะฝาก
ธนาคารกินดอกเบี้ยเพียง ๒% อาจไปซื้อพันธบัตรประกันภัย กองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยรัฐบาล
ตองมีแรงจูงใจมากกวานี้
เชื่อ รธน. ฉบับนี้ดีที่สุดในโลก

สวนดานการเมืองรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชครบ ๔ ป วันที่ ๑๑ ต.ค. ที่ผานมา และในป
หนาจะครบ ๕ ป ซึ่งตองมีการแกไข แตตนยืนยันวาการแกตองไมถอยหลังเขาคลองหรือกลับไปหา
การเมืองแบบ ๗-๘ ปที่แลว เพราะองคกรระหวางประเทศบอกวารัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ ปนหนึง่ ใน
ฉบับที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้ จุดบกพรองมีอยูแ ตไมใชอยูท โ่ี ครงสราง เปนปญหาเรือ่ งถอยคําและ
แนวทางการปฏิบตั ขิ ององคกรอิสระทีม่ ปี ญ
 หาในกระบวนการสรรหา
กระบวนการสรรหามาจาก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่สภาผูแทนราษฎรเปนผูยกราง
ไมใชสภารางรัฐธรรมนูญ และ ส.ส. เหลานี้มาจากการเมืองระบบเกา แตเขากลับตองมาเขียนโครง
สรางใหม จึงไมอยากบอกวา ส.ส. เหลานีเ้ ปนจําเลย ดังนัน้ ถาจะแกรฐั ธรรมนูญ ตองแกท่ี พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญมากทีส่ ดุ
อัดสื่ออยูใตอาณัติรัฐบาล-กองทัพ
นอกจากนัน้ สิ่งที่นายอานันทเปนหวงก็คือ แมกองทัพจะไมเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองแลว
แตยังไมทิ้งเวทีการทําธุรกิจ รัฐธรรมนูญใหมมมี าตราสงเสริมเสรีภาพของสือ่ แตสอ่ื ปจจุบนั ยังอยู
ภายใตรัฐบาลและกองทัพ ควรจะตองลดลงในระดับใดไดหรือไม คลื่นความถี่ที่อยูในอาณัติของรัฐ
บาลและกองทัพจะทําอยางไรในอนาคต
กระบวนการปฏิรูปการเมืองจําเปนตองอาศัยสือ่ ทีเ่ ปนอิสระในการเสนอขาวตามขอเท็จจริง
มากกวานี้ ตนเชือ่ วาปญหานีม้ ที างออก แตตองเปลี่ยนปรัชญาความคิดของทั้งสองฝายใหคลายคลึง
กัน “การทุบหมอขาวโดยฉับพลันคงทําไมได แตอยางนอยควรมีจดุ เริม่ ตน” นายอานันทยาํ้
รัฐธรรมนูญ ๑๕ ฉบับที่ผานมา เขียนโดยผูม อี ํานาจ แตเมือ่ ๔ ปกอนเขียนโดยคนสามัญทํา
ใหเกิดการตื่นตัว เพราะพลเรือนรูส กึ เปนเจาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กระทั่งนักการเมืองบางคนที่คัด
คาน ยังตองยอมจํานน แตตนกลัววาเปนเพียงการซื้อเวลา ไมไดเปลี่ยนจิตใจเดิม เพราะรัฐธรรมนูญ
นี้ทําใหเขาเสียประโยชน ทําใหคอรัปชั่นยากขึ้น
ชี้เหตุการณเดือนตุลาบทเรียนสําคัญ
สวนเหตุการณเมือ่ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ และ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ คือจุดเริม่ ตนจุดพลิกผันของ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยอยางแทจริง โดยเฉพาะ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙ เปนเหตุการณทส่ี ยดสยอง
และตนจะไมมีวันลืม แตเราตองถามตัวเองวาไมลมื เพราะอะไร

สวนตนไมลืมแตก็ไมใชเพื่อการลางแคนหรืออาฆาตพยาบาท แตไมลืมเพราะถือเปน
ประวัติศาสตรทแ่ี ทจริงของชาติไทย หากวิเคราะหใหดเี ราจะไดบทเรียน และเห็นความคิดอานของ
คนไทยบางกลุมอํานาจรัฐ ทีไ่ มตอ งการสูญเสียอํานาจโดยใชวิธีทาลายกลุ
ํ
มคนหัวกาวหนา คนไทย
ตองหาทางปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก

