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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนเมษายน 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 จนปจจุบัน ตามหนังสือสัญญาใหทุนเลขที่ RDG
01/0004/2543
ทานทีส่ นใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต ขอเชิญที่เว็บไซตของ สกว. ชื่อ
http://www.trf.or.th/ttmp/index.htm

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 พฤษภาคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
เมษายน 2544
---------------

ระยะผานที่ยากลําบาก: จับตาสถานการณพลังงาน
เหตุการณในเดือนเมษายน 2544 สงสัญญาณวาประเทศไทยคงตองเผชิญกับระยะผานที่ยาวนานและยาก
ลําบาก ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเดือนนี้ลดลงอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 เชนเดียวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น
ไมวาจะเปนการสงออก ภาระหนี้สาธารณะ และหนี้เสีย คาเงินบาทที่ออนตัวลงไป ดุลการชําระเงิน การลงทุนภายใน
ประเทศ สัญญาณความยากลําบากเหลานี้ลดทอนความตื่นตาในผลงานและการบริหารเชิงรุกของรัฐบาลชุดใหมอยาง
เห็นไดชัด เชนเกิดเสียงวิจารณวาการจัดประชุมปฏิบัติการหรือ “เวิรกชอพ” นั้นมากไปแลว บางบอกใหเรงลงมือทําโดย
ไมตองประชุมมาก
เสียงวิจารณดังกลาวอาจเปนการดวนพูด แตก็ชี้ใหเห็นถึงความจํากัดของการบริหารเชิงรุกวาไมสามารถแก
ปญหาทุกอยางไดในเวลาอันสั้น การประชุมปฏิบัติการหรือเวิรกชอพเปนเรื่องของการนําปญหามาวางหรือตีแผบนโตะ
ตอหนาผูปฏิบัติงานหรือผูที่มีสวนไดเสียเพื่อหาขอสรุปในเชิงปฏิบัติและการติดตามผล การปฏิบัติแบบนี้มีขอดีหลาย
ประการไดแก 1) ประหยัดเวลาทั้งในการตีแผ ทําความเขาใจ และกําหนดมาตรการในการแกปญหา และในการแจงตอผู
ปฏิบัติงาน 2) เปนการขาม “อาณาจักร” ซึ่งมักเกิดขึ้นในระบบราชการหรือองคกรขนาดใหญ ชวยสรางการรวมมือในการ
ปฏิบัติงานใหงายขึ้น 3) แกปญหาไดทันกาลขึ้น 4) ฉวยโอกาสใหมไดดี 5) แกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดทันทวงที 6)
ปรับปรุงการกาวเดินใหเหมาะสมกับสถานการณไดงายขึ้น แตขอดีเหลานี้ก็ไมไดหมายความวาจะทําใหปญหาใหญ เชน
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่กลาวไดวากอความหายนะแกประเทศ หรือปญหาเชิงโครงสราง เชนความยากจน และยาเสพ
ติดไดรับการแกไขในฉับพลัน ขอดีเหลานี้อาจคาดหวังไดเพียงวาจะสามารถจัดการกับปญหาเหลานี้ไดเหมาะสมมีประ
สิทธิภาพขึ้น การทําเวิรกชอพนั้นในดานหนึ่งเปนเรื่องที่ตองทําตอเนื่องในปญหาที่เคยทํามาแลว ในอีกดานหนึ่งก็ยังมี
ปญหาของประเทศอีกมากที่ควรมาทําเวิรกชอพ เชนการปฏิรูปทางกฎหมาย การติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจ
เชน การตั้งองคการบริหารสวนทองถิ่นมี อบต. เปนตน การปฏิรูประบบราชการ การจัดการสิ่งแวดลอมมีเรื่องปาไม
เปนตน ปญหาความยากจนของประเทศ ปญหาแรงงานฯลฯ ปญหาเหลานี้ตองการคําตอบและการแกไขอยางเรงดวน
ทั้งสิ้น
เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 มีความเห็นพองกันวาประเทศจําตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเพื่อ
ความอยูรอดในศตวรรษใหม และดูจะมีความเห็นพองวาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหญนี้คงตองใชเวลาชวงหนึ่งที่เรียก
วาระยะผาน และโดยทั่วไปที่เรียกวาระยะผานนั้นมักมีความปนปวนผันผวนสูงและเผชิญกับความยากลําบากมากบาง
นอยบางตามสถานการณ สําหรับระยะเปลี่ยนผานของประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาถึงสถานการณโลกทั่วไปก็เห็นไดวา
นาจะเปนระยะเปลี่ยนผานที่ยาวนานและจะตองเผชิญกับความยากลําบากไมนอย
การเปลี่ยนผานที่นาจะยาวนานและมีความยากลําบากเนื่องจากเปนการเปลี่ยนผานจากประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนสูประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสวนรวม จากการพึ่งพาทุน เทคโนโลยี และตลาดตางประเทศมาเปนการพึ่งตน
เอง จากการเนนความเติบโตมาสูความยั่งยืน ซึ่งตองการความเพียรพยายาม ความมั่นคง และการรวมมืออยางจริงจัง
จึงจะทําใหระยะผานนี้ลุลวงดวยดี
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การเปลี่ยนผานมาสูประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสวนรวม มีองคกรอิสระตรวจสอบนั้น เมื่อเริ่มปฏิบัติก็มี
ปญหาไมนอย ในแงของความพอเหมาะพอควร เชน การเลือกตั้งซํ้าหลายครั้งโดยทั่วไปไมมีผลเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
การตรวจสอบที่ยากจะทั่วถึง ซึ่งกอใหเกิดภาพลักษณของการเลือกปฏิบัติ หรือการนําเกณฑใหมมาใชอยางทันทีตาม
การตัดสินใจของตน ในสหรัฐเองเมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญในพ.ศ.2324 ตองใชเวลาหลายสิบปเพื่อจัดความสัมพันธ
ที่เหมาะสมระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ และตองใชเวลาเกือบ 100 ปเพื่อที่จะเลิกทาส ซึ่งทําใหเจตนารมณตาม
รัฐธรรมนูญที่วาจะตองสงเสริมศักดิ์ศรีแหงปจเจกบุคคลพอเปนจริงขึ้น อยางไรก็ตาม ในประเทศกําลังพัฒนาที่เดินตาม
มาภายหลัง มักไมมีโชคดีทางเวลาเชนนั้น
ในดานการเปลี่ยนผานมาสูการพึ่งตนเองก็ตองเผชิญกับแรงกดดันอยางหนักของกลุมทุนนิยมโลกที่ตองการให
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเขารวมตลาดโลกที่พวกตนควบคุมอยู รวมทั้งภาวะความเปนจริงที่การลงทุนและการคา
ระหวางประเทศของไทยมีอัตราสูงราวรอยละ 85 ของผลิตภัณฑประชาติ และการผลิตสําคัญสวนหนึ่งครอบงําโดยทุน
ตางชาติและบางสวนปรากฏอิทธิพลของกลุมนี้เพิ่มขึ้น
ในดานการเปลี่ยนผานสูความยั่งยืนนั้นก็ตองเผชิญกับแรงกดดันที่จะตองเพิ่มการเติบโตหรือการกระตุน
เศรษฐกิจเพื่อไมใหเกิดภาวะชะลอตัวแรง และเพื่อใหมีเงินเพียงพอสําหรับการชําระหนี้
ในชวงเวลานี้คาดไดวาจะมีความขัดแยงและความเห็นแตกตางขึ้นมากมาย ทั้งในจุดมุงหมายใหญวาจะผาน
จากอะไรไปสูอะไร จังหวะกาวของการเดินวาเร็วไปชาไป จุดเนนหนักหรือการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตัวบุคคล
ผูปฏิบัติงาน ไปจนถึงวาแตละกาวเดินผลประโยชนจะตกอยูกับใคร แตปญหาใหญก็คือวาจะผานจากอะไรไปสูอะไร ที่
จะตองสรางความเห็นพองหรือฉันทามติในระดับหนึ่ง
คาดหมายวา ในสถานการณดังกลาว คงจะมีขาวสารจํานวนมากหลั่งไหลออกมา เปนหนาที่โดยตรงของ
ปญญาชน นักวิชาการ นักบริหารและสื่อมวลชนจะวิเคราะห สังเคราะหขาวสารเหลานี้ใหเปนความรูและภูมิปญญาของ
สังคม เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับกําหนดทิศทางและยางกาวที่เหมาะสมในการแกปญหา คาดหมายวาสื่อมวลชนจะเพิ่ม
ความสามารถและการแขงขันทางการวิเคราะหขาวและสถานการณที่แหลมคมและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ในเดือนเมษายนนี้มีสัญญาณบงชี้วาสถานการณพลังงานราคาแพงกําลังกลายเปนปญหาใหญที่จะกระทบตอ
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ ดังจะพบวานํ้ามันเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น มีการเตรียมปรับราคากาซหุงตมและคาไฟฟา ปญหานี้
สวนหนึ่งเกิดจากคาเงินบาทออนตัวเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ รวมทั้งการขาดอํานาจตอรองในตลาดพลังงานของโลก
แตปญหาอีกสวนหนึ่งอยูลึกกวานั้น และปรากฏทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ นั่นคือปญหาการผลิตพลังงานไมพอใช
รายงานของสํานักพลังงานระหวางประเทศกลาววาในรอบ 3 เดือนแรกของป 2544 ปริมาณการใชนํ้ามันของ
โลกนอยกวาที่คาดราว 5 แสนบารเรลตอวัน แตก็ยังเพิ่มอยูในในอัตรา 1.1 ลานบารเรลตอวัน ขณะที่ยอดการใชเพิ่มขึ้น
ไมมาก ยอดการผลิตโดยเฉพาะจากกลุมโอเปกก็ลดลงดวย ที่นาสังเกตคือในเดือนเมษายนนี้ราคานํ้ามันและกาซใน
สหรัฐพุงสูงขึ้น เชนที่เมืองชิคาโกราคานํ้ามันสูงขึ้นถึงแกลลอนละ 25 เซนต (ราว 11 บาท) นอกจากนี้ในที่อื่นๆ ของโลก
ราคาก็เพิ่มขึ้น ผลักดันใหราคานํ้ามันสูงไปทั่วโลก
ที่รัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐเกิดวิกฤติพลังงานที่กอความกังวลอยางสูง วิกฤตินี้แสดงออกที่ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้น นอกจากนี้คาไฟฟาก็ถีบตัวขึ้นดวย ทั้งยังเกิดไฟฟาดับ เชน ที่ซานฟรานซิสโกในเดือนมีนาคม 2544 และคาดวาจะ
เกิดขึ้นอีกเมื่อหนารอนมาถึง เปนที่หวั่นเกรงวาภาวะไฟดับนี้อาจเกิดขึ้นแมในกรุงนิวยอรกเอง ซึ่งจะทําใหเมืองใหญของ
สหรัฐแตกตางจากเมืองใหญในประเทศกําลังพัฒนานอยลงในดานนี้
วิกฤติพลังงานที่รัฐแคลิฟอรเนียนี้วิจารณกันวาเกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจพลังงานใหเปนของเอกชนเมื่อป
พ.ศ.2539 ซึ่งในครั้งนั้นอางผลดีวาจะทําใหคาไฟฟาถูกลงและประกันในเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน แตเมื่อปฏิบัติแลว
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พบวาชาวแคลิฟอรเนียตองจายคาไฟฟาแพงขึ้นหลายเทาตัว ทั้งไฟฟาก็ยังติดๆดับๆ ที่วิตกกันเฉพาะหนาก็คือคานํ้ามัน
กาซและไฟฟาที่สูงขึ้นนี้จะทําใหกําไรของบริษัทตางๆลดลง ที่ดินในเมืองใหญอยางเชนซานฟรานซิสโกราคาตก ผูบริโภค
ซึ่งการใชจายมีสวนสําคัญในการเศรษฐกิจถึงราว 2 ใน 3 ขาดความเชื่อมั่น และทําใหเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอรเนียเขาสู
ภาวะถดถอยได และอาจพาใหสหรัฐเขาสูภาวะถดถอยตาม เพราะวารัฐแคลิฟอรเนียมีสวนในเศรษฐกิจสหรัฐถึงราวรอย
ละ 14 คาดวาในป 2544 ราคาพลังงานในสหรัฐจะสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 9 แมวาเศรษฐกิจจะชะลอตัว
วิกฤติพลังงานในสหรัฐมีลักษณะเปนเชิงโครงสรางเกิดขึ้นจากการใชมากกวาที่ผลิตได ขณะที่อํานาจตอรอง
ของกลุมประเทศโอเปกก็สูงขึ้น มีแนวโนมวายุคนํ้ามันและพลังงานราคาถูกสิ้นสุดลง การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกใน
รอบหลายสิบปมานี้ ตั้งอยูบนพื้นฐานของพลังงานราคาถูก บัดนี้ดูเหมือนเราจําตองพอใจกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานพลังงานราคาแพงอันเปนการทาทายใหม รัฐบาลควรนําปญหาพลังงานราคาแพง ไปคํานวณในการแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจดวย โดยถือวาพลังงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ

----------------------------จัดทําโดย

โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
เมษายน 2544
--------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวคาดการณและภาวะเศรษฐกิจโลก
1.1 หลายองคกร/สถาบันออกมาคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลก
1.1.1 องคกรใหญของโลกพยายามใหกําลังใจวาเศรษฐกิจโลกกําลังจะดีขึ้น
ในชวงตนเดือนเม.ย. 2544 มีรายงานเผยแพรจากองคกรระหวางประเทศที่สําคัญหลายแหงชี้วา เศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัวลง
จริง แตอีกไมนานก็จะฟนตัว เชน รายงานของคณะผูเชี่ยวชาญดานแนวโนมเศรษฐกิจโลกขององคการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และกลุมนัก
เศรษฐศาสตรธนาคารโลก ไดเผยแพรรายงานขององคกรออกมาในชวงเวลาเดียวกัน โดยคณะผูเชี่ยวชาญของยูเอ็น นําโดยลอวเรนซ ไคลน
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลแหงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งกลาววารูสึกประหลาดใจกับความเร็วความลึกและขอบเขตของแนวโนมขา
ลงของเศรษฐกิจโลก นับตั้งแตที่เขาพยากรณไวเมื่อปลายป ค.ศ. 2000 ที่ผานมา โดยไคลนไดอางอิงวา การคาดการณของเขานั้นคลายคลึง
อยางยิ่งกับรายงานของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี)
นายไคลนยังไดกลาวถึงภาวะตลาดหุนทั่วโลกที่รวงลงอยางรุนแรง วายังไมปรากฏสัญญาณบงบอกวาจะทุเลาลง นอกจากนั้นการขยับขึ้น
ของราคานํ้ามันก็ยังกัดกรอนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคธุรกิจ แตกระนั้น เขาก็ยังชี้วา เศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวในไตรมาสที่ 2 ของปนี้
และไมมีแนวโนมวาจะเกิดภาวะถดถอย (ผูจัดการ 120444)
สวนรายงานของธนาคารโลกนั้น นายนิโคลัส สเติรน หัวหนานักเศรษฐศาสตรของธนาคารชี้วา ทั่วโลกไดตระหนักแลววา
เศรษฐกิจโลกนั้นไมสามารถบินสูงตลอดไปไดดวยเครื่องจักรเพียงตัวเดียว นั่นคือเศรษฐกิจสหรัฐ "เรายอมรับวาเศรษฐกิจโลกขณะนี้กําลังถด
ถอย" และวา "เชื่อวาจะฟนตัวขึ้นอีกครั้ง แตพูดยากวาเมื่อไหร อาจจะเปนในชวงปลายปนี้หรือตนปหนา" เขากลาว โดยระบุวา การฟนตัว
อาจจะไดรับการกระตุนจากการลดอัตราดอกเบี้ย ภาษีและการฟนตัวของตลาดหุนไฮเทค เมื่อมีสินคาตัวใหมๆ เขาสูตลาดแทนสินคารุน
เกาๆ อยางไรก็ตาม รายงานธนาคารโลกกลาวยอมรับวา การตกตํ่าของภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้อาจทําใหธนาคารเขมงวดตอการปลอยสินเชื่อ
เนื่องจากเกิดภาวะหนี้ไมกอใหเกิดรายไดจากธุรกิจที่ลมละลายลง และการคาดการณอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปนี้ จะลดลงเหลือ
เพียง 2.2% จากที่คาดการณไวเมื่อเดือน พ.ย. ปที่แลววาจะอยูที่ 3.4% และหลังจากนั้นในป ค.ศ. 2002 จึงจะขยับขึ้นมาอยูที่ 3.3% (บาง
กอกโพสต, ผูจัดการ 120444)
1.1.2 สถาบันบริษัทการเงินระหวางประเทศ (IIF) ชี้เศรษฐกิจโลกและประเทศตลาดเกิดใหมจะเผชิญกับภาวะเสี่ยงภัย
ทีส่ ุดในรอบ 30 ป
ในการแถลงขาวของนายชารลส ดัลลารา กรรมการผูจัดการสถาบันบริษัทการเงินระหวางประเทศ (ไอไอเอฟ) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.
2544 ระบุวา เศรษฐกิจโลกโดยทั่วไป โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหมกําลังเผชิญกับภาวะเบื้องหนาที่แลงรายที่สุดในรอบ 30 ปนับตั้งแต
ทศวรรษ 1970 ที่ผานมา สาเหตุมาจากความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะและเวลาในการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ การชะงักงันของเศรษฐกิจ
ญี่ปุนที่กอใหเกิดความกังวลอยางหนัก ตลอดจนถึงแนวโนมการชะลอตัวในยุโรป
นายดัลลารายังระบุวา ภาวะที่นาเปนหวงมากที่สุดคือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ
ตลาดเกิดใหม เชน ไทย ตุรกี และวา การไหลเวียนของเงินทุนจากสวนตางๆ เขาสูกลุมประเทศตลาดเกิดใหมหลักๆ อาจลดลงเหลือไมถึง
150,000 ลานดอลลารสหรัฐ จากประมาณ 210,000 ลานดอลลารสหรัฐในชวงป ค.ศ. 1996-2000 ที่ผานมา ขณะเดียวกัน สถาบันธนาคาร
ตางลดการปลอยกูขามพรมแดน เทากับวาผูกูในตลาดเกิดใหมตองไปแยงกันระดมทุนในตลาดพันธบัตรระหวางประเทศมากขึ้น เห็นไดจาก
มูลคาการออกหุนกูในตลาดโลกที่เหวี่ยงตัวจาก 26,000 ลานดอลลารสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ของปที่แลว ไปอยูที่ 8,000 ลานดอลลารสหรัฐใน
ไตรมาสถัดมา กอนที่จะตีกลับไปอยูที่ระดับ 22,000 ลานดอลลารสหรัฐในไตรมาสแรกของปนี้ ไมตองกลาวถึงวา ประเทศที่พึ่งพิงการสงออก
อยางมาก อาจรับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวของตลาดที่สําคัญ เชน สหรัฐและยุโรป สถาบันไอไอเอฟ ประเมินวาในปนี้ ภูมิภาคเอ
เชียแปซิฟก จะมีอัตราการขยายตัวของการสงออก เมื่อคิดมูลคาเปนเงินดอลลารสหรัฐเพียง 5% เทียบกับ 23% ในป ค.ศ. 2000 สวนลาตินอเมริกา จะลดจาก 22% เหลือเพียง 7% (บางกอกโพสต, ผูจัดการ 190444)
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1.2 คาดการณภาวะเศรษฐกิจเอเชีย
1.2.1 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (เอดีบ)ี คาดการณเศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียปนี้จะ "ชะลอตัวอยางรุน
แรง" แตจะฟนในปหนา
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2544 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชียหรือ เอดีบี ไดเผยแพรรายงานประจําปคาดการณภาวะเศรษฐกิจเอเชียป ค.ศ.
2001-2002 กลาววา ในป ค.ศ. 2001 นี้ เศรษฐกิจในประเทศเอเชียสวนใหญจะชะลอตัวลงมาอยูที่ประมาณ 5.3% จาก 7.1% ในปกอน ทั้ง
นี้เนื่องจากภาวะออนตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐ โดยเฉพาะประเทศที่ขึ้นอยูกับการสงออกสินคาเทคโนโลยีและตลาดสงออกในสหรัฐจะตอง
เผชิญภาวะการ "ชะลอตัวอยางรุนแรง" แตตัวเลขทํานาย 5.3% ดังกลาวไมรวมญี่ปุน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซึ่งในญี่ปุนคาดการณอัตรา
การขยายตัวอยูที่ 1% ในปนี้และ 2% ในปหนา โดยที่ตองมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนทางการเงินการคลัง และภาวะ
การวางงานจะตองไมเพิ่มขึ้นอีก สวนอัตราการขยายตัวของประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย เชนฮองกง เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน จะลดลง
จาก 8.4% ปกอนเหลือ 4.3% ในปนี้ กอนที่จะเพิ่มขึ้นเปน 5.6% ในป 2002 สําหรับในประเทศจีน ปนี้อัตราการขยายตัวจะลดลงเหลือ 7.3%
จาก 8% ในปกอนหนา และจะเพิ่มขึ้นเปน 7.5% ในป 2002
ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรายแรงในเอเชีย เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทยนั้น อัตรา
การขยายตัวจะลดลงเหลือ 3.9% ในปนี้จาก 6.8% ในปกอน และเพิ่มขึ้นเปน 5.1% ในป 2002 ขณะที่ประเทศอินเดียซึ่งเกือบไมถูกผล
กระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจคาดวาจะมีอัตราการเติบโต 6.2% ในปนี้ และขึ้นเปน 7% ในป 2002 จากที่เติบโตเพียง 6% ในป ค.ศ. 2000
(บางกอกโพสต 200444)

1.3 ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ
1.3.1 ผูนําประเทศในทวีปอเมริกาประกาศจัดตั้งเขตการคาเสรีใหญที่สุดในโลก
ที่ประชุมสุดยอดผูนําประเทศในทวีปอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงควิเบค ประเทศแคนาดา และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2544 ได
ประกาศแผนการจะจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกา หรือ เอฟทีเอเอ ขึ้นภายในเดือน ธ.ค. 2548 ซึ่งถือไดวาเปนเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดในโลก
มีพื้นที่ตั้งแตรัฐอลาสกาของสหรัฐ ยาวลงไปจนสุดประเทศอารเจนตินา โดยจะมีจํานวนประชากรถึง 15% ของจํานวนประชากรโลก และมี
มูลคาการคาขามพรมแดนถึง 3 ลานลานดอลลารสหรัฐ
นอกเหนือจากขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีแลว ที่ประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังเห็นพองกันในประเด็นอื่นๆ เชน ความรวมมือในการแก
ปญหาความยากจน รวมถึงความไมเทาเทียมกันในสังคม การสงเสริมมาตรฐานแรงงาน การเรงปราบปรามยาเสพติด เปนตน อยางไรก็ตาม
ระหวางการประชุมครั้งนี้ ไดมีกลุมผูตอตานการคาเสรีมาชุมนุมอยูบริเวณนอกสถานที่จัดการประชุม มีผูถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม 430 คน
และจากการปะทะกับเจาหนาที่มีผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 200 คน ในนี้มีตํารวจรวมอยูดวย 46 นาย (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 08, 240444)
1.3.2 การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน: การรวมพลังสูวิกฤติเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีคลังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ไดเริ่มตนหารือถึงทิศทางการออนตัวของคา
เงิน โดยการประชุมจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 2-7 เม.ย. 2544 ประเด็นสําคัญในการหารือรวมกันประกอบ
ดวย การมีสวนรวมของกองทุนการเงินระหวางประเทศในขอตกลงจัดตั้งกองทุนสวอปอัตราแลกเปลี่ยน ( Currency Swaps) รูปแบบการจัด
ตั้งกองทุนการเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund) และผลกระทบของขอตกลงทางการคาระดับทวิภาคีในอาเซียน ควบคูไปกับปญหา
เศรษฐกิจสหรัฐ และการออนคาของเงินเยนที่มีผลตอเศรษฐกิจภูมิภาคนี้
แนวคิดจัดตั้งกองทุนสวอปอัตราแลกเปลี่ยนมูลคา 1,000 ลานดอลลาร เริ่มขึ้นระหวางประชุมขุนคลังอาเซียนบวกสาม เมื่อเดือน
พ.ค. ปที่แลว มุงเชื่อมโยงทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศของกลุมประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ผานการทําสัญญาทวิภาคีรวมกับ
ประเทศเศรษฐกิจเอเชีย 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ภายใตกองทุนดังกลาว หากประเทศสมาชิกเผชิญกับการเก็งกําไรโจมตีคา
เงิน อยางเชนที่ไทยประสบมาแลวในป 2540 หรือขาดแคลนเงินทุน สามารถกูยืมเงินจากธนาคารกลางคูสัญญาภายในกลุมได
อยางไรก็ตาม กําเนิดของกองทุนสวอปอัตราแลกเปลี่ยน ยังมีอุปสรรคอยูตรงที่มาเลเซียไมตองการใหไอเอ็มเอฟมีบทบาทรวมใน
กองทุนดังกลาวอยางชนิดหัวชนฝา หลังจากญี่ปุน และอีกหลายๆ ประเทศ เห็นพองตองกันวา จะนํามาตรการเศรษฐกิจไอเอ็มเอฟมาใชเพื่อ
สนับสนุนประเทศที่กูยืมเงินกองทุนดังกลาว และเสนอใหลดสัดสวนเงินกูยืมไดไมเกิน 10% หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในวันที่ 7 เม.ย. 44 รัฐมนตรีคลังอาเซียนมีความเห็นเปนฉันทามติในการเชื่อมกองทุนสวอปอัตราแลกเปลี่ยน เขากับมาตรการ
เศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) โดยแตละประเทศจะสามารถตัดสินใจไดเองวาควรใหไอเอ็มเอฟเขามามีบทบาท
ดานใด แถลงการณระบุวาเงื่อนไขและวิธีการของขอตกลงสวอปทวิภาคี จะพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สภาพการณในขณะ
นั้น และความตองการเงินทุนของแตละประเทศ เพื่อใหสมาชิกอาเซียนแตละประเทศไดรับประโยชนสูงสุด (กรุงเทพธุรกิจ 05,090444)
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1.3.3 กระแสปลดพนักงานกําลังกระจายลุกลามออกไปเรื่อยๆ
ตั้งแตตนป 2544 เปนตนมา กระแสปลดพนักงานดูเหมือนจะเปนขาวรายสําหรับคนอเมริกัน เมื่อบริษัทยักษใหญหลายแหงตาง
พากันประกาศลดจํานวนพนักงานลงนับเปนจํานวนหมื่นๆ คน และปรากฏวาขณะนี้กระแสดังกลาว ไดลุกลามไปยังภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น
แลว โดยเฉพาะในยุโรป หนังสือพิมพไฟแนนเชียล ไทมส รายงานวา กลุมบริษัทยักษใหญในแถบยุโรป ไดแก มูลิเน็กซ แบรนดท ผูผลิต
อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนของฝรั่งเศส, ซีเมนส กลุมบริษัทวิศวกรรมของเยอรมนี และสคาเนีย คายผลิตรถยนตสัญชาติสวีเดน ตาง
ประกาศปลดพนักงานเพิ่มอีกระลอกเปนจํานวนรวมกันหลายพันคน ประกอบกับบริษัทขามชาติทั้งหลายซึ่งจางพนักงานไวทั่วโลก กําลังลา
ถอยกลับสูบานเกิดของตัวเองกันมากขึ้น ดังกรณีของมารคส แอนด สเปนเซอร บริษัทคาปลีกยักษใหญของประเทศอังกฤษ ประกาศแผนปด
รานทั่วยุโรปทั้งหมด พรอมปลดพนักงานทั่วโลกจํานวน 4,390 คน (กรุงเทพธุรกิจ 160444)
1.3.4 เฟดลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบอีก 0.5% หวังฉุดเศรษฐกิจสหรัฐใหกระเตื้องขึ้น
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2544 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ (เอฟโอเอ็มซี) ตัดสินใจปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูชั่วขามคืน (fed fund rate) เปนครั้งที่ 4 ในรอบปนี้ ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั่วขามคืนซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวาง
ธนาคารพาณิชยลงมาอยูที่ระดับ 4.5% ตํ่าสุดในรอบ 7 ป นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (discount
rate) ที่ธนาคารคิดจากเงินกูที่ปลอยใหแกธนาคารพาณิชยลงเหลือ 4% โดยเฟดไดชี้แจงถึงการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยกอนกําหนดการ
ประชุมวา มาจากหลายเหตุผล ซึ่งรวมถึงภาวะการลงทุนทางธุรกิจที่ซบเซาลง ความมั่นใจของผูบริโภคที่ถดถอยลง ปญหาเศรษฐกิจในตาง
ประเทศ และการทรุดตัวของตลาดหุน
นักเศรษฐศาสตร รวมถึงเทรดเดอรในวอลลสตรีท ตางเชื่อมั่นวา การลดดอกเบี้ยระยะสั้นครั้งนี้ จะชวยประคองการชะลอตัวอยาง
รวดเร็วเกินไปของเศรษฐกิจสหรัฐ แตไดตั้งขอสังเกตวา ภารกิจของเฟดที่จะตองประคองเศรษฐกิจสหรัฐใหชะลอตัวลงอยางนุมนวล และฟน
ขึ้นอีกครั้งยังไมเสร็จสิ้น ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงที่เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยอีกระลอกในการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบาย (เอฟ
โอเอ็มซี) ในวันที่ 15 พ.ย. 2544 ที่จะถึงนี้ (กรุงเทพธุรกิจ 200444)
1.3.5 รัฐบาลใหมของญี่ปุน จะสามารถผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอยางจริงจังไดหรือไม?
นักลงทุนในตลาดการเงินญี่ปุนตางขานรับนายจูนิชิโร โคอิซูมิ นักการเมืองสายปฏิรูป ผูที่ไดกาวขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุนในวันที่ 26 เม.ย. 2544 หลังจากชนะเลือกตั้งศึกชิงเกาอี้ประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) สงผลเงินเยนแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร ในการคาเงินที่ตลาดเงินโตเกียว ขณะที่การซื้อขายในตลาดหุนเปนไปอยางระมัดระวัง (กรุงเทพธุรกิจ 090544)
ภารกิจของรัฐบาลใหมที่ควรจับตามองก็คือ การประชุมรัฐมนตรีคลังกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกทั้ง 7 หรือ จี-7
เพราะญี่ปุนถูกวิพากษวิจารณมาโดยตลอดวา ไมเอาจริงกับการปฏิรูปโครงสรางภายในประเทศ (ผูจัดการ 250444) นายมาซาจูโร ชิโอกาวะ
รมต.คลังคนใหมของญี่ปุน ไดเดินทางไปเขารวมการประชุมจี7 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ระหวางวันที่ 27-29 เม.ย. โดยใหคํามั่นตอพันธมิตร
จี-7 วา จะเรงดําเนินมาตรการเพื่อขจัดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได พรอมกับฟนฟูภาคการธนาคารเพื่อเรงการฟนตัวทางเศรษฐกิจสําหรับตลาด
ญี่ปุนโดยเร็ว
การประชุมจี-7 นัดนี้ ถือเปนการแสดงบทบาทในฐานะรัฐมนตรีคลังในเวทีระหวางประเทศครั้งแรกของนายชิโอกาวะ นับจากได
รับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีจูนิชิโร โคอิซูมิของญี่ปุนเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2544 นักวิเคราะหชี้วา การที่พรรคแกนนํารัฐบาลเปดทางใหนัก
เศรษฐศาสตรหัวปฏิรูปขึ้นมากุมทิศทางของประเทศ นับเปนขาวดีสําหรับประเทศพันธมิตรคูคาทั้งหลาย อยางไรก็ตาม ควรจับตาดูวา โฉม
หนาของครม.ใหมจะเอาจริงกับการสรางความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงใด (กรุงเทพธุรกิจ 300444)
1.3.6 ผลพวงเศรษฐกิจโลกซบเซา สงผลใหสิงคโปรปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจปนี้
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปรออกแถลงการณเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ระบุวา แนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา สงผลทําให
สิงคโปรปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปนี้ เหลือ 3.5-5.5% ขณะเดียวกัน ทางการสิงคโปรระบุวา ตัวเลขผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ประจําไตรมาสแรกของปนี้ ขยายตัวเพียง 4.6% เมื่อเทียบกับตัวเลขจีดีพีประจําไตรมาสสุดทายของปที่แลวซึ่ง
ขยายตัว 11% และตัวเลขจีดีพี ประจําไตรมาสแรกของปที่แลวซึ่งขยายตัว 9.8%
แถลงการณเผยวา แนวโนมการสั่งซื้อสินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของประเทศลดลงกวาที่คาดการณไว
กอนหนานี้มาก สงผลกระทบตอการขยายตัวในภาคการผลิตของสิงคโปรอยางรุนแรง ขณะเดียวกัน แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สิงคโปร ยังขึ้นอยูการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอีกดวย อนึ่ง ธนาคารกลางสิงคโปรไดออกมายืนยันวา ถึงแมจะมีการปรับลดตัวเลขคาด
การณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปนี้ แตนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสิงคโปรยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพธุรกิจ 110444)
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2. คาดการณและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.1 สถานการณและความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.1.1 แบงกชาติสรุปสถานการณเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกถดถอยทุกดาน
นางจิตติมา ดุริยะประพันธ ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) กลาววา ธปท.ไดจัดทําราย
งานตัวเลขทางเศรษฐกิจ เดือนมี.ค. 2544 และเศรษฐกิจไตรมาสแรก โดยพบวา ในภาพรวมเศรษฐกิจยังขยายตัวในเกณฑตํ่าตอเนื่อง เห็น
ไดจากเครื่องชี้ดานการลงทุนที่ชะลอตัวลง โดยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสแรกของปแมเพิ่มขึ้น 1.4% จากระยะเดียวกัน
ปกอน ตามการผลิตของหมวดยานยนตและอุปกรณขนสง และหมวดอัญมณีและเครื่องประดับเปนสําคัญ แตการใชกําลังการผลิต ณ สิ้น
ไตรมาสแรกอยูที่ระดับ 56.5% เทียบกับไตรมาสแรกปที่แลว 58.2% และตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเฉพาะเดือนมี.ค. นั้นลดลง 1.8%
จากระยะเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะสินคาที่ผลิตเพื่อการสงออก เชน สับปะรดกระปอง สวนตัวเลขดานการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ในเดือน มี.ค. เครื่องชี้โดยรวมยังแสดงการขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะสินคาคงทน สวนหนึ่งเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง
แตถาเทียบกับเดือน ก.พ. 2544 พบวา มีแนวโนมลดลง เนื่องจากผูบริโภคยังไมมั่นใจดานรายได และคาเงินที่ออนตัว สวนการลงทุนภาค
เอกชน เครื่องชี้โดยรวมทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง ตามแนวโนม
การขยายตัวของเศรษฐกิจที่คาดวาจะชะลอลง ประกอบกับคาเงินบาทที่ผันผวน สวนการลงทุนดานกอสรางยังคงมีอยูอยางจํากัด
นางจิตติมา กลาวถึงภาคการคาตางประเทศ วา ในเดือน มี.ค.การสงออก เพิ่มขึ้นถึง 3.5% จากที่เดือน ม.ค.ลดลง 3.9% และ
เดือน ก.พ.ลดลงอีก 3.7% เมื่อพิจารณาสิ้นไตรมาสแรก การสงออกยังลดลง 1.3% หรือมีจํานวน 16,019 ลานดอลลารสหรัฐ จากไตรมาส
แรกปที่แลวมีจํานวน 16,223 ลานดอลลารสหรัฐ สวนการนําเขาเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้น 21.1% ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะมีการนําเขานํ้ามันดิบที่สูง
มาก และสินคาอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับหมวดวัตถุดิบและสินคาทุนไตรมาสแรกโต 11.6% หรือมีจํานวน 15,954 ลานดอลลาร
สหรัฐ ทําใหดุลการคาในเดือนมี.ค.เกินดุล 127 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม ในไตรมาสแรก ไทยเกินดุลการคาเพียง 65 ลานดอลลาร
สหรัฐเทานั้น เทียบกับไตรมาสแรกป 2543 ที่เกินดุลถึง 1,924 ลานดอลลาร สวนดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค.เกินดุล 327 ลานดอลลาร
สหรัฐ ขณะสิ้นไตรมาสแรก เกินดุล 1,421 ลานดอลลารสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต 010544)

2.2 การคาดการณภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2.2.1 สํานักคาดการณภาวะเศรษฐกิจตางพากันหดเปาอัตราการเติบโตลง
ในชวงเดือน เม.ย. 2544 สํานักวิเคราะหและคาดการณภาวะเศรษฐกิจตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งหนวยงานของ
รัฐเองตางพากันปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลงตามๆ กัน อันเนื่องมาจากสัญญาณภาวะชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มจากสหรัฐ ญี่ปุน และกําลังลุกลามไปในสวนอื่นๆ ของโลก
รายงานขาวแจงวา บริษัทหลักทรัพยเมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด (มหาชน) ไดปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลง
อีกครั้ง เมื่อตนเดือนเม.ย. 2544 โดยคาดวาจะเติบโตเพียง 2.5% และยังปรับลดอัตราขยายตัวของการสงออกปนี้ลงจากเดิมที่ตั้งไว 7%
เหลือเพียง 3% นอกจากนั้น บล.เอสจี สินเอเซีย บล.เอบีเอ็น แอมโร ก็ไดลดประมาณการจากเดิมที่คาดไว 5-5.1% เหลือเพียง 3.7% บล.เอก
ธํารง เคจีไอลดจาก 3.9% เหลือ 3.4% (มติชน 120444)
-ไอเอฟซีที ลดประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยป 2544 เหลือเพียง 2.7%
จากการเปดเผยของนายธีระ อัชกุล ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ไอเอฟซีที) วา สมมติฐาน
การปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปนี้ เกิดจาก 2 ปจจัย คือปจจัยภายในประเทศที่อุปสงคลดลงอยางมาก และปจจัยภายนอกประเทศ ที่
มีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐกับญี่ปุนเปนหลัก
ดานปจจัยภายในประเทศนั้น คาดวาป 2544 นี้ การอุปโภคบริโภคในประเทศจะขยายตัวลดลงเหลือ 3.3% จากป 2543 ที่ขยาย
ตัวในระดับ 4.8% และการลงทุนรวม คาดวาจะขยายตัวเหลือ 4.5% จากป 2543 ที่ขยายตัวในระดับ 5.7% ดานปจจัยภายนอกประเทศ
ประเมินวา ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงกับการสงออกของไทยใหชะลอตัวลง
ตาม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีสัดสวนการนําเขาสินคาจากไทยสูงถึง 36% ของมูลคาการสงออกรวมของไทย แต ไอเอฟซีที ก็คาดวาภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งปหลังจากการใชนโยบายการเงินผอนคลาย ดังนั้นจึงคาดไดวา มูลคาการสงออกของไทยที่หดตัว
เหลือ 3.8% ในชวง 2 เดือนแรกของป 2544 จะสามารถปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งปหลังได จนคาดวาจะขยายตัวโดยทั่วไปทั้งปที่ 5% จากเดิมที่
คาดไว 11% ดังนั้นการเกินดุลการคาในป 2544 จะยังคงเกินดุล 2,674 ลานดอลลารสหรัฐ และเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งป 6,074 ลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือ 5.2% ของจีดีพี ซึ่งลดลงจากการเกินดุลในปกอนที่เกินดุลสูงถึง 9,208 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 7.2% ของจีดีพี (ผูจัด
การ 190444)
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-"คลัง" ระบุหากเหตุการณเลวรายกวาที่เปนอยู เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเหลือเพียง 2%
จากการเปดเผยของ ดร.เชิดชัย ขันธนภา รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษก ก.คลัง วาการ
สงออกของไทยปนี้นาจะขยายตัวในระดับ 5% และจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่ 3-3.5% แตหากวาเหตุการณเลวรายกวาที่เปนอยู
ขณะนี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะเหลือแคเพียง 2% (กรุงเทพธุรกิจ 120444)
- ธปท. ปรับเปาเศรษฐกิจตํ่าสุดเหลือ 2.5%
นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะ
กรรมการนโนบายการเงิน เปดเผยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2544 หลังการประชุมวา คณะกรรมการฯคาดการณวา เศรษฐกิจไทยป 2544 จะขยาย
ตัวในอัตรา 2.5-4% จากที่กอนหนานี้ไดประเมินไวที่ 3.45% สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะอยูที่ระดับเฉลี่ย 1.5-2% (กรุงเทพธุรกิจ
200444)
2.2.2 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ หอการคาไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นเดือนมี.ค. ลดลง
นางสาววนิดา วัฒนชีวโนปกรณ อาจารยประจําศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการ
คาไทย กลาววา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคประจําเดือน มี.ค. 2544 เกี่ยวกับเศรษฐกิจปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเห็นวา
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดีเพียง 5.2% เห็นวาปานกลาง 43.5% และเห็นวาแยถึง 51.3% และเห็นวาใน 6 เดือนขางหนาเศรษฐกิจจะดีเพียง
17.6% เห็นวาปานกลาง 55.9% และเห็นวาแย 26.5% (ผูจัดการ 110444)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ
3.1.1 การแถลงสถานะของประเทศดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ในการอัดเทปโทรทัศนเพื่อนําเผย
แพรผานทีวีพูล ในรายการ "ความจริงประเทศไทย" คืนวันที่ 3 เม.ย. 2544 โดยไดกลาวถึงประเด็นสําคัญๆ 9 เรื่องดวยกัน คือ เรื่องแรกเกี่ยว
กับภาพรวมเศรษฐกิจ โดย พ.ต.ท.ทักษิณชี้วา เศรษฐกิจไทยไดผานจุดวิกฤติมาแลว แตการฟนตัวเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว โดยอัตราการ
ขยายตัวของจีดีพีลดลงจาก 6% ในไตรมาสที่ 4 ป 2542 เหลือ 3.1% ในไตรมาสที่ 4 ของป 2543 และปนี้มีการทํานายวาจะเติบโตกวา 34% ยังเปนบวกอยูแตในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งตองระมัดระวัง ประเด็นที่สอง เรื่องภาคการสงออกและการตางประเทศ พบวาเริ่มถดถอย ดุล
การคาเริ่มติดลบ เหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดานบัญชีเดินสะพัดแมยังเปนบวกแตแนวโนมลดลง ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ระบุวาที่นา
เปนหวงคือการสงออกที่เริ่มลดลงเพราะประเทศไทยอาศัยการสงออกเปนสําคัญ
สําหรับประเด็นที่สาม เรื่องภาคเกษตร พ.ต.ท.ทักษิณ กลาววา ราคาสินคาเกษตรหลักๆ ในตลาดโลกของไทยลดลง 50% ในชวง
5 ปที่ผานมา ความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรของไทยก็แพคูแขงสําคัญ ผลผลิตตอไรของเราเริ่มตกตํ่าลง เพราะขาดการวิจัยและ
พัฒนา ประเด็นที่สี่ เรื่องเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เห็นวาอัตรากําลังการผลิตในภาคนี้ยังตํ่ามาก อยูที่ระดับ 55% ความเชื่อมั่นของภาค
ธุรกิจโดยทั่วไปออนไหวและมีแนวโนมถดถอย ประเด็นที่หา ภาคอสังหาริมทรัพย ตลาดอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปไมกระเตื้องขึ้น ที่อยูอาศัย
วาง 347,000 หนวย อาคารที่สรางเสร็จแลวยังไมไดขายอีก 70,000 หนวย คิดเปนมูลคา 155,000 ลานบาท ยังไมรวมอาคารสํานักงาน
ขนาดเกินกวา 2,000 ตารางเมตร ที่ยังสรางไมเสร็จประมาณ 600 แหง รวมมูลคา 200,000 ลานบาท เปนหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเกือบทุก
โครงการ โดยเอ็นพีแอลภาคนี้มีจํานวนถึง 560,000 ลานบาท หรือ 25% ของเอ็นพีแอลรวมทั้งระบบ
ประเด็นที่หก ภาคการเงินและสถาบันการเงิน นายกรัฐมนตรีกลาววา ปจจุบันสภาพคลองลนระบบเหลืออยูในธนาคารประมาณ
600,000 ลานบาท ขณะที่สินเชื่อไมฟนตัวชัดเจน ความไมมั่นใจในภาคธุรกิจของธนาคารยังมีสูง การปรับโครงสรางหนี้คืบหนาไมมาก มีผู
ประกอบการที่แข็งแรงเพียง 29% สวนที่เปนหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยได 37% ที่ชําระไดบาง 34% หนี้ที่ปรับโครงสรางแลวกลับมาเปน
ใหมลาสุดเดือน ม.ค. อยูที่ระดับ 18,000 ลานบาท สวนความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการเขาอุม
สถาบันการเงินคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีก 8 แสนลานบาท ณ สิ้นป 2548 แมรัฐจะชดเชยความเสียหายไปใหแลว 5 แสนลานบาท
ในประเด็นที่เจ็ด พูดถึงภาคการคลัง ชี้วาปจจุบันหนี้ภาครัฐอยูที่ระดับ 2.8 ลานลานบาท หรือ 57.6% ของจีดีพี สวนเงินคงคลัง
ลดลงอยางตอเนื่อง เราถูกจัดอยูในอันดับที่ตํ่าสุดของกลุมประเทศนาลงทุน ประเด็นที่แปด ภาคตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย ซึ่งทรุดตัวลง
อยางตอเนื่อง มูลคารวมของตลาดลดลง 50% ณ สิ้นป 2543 จํานวนบริษัทรอยหรอลง ขณะที่บริษัทเขาตลาดใหมก็มีนอยลง ประเด็นที่เกา
ภาคสังคม การวางงานอยูในระดับสูงที่ 3.67% ปญหายาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ คนจนที่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อหลังวิกฤติ ไดเพิ่มเปน 16% ณ วัน
นี้ หรือเพิ่มจากเดิมกวา 6 ลานคน (กรุงเทพธุรกิจ 040444)
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3.1.2 รัฐบาลจัดเวิรกชอป ปรับโครงสรางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนนการใชปจจัยที่มีอยูภายใน
ประเทศ ใหมีความเหมาะสมกับปจจัยภายนอกประเทศ
มีรายงานขาวตั้งแตชวงตนเดือนเม.ย. 2544 กรณีการเคลื่อนไหวเพื่อลดการนําเขา และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ถูกวิพากษวิจารณวา ใหสิทธิพิเศษทางภาษีมากเกินไป ทําใหรัฐสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก และในการประชุมของบีโอไอ ในวันที่ 9 เม.ย.
2544 ที่ประชุมซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีการหารือเรื่องการปรับยุทธศาสตรการแขงขันเพื่อดึงการลงทุนตาง
ประเทศใหมากขึ้น ในภาวะที่โลกมีการแขงขันทางการคาที่รุนแรง ทามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และไดมีการมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเตรียมจัดทําเวิรกชอป ระหวางวันที่ 27-28 เม.ย. 2544 เกี่ยวกับการปรับโครงสรางยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเสีย
ใหม ภายใตสถานการณใหมดังกลาว (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 04, 100444)
-รูปแบบการสัมมนาแบงหัวขอการพูดคุยเปน 3 ชวงใหญๆ
ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดรูปแบบการสัมมนาโดยใหมีการจัดแบงหัวขอการพูดคุยเปน 3 สวนใหญๆ ไลจาก สวนที่หนึ่งภาพใหญลงไป
หาแนวทางปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากการประเมินสถานะของประเทศ เพื่อหาขอสรุปวา ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยูตรงไหน และจะไปทางไหน
จากนั้นจะเขาสูสวนที่สองคือการพิจารณาลงไปในรายภาค เพื่อมองใหเห็นถึงความสามารถในการแขงขันของประเทศวาอยูในระดับใด ขั้น
ตอนนี้จะมีการซอยยอยเพื่อลงรายละเอียดใน 4 ภาค คือ 1.ภาคเกษตร 2.ภาคอุตสาหกรรม 3. ภาคตางประเทศ (นําเขาสงออก-ทองเที่ยวการลงทุนโดยตรง) และ 4.ภาคทองถิ่น เชนผลผลิตภายใตโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ในการพิจารณาความสามารถในการแขงขันราย
ภาคถูกวางไววาจะตองใชวิธีการทางการตลาด และการมองเชิงกลยุทธเขามาจับเพื่อกําหนดออกมาเปนนโยบาย โดยจะเนนที่การสรางจุด
เชื่อมตอใน 3 สวนใหญๆ คือจุดเชื่อมตอแรกที่จําเปนตองสรางขึ้นใหได คือ จุดเชื่อมตอระหวางธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs
กับธุรกิจขนาดใหญ เนื่องจากทุกวันนี้มีการมองเอสเอ็มอีในแงขนาดเพียงอยางเดียว
จุดเชื่อมตอที่สองคือระหวาง เศรษฐกิจที่อิงกับความรู และเศรษฐกิจที่อิงอยูกับแรงงาน ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังมีแรงงานที่ไมมี
ความรูอยูมาก จึงไมสามารถกาวไปถึงเศรษฐกิจที่ตองขับเคลื่อนดวยแรงงานที่มีความรูเทานั้นได จึงตองผสมผสานเพื่อหาจุดที่ลงตัว
สวนจุดเชื่อมที่สาม คือ ระหวางทองถิ่นกับตลาดโลก ซึ่งจะตองมีการประเมินวาสินคา และบริการ ที่เราผลิตไดในทองถิ่น มีความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขันหรือไม ถาจะผลักดันใหออกไปอยูในตลาดโลกจะตองเสริมตรงไหนเขาไป ตองสรางชองทางอยางไร
สําหรับในสวนที่สามมองหาแนวทางปฏิบัติ โดยตั้งหัวขอไววา "Investment Strategy of Thailand" ซึ่งจะพูดถึงแนวทางการลง
ทุนในภาพรวม ทั้งเงินทุน ทุนทางสังคม และทุนมนุษย ซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางของประเทศ ทั้งในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เงิน
ทุน ไปจนถึงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 230444)
-ผลการประชุมใหเตรียมจัดตั้งองคกรขึ้นเพื่อดูแลมาตรการเชิงรุกและรับ สรางความเปนธรรมทางการคา
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการประชุมเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2544 วา ในการประชุมทั้ง 2 วันที่ผานมา รัฐ
บาลใหความสําคัญไปที่ 1. การสรางความเขมแข็งใหกับประเทศทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดยเนนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศ ทั้งนี้รัฐ
บาลไมมีความคิดตอตานตางชาติแตอยางใด 2. จะไมใชมาตรการภาษีสงเสริมการลงทุนเพียงอยางเดียว หรือมากกวาปจจุบัน แตจะเนนให
ขอมูลแกบริษัทที่ไดรับการสงเสริม โดยบีโอไอจะทําหนาที่ประสานใหบริษัทที่ไดรับสงเสริม ติดตอกับบริษัทขนาดใหญในตางประเทศ ทั้งขอ
มูลขาวสารดานการลงทุน หรือการสรางพันธมิตรตางประเทศ 3. การปรับนโยบายสงเสริมการลงทุนจะทําอยางคอยเปนคอยไป เพราะเกรง
วานักลงทุนจะปรับตัวไมทัน อยางไรก็ตาม บริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนไปแลวจะไมมีผลยอนหลัง และ 4.บีโอไอจะเนนดานการตลาด
และระบบเครือขายใหมากขึ้น
ในสวนของทิศทางการลงทุนนั้นไดกําหนดยุทธศาสตรหลักของบีโอไอ 5 ประการคือ 1. ยุทธศาสตรการลงทุนตองสอดคลองกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเปนหลัก 2. ขยายบทบาทใหครอบคลุมดานการตลาดมากขึ้น 3.ดูแลนักลงทุนในประเทศ 4.ใหขอมูล
เพื่อดูแลนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนตางประเทศ 5.การใชเครื่องมือของบีโอไอใน 3 ประการคือ ดานสิทธิประโยชน ดานสงเสริมการลงทุน และ
การใหขอมูลเพื่อเปนองคความรู การสรางเครือขายเชื่อมโยงเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับนักลงทุน
อนึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวดวยวา จะมีการตั้งองคกรใหมขึ้นมาดูแลมาตรการเชิงรุกและรับ เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางดาน
การคา โดยประสานงานกับภาคเอกชน องคกรใหมนี้จะทําหนาที่ดูแลการคาระหวางประเทศในเชิงลึก มีการเสนอปญหาและขอมูลที่แมนยํา
องคกรนี้อาจจะเกิดขึ้นหลังจากหนวยงานราชการตางๆ ปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงแลว และมีการปรับยุบหรือลด
กําลังคนลง จากนั้นจะเกลี่ยขาราชการมาอยูในองคกรใหม นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นรวมกันที่จะปรับบทบาทองคกรภาคเอกชนใหมี
ความเปนเอกภาพมากขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 290444)
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4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
4.1.1 บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการไตรมาสแรกเพิ่ม 19% สูงสุดคือหมวดการคาปลีก-สง ภัตตาคารและโรงแรม
จากการเปดเผยของนายอดุลย วินัยแพทย อธิบดีกรมทะเบียนการคา ก.พาณิชย วาการจดทะเบียนตั้งใหมของนิติบุคคลทั่วราช
อาณาจักรในชวงไตรมาสแรกของป 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 8,314 ราย เงินทุนจดทะเบียน 24,638.38 ลานบาท แยกเปนจดทะเบียนในสวน
กลาง 4,250 ราย สวนภูมิภาค 3,920 ราย ขณะเดียวกันมีสถิติการเลิกกิจการของนิติบุคคลในชวงเดียวกัน จํานวนทั้งสิ้น 1,402 ราย เพิ่มขึ้น
19.73% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่มีเลิกกิจการ 1,171 ราย ทุนจดทะเบียน 6,574.33 ลานบาท และเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียน
ของปกอนที่มีจํานวน 4,102.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.25%
สําหรับประเภทธุรกิจที่เลิกกิจการสูงยังคงเปนหมวดการคาปลีกคาสง ภัตตาคาร และโรงแรม จํานวน 637 ราย ทุนจดทะเบียน
1,426 ลานบาท รองลงมาเปนหมวดการบริการการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย และธุรกิจ 235 ราย ทุนจดทะเบียน 1,197 ลานบาท
และอันดับสาม เปนหมวดการกอสราง 234 ราย ทุนจดทะเบียน 423 ลานบาท (ผูจัดการ 230444)
4.1.2 ชี้แนวโนมโรงงานอุตสาหกรรมปดกิจการสูงถึงปละ 3 พันราย
นางสาวกัญญา สินสกุล อธิบดีกรมโรงงาน เปดเผยถึงแนวโนมการปดกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมวา ในชวงตอไปจากนี้ คาด
วาการขอปดกิจการโรงงานจะสูงขึ้น ไมตํ่ากวา 2-3 พันรายตอป โดยสวนใหญจะเปนเอสเอ็มอี ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจไมอํานวย และไมสามารถปรับตัวรับกับสภาพการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได (กรุงเทพธุรกิจ 070444)

4.2 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินและตลาดทุน
4.2.1 ดัชนีตลาดหุนปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 300 จุด
ตลาดหุนไทยครึ่งแรกของเดือน เม.ย. มีแนวโนมขาลง ดวยมูลคาการซื้อขายที่ยังคงเบาบาง โดยนักลงทุนตางชาติยังคงขายสุทธิ
ตอเนื่องจากเดือนกอน ปจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของดัชนี ไดแก การออนคาของเงินบาท อันทําใหนักลงทุนตางชาติหันไป
เก็งกําไรในตลาดเงินแทน และการปรับตัวลงของตลาดภูมิภาคจากความกังวลเรื่องแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุน ทั้งนี้
มาตรการพัฒนาตลาดทุนของรัฐ อันไดแก การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจและเอสเอ็มอีเขาจดทะเบียน และการใชมาตรการภาษีจูงใจบริษัทเขา
จดทะเบียน ไมไดชวยใหสภาพการณของตลาดดีขึ้น เนื่องจากเปนสิ่งที่ตลาดไดคาดการณไวแลว นอกจากนี้ ตลาดยังมองวามาตรการดัง
กลาวจะสงผลกระทบในระยะปานกลางถึงระยะยาวมากกวาระยะสั้น สวนขาว ครม.อนุมัติมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย ก็ไมไดรับการ
ตอบสนองจากตลาดเชนกัน เนื่องจากนักลงทุนไดรับรูและเลนขาวนี้ไปแลว ทางดานการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3
เม.ย. ก็ไมไดมีผลตอตลาดมาก เนื่องจากไมไดเปนสิ่งใหมแตอยางใด โดยสรุปแลว การเคลื่อนไหวของดัชนีที่ผานมา ไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ดานคาเงินบาท และการเคลื่อนไหวของตลาดสหรัฐและภูมิภาคเปนสําคัญ ดัชนีหุนไทยเคลื่อนไหวอยูในระดับ 278-290 จุด
ตลาดหุนไทยในชวงครึ่งหลังของเดือน มีความผันผวนอยางมาก ดวยมูลคาซื้อขายที่หนาแนนกวาครึ่งเดือนแรก นําโดยการกลับ
เขามาของนักลงทุนตางชาติที่มีฐานะการซื้อสุทธิ หลังจากที่มีการขายสุทธิมาตลอดในชวง 2 เดือนกอนหนา โดยปจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การซื้อขายดังกลาว ไดแก การเก็งกําไรผลประกอบการไตรมาสแรกของหุนกลุมสถาบันการเงิน ขาวเฟดลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% กอนกําหนด
การประชุม และตามการปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส และแนสแด็ก ดัชนีเคลื่อนไหวอยูระหวาง 292-297 จุด อยางไรก็ตาม ดัชนียังไม
สามารถปดทะลุ 300 จุดไปได ทั้งๆ ที่การซื้อขายเปนไปอยางหนาแนนกวา 1.2 หมื่นลานบาท
การซื้อขายหุนในชวงทายของเดือน นักลงทุนยังคงติดตามการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของหุนกลุมตางๆ ตลอดจน
การเคลื่อนไหวของตลาดหุนในตางประเทศ ในวันที่ 30 เม.ย. นักลงทุนไดเขามาไลซื้อหุน โดยเฉพาะในกลุมสถาบันการเงิน ทําใหดัชนีหุน
สามารถดันทะลุ 300 จุด ไปได และปดตลาดที่ระดับ 300.63 จุด (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซตเดือน เม.ย.)
4.2.2 เงินบาทออนคาลงเรื่อยๆ ตามสถานการณคาเงินในภูมิภาค และปจจัยภายนอก
สถานการณคาเงินบาทในสัปดาหแรกของเดือน เม.ย. ออนคาลงตามเงินเยน และเงินดอลลารสิงคโปร รวมทั้งจากกระแสขาวที่
วา ทางการไทยจะไมเขาไปแทรกแซงคาเงินบาท ทําใหเงินบาทออนตัวลงไปตํ่ากวาระดับ 45.10 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยในวันที่ 4 เม.ย. เงิน
บาทออนตัวทะลุระดับ 45.40 บาท/ดอลลารสหรัฐ ตามการออนตัวของคาเงินในภูมิภาค รวมทั้งจากความกังวลตอทิศทางของเศรษฐกิจไทย
แมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะออกมากลาววา อาจจะเขาแทรกแซงคาเงินบาทหากมีความผันผวนมากเกินไป
คาเงินบาทในชวงกลางเดือน เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 45.55-60 บาท/ดอลลารสหรัฐ ตามการออนคาของเงินสกุลตางๆ ในภูมิภาค
ในชวงวันหยุดเนื่องจากเทศกาลสงกรานต อยางไรก็ตาม สถานการณคาเงินบาทในชวงสัปดาหหลังเทศกาลสงกรานต (17-20 เม.ย.) คาเงิน
บาทไดปรับตัวแข็งขึ้นที่ระดับ 45.35-40 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับคาเงินเยน และคาเงินสกุลตางๆ ในภูมิ
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ภาค โดยเฉพาะคาเงินสิงคโปรดอลลาร ผลกระทบตอคาเงินบาทยังคงเปนปจจัยจากภายนอก จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในชวงปลายเดือน คาเงินบาทยังออนตัวลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยภายนอกที่รุมเราเขามาเรื่อยๆ ไมวาในเรื่องของความวุน
วายทางการเมืองของอินโดนีเซีย คาเงินสิงคโปรทําสถิติตํ่าสุดอีกรอบ และความไมมั่นใจของตลาดตอนายมาซาจูโร ชิโอกาวะ ที่เขามาดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของญี่ปุนคนใหม การซื้อขายเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวอยูระหวาง 45.55-68 บาท/ดอลลารสหรัฐ
แตก็มาปดที่ 45.60-70 บาท/ดอลลารสหรัฐ หลังจากมีขาวในตลาดวา ทางการสิงคโปรเขามาแทรกแซงคาเงิน เพื่อไมใหคาเงินสิงคโปรตกตํ่า
ไปกวานี้ ในชวงสั้นๆ คาเงินเอเชียอาจจะดูไมคอยดีนัก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทําใหประเทศที่พึ่งพิงการสง
ออกเปนหลักไดรับผลกระทบอยางมาก แตการที่ธนาคารกลางของสหรัฐไดลดดอกเบี้ยมาตรฐานลงอยางตอเนื่อง นาจะสงผลทําให
เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังของปนี้ สําหรับในประเทศไทย การกระตุนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณนาจะสงผลใหเศรษฐกิจภาย
ในประเทศเริ่มดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหคาเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้น
ในสัปดาหสุดทายของเดือน เม.ย. คาเงินบาทไดปรับตัวออนคาที่สุดที่ระดับ 45.79 บาท/ดอลลารสหรัฐ ตามการออนคาของเงิน
เยน โดยในระดับราคาเงินบาทดังกลาวไดมีแรงเทขายทํากําไรชวงสั้นอยางตอเนื่อง กอนคาเงินบาทจะมาปดตลาดในวันสุดทายที่ระดับ
45.67-69 บาท/ดอลลารสหรัฐ (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซตเดือน เม.ย.)

5. ประมวลทรรศนะดานเศรษฐกิจ
5.1 ทรรศนะเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ
5.1.1 นักวิชาการเห็นดวยกับแนวคิดการลมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’
ดร.รังสรรค ธนะพรพันธ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเขียนบทความแสดงทัศนะตอการที่ ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง ดําริจะถอนการคํ้าประกันเงินฝากของประชาชนในธนาคารพาณิชย โดยเริ่มตนดวยธนาคารพาณิชยตางประเทศ
ตามดวยธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งยังไมมีกําหนดเวลาอันแนนอน ในขณะเดียวกัน ก็จะเรงรัดการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากวา เห็นดวยกับ
การดําริดังกลาว นับเปนความคิดที่ถูกตอง สมควรที่สาธารณชนจะแสดงความเห็นสนับสนุน โดยไดแสดงทรรศนะวา ธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ธปท.) ยึดกุมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มาเปนเวลานาน เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินขึ้นคราใด ไมวาจะเปนธนาคาร
พาณิชยหรือบริษัทเงินทุน ธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาไปคํ้ายันมิใหสถาบันการเงินเหลานั้นลมครานั้น
บทความกลาววาหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา หากปลอยใหสถาบันการเงินลม จะกอใหเกิด
ผลกระทบลูกโซลุกลามไปสูสถาบันการเงินอื่นๆ จนกลายเปนวิกฤติการณของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ แตทวาหลักการของ 'สถาบัน
การเงินลมมิได’ นั้นมีขาวสารที่ซอนเรน ซึ่งไมเปนผลดีตอเสถียรภาพและสุขภาพของระบบการเงิน คือ หากสถาบันการเงินมีฐานะงอนแงน
จะไดรับการอุมชูจากธปท.เสมอ ขาวสารดังกลาวนี้ยอมทําใหประชาชนเจาของเงินออมตัดสินใจฝากเงินออมกับสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ย
อัตราสูงเปนดานหลัก โดยไมพิจารณาถึงความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบันการเงินนั้น เพราะนิ่งนอนใจวา หากมีปญหา จะได
รับความชวยเหลือจากธปท. ความนิ่งนอนใจลักษณะนี้เกิดแกผูบริหารสถาบันการเงินดวย การบริหารอยางสุมเสี่ยง การจัดสรรเงินใหกูแก
ญาติและพวกพอง รวมทั้งการจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจของตนเองและครอบครัว จึงเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ ฝายเจาของหรือผูถือหุนสถาบันการ
เงินก็มิไดตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร เพราะนิ่งนอนใจเชนกันวา หากมีปญหาจะไดรับความชวยเหลือจาก ธปท.
ดวยเหตุดังกลาวขางตนนี้ หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงมีโครงการสรางสิ่งจูงใจที่กัดเซาะความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงินในขั้นรากฐาน หาก ก.คลัง และ ธปท. ยังคงยึดหลักการนี้ตอไประบบสถาบันการเงินจะมีสุขภาพอนามัยอันสมบูรณและแข็งแรงมิได
และวิกฤติการณสถาบันการเงินจะเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา มิรูจักจบจักสิ้น การลมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงเปนการแกปญหาระบบ
สถาบันการเงินในขั้นรากฐาน เพราะมีผลในการทําลายปญหา Moral Hazard
อยางไรก็ตาม บทความกลาววา การลมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีปญหาในเชิงบริหารอยางนอย 2 ปญหา ปญหาแรก
ก็คือ จังหวะเวลาและ ปญหาที่สอง ก็คือ จําเปนตองดําเนินการเปนขั้นตอน (Sequencing) หรือไม รมต.คลัง ตองการดําเนินการตามลําดับ
จากธนาคารพาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย นายธนาคารบางคนเสนอความเห็นวา การดําเนินนโยบายตามขั้นตอนเชนนี้ จะ
ทําใหมีการโยกยายเงินฝากจากธนาคารพาณิชยไทยไปยังสถาบันการเงินอื่นมีสภาพคลองลนเหลือมากขึ้น
ดร.รังสรรคไดเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา ใหเลือกวันที่ 1 ม.ค. 2546 เปนวันลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ใหถือเปนวัน
หลักชัยแหงระบบสถาบันการเงิน พรอมๆ กับการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก โดยในระหวางนี้รัฐบาลตองตระเตรียมการปฏิรูปสถาบันการ
เงินควบคูกับการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยดวย (ผูจัดการ 050444)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ครม. อนุมัติ ขึ้นเงินเดือนขาราชการหมื่นกวาลานบาท
วันที่ 3 เม.ย. 2544 ที่ทําเนียบรัฐบาล คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
กลาวถึงการขึ้นเงินเดือนขาราชการวา ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพขาราชการโดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนป
ละ 2 ขั้น จะประเมินผลงานในรอบแรกเริ่มวันที่ 1 ต.ค.-มี.ค. เมื่อประเมินแลวก็จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทันทีคือ 15% ของขาราชการที่
ทํางานดีเลิศก็จะไดรับรอบแรกคนละ 1 ขั้น แตถาทํางานดีก็จะครึ่งขั้น สําหรับ 6 เดือนหลังจะประเมินอีกครั้งในเดือน เม.ย.-ก.ย. โดยจะมีผล
เลื่อนขั้นในวันที่ 1 ต.ค. ปนี้ ซึ่งตรงนี้จะเปนการตัดสินใจทั้งป โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑปกติ คือ ขาราชการ 15% จะได 2 ขั้น 50% จะได
1 ขั้น และ 30-35% จะไดครึ่งขั้น คนใดไมมีผลงานเลยก็จะไมไดเลื่อนขั้น นอกจากนี้ ยังมีรางวัลประจําปซึ่งมีมูลคาเทากับเงินเดือน 1 เดือน
ของขาราชการคนนั้น สําหรับงบประมาณที่จะใชในการเลื่อนขั้น 6 เดือนแรกวางไวที่ 3,600 ลานบาท สวนวงเงินทั้งปวางไว 14,000 ลาน
บาท ผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นไปแลวจะไดรับรางวัลตรงนี้ดวย เพราะแยกสวนการจายเงินเดือนตามหนาที่และตามผลงาน ซึ่งจะจายเปนเงินสด
คูขนานกับเงินเดือน (มติชน 040444)
1.1.2 คนไทยตกงาน 1.22 ลาน อีสานครองแชมป 6.6%
รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรอบที่ 4 เดือนพฤศจิกายน อันเปนรอบสุดทายของป 2543 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติที่เพิ่งเผยแพรเมื่อเร็วๆนี้ ระบุวา จากจํานวนผูที่อยูในกําลังแรงงาน 33.26 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 31.83 ลานคน ผูวางงาน
1.22 ลานคน และผูรอฤดูกาล 0.21 ลานคน ทั้งนี้พิจารณาจากจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ซึ่งมีอยู 46.67 ลานคน ในจํานวนประชากร
ทั่วประเทศ 62.61 ลานคน
จากการสํารวจครั้งลาสุดนี้พบวา จํานวนผูวางงานเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว มีผูวางงานเพิ่มขึ้นประมาณ
1.6 แสนคน เพิ่มจาก 1.06 ลานคน ในป 2542 มาเปน 1.22 ลานคนในป 2543 ในขณะที่อัตราการวางงานเพิ่มจากรอยละ 3.3 เปน 3.7 แต
ถาเปรียบเทียบจํานวนผูวางงานกับรอบการสํารวจครั้งกอน คือเดือนสิงหาคม 2543 พบวา จํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1 แสนคน
ในจํานวนผูวางงานทั้งหมดนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มีการวางงานสูงที่สุดกวาทุกภาค คือ มีอัตราการวางงานรอย
ละ 6.6 รองลงมาเปนภาคใต รอยละ 2.6 ภาคเหนือ รอยละ 2.4 และกรุงเทพฯรอยละ 2.2 สวนภาคกลางเปนภาคที่มีอัตราการวางงานตํ่าสุด
คือรอยละ 2
เมื่อเปรียบเทียบชวงเดียวกันของปที่แลวเปนรายภาค ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต มีผูวางงานงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือ
และ กทม. จํานวนผูวางงานลดลง (ชีวิตงาน 040444)
1.1.3 แบงกกรุงศรีอยุธยาปลดพนักงานพันคน
มีรายงานวา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กําลังปรับเปลี่ยนองคกรครั้งสําคัญเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต มีรายงานลาสุดวาไดเปดโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 15 มี.ค.-16 เม.ย. 2544 โดยกําหนดใหแตละฝาย
เสนอรายชื่อพนักงานที่จะเขาขายตามโครงการในวันที่ 12 เม.ย. 2544 นี้
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธ.กรุงศรีอยุธยา กลาวอยางชัดเจนวา โครงการเกษียณอายุครั้งที่ 4 ของ
ธนาคารตองการลดพนักงาน 10% เพื่อเปนการปรับลดพนักงานใหเปนไปตามขนาดของธุรกิจ และรองรับการแขงขันของธนาคารไดใน
อนาคต ปจจุบัน ธ.กรุงศรีอยุธยามีพนักงานประมาณ 9,800 คน โดยถาธนาคารจะลดพนักงานลง 10% หมายความวาโครงการที่ธนาคาร
เปดครั้งนี้คาดวาจะมีพนักงานเขาโครงการประมาณ 980-1,000 คน (ผูจัดการ 030444)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 'เผยครอบครัวไทยหยารางสูงพบแตงงาน 6 คู แยกทาง 1 คู
นพ. ม.ล.สมชาย จักรพันธุ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปดเผยวา จากการสํารวจชีวิตคูในปจจุบันพบวา การหยารางไดเพิ่มจํานวน
มากขึ้น โดยในทุก ๆ 5-6 คู จะมี 1 คู ที่หยารางกันสะทอนใหเห็นวาครอบครัวไทยเริ่มมีความอบอุนนอยลง ขาดความเปนปกแผน เรื่องนี้กรม
สุขภาพจิตไดพยายามรณรงคใหเห็นความสําคัญของครอบครัวที่อบอุนมาโดยตลอดวาหากครอบครัวเปนปกแผน มีความอบอุนจะสามารถ
ลดปญหาตางๆที่จะเกิดตามมาไดมากโดยเฉพาะปญหาเด็ก ทั้งอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน
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รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกลาวตอวา ปญหาการหยารางมีเหตุผลมาจากทัศนคติที่ไมตรงกัน และปญหาการนอกใจของคูสมรส
ซึ่งสวนใหญจะเปนฝายชายสาเหตุหนึ่งมาจากปญหาดานจิตใจที่ออนแอ
ตองการแสวงหาความรักความอบอุนหรือคิดวาความเปนชาย
สามารถแสดงออกไดดวยการมีภรรยาหลายคน นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากคานิยมของชายไทยที่ปลูกฝงกันมาวาการมีภรรยาหลายคนเพื่อ
สืบทอดวงศตระกูลและเปนการแสดงออกถึงความมีศักดิ์ศรี อํานาจ ซึ่งคานิยมแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดหากสืบทอดการสั่งสอนวาการ
มีภรรยาหลายคนเปนสิ่งไมดี ทําใหครอบครัวแตกแยก ลูกหลานที่เกิดมาใหมจะไดไมทํา คานิยมดังกลาวก็จะหมดไป
"กรมสุขภาพจิตจะพยายามรณรงคใหครอบครัวเปนปกแผนมีรากฐานที่อบอุนมากขึ้น ยิ่งครอบครัวเปนปกแผนรากฐานของสังคม
ยอมดีขึ้นเทานั้น เด็กก็ไดรับการเลี้ยงดูอยางสมบูรณ ปญหานอยลง ลดปญหาเด็กเกเร เด็กหนีเที่ยว ติดยาได ครอบครัวเปนผูเหนี่ยวรั้งเด็ก
ไมใหทําผิด" นพ.ม.ล. สมชายกลาว (เดลินิวส, ผูจัดการ 230444)

1.3 คาจางและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 ยันคาหัวคนงาน 8.5 หมื่นทําได
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2544 นายวันชัย ผดุงศุภไลย อธิบดีกรมการจัดหางาน ก.แรงงานฯ กลาวถึงกรณีนายอิระวัชร จันทรประเสริฐ
ปลัด ก.แรงงานฯไดเรียกบริษัทจัดสงคนงานมาหารือเกี่ยวกับการลดคาหัวคนงานไปทํางานตางประเทศ แตปรากฏวามีขาวคาหัวกลับแพง
กวาเดิม เรื่องนี้คงเปนการเขาใจผิดเพราะอาจจะมีการรวมตัวเลขคลาดเคลื่อนโดยไปบวกเอาคาบริการของบริษัทจัดหางานทําไตหวันที่เรียก
เก็บเฉพาะปแรก 40,500 บาท แตกลับเอาตัวเลขนี้ไปรวมเอาปที่สอง หรือที่สามดวย ระบบที่จัดขึ้นใหมนี้จะทําใหคาหัวถูกลงกวาเดิมมาก
และในปแรกคนงานจะกูเงินมาใชจายเพียง 85,000 บาท
ผูสื่อขาวถามวาจะเปนไปไดอยางไรในเมื่อบริษัทจัดหางานตองเสียคาใชจายในการซื้อตําแหนงงานกวา 100,000 บาท/หัว นาย
วันชัย กลาววา คิดวาทําได โดยนายอิระวัชรไดไปลงนามกับสมาคมจัดหางานในไทเปไวแลว และเมื่อถามวา การที่บริษัทจัดสงคนงานเสนอ
คาซื้องานเพียง 40,500 บาท อาจทําใหนายหนาไตหวันเอาตําแหนงงานไปขายใหกับประเทศอื่น นายวันชัยกลาววา คงไมเปนเชนนั้นเพราะ
ไดมีการตกลงไวแลว นายอิระวัชรยังพูดชัดเจนวาถาคาใชจายแพงมากก็ไมตองสง
แหลงขาวระดับสูงจากกรมแรงงานเปดเผยวา ตัวเลขในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2544 ไดมีการตกลงกันมากอนแลว แตคิด
วาการจะทําใหคาหัวคนงานลดลงเปนไปไดยาก เพราะคาซื้อตําแหนงงานของบริษัทจัดหางานจากนายหนาไตหวันสูงถึง 100,000 บาท การ
ที่พยายามพูดถึงตัวเลข 85,000 บาท นั้น เพียงเพราะตองการใหสังคมเห็นวาปญหาดังกลาว ไดรับการแกไขแลว แตในความเปนจริงบริษัท
จัดหางานทําจะใชวิธีการเรียกเก็บเงินจากคนงานเพิ่มขึ้น เพราะไมมีบริษัทไหนยอมขาดทุน และขณะนี้ทางการไตหวันไดกําหนดการจางงาน
แรงงานตางชาติเปนเวลาติดตอกัน 3 ป ดังนั้นจึงเปนชองทางที่บริษัทจัดหางานจะใชเรียกเก็บเงินเพิ่มจากคนหางานโดยที่ผานมามีการขมขู
วา หากไมทําตามขอเสนอของบริษัทจัดหางานคนงานก็อาจจะถูกสงตัวกลับ (มติชน 250444)
หลังจากที่ ก.แรงงานฯถูกสังคมวิพากษวิจารณอยางหนักในเรื่องที่ไมสามารถแกไขปญหาคาหัวจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตาง
ประเทศซึ่งเพิ่มสูงมากได นายเดช บุญ-หลง รมต.แรงงานฯจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนบริษัทจัดหางาน โดยมีนายวันชัย ผดุงศุภไลย อธิบดีกรมการจัดหางานทําเปนประธาน โดยในวันที่ 27 เม.ย.
2544 มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกลาวเปนครั้งแรก
นายเกงกาจ จงใจ ผูแทนสมาคมจัดหาคนงานไทย กลาววา ความเปนจริงแลวปจจุบันคนหางานตองเสียคาใชจายในการเดินทาง
ไปทํางานที่ประเทศไตหวันไมนอยกวารายละ 1.9 แสนบาท ซึ่งตรงนี้ไมรวมคาสายอีก 2 หมื่น ในขณะที่คนงานไดเงินเดือนๆละ 5.8 หมื่น
แตหักคาใชจายแลวเหลือไมเกิน 2 หมื่นบาท รวมแลวไดเงินเดือนทั้งปไมเกิน 1.4 แสนบาท สรุปแลวคนงานตองทํางานฟรี 1 ป 6 เดือน (มติ
ชน 250444)

1.4 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.4.1 นํารอง 200 ชุมชน สรางสินคา 100 ชนิด
นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ กลาววา นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในภาคของ ก.เกษตรฯไมไดมุงเนนการสรางผลิต
ภัณฑทองถิ่นเพียงอยางเดียว แตยังหมายถึงการพัฒนาสถานที่สวยงาม ซึ่งมีการคนพบใหมใหเปนแหลงทองเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยวเดิมใหเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ก.เกษตรฯจึงเตรียมการที่จะพัฒนาสถานที่และผลิตภัณฑหลากชนิดที่
ประเมินแลววาจะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร เชน สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) อุทยานแหงชาติของกรมปาไม
เขื่อนเก็บนํ้าของกรมชลประทาน นอกจากนั้นการสงเสริมอาชีพของกรมสงเสริมสหกรณก็จะเปนเครื่องมือหนึ่งที่เขามารองรับนโยบายดัง
กลาว โดยในป 2544 คณะทํางานไดวางเปาหมายวาจะใชงบประมาณ 304 ลานบาท พัฒนาสินคาและสถานที่ทองเที่ยว ประมาณ 100
ชนิด ใน 200 ชุมชน กระจายไปยังทุกภาคไมกระจุกในที่ใดที่หนึ่ง โดยกําหนดใหการพัฒนาสินคาในแตละชุมชนจะตองไมซํ้ากัน หรือหากซํ้า
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กันจะตองมีความแตกตางในเรื่องคุณสมบัติ เชน การผลิตผาไหม ผาฝาย ซึ่งแตละชุมชนตองมีเอกลักษณของตนเอง (กรุงเทพธุรกิจ
170444)
1.4.2 ก.อุตสาหกรรมเนนตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น กําหนด 2 รูปแบบสรางธุรกิจใหม
นายทํานุ วสีนนท อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม เปดเผยวา ก.อุตสาหกรรมจะเปนกลไกที่มีสวนสําคัญในการ
ผลักดันนโยบายดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ เพราะกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) จะเปนแหลงรองรับสินคาเกษตร
ของแตละชุมชนเพื่อพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่มและสรางจุดเดนในผลิตภัณฑ เปนแหลงสะสมทุนและเทคโนโลยี ตลอดจนความรูความเชี่ยว
ชาญ ซึ่งกอใหเกิดความหลากหลายในสินคาอุปโภคและบริโภคที่เปนที่ยอมรับและรูจักกันอยางแพรหลายของตลาด "ที่สําคัญคือ สามารถ
เชื่อมโยงพัฒนาใหเกิดชุมชนทองเที่ยวได ซึ่งประโยชนจะตกอยูกับทองถิ่น จะทําใหเกิดการจางงาน และทําใหชุมชนมีรายไดตอปตอหัวสูง
ขึ้น มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น" นายทํานุกลาว
ดังนั้น กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดเรงปรับแผนพัฒนาอาชีพชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งการดําเนินการ
นั้นจะแบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1.การเสริมสรางธุรกิจ และหนวยงานธุรกิจเดิมที่มีอยูในแตละตําบลใหมีความเขมแข็ง เปนลักษณะการเสริม
ตอจากฐานภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น หรือการตอยอดสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชน เพื่อใหเกิดหมูบานทองเที่ยว
และหมูบานอุตสาหกรรม รูปแบบที่สอง คือ การจัดตั้งหนวยธุรกิจใหมในหมูบาน หรือตําบล ในลักษณะสงเสริมและเสริมสรางใหเกิดศักย
ภาพของคนและผลิตภัณฑดวยกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตน การจัดตั้ง การประกอบการ และการมีรายไดที่มั่งคง
ทั้งนี้ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะสงเจาหนาที่ซึ่งประจําในศูนยสงเสริมในตางจังหวัดทั้ง 11 แหงทั่วประเทศเขาไปสํารวจขอมูล
เดิมที่มีอยูจากการเขาไปชวยเหลือหรือพัฒนาใหเกิดอาชีพดานอุตสาหกรรมของหมูบานและตําบล จํานวนทั้งหมด 4,000 แหงทั่วประเทศ
วาหมูบานหรือตําบลนั้นยังคงอาชีพที่สงเสริมใหอยูหรือไม
- ใชงบ 20 ลานพัฒนา 50 ตําบล
นายทํานุกลาววา สําหรับแผนงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑนั้น ในป 2544 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะใชงบดําเนินการ
ทั้งหมด 20 ลานบาท โดยตั้งเปาจะเขาไปดําเนินการพัฒนาทั้งหมด 50 ตําบล และคาดวา จะสามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือน ไมตํ่ากวา
2,000 บาทตอเดือน โดยหมูบาน หรือตําบลที่เขาไปชวยสนับสนุนนั้นจะพิจารณาจากศักยภาพของจุดเดนที่แตละตําบลมีอยูวาจะสามารถ
พัฒนาใหเกิดผลไดหรือไม
นอกจากนี้ ในป 2545 ทางกรมฯจะของบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 1,800 ลานบาท เพื่อสานตอโครงการดังกลาวอยางตอ
เนื่อง โดยตั้งเปาหมายไววาจะเขาพัฒนาหมูบาน หรือตําบลตามโครงการใหไดทั้งหมด 2,250 ราย
ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการติดตามผลวาที่ดําเนินการไปแลวประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และมีปญหา
อุปสรรคใดบางที่จะตองปรับใหม เพื่อใหโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกิดผลตามนโยบายของรัฐบาล (กรุงเทพธุรกิจ 170444)
1.4.3 ม็อบคนจน' กลับบาน-ยุติลอมทําเนียบ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2544 กลุมสมัชชาคนจน ซึ่งปกหลักเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาเขื่อน ที่ดินทํากิน ปาไม
อยูหนาทําเนียบรัฐบาลมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย รวมเปนเวลา 9 เดือน ไดตกลงที่จะเดินทางกลับภูมิ
ลําเนาในวันที่ 12 เม.ย. 2544 ภายหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดรับหลักการที่จะนําปญหาของสมัชชาคนจน 7 กลุม 205 กรณีปญหา
ไปดําเนินการแกไข
น.ส.วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน เปดเผยวารัฐบาลชุดที่แลวเพิกเฉยตอการแกปญหา ทําใหชาวบานชุมนุมยึด
เยื้อมาถึง 9 เดือน เมื่อมาถึงรัฐบาลทักษิณ พ.ต.ท.ทักษิณไดออกมากินขาวกับชาวบาน หลังจากนั้นมีการตั้งตัวแทนเปดการเจรจาระหวาง
ทั้งสองฝายภายใน 1 เดือน จึงตองใหเครดิตรัฐบาลนี้วามีความจริงใจที่จะแกไขปญหา
ดานนายบุญชู สาวิสา แกนนําสมัชชาคนจนกลุมปญหาเขื่อนกลาววา ไมไดคาดหวังจากรัฐบาลมากนัก เนื่องจากบทเรียนที่ผาน
มาถูกหลอกหลายครั้ง ที่กลับก็เพื่อใหเวลาแกคณะทํางานไดมีเวลาในการแกไขปญหา นอกจากนี้ ชาวบานสวนใหญอยากกลับไปสราง
ความอบอุนใหแกครอบครัวในชวงสงกรานต (มติชน 12-130444, มติชนสุดสัปดาห 160444)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 เหยื่อโคบอลตทอดผาปาหาทุนฟอง 'กมลสุโกศล'
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ส.ว. รวมกับเหยื่อโคบอลต 60 และสมัชชาคนจน จัดทอดผาปาขางทําเนียบ หาเงินเปนกองทุน สูคดีฟองบริษัท กมลสุโกศล และ
พป. ไดเงิน 1.3 แสนบาท
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2544 นายโสภณ สุภาพงษ คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ตัวแทนของ ส.ว.พรอมกับกลุมผูปวย
โคบอลต-60 ญาติของผูเสียชีวิต และชาวบานในหมูบานคนจน บริเวณขางทําเนียบรัฐบาลกวา 100 คน ไดเขารวมพิธีทอดผาปาโคบอลต60 โดยไดมีพิธีถวายผาปาแดพระศรีปริยัติโมลี เจาอาวาสวัดจันทราราม
นายกําพล วุฒิสารสุนทร ตัวแทนกลุมผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณโคบอลต-60 กลาววา ขณะนี้มีผูรวมบริจาคเงินสมทบใน
การทอดผาปากองทุนโคบอลต-60 รวม 139,370 บาท โดยเงินจํานวนดังกลาวจะนําไปใชในการจัดตั้งกองทุนดําเนินคดีฟองรองบริษัทกมลสุ
โกศลฯ และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) เพื่อใหเปนคดีสิ่งแวดลอมตัวอยาง และสรางบรรทัดฐานตอสังคมไทยในการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรังสีและสารพิษอื่นๆ รวมทั้งการนําไปชวยเหลือเฉพาะหนาแกผูปวยที่ประสบความเดือดรอน อยางไรก็ตาม ในแงของความ
ชวยเหลือนั้น ขณะนี้กลุมผูปวยรูสึกมีความหวังขึ้นมาบาง เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติใหก.วิทยาศาสตรฯ ตองสั่ง
การให พป. จายคาสินไหมทดแทน หากผลการสอบสวนพบวา พป. มีความบกพรองจริง
น.ส.ไอดา อรุณวงศ เลขานุการคณะทํางานติดตามชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโคบอลต-60 กลาววา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2544
ที่ผานมา ทางคณะทนายความไดเขาไปดูสถานที่เกิดเหตุบริเวณโกดังของบริษัทกมลสุโกศลฯ ที่เขตประเวศมาแลว และไดบันทึกผานกลองวิ
ดีโอเพื่อเปนหลักฐานวา จนถึงขณะนี้ทางบริษัทฯก็ไมไดเอาใจใสสถานที่แหงนี้ เพราะยังปลอยใหมีการเขาไปเลนฟุตบอล และมีคนเดินเขา
ออกบริเวณรั้ว โดยไมไดมีการปดกั้นใหรัดกุม ทั้งที่เปนจุดที่เคยเก็บแทงโคบอลต-60 ซึ่งนี้ถือวาเปนความหละหลวมมาก
เหตุการณโคบอลต-60 รั่วไหลที่ซอยวัดมหาวงษ จ.สมุทรปราการ เกิดขึ้นเมื่อราว 1 ปที่ผานมา ในครั้งนั้นสงผลใหมีผูเสียชีวิต 3
ราย บาดเจ็บ และพิการอีก 10 ราย กลุมผูปวยไดรวมตัวกันในนาม “เครือขายผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณโคบอลต-60 รั่วไหล” เพื่อเรียก
รองคาชดเชยจากบริษัท กมลสุโกศล อิเล็กทริก จํากัด และ พป. โดยคดีมีแนวโนมวาจะยืดเยื้อจึงทําใหเกิดการทอดผาปาหากองทุนดังกลาว
(ไทยโพสต 190444)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 เตรียมเก็บคานํ้าเสียพวงประปาคนกรุง 1 บาท/ลบ.เมตร
สโมสรไลออนส หอวัง ไดจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คาบําบัดนํ้าเสีย รายจายที่คนกรุงเทพฯ ยังไมคุนเคย" โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวในการบรรยายพิเศษตอนหนึ่งวา ปจจุบัน กทม.มีโรงบําบัดนํ้าเสียที่เปดเต็มระบบแลว 3 แหง คือ โรง
บําบัดนํ้าเสียชองนนทรี, โรงบําบัดสี่พระยา, และโรงบําบัดรัตนโกสินทร มีคาใชจายเดือนละ 8 ลานบาท ขณะนี้ถึงเวลาแลวที่คนกรุงเทพฯที่
อยูในพื้นที่ซึ่งโรงบําบัดนํ้าเสียเปดเต็มระบบตองเสียคานํ้าเสีย โดยจะเก็บพวงกับคานํ้าประปาลูกบาศกเมตรละ 1 บาท ขณะที่ตนทุนในการ
เดินระบบลูกบาศก เมตรละ 2 บาท แต กทม.จะชวยแบงเบาภาระดวยการออกใหกอน 1 บาท แตจะเก็บเพิ่ม 25 สตางค ในทุก 6 เดือนจน
ครบ 2 ป จึงจะเก็บเต็มราคา คือลูกบาศกเมตรละ 2 บาท ซึ่งจะมีการประกาศวา คนกรุงเทพฯตองจายคาบําบัดนํ้าเสีย เพราะเปนสิ่งจําเปน
และเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดอีกแลว
นายสมัครกลาวอีกวา จากการที่ปจจุบันประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง กําลังประสบปญหาขาดแคลน
นํ้าประปาใช เขาจึงไดกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอพระราชทานนํ้าจํานวน 1 ใน 3 จากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีปริมาณนํ้า
960 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อนํามาผลิตนํ้าประปา ใหกับคนในพื้นที่ดานตะวันออกของ กทม. ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดประทาน
อนุญาตแลว โดยการประปานครหลวง ไดรับเรื่องไปดําเนินการ และเห็นวา ควรสรางโรงผลิตนํ้าประปาใกลเขื่อนพระราม 6 และทําทอสงนํ้า
มาที่มีนบุรี ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ (กรุงเทพธุรกิจ 220444)

2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 ทอกาซไทย-มาเลเซียไมผานเกณฑ 'ก.วิทยาศาสตรฯ' ตีกลับ
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) เปดเผยผลประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) โรงแยกกาซในโครงการกอสรางทอกาซไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่
ผานมาวา คณะกรรมการไมใหความเห็นชอบรายงานอีไอเอของโครงการนี้ทั้ง 9 ประเด็น หลังจากที่ไดพิจารณาไป แลว 5 ประเด็น เมื่อวันที่
28 มีนาคมที่ผานมา โดย 4 ประเด็นที่ไมผานการพิจารณาครั้งหลังสุด ประกอบดวยประเด็นดานคุณภาพอากาศ พบวาในรายงานอีไอเอ
โครงการไมไดแสดงความชัดเจนในการทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อรองรับกับอุบัติเหตุสอดคลองกับขอเท็จจริงในอนาคตไดดีและนา
เชื่อถือ สวนดานคุณภาพนํ้า คณะกรรมการฯเปนหวงวาวัตถุดิบที่จะนํามาใชในโรงแยกกาซไทย-มาเลเซียไมเหมือนกับกาซจากแถบโครงการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยเฉพาะความเขมขนสารปรอทในนํ้าทิ้งที่จะเกิดจากโครงการเมื่อผานการบําบัดแลวจะการันตีวาจะไม
มีการปนเปอนของสารปรอทหรือไม
เลขาธิการ สผ.กลาววา สําหรับดานกากของเสียและสารอันตราย เนื่องจากในกระบวนการโรงแยกกาซจะตองใชสารเคมีที่เปนตัว
เรงปฏิกิริยา ซึ่งจะเปนกากของเสียเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ขณะเดียวกันกอนที่จะนํามาใชจะมีการจัดเก็บอยางไรใหเกิดความปลอดภัย
และ/หรือในชวงที่จะรอสงกลับไปกําจัดที่ตางประเทศ หรือกําจัดที่เจนโก ควรจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ และสุดทายประเด็นดานความปลอด
ภัย คณะกรรมการตองการใหมีการศึกษาวิจัยประเมินความเสี่ยงระดับทางการและมีความเปนสากล ทั้งในแงของสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของประชาชนหากมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น จึงสรุปวาทั้ง 9 ประเด็น คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวถึง 2 ครั้ง ยังไมผานความเห็น
ชอบ
อนึ่ง คณะกรรมการไมไดกําหนดเสนตายใหโครงการสงรายงานอีไอเอฉบับแกไขหรือไม แตการตีกลับรายงานอีไอเอแสดงถึง
ความบกพรองของผูที่ทําการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้คนที่จะตองไปติดตามคงตองเปนเจาของโครงการ (ไทยโพสต 030444)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 กลุมอนุรักษวางแผนตั้งเครือขายระดับโลก
สํานักขาวเอพีรายงานวา นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวอนุรักษสิ่งแวดลอมไดกลาวในการประชุม ‘โกลบอล กรีน 2001’ ที่กรุง
แคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2544 วา กําลังวางแผนจัดตั้งเครือขายระดับโลกเพื่อสกัดอิทธิพลของบริษัทขามชาติที่
ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปาหมายแรกของกลยุทธระดับโลกของกลุมนี้ คือบริษัทนํ้ามันอเมริกัน ซึ่งอยูเบื้องหลังการตัดสินใจของ
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช กรณีไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโตเพื่อลดความรอนในโลก มาตรการที่จะนํามาใชกับบริษัท
อเมริกันรวมถึงการที่บรรดาผูสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมทั่วโลกจะควํ่าบาตรผลิตภัณฑของบริษัทเหลานี้
ทั้งนี้ ภายใตสนธิสัญญาเกียวโต ซึ่งตองผานการลงนามจาก 55 ชาติกอนจึงจะมีผลบังคับใชนั้น ประเทศพัฒนาแลวเห็นพองที่จะ
ลดการปลอยกาซที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจกลงตามเปาหมายที่กําหนดไว
นางแคเธอรีน เกรเซ สมาชิกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจากฝรั่งเศสกลาววา นักอนุรักษเคยพูดวา "คิดในระดับโลก ลงมือทําในระดับ
ทองถิ่น" แตนับจากนี้จะเปลี่ยนคําพูดเปน "คิดระดับโลก และทําระดับโลก"
ตัวแทนประมาณ 800 คนจาก 70 ประเทศ ไดเขารวมการประชุมเปนเวลา 3 วัน ภายใตเปาหมายของการจัดวางกฎบัตรอนุรักษ
ของโลก พรอมเริ่มจัดตั้งเครือขายพรรคการเมืองและองคกรอนุรักษสิ่งแวดลอมทั่วโลก
สมาชิกวุฒิสภาบอบ บราวน แหงออสเตรเลีย กลาววา การประชุมครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนของพลังใหมทางการเมืองในโลก พรอม
เสริมวาพลังใหมระดับโลกที่ถือกําเนิดขึ้นตนศตวรรษใหมนี้ จะทาทายพรรคการเมืองเกาๆ และปรัชญาเดิมๆ ที่ยึดเหตุผลทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ครอบงําการเมืองทั่วโลก และกลาววา เทาที่ผานมา โลกาภิวัตนอยูในรูปของภาคธุรกิจเปนสวนใหญ อันเปนกระบวนการที่ทําใหอํานาจของ
รัฐสภาตกไปอยูในมือของบริษัทขามชาติ รัฐบาลที่โกงกิน ทั้งยังทําลายสภาพแวดลอม และทําใหชองวางระหวางคนจนและรวยเพิ่มขึ้น ทั้ง
หมดนี้มีเปาหมายเดียวคือเพื่อผลกําไร พรอมชี้แจงถึงกลยุทธการอนุรักษระดับโลกวาจะพยายามสงคืนอํานาจกลับไปใหรัฐสภาของประเทศ
ตางๆ และเพิ่มตัวแทนจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมในรัฐสภา
ดานนายอารโนลด คาสโซลา เลขาธิการกลุมยูโรเปยน กรีนส ชี้วากลยุทธอนุรักษแบบเดิมที่เนนการประทวงนั้น ไมเพียงพออีกตอ
ไป เพราะหากตองการการเปลี่ยนแปลงก็ตองมีอํานาจในมือ และกลาววาพรรคการเมืองแนวอนุรักษสิ่งแวดลอมมีตัวแทนในสภาใน 18
ประเทศในยุโรป ทั้งยังมีอํานาจในการรวมบริหารใน 6 ประเทศ รวมถึงเยอรมนี ขณะที่ผูจัดการประชุมเผยวากลุมอนุรักษมีตัวแทนในสภาทั่ว
โลก 260 คน (กรุงเทพธุรกิจ 150444)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 เดือนเม.ย. นํ้ามันเบนซินทะลุ 17 บาท
วันที่ 12 เม.ย. 2544 นายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน กลาววา ปตท.และผูคานํ้ามันทุกรายจะปรับขึ้นราคานํ้ามัน
เบนซินและดีเซลอีก 30 สตางคตอลิตร เนื่องจากราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จากการเขามาซื้อในระยะสั้นของกองทุนกอนสิ้นสุด
สัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบของเดือน พ.ค. และโรงกลั่นในเกาหลีปดซอมบํารุง ทําใหราคานํ้ามันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลปรับอยูที่ นํ้ามัน
เบนซินออกเทน 95 ราคา 16.69 บาทตอลิตร นํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ราคา 15.69 บาทตอลิตร และนํ้ามันดีเซล ราคา 13.94 บาทตอลิตร
(กรุงเทพธุรกิจ 110444)
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วันที่ 19 เม.ย. 2544 ผูคานํ้ามันทุกรายประกาศขึ้นราคานํ้ามันทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สต. สงผลใหราคานํ้ามันขาย
ปลีกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลปรับราคาเพิ่มขึ้นดังนี้ เบนซินออกเทน 95 ลิตรละ 17.29 บาท, เบนซินออกเทน 91 ลิตรละ 16.29 บาท
และดีเซลลิตรละ 14.54 บาท ทั้งนี้เปนผลมาจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดสิงคโปรไดปรับตัวสูงขึ้น โดยราคานํ้ามันเบนซิน 95 อยูที่ระดับ
35 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น 1.8 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล นํ้ามันดีเซลอยูที่ 35 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และดีเซลอยูที่ 32.60
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น 1.25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (เดลินิวส 190444)
- ชาวประมงยื่นรัฐพยุงราคานํ้ามัน
นายประเทือง ทิพยมาศ นายกสมาคมประมง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปดเผยวา เรือประมงในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชกวา 3,000 ลํา โดยเฉพาะที่อําเภอปากพนัง ซึ่งมีเรือประมงในพื้นที่กวา 1,000 ลํา ประสบปญหาขาดทุนกันอยางหนักระยะ
นี้ จนตองมีจอดเรือหยุดกิจการแลวหลายสิบลํา เพราะไมสามารถรับภาระนํ้ามันแพงได เพราะราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็วตกลิตรละ 14.68
บาท เรือประมงขนาดกลางตองใชนํ้ามันเที่ยวละประมาณ 10,000 ลิตร คิดเปนเงินไมตํ่ากวา 150,000 บาท ขณะที่เรือขนาดเล็กตองใชนํ้า
มันเที่ยวละ 3,000-4,000 ลิตร ตกราคาไมตํ่ากวา 50,000 บาท แตเมื่อออกไปทําประมงไดสินคากลับมาขายเที่ยวละไมเกิน 150,000 บาท
สงผลใหขาดทุน เพราะยังมีคาใชจายอื่นๆ อีกหลายอยาง
นายประเทืองกลาววา จากปญหาที่เกิดขึ้นสมาคมฯไดหารือและสรุปวาจะยื่นหนังสือผานไปยังรัฐบาลเพื่อชวยเหลือและพยุง
ราคา โดยเฉพาะการพยุงราคานํ้ามันชาวประมงลิตรละ 3 บาท ลักษณะคูปอง ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินการมาตลอด แตหมดสิ้นระยะ
เวลาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา จนถึงรัฐบาลชุดนี้ไมเห็นวามีการดําเนินการตอเนื่อง หากโครงการคูปองนํ้ามันเขามาชวยเหลือคงจะ
บรรเทาความเดือดรอนไปไดระดับหนึ่ง ทราบวามีการยื่นหนังสือเพื่อขอใหชวยเหลือ แตยังไมมีการชวยเหลือกลับมา ชาวประมงในภาคใตคง
จะตองรวมตัวกันปดอาวเพื่อเรียกรองในขั้นรุนแรงตอไป แมชาวประมงไมอยากจะใชวิธีการเชนนี้ก็ตาม ซึ่งในชวงปลายเดือนเมษายนนี้จะมี
การหารือเพื่อสรุปกันอีกครั้ง
ดานนายภักดี หิรัญ ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาววา ที่ผานมาหอการคาไดรับเรื่องรองเรียนจากกลุมผู
ประกอบการขนสง ประมง ถึงปญหานํ้ามันแพง และกําลังรวบรวมเรื่องทั้งหมดสงไปถึงรัฐบาลใหชวยพยุงราคา รัฐบาลจะมาอางวาภาวะ
ราคานํ้ามันขึ้นอยูกับตลาดโลกอยางเดียวไมได นาจะมีการคิดเพื่อทําอะไรในการพยุงราคานํ้ามันใหอยูในลิตรละ 12 บาท ในสวนของดีเซล
ดีกวาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางไมมีขอบเขต เพราะเศรษฐกิจกําลังประสบปญหา (กรุงเทพธุรกิจ 240444)
3.1.2 รัฐบาลออก 3 มาตรการแกนํ้ามันแพง ทุม 'พันลาน' ชวย 3 กลุม เกษตรกร-ประมง-สิบลอ สั่งปตท. ลดเบนซิน
30 สต.
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 30 เม.ย. 2544 ที่ทําเนียบรัฐบาล นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
กํากับดูแลดานพลังงานไดเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหานํ้ามันแพงในระยะสั้น โดยมีนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ รมต.คลัง และนายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรีเขารวมประชุมดวย
นายจาตุรนตแถลงภายหลังการประชุมวา ที่ประชุมมีมติในการลดผลกระทบราคานํ้ามันใหกับผูประกอบการรายสาขา ดังนี้ 1.ลด
ราคานํ้ามันใหกับผูประกอบการประมง เรือขนาดเล็กที่มีความยาวนอยกวา 14 เมตร ในจํานวน 3 บาทตอลิตร โดยการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.) จะลดคาการกลั่นให 40 สตางคตอลิตรเปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน มิ.ย.- ส.ค. 2544 นี้ โดยจะใชเงินของคณะ
กรรมการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) จํานวน 321 ลานบาท 2. กลุมเกษตรกรและครัวเรือน จะลดราคานํ้ามันใหลิตรละ 3 บาท
จํานวน 15 ลิตรตอเดือนตอครัวเรือน เปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนมิ.ย.- ส.ค.2544 นี้ โดยใชเงิน คชก.จํานวน 756 ลานบาท 3. ลดใหกับผู
ประกอบการรถบรรทุกสิบลอในอัตรา 1.20 บาทตอลิตร จํานวน 40 ลิตรตอวันตอคัน เปนเวลา 3 เดือนตั้งแตมิ.ย.-ส.ค.2544 นี้ โดยใชเงิน
คชก. 120 ลานบาท
- ลดใหเอสเอ็มอีดวยถึงสิ้นป
นอกจากนี้ ปตท.จะยังคงใหความชวยเหลือรายอาชีพในกลุมเกษตรกร โดยลดทั้งเบนซินและดีเซล 25 สตางคตอลิตร ซึ่งจะขยาย
ระยะเวลาไปถึงสิ้นป 2544 และลดใหกับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) ในสวนของนํ้ามันดีเซลอีก 15 สตางค
ตอลิตร และเบนซิน 7 สตางคตอลิตร และยังมีมาตรการใหความสะดวกกับผูประกอบการประมงนอกนานนํ้า โดยการตั้งแทงเกอรนอกนาน
นํ้า 15 ไมลทะเลใหผูประกอบการสามารถขายนํ้ามันใหแกเรือประมงที่เปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.
ส.) ซึ่งจะใหกรมศุลกากรเปนผูบันทึกการรับนํ้ามัน เพื่อปองกันการรั่วไหล สวนการพิจารณาแกไขในสวนภาษีมูลคาเพิ่มนั้น ที่ประชุมมอบ
หมายใหกรมสรรพากรไปพิจารณาอีกครั้งกอนเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
- สั่ง ปตท.หั่นราคาเบนซิน 30 ส.ต
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นายจาตุรนตกลาววา การใชเงินของ คชก.ในครั้งนี้ ไมนาจะมีปญหา เนื่องจากเปนขอเสนอของ ก.เกษตรฯเอง ซึ่งไดมีการ
คํานวณเอาไวแลว สวนกรณีที่กองทุนนํ้ามันที่ปจจุบันติดลบอยูถึง 1.1 หมื่นลานบาทนั้น ที่ประชุมไมเห็นดวยที่จะนําเงินกองทุนนํ้ามันมาใช
แกไขปญหาเฉพาะหนาเหมือนครั้งที่ผานมา เพราะจะทําใหกองทุนมีปญหาติดลบมากกวาเดิม และกระทบตอผูใชนํ้ามันดวย
"นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมาตรการในการตรึงราคานํ้ามันเบนซินระยะสั้นใหกับผูใชทั่วไปในอัตรา 30 สตางคตอลิตร โดยให
ปตท. ลดราคาขายลงมีผลในทันที สวนในระยะยาวจะตองดูสถานการณตลาดระยะหนึ่งกอนแลวคอยพิจารณาดําเนินการตอไป สวนนํ้ามัน
ดีเซลคาดวาจะไมมีการปรับขึ้น เนื่องจากขณะนี้ความตองการไมสูงเทานํ้ามันเบนซิน เพราะเปนชวงฤดูรอน"
- เสนอ ครม. แกระยะยาววันนี้
นายจาตุรนตกลาววา ที่ประชุมไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไปหามาตรการแก
ไขราคานํ้ามันแพงในระยะยาวรวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงานในระยะยาว เพื่อปองกันการเก็งกําไรจากผูคาในตลาดโลกที่ทําใหราคา
นํ้ามันในตลาดผันผวน โดยเฉพาะมาตรการภาษีบางตัว ซึ่งจะให สพช.เรงจัดทํารายงานที่คิดวาตองเรงดําเนินการมาใหที่ประชุมพิจารณา
และเสนอเขา ครม.วันที่ 1 พฤษภาคมนี้
นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรี กลาววา ที่ประชุมยังมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงจัดหาพลังงานทดแทน โดย
เฉพาะการหาพลังงานจากพืชเศรษฐกิจ เชน นํ้ามันปาลม ออย หัวมัน เพื่อทดแทนการนําเขาเอ็มทีบีอี ซึ่งเปนสวนผสมในนํ้ามัน แตยังไมเลิก
อิงราคาสิงคโปร
"การแกไขปญหาราคานํ้ามันโดยจะไมใหอิงราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปรนั้น ที่ประชุมเห็นวาราคานํ้ามันของไทยยังควร
ตองอิงราคาสิงคโปรตอไป เนื่องจากขณะนี้สถานการณการซื้อนํ้ามันของไทยเปนตลาดเสรี และสิงคโปรเปนเจาตลาดในเอเชีย ซึ่งมีการผลิต
ถึง 1 ลานบารเรลตอวัน และเปนราคาตํ่าสุดในภูมิภาคนี้ จึงคิดวาราคาดังกลาวนาจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมากที่สุด"
ดานนายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการ ปตท.กลาววา ที่ผานมาเมื่อตลาดนํ้ามันในไทยมีปญหาราคาสูงขึ้นผิดปกติ ปตท.จะเขาชวยผอน
คลายปญหาทุกครั้ง เพื่อไมใหประชาชนเดือดรอน สําหรับราคานํ้ามันที่แพงขึ้นในครั้งนี้คาดวาจะเปนแคชั่วคราว โดย ปตท.จะพยายาม
บริหารคาการตลาดที่มีอยู
- กองทัพบกทําไดใชปาลมแทนนํ้ามัน
รายงานขาวจากกองทัพบกแจงวา ขณะนี้กรมวิทยาศาสตรทหารบกประสบความสําเร็จ 80% ในโครงการวิจัยนํ้ามันพืชทดแทน
พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อหานํ้ามันมาใชแทนนํ้ามันดีเซล โครงการดังกลาวนักวิชาการทหารของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและนักวิชาการอื่นๆ
เปนผูศึกษาวิจัย โดยนํานํ้ามันพืชทุกชนิดมาทดลอง เชน นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันงา และนํ้ามันปาลม ปรากฏวา นํ้ามันปาลมใชทําเชื้อเพลิงได
ดีที่สุด โดยขั้นแรกเปนการใชทดแทนนํ้ามันดีเซล เพราะขั้นตอนงายกวา ซึ่งจะเสนอใหผูบังคับบัญชารับทราบและอนุมัติตอไป หากไดรับ
อนุมัติจะใชพื้นที่วางในหนวยปลูกปาลมนํ้ามัน โดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งยังเปนการสรางงานใหกําลังพลอีกดวย
ขาวแจงวา สําหรับการทดลองใชนํ้ามันปาลมตามโครงการดังกลาวนั้น ที่ผานมาไดใชกับเครื่องยนตขนาดเล็ก เชน นํานํ้ามัน
ปาลมผสมกับนํ้ามันเบนซินในอัตราสวน 80 ตอ 20 นําไปใชกับรถจักรยานยนตไดผลดี เครื่องวิ่งเรียบไมสะดุด สามารถเรงเครื่องไดตาม
มาตรฐาน ซึ่งตอไปจะตองขออนุญาตทดลองกับเครื่องยนตขนาดใหญ เชน รถยนต เพราะไดรับการสนับสนุนรถยนตขนสงหรืออีเอ็มซีจาก
กรมสรรพาวุธกองทัพบก เพื่อนําไปทดสอบในภูมิประเทศตางๆ ทั้งนี้ ผลดีของการใชนํ้ามันปาลมคือไมมีกาซพิษ ลดมลพิษในอากาศ (มติชน
010544)
3.1.3 ความเคลื่อนไหวดานไฟฟา
3.1.3.1 เครือขายติดตามและตรวจสอบคาเอฟที 12 องคกร ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีฝายกํากับดูแลพลังงาน ใหยกเลิก
คาเอฟที หลังจากปรับคาไฟฟาขึ้นไปเกือบ 1 บาท ตอหนวย เมื่อเดือนที่ผานมา
วันที่ 3 เม.ย. 2544 มีรายงานวา เครือขายคณะทํางานติดตามตรวจสอบคาเอฟที รวม 12 องคกร ไดทําหนังสือถึงนายพิทักษ
อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรี และนายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกํากับดูแลดานพลังงานเพื่อขอใหยกเลิก
คาเอฟที และทบทวนโครงสรางไฟฟาใหม หลังจากที่มีการขึ้นคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) รวมเกือบ 1 บาทตอหนวยเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2544 ที่
ผานมา เครือขายคณะทํางานติดตามการตรวจสอบคาเอฟที ยังไดรณรงคใหประชาชนที่จายคาไฟฟาประเภทที่พักอาศัย ซึ่งถูกการไฟฟาทั้ง
3 แหงขูดรีด ผานคาเอฟทีไดทราบถึงสาเหตุของการขึ้นคาเอฟทีและความยุติธรรมที่จะตองไดรับจากการจายคาไฟฟา ที่ประกอบดวย 3
สวนใหญคือ 1.คาไฟฟาที่คิดจากหนวยที่ใชจริง 2.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ 3. คาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งไมใชคาบริการ รวมทั้งยังมี
การแจกสติกเกอรที่พิมพคําวา 'หยุดคาเอฟที หยุดคาไฟแพง' ซึ่งพิมพตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีแดง ใหกับผูที่ตองการรวมรณรงคนําไปติด
ตามรถยนต (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 030444)
3.1.3.2 'ปยสวัสดิ์' สั่งตรึงคาไฟ
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คณะอนุกรรมการพิจารณาคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้ นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน วาที่เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดสั่งใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ (กฟผ.) ไปศึกษาและทบทวนโครงสรางการผลิตไฟฟา
ใหม เพื่อลดตนทุนการผลิตไฟฟา และการประหยัดคาใชจายดานอื่นๆ ดวยเพื่อใหอัตราคาไฟฟาเอฟทีที่จะมีการคํานวณในเร็วๆ นี้ ไมสูงไป
กวาปจจุบันอีก
เนื่องจากขณะนี้ราคานํ้ามันไดปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่คาเงินบาทออนคาลง เปนผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้นดวย และอาจสง
ผลในการคิดคาไฟฟาในสวนของคา Ft ในชวงเดือนมิถุนายน- กันยายนนี้ มีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบตอประชาชน ดังนั้น จึง
ตองการให กฟผ.ทํารายละเอียดการผลิตไฟฟาของแตละโรงไฟฟา วามีตนทุนอยางไร โดยนายปยสวัสดิ์ตองการที่จะควบคุมคาเอฟทีรอบ
ใหมในเดือนมิถุนายนไมใหปรับขึ้นไปจากที่ปจจุบันที่จัดเก็บในอัตรา 24.44 สตางค ตอหนวย เพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และ
เปนการโชวผลงานการกลับเขามาดํารงตําแหนงเลขาฯ สพช.อีกครั้ง
"อยางไรก็ตาม จากสถานการณราคานํ้ามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น กฟผ.ควรหันมาใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ของผูผลิตไฟฟาเอกชนภาคเอกชนรายใหญ (ไอพีพี) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี) นอกจากนี้ ควรจะเรงนํากาซ ตามสัญญา TAKE OR
PAY ที่ ปตท.ไดจายเงินไปแลวแตยังไมไดนํากาซฯมาใชใหนํามาใชใหเร็วที่สุด" นายปยสวัสดิ์ กลาว
- กฟผ.ยอน 'ปยสวัสดิ์' เคยสั่งใชเชื้อเพลิงแบบยืดหยุน
ขณะที่กฟผ.มีความเห็นวาไมควรที่จะที่จะผลิตไฟฟาโดยใชกาซหรือเชื้อเพลิงใดชนิดหนึ่งในสัดสวนที่มากเกินไป เพราะจะทําให
เกิดความเสี่ยง หากเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆมีราคาผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ และกอนหนานี้นายปยสวัสดิ์ ไดมีนโยบายวาในการใชพลังงาน
เพื่อผลิตไฟฟา ควรที่จะใหมีการยืดหยุน และสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เพื่อใหการบริหารตนทุนมีประสิทธิภาพ
- วอน ปตท. ลดคากาซ เพราะไดกําไรจากบาทออนมากอยูแลว
ดาน สพช. ระบุวา ทางคณะกรรมการเอฟทีกําลังพิจารณาปรับปรุงสูตรคํานวนคาเอฟทีของชวงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2544 โดยเจรจา
กับ ปตท. ในเรื่องการปรับสูตรราคากาซฯ และสูตรการปรับราคาผานทอกาซฯใหเหมาะสม เพราะตองยอมรับวาราคาดังกลาวไมไดอยูบน
พื้นฐานตนทุนที่แทจริง เพราะ ปตท.ไดประโยชนจากเรื่องคาเงินบาทที่ออนตัวจนทําใหมีรายไดเกินตนทุนที่แทจริง
สําหรับสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา แบงเปน กาซฯ 50%-60% นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตา 10%-20% ถานหิน 10%
และนํ้า 5%-10% สวนที่เหลือเปนเชื้อเพลิงอื่นๆ อยางไรก็ตามขณะนี้การผลิตกระแสไฟฟาจากนํ้าไดปรับลดลง เพราะปริมาณนํ้าในเขื่อน
ปรับลดลงอยางมาก ทําให กฟผ.ตองปรับการผลิตกระแสไฟฟาใหม โดยบางแหงอาจตองหยุดการเดินเครื่องการผลิต แตคงจะไมสงผล
กระทบตอปริมาณไฟฟามากนัก แมความตองการใชไฟฟาในชวงนี้จะสูง เพราะอากาศที่รอนมาก สวนปริมาณสํารองยังคงเพียงพออยู และ
ขณะนี้ปริมาณสํารองอยูในอัตรา 20%-25% ของกําลังการผลิตทั้งหมด
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ผูจัดการใหญ ปตท.กาซธรรมชาติกลาว วา เพื่อเปนการแบงเบาภาระตนทุนการผลิตของกลุมลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรม ปตท. ไดขยายเวลาตรึงราคากาซธรรมชาติที่จําหนายใหโรงงานอุตสาหกรรมตออีก 3 เดือนคือตั้งแตเดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน 2544 โดยกําหนดราคาที่ 180 บาทตอลานบีทียู ทําใหแบงเบาภาระคาเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรมไดประมาณ 250 ลานบาท
แมปจจุบันราคากาซฯอุตสาหกรรมสมควรปรับตัวสูงขึ้นเนื่อง จากราคากาซที่ปตท.ซื้อจากผูผลิตสูงตามราคานํ้ามันและคาเงินบาทที่ออนคา
ลง (ผูจัดการ 240444)
3.1.5 ความเคลื่อนไหวดานกาซ
3.1.5.1 กพช.ไฟเขียวขึ้นราคากาซหุงตมกก.ละ 1 บาท
นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูกํากับดูแลกิจการพลังงาน เปดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2544 วา ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพง.) ใหปรับขึ้นราคาขายปลีกกาซหุงตมไมเกิน กก.ละ 1 บาทตอครั้ง สวนจะ
พิจารณาปรับราคากาซหุงตมเมื่อใดนั้น มอบหมายให กพง.ไปพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป
การที่ กพช.มีมติใหปรับราคาขายปลีกกาซหุงตม เนื่องจากตองการลดภาระกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ปจจุบันไดมีการนําเงินดัง
กลาวไปชดเชยราคากาซหุงตม ทําใหกองทุนนํ้ามันมีสถานะติดลบถึง 11,000 ลานบาท และจะเพิ่มเปน 13,000 ลานบาทในสิ้นปนี้ หากไม
พิจารณาปรับราคาขายปลีกกาซ ทั้งนี้ หาก กพง.ปรับราคาขายปลีกกาซ กก.ละ 1 บาท จะทําใหกองทุนนํ้ามันติดลบลดลงเดือนละ 152 ลาน
บาท
อยางไรก็ตาม นโยบายการปรับราคาขายปลีกกาซหุงตม เปนมติของ กพช.ตั้งแตรัฐบาลชุดที่ผานมา โดยเสนอใหปรับราคาขาย
ปลีกกาซทุกไตรมาส ในอัตรา 10% หรือประมาณ 1.05 บาทตอ กก.เริ่มตั้งแตตนป 2544 ขณะที่มติ กพช.ในครั้งนี้จะไมพิจารณาปรับราคา
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ขายปลีกกาซเปนรายไตรมาส แตจะพิจารณาปรับราคาตามความเหมาะสมในสถานการณนั้นๆ และไมจําเปนตองปรับเปนตัวเลขคงที่ กก.
ละ 1 บาท
นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กลาววา ขณะนี้เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่ กพง.จะปรับขึ้น
ราคากาซหุงตม เนื่องจากเปนชวงฤดูรอน ทําใหราคากาซลดลง โดยราคาในตลาดโลกอยูที่ 260 ดอลลารสหรัฐตอตันจากเดิมที่เคยสูงถึง
310 ดอลลารสหรัฐตอตัน หากปรับราคาในชวงนี้จะไมสงผลตอผูใชกาซในประเทศมากนัก
ปจจุบันกองทุนนํ้ามันมีภาระชดเชยราคากาซประมาณ กก.ละ 6.50 บาท ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเทียบกับราคาขายปลีก กก.ละ
11.70 บาท โดยสถานะของกองทุนนํ้ามันที่ติดลบอยู 11,000 ลานบาทนั้น เปนภาระหนี้ที่กองทุนตองชําระให ปตท.กวา 8 พันลานบาท
อยางไรก็ตาม สถานการณราคากาซในตลาดโลกระยะสั้น ในเดือน พ.ค.มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงอีกประมาณ 10 ดอลลาร
สหรัฐตอตัน เนื่องจากปริมาณการใชที่ลดลง และปริมาณการผลิตกาซของจีนลนตลาด
- เห็นชอบปรับราคากาซหนาโรงกลั่นใหม
นายจาตุรนต กลาวอีกวา ที่ประชุมยังไดรับทราบถึงผลการประชุม กพง.ที่มีมติใหปรับหลักเกณฑการกําหนดเพดานราคากาซ ณ
โรงกลั่นและราคานําเขาใหเทากับราคากาซในตลาดโลก ลบดวย 10 ดอลลารสหรัฐตอตัน เปนการชั่วคราว ซึ่งไดเริ่มใชมาตรการนี้ไปแลวตั้ง
แตตนเดือน เม.ย.โดยจะทําใหกองทุนนํ้ามันลดภาระชดเชยราคากาซลง กก.ละ 44 สตางค หรือทําใหกองทุนนํ้ามัน ติดลบลดลงเดือนละ 66
ลานบาท
ผูสื่อขาวรายงานวา กพช.ยังมีมติเห็นชอบในหลักการในการกําหนดอัตราคาไฟฟาที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (เอสพีพี) ที่ใช
พลังงานหมุนเวียนเปนเชื้อเพลิง โดยอางอิงราคากาซธรรมชาติแทนราคานํ้ามันเตา เพราะเห็นวาการอางอิงราคานํ้ามันเตาจะบิดเบือนไปใน
กรณีที่ราคานํ้ามันเตาสูงขึ้นมาก เชน ในป 2543 ราคานํ้ามันเตาเฉลี่ยเทากับ 25.3 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้นจากป 2542 ถึง 36.3%
สงผลใหราคารับซื้อไฟจากเอสพีพีตามสัญญาขายไฟระยะสั้น สูงกวาราคารับซื้อไฟฟาในระยะยาวถึง 29 สตางคตอหนวย
- ระดมนักวิชาการหาแนวทางประหยัดพลังงาน
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) กลาววา นายจาตุรนต ยังไดสั่ง
การใหมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน 9
เรื่อง คือ การรณรงคประชาสัมพันธพลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานกาซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยีการรีไซเคิล
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี การอนุรักษพลังงานในบาน การอนุรักษพลังงานในสาขาขนสง การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
และอาคารควบคุม โดยให สพช. รวบรวมแนวคิดจากการสัมมนากลุมยอย เพื่อเสนอตอสาธารณะในหัวขอเรื่องพลังงานกับการกอบกู
เศรษฐกิจ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พ.ค.นี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อกอบกูเศรษฐกิจชาติ โดย สพช.จะเรียกรองผานสื่อใหประชาชน
ประหยัดไฟฟาและนํ้ามัน ซึ่งอาจใชธงสัญลักษณติดประดับหนาบาน เพื่อแสดงวาบานดังกลาวมีสวนรวมในการกอบกูเศรษฐกิจของประเทศ
ดวยการประหยัดพลังงาน โดยคาดวาจะมีผูเขารวมโครงการ 2 ลานครัวเรือน
สวนมาตรการอื่นๆ เชน สพช.จะสงมาตรการประหยัดพลังงาน ไปยังประชาชน เชน ถอดปลั๊กทีวีที่ใชรีโมท และเครื่องใชไฟฟา
ตางๆ ที่ใชงานแลว สนับสนุนใหเกิดการแขงขันการประหยัดพลังงานไฟฟาผานโรงเรียนทั่วประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 110444)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 ศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังกพิจารณคดีกรณีนายกฯทักษิณ “ซุกหุน” คงไมยุติงายๆ
วันที่ 3 เม.ย.2544 ที่สํานักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายประเสริฐ นาสกุล ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนประธานออกนั่ง
บัลลังกพิจารณาคดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นใหวินิจฉัยวา นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จง
ใจยื่นแสดงทรัพยสินและหนี้สินตลอดจนเอกสารอันเปนเท็จหรือจงใจปกปดโดยฝายผูรองคือ ป.ป.ช. ไดมอบอํานาจใหนายกลานรงค จันทิก
เลขาธิการ ป.ป.ช. มาแถลงขอกลาวหา สวนฝายผูถูกรองไดมอบอํานาจใหนายสุธี ดําเนื้อดี เปนทนายความหัวหนาคณะมาชี้แจง
1.1.1 การเบิกความของนายกลานรงค ระบุ นายกฯทักษิณจงใจซุกหุน
นายกลานรงคใชเวลาในการแถลงถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง ทําใหทนายความของนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ขอเลื่อนการซักคานออกไปในวัน
ที่ 4 เม.ย.2544 โดยใหเหตุผลวามีการอางเอกสารเพิ่มเติม นายกลานรงคกลาววา การแสดงบัญชีทรัพยสินของนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ เปน
การยื่นในตําแหนงรองนายกฯ โดยจะตองยื่น 3 ครั้ง ตามกฎหมาย คือยื่นตอนเขารับตําแหนงเมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2540 ยื่นเมื่อพนตําแหนงวันที่
4 ธ.ค.2540 และยื่นเมื่อพนตําแหนงครบ 1 ป เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2541 โดย ป.ป.ช.ไดตรวจสอบความถูกตองและมีอยูจริงแลวไมพบวามีทรัพย
สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 116 ตอนพิเศษ 51 ม. วันที่ 14 ก.ค.2542 แตปรากฏการเสนอขาวของสื่อมวลชน
ภายหลังระบุวามีการโอนหุนของนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณใหกับบรรดาผูใกลชิด อาทิ แมบาน คนรับใช คนขับรถ จํานวน 5 ราย หลังจากนั้น วา
ที่ ร.ต.เสงี่ยม บุษบาบัน ไดมายื่นเรื่องให ป.ป.ช.ตรวจสอบจนในที่สุด ป.ป.ช.ไดตั้งอนุกรรมาธิการมีคุณหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา เปน
ประธาน ผลการตรวจสอบพบวานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน ไมไดแจงหุนที่อยูในชื่อของบุคคลอื่นในการแสดงทรัพยสินครั้ง
ที่ 1 จํานวน 2,371 ลานบาท ครั้งที่ 2 จํานวน 1,523 ลานบาท และครั้งที่ 3 จํานวน 646.9 ลานบาท
ซึ่งผูถูกรองชี้แจงวา 1) บางบริษัทมีการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมที่ไดรับความเดือนรอนเมื่อเขาไปชวยเหลือ เขาไมตองการใหเปด
เผยตอสาธารณะ 2) มีการรวมลงทุนกับบุคคลภายนอก 3) บางบริษัทจะจดทะเบียนใหมเพื่อรองรับการวาจางจากบริษัทอื่น 4) บางบริษัท
ยุติการดําเนินการแลว 5) เพื่อใหครบจํานวนกรรมการผูถือหุน 7 คน และ 6) เพื่อมิใหผูถูกรองและภรรยาเสียชื่อเสียงในการเขาไปถือหุน เชน
บริษัทอัลไพน กอลฟ และสปอรตคลับ เปนตน ไมแตเทานี้ นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณยังชี้แจงวาตนไมไดจงใจปดบังทรัพยสินวา 1)ไมทราบขอ
เท็จจริงในการถือหุนของผูอื่นเพราะคุณหญิงพจมานเปนคนจัดการ 2) ทรัพยสินที่ไมไดแสดงเปนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับทรัพยสินที่
แสดงอยูในบัญชี 3)ไมทราบรายละเอียดของผูถือหุนแทนวาไปกระทําการใดบาง เพราะเปนเรื่องของคุณหญิงพจมาน 4) เลขานุการของคุณ
หญิงพจมานไมเขาใจกฎหมายและระเบียบของป.ป.ช.ในการยื่นบัญชีทรัพยสิน และ 5) ในการแสดงหรือไมแสดงบัญชีทรัพยสินไมกอใหมี
การไดประโยชนหรือเสียประโยชนแตอยางใด
สําหรับการเบิกความนั้นนายกลานรงคระบุวา ป.ป.ช.ไดตั้งประเด็นการพิจารณาในเรื่องนี้ไว 5 ประเด็นคือ 1) มีการใชชื่อบุคคล
อื่นถือหุนแทนหรือไม ซึ่งจากหลักฐานพยานเอกสารและคําใหการของบุคคลพบวาใชชื่อถือหุนจริงโดยที่บุคคลเหลานี้ไมเคยเขาประชุม รับ
โบนัสแตอยางใด 2) การใชชื่อคนอื่นถือหุนแทนคุณหญิงพจมานทั้งหมดหรือไม ซึ่งนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณยอมรับวาหุนที่บุคคลทั้ง 10 ถืออยู
นั้นเปนของคุณหญิงพจมานทั้งหมด ขอเท็จจริงจึงถือวามีการโอนหุนโดยตรงจากนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ไปยังผูถือหุนแทนตั้งแตป 2535
แสดงวามีการใหถือหุนแทนตั้งแตยังไมไดเขามาเลนการเมือง 3) การใชชื่อคนอื่นถือหุนแทนนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ทราบหรือไม จากการ
ตรวจสอบเชื่อวานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณนาจะรู 4) การที่ไมแสดงบัญชีทรัพยสินที่ใหคนอื่นถือหุนแทนโดยอางวาคนอื่นจัดทําเอกสารใหและไม
เขาใจกฎหมาย เปนขออางที่ฟงไมขึ้น 5) ผูถือหุนแทนทุกคนไดโอนหุนลอยไวตั้งแตตน โดยเห็นชัดเจนจากกรณีนายวันชัย เชียงพฤกษ เสีย
ชีวิตในป 2539 แตในชวง 3 ป ถัดมา กลับมีการโอนหุนไปใหคนอื่น และสรุปวา ป.ป.ช.มีความเชื่อในมูลเหตุที่ทําใหตองใชชื่ออื่นถือแทนวามี
เรื่อง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหผูถือหลักทรัพยหามซื้อขายหลักทรัพยโดยอําพรางและหากมีการถือหุน
เพิ่มขึ้นและลดลงเกินรอยละ 5 จะตองแจงใหคณะกรรมการหลักทรัพยและกํากับตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทราบ หากไปดูการแสดงบัญชี
3 ครั้ง จะเห็นวามีการรายงานการไดมาหรือจําหนายหุนทุกครั้ง ในหุนที่ตัวเองถือรอยละ 5 เทานั้น แตในหุนที่คุณหญิงพจมานถือกลับไมมี
การรายงาน
1.1.2 ทนายความนายกฯทักษิณซักคานตัวแทนป.ป.ช.กรณีคดี "ซุกหุน”
วันที่ 4 เม.ย.2544 ที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุธี ดําเนื้อดี หัวหนาทีมทนายความทําหนาที่ซักคาน สาระสําคัญ เชน ความ
ตอเนื่องของการปฏิบัติหนาที่จากป.ป.ป. ซึ่งภายหลังกลายมาเปนป.ป.ช. ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ความสับสนของแบบแสดงบัญชี
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รายการทรัพยสินและหนี้สินวามีหลายแบบทําใหเกิดความสับสนในการใชถอยคําในตัวบัญชีแสดงทรัพยสินที่มีหลายชุด เชนคําวาทรัพยสิน
ของตนกับทรัพยสินที่อยูในความครอบครอง ระบุวา ป.ป.ช. ปฏิบัติหนาที่ไมเปนธรรม เชน การเลือกปฏิบัติของกรรมการ ป.ป.ช.ระหวางคดี
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกฯกับนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะกรรมการบางทานมีความคุนเคยกับพรรคหรือนักการเมืองพรรคประชาธิปตย
ยกตัวอยางรมต.พรรคประชาธิปตยบางคนที่ใชชื่อคนขายไกยางมาถือหุนแทน วาทําไมไมมีการตรวจสอบ ไมแตเทานี้นายสุธียังโยงไปถึงการ
ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯและขั้นตอนการตรวจสอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ 3 คน ที่ยังมีชื่อในกิจการที่ประกอบธุรกิจหา
กําไรอยู เปนตน หลังการซักคานของทนายนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ศาลรัฐธรรมนูญนัดนั่งบัลลังกเพื่อซักคานป.ป.ช.เปนครั้งสุดทายในวันที่
10 เม.ย.2544 และนัดสอบพยานของผูถูกรองและผูรองในวันที่ 4,15,17, 22 พ.ค.2544 เต็มวัน โดยศาลไดเตือนใหทั้ง 2 ฝายพยายามหลีก
เลี่ยงการเลื่อนนัดพิจารณาคดี
วันที่ 10 เม.ย.2544 ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังกเพื่อพิจารณาคดีดังกลาวอีกครั้ง โดยใหทนายความของผูถูกรองซึ่งเปลี่ยน
จากนายสุธี ดําเนื้อดี มาเปนนายวิชัย ทองแดง ซักคานนายกลานรงค ในฐานะผูรองกอน ประเด็นสําคัญ อาทิ เหตุจูงใจที่ ป.ป.ช.มีมติวา
นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ จงใจปกปดการแสดงบัญชีทรัพยสิน โดยยกกรณีที่เกี่ยวพันกับ 3 บริษัท คือ อินโฟลิงค อัลไพนกอลฟแอนดสปอรต
คลับ และชินคอรปอเรชัน กรณีอินโฟลิงคนายวิชัยบอกวานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณยื่นแสดงบัญชีเองตั้งแตตน แต ป.ป.ช.กลับใชการโอนหุน
กลับไปกลับมาถึง 3 ครั้ง มาเปนพยานแวดลอมในการวินิจฉัยวา นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ปกปด ซึ่งนายกลานรงคชี้แจงวาการแกไขเอกสาร
ของบริษัทอินโฟลิงคมาถึงหลังจากที่ป.ป.ช.สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญแลวและป.ป.ช.ก็ไมไดติดใจในเรื่องนี้แลว สวนบริษัทอัลไพนฯ นาย
วิชัยชี้วาเปนการซื้อขายระหวางบุคคลไมมีพยานหลักฐานใดชี้วานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณรูเห็นการซื้อขาย แตนายกลานรงคบอกวาจากคําให
การของคุณหญิงพจมานยอมรับวานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ เจรจากับนายเสนาะ เทียนทอง ดวยตัวเองในการซื้อขาย จึงแยงกับคําใหการของ
นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ สวนบริษัทชินคอรปอเรชัน นายวิชัยตั้งคําถามวา ป.ป.ช.ทราบหรือไมวาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหลีกเลี่ยงไมได
วาจะตองมีการโอนลอย นายกลานรงคตอบวาการโอนลอยกระทําได 3 กรณีคือ 1) ขายหุนใหคนอื่นซึ่งรับเงินมาแลวใหเขาไปจัดการเอง 2)
ผูถือหุนไมอยูแตจําเปนตองขายหุนจึงมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน และ 3) ซื้อหุนโดยอาศัยชื่อบุคคลอื่นจึงตองใหโอนลอยไวเพื่อปอง
กันการโกง แตกรณีของนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณไมไดเขาเงื่อนไขดังกลาว พรอมทั้งยกหนังสือ WHO IS WHO ฉบับวันที่ 1 พ.ย.2537 ที่มีการ
จัดลําดับเศรษฐีหุนเมืองไทย เปนเอกสารประกอบสํานวนเพิ่มเติม โดยบอกวาเปนไปไมไดที่นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณจะไมรูวาคนใช คนเลี้ยง
ลูก คนขับรถ ของตนเองมีหุนในอันดับตนๆ ทายสุดนายวิชัยถามวาบรรทัดฐานของการอางวาสามีภรรยาตองรับรูทุกอยางรวมกันเปนไปทุก
กรณีหรือไม ซึ่งนายกลานรงคตอบวานายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณเปนคนมีการศึกษา ประวัติครอบครัวก็เปนบุตรชายส.ส. ทําธุรกิจรวมกับคูสมรส
ควรจะสะกิดใจเมื่อมีการนําเอาชื่อคนใกลเชิดมาถือหุน จากนั้นศาลสั่งปดการพิจารณาและนัดตอไปในวันที่ 4 พ.ค.2544
1.1.3 ปฏิกิริยาของนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ตอการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันไมถอดใจ
คณะทนายความของพ.ต.ท.ทักษิณ บอกวา พ.ต.ท.ทักษิณ มิไดเขารวมฟงการพิจารณาคดีในวันที่ 3 เม.ย. ดวย โดยปลอยใหเปน
ขั้นตอนการแถลงของผูรองขอไปกอน สวนในวันที่ 4 เม.ย. นั้น พ.ต.ท.ทักษิณ บอกวายังไมมีการแจงมาเพราะตองใชเวลาในการสืบพยาน
ของผูรองอีกพอสมควร แตก็ยืนยันวาคงไมเดินทางไปเพราะมีงานที่ตองทํา แตเมื่อถึงเวลาที่ตนตองไปชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญก็จะไปตาม
นัด มีความมั่นใจวาการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะไมสามารถเอาผิดกับตนไดเพราะตนทํามาหากินดวยความบริสุทธิ์มิไดทุจริตคอรรัปชัน
มา ไมรูสึกหนักใจอะไรและมั่นใจวาศาลรัฐธรรมนูญจะใชหลักทั้งนิติศาสตรและรัฐศาสตรในการพิจารณา และลงทายวา “ก็ตองถามวาเวลา
นี้เรามีองคกรตรวจสอบไวเพื่ออะไร เพื่อไลคนที่ทํามาหากินตลอดชีวิตออกจากการเมืองและใหคนทุจริตกับการทํามาหากินและทุจริตกับการ
เมืองเขามาอยูในการเมือง หรือเราไมเคยมีความสามารถในการไลคนทุจริตออกไปได แตขณะเดียวกันก็พยายามอยางยิ่งและแสดงความ
เขมแข็งวากําลังจะไลคนที่ทํามาหากินโดยสุจริตออกจากการเมืองมันเปนเรื่องตลกดี” อยางไรก็ตาม นายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ บอกวาตนเองก็
จะทําหนาที่ใหดีที่สุดจนถึงวันสุดทายที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกวาไมมีหนาที่แลวเทานั้น สวนนโยบายบริหารประเทศนั้นไมตองกังวลวาจะหยุด
ชะงักลงแตอยางใด เพราะเปนนโยบายของรัฐบาลและของพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนแกนนําอยูแลว (กรุงเทพธุรกิจ 04, 07, 110444, มติชน
04, 06, 070444, สยามรัฐ 050444)

1.2 “นายกฯทักษิณ พบประชาชน” ผานสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ รายงานการทํางานของรัฐ
บาลหลายเรื่อง
นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกรายการสดทางสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธครั้งแรก ในรายการ”นายกฯทักษิณ พบ
ประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิตซ และเอเอ็ม 981 เมกะเฮิตซ กลาวถึง นโยบายและการแกปญหาของชาติทั้ง
หมด รวมทั้งปญหาที่ไดรับการแกไขและสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการตอไป เพื่อประชาชนจะไดรวมมือรวมใจในการแกปญหา ซึ่งหากประชา
ชนรวมมือรวมใจกันแลว ก็มั่นใจวาจะไมมีอะไรเหลือบากวาแรง นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ บอกประชาชนวารัฐบาลรับงานเกือบครบ 2 เดือน
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แลว งานที่ดําเนินไปก็คือการศึกษาปญหาของทุกกระทรวงดวยการเชิญขาราชการชั้นผูใหญมาพูดคุยกันเพื่อแกปญหาของประเทศและขอ
บอกกับประชาชนตามตรงวายังมีปญหาที่ตองแกไขอีกมาก ประเทศถึงเวลาที่ตองเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งดานการบริหาร การมองการ
พัฒนาประเทศใหม การคา การลงทุน
ภารกิจเรงดวนที่รัฐบาลไดลงมือทําลงไปแลวคือการแกปญหาความยากจน การพักหนี้เกษตรกรที่ทําไปแลวเมื่อวันที่1เม.ย.2544
เกี่ยวของกับประชาชน 2,120,000 ครอบครัว สวนเรื่องกองทุนหมูบานไดออกระเบียบกรรมการหมูบานและจัดสัมมนาวิธีปฏิบัติในวันที่ 6
พ.ค.2544 ที่จะถึงนี้ จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการหมูบาน คาดวาทุกอยางจะเรียบรอยในเดือนตุลาคม 2544 ซึ่งจะมีการกระจายเงินไป
ทุกหมูบาน นอกจากนั้นยังมีเรื่องการแกไขปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ซึ่งรัฐบาลจะแกไขอยางเปนระบบเพราะบางฤดูกาลจะมี
พืชผลมากกวาความตองการ ซึ่งการแกปญหาอยางเปนระบบตองมาดูเรื่องการตลาดในตางประเทศ การแปรรูป สวนราคาขาวปจจุบัน
ประกันที่ 4,300 บาทตอเกวียน ปญหาตกคางที่แกไขคือปญหาสมัชชาคนจนและกลุมตางๆ ที่ชุมนุมเรียกรองอยูบริเวณรอบทําเนียบเปน
เวลานานก็ไดพบปะทําความเขาใจเพื่อรับปญหาตางๆมาแกไข
สวนดานเศรษฐกิจที่เนนเรื่องการแกปญหาดานการเงินและการสรางรายไดใหประชาชน โดยการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย
แหงประเทศไทย หรือ ทีเอเอ็มซี เพื่อแกปญหาหนี้เสียซึ่งตองใชเงินประมาณ 1.1 ลานลานบาท เพื่อใหธนาคารกลับมาทํางานไดอีกครั้งไม
เชนนั้นผูที่ฝากเงินกับธนาคารจะกลายเปนผูรับดอกเบี้ยตํ่า สวนปญหายาเสพติด จะเอาจริงถึงขั้นโทษประหารชีวิตและจะตั้งศูนยไปรษณีย
เพื่อใหประชาชนไดแจงเบาะแสวาใครรํ่ารวยผิดปกติ และวันที่ 30 เม.ย.2544 ก็จะรวมกับนางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุขเผา
ทําลายยาเสพติดที่จับมาได สถานบริการตางๆ ตองมีความเสียสละ มีความเขมงวดทางกฎหมาย เพราะลูกหลานของเราเที่ยวกอนวัยอัน
ควร
สวนดานสาธารณสุข มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการทํางานของขาราชการ รวมทั้งการปรับโครงสรางวิธีการรักษาดูแลสุขภาพ
ประชาชนโดยใหโรงพยาบาลรับบริการประชาชนเหมาไปเลย 30 บาทตอหัว ดานการศึกษานั้นวันที่ 29 เม.ย.2544 จะมีการประชุมระดม
สมองเรื่องแนวทางปรับปรุงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหม ดานการตางประเทศ ไดเดินทางไปเยือนมาเลเซียมีการพูดคุยกันในเรื่อง
ยางพารา ปมนํ้ามัน การเพิ่มการลงทุนการคาระหวางกัน สวนที่ไปเวียดนามก็มีการตกลงเรื่องขาว และในเดือนหนาวันที่ 8-10 พ.ค.2544 จะ
เดินทางเยือนจีนและฮองกง โดยวันที่ 19-22 พ.ค.2544 นายกฯจีนจะมาเยือนไทยอยางเปนทางการและคงสั่งซื้อสินคาเกษตรจากไทยหลาย
อยางดวย สําหรับสหรัฐจะเดินทางไปเยือนในเดือนมิ.ย.2544เพื่อพบกับประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช เพื่อใหประเทศไทยสามารถยืนอยู
บนเวทีโลกไดอยางไมเสียเปรียบ และสรางพันธมิตรเศรษฐกิจยุคใหมที่ตองรวมมือกันทางเศรษฐกิจหลัก
อยางไรก็ดี พ.ต.ท.ทักษิณ ยืนยันจะตั้งใจทํางานโดยไมสนใจกับปญหาสวนตัวที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
แรงเสียดทานใดๆ และบอกวาคราวตอๆไปจะพูดเพียง 15-20 นาที ทุกวันเสาร โดยจะใชวิธีโทรศัพทเขามา เพื่อเลาใหประชาชนฟงวารัฐบาล
ทําอะไรบาง เพื่อจะไดกาวเดินไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ และตอบคําถามผูสื่อขาวเกี่ยวกับคําวาแรงเสียดทานวาตนมีความมั่นใจใน
ศาลรัฐธรรมนูญ สวนเรื่องแรงเสียดทานนั้นหมายถึงเรื่องทั่วๆไปเพราะยังมีคนไมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา เพราะ
นโยบายรัฐบาลอาจขัดผลประโยชน อาทิ ไมตองการใหมีการคอรรัปชัน ไมตองการใหทํามาหากินผิดกฎหมาย เปนตน (พิมพไทย, มติชน,
สยามรัฐ 290444)

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ยังยืดเยื้ออีกนาน กรณีเครื่องบินขับไลจีนเฉี่ยวกันกลางอากาศกับเครื่องบินสอดแนมสหรัฐ
วันที่ 1 เมษายน 2544 เครื่องบินขับไล เอฟ-8 ของจีนและเครื่องบินสอดแนม อีพี-3 ของสหรัฐประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวกันกลาง
อากาศ เปนเหตุใหเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐพรอมลูกเรือ 24 คน ตองลงจอดฉุกเฉินบนเกาะไหหลําของจีน ขณะที่เครื่องบินเอฟ-8 ของจีน
ตกลงสูมหาสมุทรแปซิฟก นักบินหายสาบสูญไปขณะโดดรมลงทะเลโดยไมรูชะตากรรม
ในชวงแรกทั้งสองฝายตางโทษวาเปนความผิดของอีกฝายหนึ่ง โดยพลเรือเอก เดนนิส แบลร ผูบัญชาการกองทัพเรือแปซิฟกของ
สหรัฐบอกวา เครื่องบินอีพี-3 ประจํากองเรือแปซิฟกของสหรัฐจากฐานที่เกาะโอกินาวา บินลาดตระเวนทางทะเลตามปกติในเขตนานฟา
สากล เหนือทะเลจีนใต กอนจะถูกเครื่องบินรบ เอฟ-8 จํานวน 2 ลํา ของจีนเขาสะกัดกั้นขณะที่อยูหางจากเกาะไหหลําประมาณ 112
กิโลเมตร ดังนั้นขณะเกิดเหตุเครื่องบินของตนอยูในเขตนานนํ้าสากล จึงไมจําเปนตองขอโทษรัฐบาลจีนในเหตุการณที่เกิดขึ้น
สวน ก.ตางประเทศของจีนอาววาเครื่องบินรบของตนปฏิบัติการบินตามปกติในรัศมี 10 กิโลเมตรจากทางใตของเกาะไหหลํา
และเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐเปลี่ยนทิศทางการบินอยางกะทันหัน กอนพุงเขาชนและทําใหเครื่องบินขับไลของจีนตก โดยเครื่องของ
สหรัฐไดรับความเสียหายเล็กนอย และสามารถลงจอดไดอยางปลอดภัยที่ทาอากาศยานหลิงซุย บนเกาะไหหลํา เวลา 09.33 น.ตามเวลา

26
ทองถิ่น โดยไมไดรับอนุญาต และจากรองรอยความเสียหายของเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐที่จอดบนเกาะไหหลํา แสดงใหเห็นชัดเจนวา
เครื่องบินของสหรัฐเปนฝายผิดและลวงลํ้าอธิปไตยของจีน แมวาสหรัฐจะยืนยันวาไมไดละเมิดกฎหมายนานฟาระหวางประเทศ เพราะ
เครื่องบินของสหรัฐอยูในนานนํ้าสากลก็ตาม โดยแยงวาการบินโดยเสรีจําเปนตองคํานึงถึงสิทธิของเครื่องบินลําอื่นในบริเวณนั้นดวยเชนกัน
วันที่ 3 เม.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐไดออกมาเรียกรองตอจีน 2 ประการคือ 1) ใหจีนสงตัวลูกเรือทั้ง
24 คนคืนทันที 2) ประกาศวาเครื่องบินอีพี-3 เปนสมบัติของรัฐบาลสหรัฐ ที่จีนตองเคารพและคืนใหแกสหรัฐโดยทันที และเตือนวาอุบัติเหตุ
ครั้งนี้อาจทําลายความหวังที่จะไดเห็นผลพวงจากความสัมพันธระหวางประเทศ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีเจียง เจอ หมิน ของจีน ไดเรียก
รองใหสหรัฐขอโทษตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและดําเนินการเพื่อใหความสัมพันธระหวางสองประเทศดีขึ้น
พรอมกับแสดงความหวงกังวลตอ
ชะตากรรมของนักบินจีนที่หายสาบสูญไปหลังเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ทางทําเนียบขาวยืนยันวาไมคิดจะขอโทษ เพราะมิไดทําผิดอะไรทั้งสิ้น
โดยขณะที่เกิดเรื่องเครื่องบินอเมริกันกําลังปฏิบัติการตามปกติในเขตนานฟาสากล
วันที่ 6 เม.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดออกมากลาวแสดงความเสียใจตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และเสียใจตอการ
สูญเสียนักบินของจีน พรอมกลาววารัฐบาลสหรัฐกําลังดําเนินการทุกวิถีทางทางการทูตเพื่อนําตัวลูกเรืออเมริกัน 24 คน กลับประเทศ แตผู
นําสหรัฐไมไดเอยคําขอโทษตามที่จีนเรียกรอง โดยใหเหตุผลวาไมใชเรื่องจําเปน และยังกลาวดวยวาสหรัฐสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกองค
การการคาโลก (WTO) ของจีน และหวังวาปญหาดังกลาวจะยุติลงโดยเร็ว ขณะที่จีนยังยืนยันตองการคําขอโทษอยางเปนทางการจากสหรัฐ
วันที่ 8 เม.ย.2544 นายคอลลิน พาวเวลล รมต.ตางประเทศสหรัฐและประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ยืนกรานวาอยางไรก็
ตามสหรัฐไมมีวันขอโทษจีนอยางแนนอน ขณะที่กลุมผูนําสหรัฐสวนใหญเห็นพองกับคําวา ”ขอแสดงความเสียใจ” (regret) ตอเหตุการณ
ครั้งนี้ซึ่งตรงกับคําวา ”ยี่หัน” ในภาษาจีนซึ่งมีขอบเขตความหมายไมถึงขั้นการยอมรับความผิด สวนนายฉี ฮาว เทียน รมต.กลาโหมของจีน
ก็ยืนยันวาจะไมประนีประนอมเชนกัน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการตีความหมายในภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล
เคียงหรือทดแทนกันได เพราะขณะที่จีนยืนกรานเรียกรองคําขออภัยโทษ (apology) จากสหรัฐซึ่งเทียบไดกับคําวา ”เตาเฉียน” ในภาษาจีน
ซึ่งมีความหมายจริงจังถึงขนาดตองคุกเขาโขกศีรษะกับพื้นแสดงความรูสึกผิดอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม วันที่ 9 เม.ย.2544 พล.อ.คอลลิน
พาวเวลล รมต.ตางประเทศของสหรัฐไดเลือกใชคําวา ”เสียใจ” ในการสงสารแสดงความเสียใจตอการสูญเสียนักบินของจีนไปยังนายเฉียน
ฉี เฉิน รองนายกฯ และอดีตรมต.ตางประเทศ
วันที่ 11 เม.ย.2544 สหรัฐสงสารแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอรัฐบาลจีน ทั้งนี้สํานักขาวชินหัวของจีนรายงานวา นายโจเซฟ
พรูเออร เอกอัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงปกกิ่งไดสงสารดังกลาวไปใหแกนายถัง เจีย สวน รมต.ตางประเทศของจีน เมื่อเวลา 17.30 น. ตาม
เวลาทองถิ่น ใจความสําคัญในสารระบุวาประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ผูนําสหรัฐและนายพลคอลลิน พาวเวลล รมต.ตางประเทศสหรัฐ
รูสึกเสียใจอยางสุดซึ้งตอการที่จีนตองสูญเสียชีวิตนักบิน รวมทั้งเครื่องบินขับไลดวย พรอมทั้งขอใหรัฐบาลจีนถายทอดความรูสึกดังกลาวไป
ถึงครอบครัวนักบินผูเสียชีวิตดวย พรอมกันนั้นในสารยังระบุวา สหรัฐรูสึกเสียใจเปนอยางมากที่เครื่องบินตรวจการของสหรัฐ เขาไปในเขต
นานฟาของจีน รวมถึงลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินบนเกาะไหหลําโดยที่ไมไดขออนุญาตอยางเปนทางการลวงหนา สํานักขาวชินหัวยังไดอาง
คํากลาวของนายถังหลังจากไดรับสารแสดงความเสียใจจากสหรัฐวาจีนจะอนุญาตใหนักบินและลูกเรือของเครื่องบินตรวจการณอีพี-3 ของ
สหรัฐเดินทางกลับบานทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการทางพิธีการทั้งหลายแลว
วันที่ 19 เม.ย.2544 ผูแทนจีนและสหรัฐยังคงเดินหนาเจรจาเพื่อหาขอยุติเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนระหวางเครื่องบินสอดแนม
อีพี-3 ของสหรัฐกับเครื่องบินเอฟ-8 ของจีน เมื่อตนเดือนเม.ย.ที่ผานมา โดยทั้งสองฝายยังไมสามารถหาขอสรุปในเรื่องการสงมอบเครื่องบิน
อีพี-3 ที่จอดอยูที่เกาะไหหลําประเทศจีนได นายริชารด บูเชอร โฆษกก.ตางประเทศสหรัฐ แถลงอยางเปนทางการยํ้าเจตนาของสหรัฐวา
ตองการเครื่องบินคืนและตองไดรับคําตอบจากทางการจีน เพราะตัวแทนเจรจาของจีนกลาวไวในการยอมรับจดหมายขอโทษจากทางการ
สหรัฐกอนหนานี้แลววา การเจรจาดังกลาวจะเปนการกําหนดแผนในรายละเอียดสําหรับการคืนเครื่องบินและกําหนดเวลาที่จะสงคืน ทาง
ดานนายจู ปง เจา โฆษกก.ตางประเทศจีน กลาวถึงถอยแถลงของเจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐที่ผานมาวา ปราศจากความรับผิดชอบ เพราะ
นอกจากจะไมสนใจขอเรียกรองของจีนแลวยังสรางความสับสนใหเกิดขึ้นอีก พรอมกับยํ้าวาเครื่องบินของสหรัฐเปนฝายผิด และกรณีนี้ยังไม
ยุติจนกวาจีนจะไดคําอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจากสหรัฐและไดรับการตอบสนองคําขอใหยุติการจารกรรมที่คุกคามความมั่นคง
ของจีน (กรุงเทพธุรกิจ 03, 0, 08, 11, 120444, ไทยโพสต 030444, ผูจัดการ 04, 05, 100444, มติชน 07, 08, 090444, พิมพไทย 110444,
มติชนสุดสัปดาห 07, 16, 230444)

27

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานปฏิรูปการศึกษา
1.1 “พันธบัตรการศึกษา” แนวคิดระดมทุนเพื่อใชในการปฏิรูปการศึกษามีทั้งสนับสนุนและคัดคาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ไดรวมกันศึกษาแนว
ทางระดมทุนเพื่อนํามาใชในการปฏิรูปการศึกษาป 2545-2550 พบวารัฐตองลงทุนจํานวน 1.1 ลานลานบาท และตองใชงบฯเพิ่มจากปกติ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จํานวน 1 แสนลานบาท ซึ่งหนวยงานทั้งสองเสนอใหรัฐออกพันธบัตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
นพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ กลาววา หากรัฐไมมีงบมาสนับสนุนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 12 ป การออกพันธบัตรจึงเปนสิ่งจําเปนแตตอง
ใหก.คลังเปนผูพิจารณา
สวนที่มีการเสนอใหก.ศึกษาฯใชงบฯที่มีอยูใหคุมคาและตัดงบประมาณการกอสรางอาคารและการดูงานตาง
ประเทศนั้นตนเห็นดวย และชี้แจงเกี่ยวกับขอสังเกตที่วาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) จัดโครงการนํารองการ
ศึกษาภาคบังคับ 9 ปในป 2544 โดยอนุมัติโรงเรียนขยายโอกาสเพิ่มอีก 131 แหงวาจะเพิ่มภาระใหแกรัฐมากขึ้นนั้น ไมไดเพิ่มภาระใหแกรัฐ
มากนักเพราะเปนการรองรับเด็กที่จบป.6 ซึ่งจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแบบใหเปลา
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธบัตรการศึกษาของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาอีกหลายทาน ซึ่ง
สวนใหญมีความเห็นดวยกับการออกพันธบัตรเพื่อการศึกษา อาทิ นายรุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กกศ.) นพ.
กระแส ชนะวงศ รมต.สํานักนายกฯ นายบุญยงค เวชมณีศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นาง
มัณฑนา ศังขะกฤษณ ที่ปรึกษาก.ศึกษาฯ นายไพฑูรย สินลารัตน คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายจําลอง ครุฑขุนทด
รมช.ศึกษาฯ ตัวอยางความเห็นเชนนายรุง แกวแดง เห็นวาการระดมทุนโดยออกพันธบัตรเงินกูภายในประเทศนาจะเปนทางออกที่เหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากการกูยืมเงินจากตางประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสูง อีกทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตกตํ่า ซึ่งเมื่อพิจารณาหนี้
สาธารณะในปงบประมาณ 2544 ซึ่งมีอยูแลวจํานวน 1,024,522 ลานบาท เมื่อนํามารวมกับจํานวนหนี้ที่เกิดจากการออกพันธบัตรการ
ศึกษาในปแรกรัฐจะมีหนี้สาธารณะรวม 1,048,522 ลานบาทหรือรอยละ 20.84 ของจีดีพี ซึ่งอยูในวิสัยที่จะกอหนี้ได และการออกพันธบัตร
จะออกเพียง 5 ป แตละปจะลดจํานวนลง กลาวคือ ป 2546 จํานวน 24,000 ลานบาท ป 2547 จํานวน 23,000 ลานบาท ป 2548 จํานวน
21,000 ลานบาท ป 2549 จํานวน 19,000 ลานบาท และป 2550 จํานวน 16,000 ลานบาท นพ.กระแส ชนะวงศ. เห็นวารัฐควรลงทุนเพราะ
คุมคากับผลระยะยาว
โดยนอกจากจะทําใหประชาชนรูสึกมีสวนรวมทางการศึกษาและรัฐไมกอหนี้ตางประเทศแลวยังเปนการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตกตํ่าดวย นายไพฑูรย สินลารัตน เห็นดวยกับการออกพันธบัตรในชวงนี้เพราะรัฐ
คงมีงบประมาณจํากัดในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งการระดมทรัพยากรจากผูปกครองก็คงไดเพียงบางสวน จึงจําเปนตองออกพันธ
บัตรเพื่อมีเงินใชปรับปรุงอาคารเรียนในชนบท สงเสริมครูผูสอนใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งนี้ควร
ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในชนบทใหเทาเทียมกับโรงเรียนในเมืองอยางแทจริง สวนนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษา บอกวาแนวคิดการ
ออกพันธบัตรการศึกษาเปนเรื่องที่รัฐตองทําหากไมมีหนทางอื่นดีกวานี้ก็ควรรับไวพิจารณา สวนการเก็บภาษีเพื่อการศึกษานั้นขณะนี้ยังไมมี
ความจําเปนเพราะรัฐเพิ่งขึ้นภาษีสินคาฟุมเฟอยเมื่อเร็วๆนี้
สําหรับความเห็นของนพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ บอกวา การออกพันธบัตรเปนหนาที่ของก.คลัง แตตนเชื่อวาการใชงบ
ประมาณอยางประหยัด ลดงบฯดานการกอสราง งดการดูงานตางประเทศ รวมทั้งการใชงบฯใหเกิดประสิทธิภาพไมคอรรัปชัน ก็เชื่อวาจะแก
ปญหาไดมาก สวนความเห็นของนายสมพงศ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ บอกวาเห็นดวยในหลักการแตจะมั่นใจไดอยางไรวา
คุณภาพการศึกษาจะดีไปดวย เพราะปจจุบันคุณภาพการศึกษาไมไดเกิดจากการขาดงบประมาณแตเกิดจากระบบบริหารจัดการไมมีประ
สิทธิภาพ มีงบประมาณไหลอยูในการบริหารจัดการถึงรอยละ 70 ไปถึงเด็กเพียงรอยละ 30 และเสนอวา ก.ศึกษาฯตองกลาผาตัดระบบ
บริหารเพื่อกระจายอํานาจและระบุการใชเงินตองไปถึงเด็กรอยละ 70 ไมใชไปอยูที่การบริหารจัดการ หากแกระบบการบริหารไดแลวคอยมา
วากันเรื่องการออกพันธบัตรการศึกษา
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน ผูบริหารอาวุโส สวนตราสารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นในเรื่องการออกพันธบัตรการ
ศึกษาวา รัฐตองพิจารณาอยางละเอียดวาสามารถจัดเงินตนพรอมดอกเบี้ยคืนไดหรือไมและหากไดจะหามาจากที่ใด จากการเพิ่มภาษีก็เปน
ไปไมไดเพราะฐานการเก็บภาษีสูงอยูแลวและรัฐตองรับภาระชําระหนี้เปนจํานวนมากจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบไมใชคิดจะออกก็ออก
ได และตองคํานึงถึงพันธะกับไอเอ็มเอฟดวยวาเปดทางใหกอหนี้สาธารณะระยะยาวหรือไม และสามารถที่จะแขงขันในเรื่องดอกเบี้ยกับ
ตลาดอื่นไดหรือไม ถาจะแขงขันรัฐตองหาเงินตนและดอกเบี้ยมาใชคืนจํานวนมากและไดสรุปความเห็นวานาจะปรับระบบบริหารใหมีประ
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สิทธิภาพ ตัดงบฯที่ไมจําเปนทิ้ง เชน งบฯ ดูงานตางประเทศ งบฮารดแวร ซึ่งปจจุบันหลายโรงเรียนใชไมเต็มที่ และควรคิดหาทางออกอื่นไว
บาง เชนของบฯจากกองทุนหมูบาน 1 หมื่นลานบาท เงินจากสหกรณออมทรัพยครู เปนตน
อยางไรก็ดี ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลเรื่องพันธบัตรการศึกษาจากกลุมอาชีพตางๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน
1,014 คน มีทั้งครูอาจารย นายธนาคาร นักการเงิน นักเศรษฐศาสตรและผูปกครอง พบวาสวนใหญรอยละ 79.11 คิดวามีความจําเปนตอง
ออกพันธบัตรการศึกษาในภาวะปจจุบันเนื่องจากงบประมาณของประเทศมีจํากัด สวนความเห็นอื่นๆ เชน รอยละ 39.29 เห็นวาประชาชน
จะไดสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป รอยละ 34.94 เห็นวาเปนการระดมทุนในประเทศที่ทําไดสะดวกรวดเร็ว รอยละ
24.66 เห็นวาคุมคากวาการกอหนี้กับตางประเทศ และรอยละ28.33 เห็นวาเปนการชวยสนับสนุนงบประมาณการศึกษาเพื่อใหนโยบายขั้น
พื้นฐาน 12 ปสามารถดําเนินการตอไปได สวนในเรื่องจุดดอยของการออกพันธบัตรการศึกษานี้รอยละ 37.97 เห็นวาทําใหหนี้สาธารณะมี
จํานวนสูงมากขึ้นและเปนภาระตอรัฐบาลและสาธารณชน รอยละ 27.34 เห็นวามีขอจํากัดในนโยบายการเงินการคลังทั้งของรัฐและขอ
บังคับผูกพันกับตางประเทศและรอยละ 26.75 เห็นวาในภาวะปจจุบันเปนไปไดยากที่จะพิจารณาจัดสรรเงินตนและดอกเบี้ยคืนแกผูซื้อ ทาย
ที่สุดรอยละ 39.62 ไดใหความเห็นถึงขอระวังวาควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความคุมคาในการออกพันธบัตรการศึกษาใหชัดเจน รอย
ละ 27.13 เสนอวาควรมีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่โปรงใส รอยละ 24.90 เห็นวาควรเปนความรวมมือระหวาง ก.คลัง และ ก.ศึกษาฯ
ทายสุดรอยละ 8.35 เกรงวาเงินที่ไดอาจไมถึงสถานศึกษา
การออกพันธบัตรการศึกษาไมใชเรื่องใหมของไทยเพราะกอนหนานี้ป 2511-2515 เคยมีพันธบัตรเงินกูธนาคารแหงประเทศไทย
ในโครงการทางการศึกษา 4 โครงการคือ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา โครงการ
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล มีวงเงินตั้งแต 40-273 ลานบาท และมีอายุการไถถอน
30-50 ป แตหากตองมาเสี่ยงในภาวะที่ประเทศไทยเปนหนี้ตางประเทศจํานวนมากมหาศาลแลวก็จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบซึ่งคง
เปนเรื่องการตัดสนใจของนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในขั้นสุดทาย (สยามรัฐ 060444, มติชน 080444, ผูจัดการ 110444)

1.2 เปดเสรีทางการคาดานการศึกษาตามเงื่อนไข “ WTO” ถึงกําหนดป’ 45 หนวยงานที่เกี่ยวของเรง
รัฐเตรียมมาตรการรองรับ
จากกรณีที่องคการการคาโลก (WTO) กําหนดใหประเทศสมาชิกเปดเสรีการคาดานการศึกษา ภายในป ค.ศ.2002 นั้นนายรุง
แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กกศ.) กลาววา ไทยตองทําตามมิฉะนั้นจะถูกกีดกันทางดานการคาจากตางประเทศ
ซึ่งความเห็นของตนแลวมีความเปนหวงวาหากเปดเสรีทางการศึกษาในระดับชั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาแลวไมมีกฎหมายรองรับในเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ อาจทําใหการศึกษาไมไดคุณภาพ เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีแนวทางรองรับเลย ทางที่ดี
ควรศึกษากอนวาประเทศไทยทําไดมากนอยเพียงใด หากเตรียมการไมดีอาจมีปญหาตามมา ทั้งนี้รัฐควรกําหนดกฎ ระเบียบ และแนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันตางประเทศ ไวในพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนและระดับอุดมศึกษาไวในพ.ร.บ.อุดมศึกษาเอกชนเพื่อนักเรียนไทย
จะไมเสียเปรียบ ตองหารือรวมกับ ก.พาณิชย และ ก.ตางประเทศ โดยรางระเบียบดังกลาวตองมีความยืดหยุนมิเชนนั้นอาจเกิดการฟองรอง
และเพิ่มเติมวาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดทําวิจัยเรื่องการเปดเสรีทางการศึกษาเสร็จแลวแตยังไมมีหนวยงานใดดําเนิน
การกําหนดเปนหลักเกณฑ แตคิดวาทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) อาจตองนํามาทําเองหากไมมีหนวยงานดูแล
สวนนพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ กลาววาการเปดเสรีทางการศึกษาเปนสิ่งดี เพราะทําใหเทคโนโลยีและความรูใหมๆจากตาง
ประเทศหลั่งไหลเขาสูประเทศไทย สงผลใหสถาบันการศึกษาของไทยตองตื่นตัวตลอดเวลา แตสิ่งที่ควรระวังคือรัฐตองจัดระบบประกันคุณ
ภาพการศึกษาออกมารองรับใหดีทั้งในดานหลักสูตรและสถานศึกษา
เพราะหากไมรอบคอบเด็กไทยอาจถูกครอบงําความคิดจากตาง
ประเทศได อยางไรก็ดี การเปดเสรีตองดูความพรอมของประเทศดวย ไมเชนนั้นประเทศอาจลมละลายได (สยามรัฐ, มติชน 100444)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
1.1 ผลการประเมิน “SAT” ‘ 45 เด็กม.ปลายคุณภาพตํ่ากวาเกณฑ
นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ เปดเผยถึงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนดานความถนัดทางการเรียน (SAT) ใน
ระดับม.ปลาย ประจําปการศึกษา 2545 วาจากการวิเคราะหผลการประเมินโดยขอสอบ SAT กับนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศจํานวน
453,047 คน พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยผลคะแนนสอบเทากับ 38.66 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่คาดหมาย
ไวที่ 50 คะแนน โดยคะแนนนักเรียนสวนใหญจะอยูในชวงที่ตํ่ากวา 40 คะแนน และเมื่อวิเคราะหรายละเอียดพบวานักเรียนทําขอสอบดาน
ความสามารถเชิงวิเคราะหไดดีกวาความสามารถดานอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ย 12.93 คะแนน หรือประมาณรอยละ 43 ความสามารถทางภาษา
มีคาเฉลี่ย 13.01 คะแนนหรือรอยละ 34.17 และความสามารถทางการคิดคํานวณมีคาเฉลี่ย 12.72 คะแนน หรือรอยละ 36.34 นอกจากนี้

29
พบวานักเรียนหญิงทําคะแนนไดดีกวานักเรียนชายเล็กนอยในความสามารถทุกดาน โดยนักเรียนสายสามัญทําคะแนนไดดีที่สุด สวนหลัก
สูตรอื่นๆจะมีคะแนนไมแตกตางจากสายอาชีพ และกลาวเพิ่มเติมวาไดใหสํานักทดสอบไปวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากเด็กไมตั้งใจทําขอ
สอบเพราะไมมีผลตอชั้นเรียน หรือเปนเพราะเปนการสอบปแรกเด็กยังไมคุนเคยกับขอสอบที่วัดความสามารถแบบสั่งสมไมไดวัดความจํา
เพราะเด็กบางคนไดคะแนนถึง 93 คะแนนขณะที่บางคนไดเพียง 5 คะแนนทําใหฉุดคาคะแนนเฉลี่ยลง นอกจากนี้ยังจะใหสํานักทดสอบไป
หารือกับทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางคา GPA กับ SAT และเทียบกับผลการสอบเอ็นทรานซเพื่อหาความเชื่อมั่นในการ
นําผลการสอบ SAT ไปใชเปนสวนหนึ่งในการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้ กรมวิชาการจะทําการทดสอบขอสอบ SAT ตอไปอีก
1-2 ป โดยจะพัฒนาขอสอบใหหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้นเพื่อปองกันการนําไปกวดวิชา (มติชน 230444)

3. ความเคลื่อนไหวดานโอกาสทางการศึกษา
3.1 ป’47 เลิกสอบเอนทรานซ ใช “ GPA ” และ “ SAT ” รวมกัน
นางสุมณฑา พรหมบุญ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ เปดเผยหลังการประชุมประสานงาน
ระหวางผูบริหารของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2544 วา ที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอของอธิการบดีทั่วประเทศใหมีการปรับ
ระบบการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งจะเริ่มใชในป 2547 โดยจะยกเลิกการสอบขอเขียนรายวิชาในระดับมัธยม
ปลายทั้งหมด แลวใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหรือคา GPA ในการพิจารณาคัดเลือกเปนหลักแทน หรือใชควบคูกับคะแนนจากการสอบคัด
เลือกรูปแบบอื่นเสริม อาจเปนการทดสอบความถนัดวัดทักษะดานการวิเคราะห การคิดคํานวณ ทางภาษา ซึ่งจะคลายกับการทดสอบความ
ถนัดหรือ “SAT” แตตองไมมีการสอบขอเขียนวัดความรูตามหลักสูตรม.ปลาย แตจะใชสัดสวนเทาใดนั้นขึ้นกับมหาวิทยาลัยนั้นๆ สําหรับ
คณะที่ตองวัดความถนัดเฉพาะทางอาจเพิ่มการทดสอบที่จําเปนตอการเรียนในคณะวิชานั้นๆ ทั้งนี้คา GPA ที่จะนํามาใชเปนคาที่จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนคะแนนทดสอบทักษะนั้นจะใหจัดสอบโดยสถาบันทดสอบกลาง ที่จะตั้งขึ้นใหมตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
นางอารีรัตน วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ กลาววา ก.ศึกษาเห็นดวยในหลักการที่จะไมมีการสอบวิชาหลัก สําหรับการสอบ
แบบวัดความถนัดทางการเรียน SAT นั้นทางก.ศึกษาฯไดเริ่มทําแลวและมีเครื่องมือพรอม จึงสามารถทําความเขาใจกับนักเรียนไดเพราะรู
จักการสอบแบบนี้แลว สวนการใชคา GPA และ SAT คูกันนั้นจะศึกษาวิธีการใชและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานระหวาง
ก.ศึกษากับทบวงมหาวิทยาลัยตอไป คาดวาเอนทรานซระบบใหมจะชวยลดปญหาการเรียนการสอนแบบทองจําไดรวมทั้งการกวดวิชา โดย
เฉพาะวิชาในขอสอบ SAT เพราะเปนการนําความรูทั้งหมดมาวิเคราะหหาเหตุและผลเพื่อแกปญหา ทั้งนี้อาจไมหมดไปทีเดียวเพราะผูปก
ครองบางคนยังตองการใหบุตรหลานของตนเรียนอยูเพื่อใหผลการเรียนในชั้นม.ปลายอยูในระดับดี (มติชน 010544)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 นักวิจัยไทยโคลนนิงวัวเนื้อพันธุ “อเมริกัน บราหมัน” อนาคตจะโคลนนิงควายและแมวตอไป
คนไทยสรางผลงานโคลนนิงวัวจากเซลลใบหูสําเร็จเปนรายแรกของโลก ภายใตความรวมมือของคณะวิชาการนําโดย ดร.รังสรรค
พาลพาย อาจารยประจําคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยเกรียงศักดิ์ พาสีภู และ ศาสตรจารยมณีวรรณ กมล
พัฒนะ หัวหนาโครงการนิวเคลียรเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ที่ไดศึกษาคนควาการทําโคลนนิงสัตวในสายพันธุตางๆ เพื่อตองการเพิ่มผลผลิต
และสายพันธุที่ดีในประเทศไทย ไดทําโคลนนิงวัวสายพันธุ ”อเมริกัน บราหมัน” โดยนําเซลลไฟโบรบลาสจากใบหูของแมพันธุเอส.เค.300 ไป
ทําการเพาะตามกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพและไปฝากทองไวกับแมพันธุในสายพันธุอื่นๆ ตั้งแต เดือนก.ค.2543 และตกลูกในวันที่ 3
เม.ย.2544 รวมทั้งหมดเปนเวลา 302 วัน และจากการตรวจสอบลูกวัวพบวามีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนแมวัวที่ไดทําโคลนนิง แตจะตอง
ตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจนอีกครั้ง เพื่อหาผลยืนยันทางวิชาการ ซึ่ง ดร.รังสรรค เผยวากอนหนานี้เคยทําโคลนนิงวัวพันธุแบรงกัส สําเร็จมาแลว
และยังทําโครงการตอเนื่องในวัวพันธุนมและพันธุเนื้ออเมริกัน บราหมัน จนมีการตกลูกเปนผลสําเร็จ และเพิ่มเติมวาขณะนี้ไดรับทุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการทําโคลนนิงตอเนื่อง ซึ่งตอไปคงจะริเริ่มทําโคลนนิงควาย แมว หรือการทําโคลนนิงขามสปชี
ระหวางแมวบานกับแมวดาว เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณของแมวดาวที่ใกลจะสูญพันธุใหมีปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้ เปนการเปดเผยของนายสุริยา
กิจสําเร็จ เจาของกิจการเอส.เค.พัทยาแรนซ ตําบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (สยามรัฐ 050444)
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1.2 บริการอินเทอรเน็ตในภาคเหนือการแขงขันสูงจนตองดั๊มพราคา ปจจุบันอยูในภาวะซบเซา
นายเอกรินทร พรอุดมสุข ผูจัดการฝายตลาด บริษัทแอสชานย อินเทอรเน็ต จํากัด เปดเผยวา บริษัทไดเปดใหบริการอินเทอรเน็ต
เปน บริษัทแรกในจังหวัดเชียงใหมเมื่อ 4 ปที่ผานมา ขยายกิจการออกเปน 4 สาขา แตปจจุบันเหลือเพียงสาขาเดียวเทานั้น โดยหันไปพัฒนา
เว็บไซตตางๆแกลูกคาตลอดจนธุรกิจดานคอมพิวเตอรแทน เนื่องจากการดําเนินธุรกิจอินเทอรเน็ตถึงจุดอิ่มตัว มีการแขงขันสูงรวมทั้งมีการ
ดั๊มพราคาของผุประกอบการตลอดจนการนําเกมมาเปนจุดขายในอินเทอรเน็ตคาเฟ ทั้งนี้ กอนหนานี้มีรานอินเทอรเน็ตคาเฟในเชียงใหมมาก
กวา 200 แหง สวนใหญอยูในยานมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันราชภัฏ ไนทบาซาร และทาแพ แตปจจุบันลดจํานวน
ลงเรื่อยๆ มีการประกาศเซงกิจการของผูประกอบการ นอกจากนี้ ในยานนักศึกษาและนักเรียนยังตองคิดอัตราคาบริการในราคาถูกประมาณ
ชั่วโมงละ 8-15 บาท ซึ่งเสี่ยงตอการขาดทุนเปนอยางมาก สวนยานนักทองเที่ยวชาวตางประเทศคิดคาบริการสูงขึ้นประมาณ 30-60 บาท
หรือนาทีละ 1 บาท นอกจากนี้ ผูประกอบการที่ไมสามารถดั๊มพราคาได ก็หันมาเนนการใหบริการเกมคอมพิวเตอรภายในราน อินเทอรเน็ต
คาเฟ ยิ่งทําใหภาพของธุรกิจอินเทอรเน็ตคาเฟเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้น
สวนในจังหวัดเชียงรายก็ทํานองเดียวกันรานอินเทอรเน็ตเคเอสซีกลาววาชวง 2-3 ปที่ผานมาการบริการอินเทอรเน็ตในเชียงราย
เปนที่นิยม ทําใหเปดรานกันเปนจํานวนมากและแขงขันกันคอนขางสูง ภาพรวมในปจจุบันจะคอนขางซบเซา เหลือประมาณ 10 แหงซึ่งสวน
ใหญมีทําเลดีและเปนพื้นที่ของตนเองไมมีภาระคาเชา สําหรับราคาใหบริการ สวนใหญคิดประมาณชั่วโมงละ 15 บาท ในกลุมนักเรียนนัก
ศึกษา สวนประชาชนทั่วไปคิดชั่วโมงละ 30 บาท หากเปนทําเลนักทองเที่ยวตางประเทศคิดชั่วโมงละ 40-50 บาท อยางไรก็ตาม สวนใหญ
ลูกคาจะเปนนักเรียนนักศึกษาที่เขามาคนขอมูลในอินเทอรเน็ต
สําหรับจังหวัดลําปางมีการแขงขันคอนขางสูงมีกลุมผูใชบริการเพิ่มขึ้นจนตองมีการเพิ่มคูสายเพื่อรองรับความตองการของลูกคา
ซึ่งสวนใหญเปนกลุมสมาชิกรายเดือน อยางไรก็ตาม คาดวาป 2544 อาจไดรับผลกระทบจากการแขงขันเรื่องราคาระหวางคูแขง และจาก
การที่ลูกคาหันไปนิยมใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลแทน (กรุงเทพธุรกิจ 160444)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
1.1 รัสเซียประสบความสําเร็จประดิษฐสมองมนุษยเทียมเปนเครื่องแรกของโลก
ชาวรัสเซียอางวาพวกเขาไดประดิษฐสิ่งที่เรียกวาสมองมนุษยเทียม (Artificial Human Brain) ทั้งนี้ Vitaly Valtsev นักวิทยา
ศาสตรในโครงการกลาววา คณะวิทยาศาสตรเริ่มงานจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและการทํางานของระบบประสาทของมนุษย และ
บอกวาสิ่งประ ดิษฐที่พวกเขาสรางขึ้นมาอาจกลายเปนแฟรงเกนสไตน (Frankenstein) ไดทันทีหากมีการดูแลอยางผิดๆ เพราะสิ่งประดิษฐนี้
ตองการความดูแลและเลี้ยงดูเชนเดียวกับเด็กทารกแรกเกิด เพื่อทําใหเปนมิตรไมใชอาชญากรหรือศัตรูของมนุษย ความสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้น
ไดเพราะคณะนักวิทยาศาสตรเลียนแบบการทํางานของระบบประสาทในสมองของมนุษย เพื่อใชเปนโมเดลในการสรางสิ่งประดิษฐแทนการ
ใชโมเดลแบบเกา Neuro-Computer นี้ ถูกสรางขึ้นตามลักษณะการทํางานพื้นฐานของเซลลสมองของมนุษย และทํางานไดอยางยอดเยี่ยม
เมื่อเทียบกับโมเดลสมองประดิษฐรุนกอนๆ ที่ใชกันมาตั้งแตค.ศ.1940 และสมองเทียมที่ผลิตไดนี้ถูกนําไปใชในหุนยนต ทั้งหุนยนตมนุษย
และหุนสัตวเลี้ยงเชนแมว (ผูจัดการ 190444)

2.2 บริการ “อี-บุก” เพื่อรองรับธุรกิจอินเทอรเน็ต แมจะยังมีอุปสรรคหลายประการ
ความนิยมในการใชอินเทอรเน็ตทําใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสหลายอยางรวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกสหรือ E-Book
ตามมา ลาสุดบริษัทอินเทอรเน็ตหลายแหง อาทิ ebrary, Net Library,Questia,Eduventures รวมทั้งสํานักพิมพวิชาการที่ทําธุรกิจดานนี้มา
นานอยาง Britainica กําลังเริ่มสรางคอลเล็กชั่นหนังสือดิจิตัลหรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแทนที่จะใหบริการหนังสืออานเลนและหนังสือ
ทั่วๆไปแบบที่ผูอานนิยมจายเงินเพื่อดาวนโหลดอาน มาเปนการเก็บรวบรวมเฉพาะหนังสือวิชาการที่ผูใชสามารถคนหาและดูไดทางอินเทอร
เน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอรใดก็ได และเนนกลุมลูกคาไปที่นักศึกษา 15 ลานคน ที่ตองทองหนังสือหรือสอบหรือทํารายงาน ทั้งนี้ นักวิเคราะห
จาก Eduventures.com เชื่อวาหนังสือดิจิตัลในอุตสาหกรรมการศึกษาจะเปนแรงดันหลักของธุรกิจภายใน 5 ป และประเมินวาปจจุบันการ
บริการหองสมุดออนไลนมีมูลคาถึง 250 ลานดอลลารสหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นอีกกวา 3 เทาภายใน ป 2004 เปนกวา 850 ลานดอลลารสหรัฐ
ตอป ซึ่งตรงขามกับที่นักวิจัยจากบริษัทวิจัยจูปเตอรมีเดียคาดวายอดขายของ อี-บุกในปนี้มีมูลคาเพียง 70 ลานดอลลารสหรัฐเทานั้น อยาง
ไรก็ดี อุปสรรคประการหนึ่งในการอานหนังสือทางอินเทอรเน็ตคือผูอานตองใชอุปกรณราคาแพง คือตองมีคอมพิวเตอรที่มีจอขนาดใหญและ
เปนจอแบนเพื่อใหอานสบายตา นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกสก็ไมสามารถพกติดตัวไปอานที่ไหนไดทําใหการใหบริการทํานองนี้อาจไม
ไดรับความนิยมมากนัก ซึ่งทางบริษัทผูใหบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสก็พยายามแกปญหาดวยการใหผูอานหนังสือที่มีอยูหลายหมื่นหนา
ไดฟรี แตจะเก็บเงินจากการพิมพหรือคัดลอกไปใชบนโปรแกรมเวิรดโพรเซสเซอร (ผูจัดการ 190444)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 ความเคลื่อนไหวดานขาว
- อีสานตื่นกระแสขาว “ปทุมธานี 1” หวั่น “หอมมะลิ” สูญพันธุ
นายวิวัฒน โรจนาวรรณ เลขาธิการหอการคาจังหวัดบุรีรัมย เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีเกษตรกรเขามาหารือหลังจากโทรศัพทไป
ติดตอขอซื้อพันธุขาวหอมดอกมะลิ 105 ที่ศูนยวิจัยขาว จ.สกลนคร แตไดรับคําตอบวาหมดแลว เหลือเพียงพันธุขาวปทุมธานี 1 ซึ่งเปนขาว
พันธุดีและมีผลผลิตตอไรสูง เหมาะที่เกษตรภาคอีสานจะปลูกในชวงนาปรัง
ทั้งนี้คุณสมบัติของขาวพันธุปทุมธานี 1 กับพันธุขาวหอมดอกมะลิ 105 ไมแตกตางกันเมื่อนํามาสี ดังนั้น หอการคาบุรีรัมยจึงได
นําเรื่องนี้ไปหารือในการประชุมคณะกรรมการรวมภาคราชการกับเอกชนหรือกรอ.วาจะทําอยางไร หากราชการนําเอาขาวพันธุนี้มาปลูกใน
ภาคอีสานซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาวหอมดอกมะลิมากที่สุดในประเทศ เพราะวิตกวาผลที่จะตามมามีมาก ทั้งเรื่องของราคา การปลอม
แปลงพันธุ และสุดทาย พันธุขาวหอมดอกมะลิ 105 ก็จะหายไปเพราะเกษตรกรหันมาปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1
“เราไดตกลงกันเปนมติของ กรอ. แลววาชาวนาบุรีรัมยจะไมปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 และทางหอการคาบุรีรัมยจะรวมกับชมรม
โรงสีขาว จ.บุรีรัมย เตรียมการสัมมนาเกี่ยวกับอนาคตขาวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ภาคอีสาน และจะเชิญชมรมโรงสีขาวทั่วประเทศมาสัมมนา
หารือรวมกัน เพราะมองแลววาขณะนี้ขาวที่มีราคาดีที่สุดในตลาด คือ ขาวพันธุหอมดอกมะลิ 105 หากไทยผลิตขาวพันธุอื่นไปปลอมปน
และสงออกขาย หากตางชาติจับไดก็หยุดรับซื้อขาวไทย จะสงผลกระทบกับเกษตรกรและผูประกอบการแนนอน" นายวิวัฒนกลาว
ดานนายเจริญ ศิริอุดมภาส ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาว จ.สกลนคร เผยวากรมวิชาการเกษตรไดทดลองพันธุขาวปทุมธานี 1 และ
สงเสริมใหเกษตรในพื้นที่ภาคกลางปลูกเพราะผลผลิตตอไรสูงซํ้ายังตานทานโรค ที่สําคัญก็คือคุณภาพและคุณสมบัติรสชาติของขาวนั้นไม
แตกตางกันเลย แตพันธุขาวหอมมะลิ 105 นั้นมีขอจํากัดมาก เพราะผลผลิตตอไรตํ่า ออนแอตอโรค มีเพลี้ยกระโดด และใบไหมสารพัดโรค
ซํ้ายังปลูกไดเฉพาะนาปดวย
ขณะที่นายธรรมนูญ บุญไกรสอน นักวิชาการเกษตร สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปดเผยวา ในภาค
อีสานยังไมมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกขาวปทุมธานี 1 เพราะขาวหอมมะลิ 105 ของอีสานนั้นดีอยูแลวและเปนที่ตองการของ
ตลาดมาก หากมีการสงเสริมใหภาคอีสานปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 สํานักงานก็ตองคิดหนัก เพราะคิดแลวไมคุมเกรงจะกระทบกับขาวหอม
มะลิ ซึ่งปลูกไดดีและเปนที่ตองการของตลาดโลกอยูแลว และในภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกขาวหอมดอกมะลิ 105 ประมาณ 10 กวาลานไร มาก
ที่สุดในพื้นที่ทุงกุลารองไห ซึ่งปลูกประมาณ 1.3 ลานไร จากพื้นที่ทั้งหมด 1.4 ลานไร ซึ่งคิดเปน 90% ของพื้นที่ นายธรรมนูญกลาว (กรุงเทพ
ธุรกิจ 210444)
- ชีส้ ารเคมีตกคางในขาวปลอดสารพิษหนุนใชปุยหมัก 5-10 ป ชวยเจือจางดิน
นายธวัชชัย โตสิตระกูล ผูประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับขาวปลอดสารพิษ กรณีศึกษากลุมเกษตรกรทํานาเปด
เผยวาที่ผานมา โครงการเคยนําขาวที่เกษตรกรในโครงการเกษตรทางเลือกปลูกจํานวน 9 ชนิด ไปใหกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร
ตรวจปริมาณสารพิษตกคางพบวา ขาวปลอดสารพิษทุกชนิดที่สงไปตรวจสอบมีสารอันตรายประเภทออรกาโนคลอรีน เชน ดีดีทีดิวดรินท
ตกคางอยู อยางไรก็ตาม สารพวกนี้ยังมีไมมากพอที่จะกอใหผูบริโภคไดรับอันตรายได
ที่กลาบอกเชนนี้เพราะเรื่องที่ตรวจพบไมใชเรื่องแปลกเลย สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยใชสารเคมีอยางหนักมากอนในประเทศ
ไทย เพราะสารเคมีพวกนี้จะยอยสลายยาก จะตกคางอยูในหวงโซอาหารและใชเวลาคอนขางนานในการยอยสลาย ไมวาพืชชนิดใดที่อางวา
ปลอดสารพิษหากถูกปลูกอยูในพื้นที่เหลานี้มากอน เมื่อนําไปตรวจก็จะพบสารพิษตกคางในดิน สําหรับวิธีการกําจัดใหเร็วที่สุดคือ จะตอง
หยุดใชสารเคมีสําหรับพืชทุกชนิด และหันมาใชปุยหมักหรือปุยพืชสดแทนภายในระยะเวลา 5-10 ป สารพิษในดินจะคอยๆ เจือจางและหมด
ไป ปจจุบันนี้พื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยเต็มไปดวยสารเคมีตกคาง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางที่มีอัตราการใชสารเคมี
เขมขนและมากที่สุดในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรจะสงเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียหรือพืชปลอดสารพิษใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งเวลานี้
กระแสของตลาดโลกกําลังใหการตอบรับ ปที่ผานมาทั่วโลกมีความตองการสินคาประเภทนี้เพิ่มขึ้นถึง 40% (มติชน 140444)

1.2 สารพิษและเชื้อโรคในอาหาร
1.2.1 เตือนนักเปบอาหารยุนระวัง
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นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ภาควิชาจุลชีว คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล กลาววา มีคนถามกันเยอะ
วาในอาหารญี่ปุน โดยเฉพาะปลาดิบหรือซูชิที่นําเขามาจากประเทศญี่ปุนโดยตรงนั้นมีพยาธิหรือไม เพราะขณะนี้คนไทยนิยมกินอาหาร
ญี่ปุนกันมาก ขอเรียนวา ปลาทะเลแมจะเปนปลาทะเลนํ้าลึกก็มีพยาธิเชนเดียวกับปลานํ้าจืด
นพ.ประเสริฐกลาวา พยาธิที่อยูในปลาทะเลคือ พยาธิอะนิซาคิส (Anisakis) เปนพยาธิตัวกลม โรคพยาธิอะนิซาคิสมักเกิดจาก
การบริโภคปลาดิบแบบญี่ปุนที่เรียกกันวา ซูชิ ซึ่งเปนอาหารที่นิยมบริโภคกันมากในทุกภูมิภาคของโลก เมื่อกินปลาทะเลดิบๆ ที่มีพยาธิเขา
ไป พยาธิจะออกมาจากเนื้อปลาโดยนํ้ายอยในกระเพาะอาหาร ถาพยาธิถูกขับจากกระเพาะอาหารเสียกอนโดยการอาเจียน จะไมทําใหเกิด
โรค แตถาไมพยาธิก็จะชอนไชไปตามทางเดินอาหาร ไปอาศัยอยูในลําไสหรืออยูนอกลําไสภายในชองทอง ผูปวยมีอาการปวดทอง ปวด
กระเพาะอาหาร ลําไสอุดตัน และอาจมีอาการคลายๆ ไสติ่งอักเสบ เมื่อตัดกอนทูมออกมาตรวจก็พบพยาธิ ขณะนี้เริ่มพบผูปวยในประเทศ
ไทยแลวประปราย
นพ.ประเสริฐระบุวา การรักษาโรคนี้ตองทําโดยการผาตัด ฉะนั้น เพื่อปองกันไวกอนควรจะรับประทานอาหารสุกๆ ขอใหพึงระลึก
เสมอวา อาหารดิบๆ สุกๆ ทุกชนิดไมวาของประเทศใดก็ตามลวนแตมีพยาธิทั้งสิ้น (มติชน 110444)
1.2.2 พบอันตรายขาวมันไก ดันผูคาใสใจแกปญหา
นายจิรพันธ อรรถจินดา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปดเผยวา วช.ไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก
น.ส.ปรารถนา เกิดบัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิจัยเรื่อง “อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติของขาวมันไกอาหารริมบาทวิถี”
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยศึกษาขอมูลความเสี่ยงดานจุลินทรียที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
ในการปองกันและควบคุมอันตราย ณ จุดวิกฤติ
“ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผูประกอบการขาวมันไกมีที่พักใกลแหลงทํามาหากิน สวนใหญใชนํ้าประปาในการปรุงประกอบ เชน
การลางภาชนะ การลางมือและใชหองนํ้าสาธารณะที่ปมนํ้ามัน สวนมากจะเริ่มขายขาวมันไกในชวงเวลาประมาณ 18.00 น. เรื่อยไปจนถึง
เวลา 03.00 น. ของวันใหม รวมระยะเวลาประมาณ 9 ชั่วโมง มีกระบวนการผลิตที่สําคัญคือ การตมไกและการหุงขาวดวยนํ้าตมไก อยางไร
ก็ตาม ขั้นตอนการผลิตของผูขายพบวามีการปรุงอาหารและทิ้งระยะเวลานานเพื่อที่จะรอขาย ไมมีขั้นตอนการใหความรอนซํ้าเพื่อทําลาย
จุลินทรีย ทําใหเกิดโรคทางเดินอาหารได เพราะไกตมสุกที่มีระยะเวลาผานไปประมาณ 8 ชั่วโมงนั้น สามารถเกิดเชื้อจุลินทรียได ตลอดจน
ภาชนะที่สัมผัสอาหาร มีดเขียง และมือที่ปรุงนั้น ควรจะตองหมั่นทําความสะอาดเปนระยะๆ
นายจิรพันธกลาวอีกวา ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับจุดควบคุมกระบวนการผลิตขาวมันไก 3 จุด คือ 1.ตองใขความรอน
ในการตมไกโดยใชความรอนอุณหภูมินํ้าเดือดไมนอยกวา 50 นาที ใหนํ้าทวมไก 2.ตองจํากัดระยะเวลารอการจําหนายไมใหเกิน 4 ชั่วโมง
หากเกินกวานั้น ควรจะตองอุนใหรอนกอนที่จะจําหนาย 3.ในสวนของผักที่เปนเครื่องเคียงขาวมันไก หากไมรับประทานในทันที ควรหลีก
เลี่ยงการใสผักลงในขาวมันไกเพราะอาจจะทําใหอาหารเปนพิษได (มติชน 200444, สยามรัฐ 160444)
1.2.3 ผูบริโภคมะกันเสี่ยงตายไมรูตัว FDA แฉความชุยผูผลิตอาหาร
จากเสียงเรียกรองใหเรียกคืนผลิตภัณฑอาหารที่เกิดขึ้นบอยครั้ง สํานักงานอาหารและยาแหงสหรัฐฯ (เอฟดีเอ) ไดสุมทดสอบ
ผลิตภัณฑของผูผลิตลูกกวาด ไอศกรีม และขนมอบ 85 ราย ในรัฐวิสคอนซินและมินเนโซตา เพื่อตรวจหาถั่วลิสงและไขที่ไมไดระบุไวใน
ฉลากผลิตภัณฑ พบวา 1 ใน 4 ของคุกกี้ ลูกกวาดและไอศกรีมที่จําหนายในสองมลรัฐ มีการปนเปอนของถั่วลิสงที่อาจทําใหเกิดอาการแพถึง
ขั้นเสียชีวิต สวนผสมทั้งสองประเภทอาจทําใหเกิดอาการภูมิแพ ตั้งแตผื่นคันตามผิวหนัง ทองรวง ไปจนถึงหายใจติดขัด และช็อกอยางเฉียบ
พลันถึงขั้นเสียชีวิต และจากการสุมทดสอบอาหาร 45 รายการ พบวา 10% ของอาหารเหลานี้มีการปนเปอนของโปรตีนจากไขทั้งที่ไมไดระบุ
ไวในฉลากเชนกัน
กลุมผูบริโภคแสดงทัศนะวา การตรวจสอบของเอฟดีเอไดผลลัพธเชนเดียวกับผลการศึกษาของแหลงอื่นๆ ถือเปนสัญญานเตือน
ของปญหาการปนเปอนในอาหารที่อาจทําใหชาวอเมริกัน 7 ลานคนที่แพอาหารบางประเภท ไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ประมาณวาป
หนึ่งๆ มีคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากการแพอาหารถึง 150 ราย อาการแพอาหารสวนใหญมีความเกี่ยวพันกับถั่วลิสง ไข ขาวสาลี นม ถั่วเหลือง
สัตวนํ้าจําพวกมีเปลือก และถั่วชนิดอื่น (กรุงเทพธุรกิจ 050444 )

1.3 อาหาร จี เอ็ม โอ
1.3.1 กรณี 7 สินคาอาหารในไทยเปอน “จี เอ็ม โอ”
น.ส.อวยพร สุธนธัญญากร เจาหนาที่รณรงคดานพันธุวิศวกรรม กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต กลาววา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2543 กรีนพีซไดออกสํารวจเก็บผลิตภัณฑที่คาดวาจะมีการปนเปอนวัตถุที่มาจากการตัดตอพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในหางสรรพสินคา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 30 ชนิดโดยไดสงไปตรวจสอบที่หองปฏิบัติการ บริษัทฮองกง ดีเอ็นเอ ชิปสส จํากัด ซึ่งใชมาตรฐานพีซีอาร
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ในการตรวจสอบหาการปนเปอนของจีเอ็มโอ พบวามีสินคา 7 ชนิดที่วางขายในประเทศไทยมีการปนเปอนจีเอ็มโอ ประกอบดวย 1.อาหาร
เด็กเนสทเล ซีรีแล็ค (อาหารเสริมจากธัญพืชสําหรับทารกและเด็กเล็ก) 2.เครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูปยี่หอ กูดไทม 3.คนอรคัพ ซุป (ซุป
ขาวโพดขนกึ่งสําเร็จรูป) 4.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสเปดพะโล ตรานิชชิน คัพ นูดเดิ้ล 5.มันฝรั่งทอดกรอบเลยสแต็กซ 6.มันฝรั่งทอดกรอบตรา
พริงเกิลส 7.เตาหูอนามัย ตรานางพยาบาล ซึ่งสินคาทั้งหมดไมมีการติดฉลากบอกขอมูลที่เปนประโยชนกับผูบริโภค
นายจิม ธอมัส เจาหนาที่รณรงคดานพันธุกรรมจากกรีนพีซสากล กลาววา เปนเรื่องนาตกใจที่พบผลิตภัณฑอาหารในประเทศ
ไทยมีการปนเปอนจีเอ็มโอ เพราะอาหารเหลานี้ไมมีฉลากบอกเลยวาเปนอาหารที่มาจากวัตถุดิบจีเอ็มโอ นอกจากนี้ สวนใหญของสินคาที่
ตรวจพบในเมืองไทยยังมาจากบริษัทยักษใหญที่ขายผลิตภัณฑทั่วโลกซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทที่เคยสัญญาวาจะไมใชวัตถุดิบจีเอ็มโอใน
การผลิตอาหาร เชน บริษัทเนสทเล เคยประกาศครั้งแรกเมื่อป 2539 วาจะไมใชจีเอ็มโอในผลิตภัณฑอาหารเด็ก นอกจากนี้ยังประกาศที่จะ
สนับสนุนการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ บริษัทยูนิลีเวอรเจาของผลิตภัณฑ คนอร คัพซุป ที่ออกมาประกาศเชนกันวา จะไมใชวัตถุดิบ จีเอ็มโอ
ในการผลิตอาหารและสนับสนุนมาตรการติดฉลากจีเอ็มโอ
บริษัทยักษใหญเหลานี้ดูแลผูบริโภคในประเทศไทยเปนเพียงพลเมืองชั้นสอง เชนมันฝรั่งทอดกรอบพริงเกิลสในตลาดตางประเทศ
ปลอดจากจีเอ็มโอ แตในประเทศไทยมีการปนเปอนจีเอ็มโอ ซึ่งไมตางจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ของบริษัทนิชชิน คัพ นูดเดิ้ล ที่ปลอดจีเอ็มโอใน
ประเทศญี่ปุน แตมีการปนเปอนจีเอ็มโอในประเทศไทย
นายจิรากรณ คชเสนี ผูอํานวยการบริหารกรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต กลาววา กรีนพีซขอเรียกรองใหรัฐบาลเรงตัดสินใจใน
การติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ พรอมทั้งเรงดําเนินการกําจัดอาหารจีเอ็มโอใหหมดไปจากการผลิตอาหารของไทย นอกจากนี้กรีนพีซขอเรียก
รองใหกลุมธุรกิจยุติการนําเขาวัตถุดิบจีเอ็มโอเขามาในประเทศไทย
นายวิทูรย ปญญากุล กลุมกรีนเน็ท ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคในประเทศไทย ไดเรียกรองให คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสา
ธารณสุขเรงผลักดันใหมีการติดฉลากผลิตภัณฑที่มีการปนเปอนจีเอ็มโอ และผลิตภัณฑที่ไดจากจีเอ็มโอ เพื่อใหผูบริโภคมีสิทธิในการเลือก
ซื้อ และเลือกบริโภคอาหารไดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณควรจะรีบเรงดําเนินการสงเสริมปลูกขาวโพดและถั่ว
เหลืองเกษตรอินทรียเพื่อทดแทนการนําเขา
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ใหสัมภาษณวาเนื่องจากผลพิสูจนถึง
อันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑที่ปนเปอนจีเอ็มโอ ยังไมมีความชัดเจนในทางวิทยาศาสตร ทั้งสวนใหญก็ยังอยูในระดับการวิจัยคนควา
ดังนั้น จึงไมอยากใหประชาชนตื่นตระหนกจนเกินไป อยางไรก็ตาม อยากใหทางศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) เรงทํา
ความเขาใจกับประชาชนใหมากขึ้น
นายสนธยากลาวดวยวา จะขอใหทางไบโอเทคสงผลิตภัณฑทั้ง 7 ชนิด ไปใหหองปฏิบัติการลายพิมพ ดีเอ็นเอของไบโอเทครวม
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งดวย (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 110444)
- ผูผลิตชูใบรับรองโตกรีนพีช
นายโทมัส เอส.โคลีย ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารกลุมเนสทเลประเทศไทย ชี้แจงวา เนสทเล ซีรีแล็ค ไมมีจีเอ็ม
โอ เพราะถั่วเหลืองซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุดิบของผลิตภัณฑซีรีแล็ค เปนถั่วเหลืองที่ปลูกและจัดจําหนายโดยคนไทย นอกจากนี้ ถั่วเหลืองที่ใชใน
ผลิตภัณฑเนสทเล ซีรีแล็ค ไดผานการตรวจวิเคราะหและยืนยันจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุขวาไมมีจีเอ็มโอ เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2543 พรอมกันนี้ยังไดแนบเอกสารรับรองมาดวย
ดาน น.ส.ดวงดาว วงสสมมาตร นักวิทยาศาสตรการแพทย 7 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาววา ที่ผานมาเนสทเลไมเคยสง
อาหารมาตรวจในชื่อของเนสทเล สวนผูสงตรวจจะดําเนินธุรกิจกับเนสทเลหรือไม ทางกรมวิทยาศาสตรการแพทยไมทราบ สําหรับผลการ
ตรวจถั่วเหลืองของหางหุนสวนจํากัดพืชผลกิมเซี้ยที่ทางกลุมเนสทเลระบุวาเปนถั่วเหลืองที่ใชในการผลิตนั้น น.ส.ดวงดาว กลาววา ผลการ
ตรวจนั้นรับรองเฉพาะตัวอยางถั่วเหลืองที่สงตรวจจํานวน 3 กิโลกรัม “เรารับรองไดเฉพาะตัวอยางที่อยูในมือเรา 3 กิโลกรัม เราไมสามารถรับ
รองวัตถุดิบทั้งล็อตได หรือถาเราเก็บตัวอยางเองและรับรองทั้งล็อต เราก็รับรองไดเฉพาะวัตถุดิบล็อตนั้น ไมสามารถรับรองไปถึงวัตถุดิบล็อต
หนาหรือรับรองไปตลอดได”
สวนเจาของผลิตภัณฑเครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูป “กูดไทม” กลาววา สินคาของบริษัทไดมีการจําหนายมากวา 10 ปแลว ที่ได
รับรองจากอย. และยังเปนผลิตภัณฑคนไทยที่ไดรับเชิญไปแสดงสินคาที่ประเทศเยอรมนี และลาสุดไดมีการสงสินคาไปตรวจสอบจีเอ็มโอที่
ประเทศสิงคโปร เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะสงสินคาออกไปขาย และผลการตรวจสอบออกมาก็ไมพบจีเอ็มโอ อยากรูวากลุมกรีนพีซไดรับเงิน
สนับสนุนจากใครที่ใชในการตรวจสอบสินคาวามีจีเอ็มโอ เพราะในการตรวจสอบผลิตภัณฑหนึ่งจะใชเงินมากกวา 1 หมื่นบาท และทําไมถึง
ไมนําสินคาประเภทเดียวกันกับของบริษัทไปตรวจสอบ “เราเปนบริษัทคนไทยแทเพียงรายเดียว แตคูแขงในตลาดมาจากมาเลเซีย, สิงคโปร
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หรือเปนการรวมกับตางชาติกลับไมมีการนําสินคาไปตรวจสอบดวย” สวนบริษัทฟริโต-เลย (ประเทศไทย) จํากัด ชี้แจงวา ตามที่มีการถก
เถียงกันในเรื่องพันธุวิศวกรรมนั้น บริษัทไดจัดใหมีการคัดสรรวัตถุดิบที่ไมมีการตัดแตงพันธุกรรมอยางระมัดระวังเสมอมาและในการอนุมัติ
การสั่งซื้อวัตถุดิบทุกครั้งจะตองมีการรับรองจากบริษัทคูคา วาเปนวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากการปนเปอนจีเอ็มโอเทานั้น
ดานบริษัทยูนิลีเวอร-เบสตฟูดส ซึ่งเปนผูจัดจําหนายซุบขาวโพดกึ่งสําเร็จรูป คนอร คัพ ซุป ไดสงถอยแถลงวาผลิตภัณฑดังกลาว
ผลิตขึ้นดวยมาตรฐานสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขของไทยทุกประการ
พรอมกันนี้ยังไดแนบเอกสารรับรองจากหองปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) ซึ่งเปนเครื่อง
ยืนยันวาสวนประกอบของผลิตภัณฑปราศจากสารตัดแตงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอโดยสิ้นเชิง
สําหรับผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนิชชินรสเปดพะโลนั้น บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด ผูจัดจําหนาย ไดชี้แจง วาสินคาของบริษัท
ไดผานการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ บริษัท พีแอนดจี ซึ่งเปนผูนําเขาและ
จัดจําหนายผลิตภัณฑพริงเกิลส กลาววา ผลิตภัณฑพริงเกิลสที่วางจําหนายในตลาดทั่วโลกและในไทยลวนผลิตจากโรงงานเพียง 2 แหง
โดยเปนโรงงานผลิตเดียวกันกับที่ผลิตปอนตลาดสหรัฐและยุโรป อยางไรก็ตาม บริษัทยอมรับวามีความเปนไปไดที่สวนผสมบางอยางจากผู
จัดหาวัตถุดิบ เพื่อปอนใหกับบริษัทนั้นอาจจะมีพืชทั้งชนิดดั้งเดิม และที่ผานการตัดแตงยีน โดยอาจผสมปนกันหลังการเก็บเกี่ยว และจึงอาจ
ถูกแปรรูปพรอมกันในขั้นตอนการผลิต (กรุงเทพธุรกิจ 120444)
ที่เปนปญหาคือ การติดฉลากผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคมีสิทธิรับรูและเลือกบริโภค ซึ่งอย.ไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
ควบคุมสินคาเทคโนโลยีชีวภาพที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน ซึ่งอย.ไดยกรางและมีการแกไขขึ้นมาหลายรอบแลว แตยัง
ไมสามารถออกประกาศสธ.ไดทันที เพราะตองนําไปติดตามและดูสากลคือ สํานักงานกําหนดมาตรฐานอาหารสากล (โคเด็กซ) มีแนวทาง
อยางไรบาง ซึ่งโคเด็กซจะประชุมตนเดือนพฤษภาคมนี้ และอย.จะสงเจาหนาที่เขารวมประชุมดวย จากนั้นจะทําประชาพิจารณทั่วประเทศ
วาคนไทยเห็นเรื่องนี้อยางไร และจะยอมรับไดที่มาตรฐานใด เมื่อสรุปทั้งหมดนี้ไดจึงจะนําแนวทางมารางเปนประกาศสธ. ขั้นตอนเหลานี้จะ
เสร็จภายในปนี้ อย.ถือวาเร็วมากแลว (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 120444)
- พบถั่วเหลืองจีเอ็มโอปลูกในประเทศ แนะ “เรงคุม” กอนกระทบสงออก
ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ กลาวถึงกรณีที่กลุมกรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต ได
แถลงขาวเปดเผยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหาร 7 ชนิด ที่มีสวนผสมของวัตถุดิบที่ผานการดัดแปลงทางพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) วาประเด็น
ที่ควรพิจารณาคือ การปนเปอนของวัตถุดิบ เนื่องจากผูประกอบการหลายรายยืนยันวา ซื้อถั่วเหลืองที่เพาะปลูกในไทย การพบผลิตภัณฑ
อาหารปนเปอนจีเอ็มโอเปนหลักฐานยืนยันวา มีการปนเปอนตั้งแตการปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอในประเทศ นอกจากนี้ เมื่อปที่แลวมีขาววาสิน
คาของไทยโดนตีกลับจากยุโรปเพราะมีถั่วเหลืองจีเอ็มโอ สองอันนี้บงชี้วามีการปนเปอนที่การปลูกถั่วเหลืองในไทย
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรอีกผูหนึ่ง ระบุดวยวา ความเปนไปไดวาวัตถุดิบที่นําเขาอยางเชน ถั่วเหลือง หรือขาวโพด
หลุดรอดไปปลูกยังแปลงเกษตรกรไดเพราะมีรายงานขอเท็จจริงวา ถั่วเหลืองที่นําเขามาเปนอาหารสัตวและใชเปนนํ้ามันพืชนั้น มีโอกาส
ปลูกขึ้นไดถึง 40-70% ซึ่งหากมีการตรวจสอบไปยังแปลงปลูกถั่วเหลืองทั่วประเทศในขณะนี้ อาจจะพบถั่วเหลืองที่ปนเปอนจีเอ็มโอจํานวน
มากก็ได สิ่งที่รัฐบาลไทยจะตองทําในขณะนี้คือ ความชัดเจนในเรื่องนโยบายทางดานจีเอ็มโอ วาจะทําใหประเทศปลอดจีเอ็มโอหรือไม หรือ
จะเลือกที่จะเปดใหจีเอ็มโอเขามายังประเทศ เพราะหากไมมีมาตรการที่ชัดเจนจะไมสามารถควบคุมการนําเขาไดดีพอ จนสามารถที่จะตรวจ
สอบวาพืชจีเอ็มโอไมไดหลุดไปปลูกยังแปลงเกษตรกร
- รัฐยัน อาหารจีเอ็มโอปลอดภัย ติดฉลากปลายปนี้เร็วสุด
11 เมษายน ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการติดฉลากอาหารตัด
แตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ภายหลังการประชุม นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการ อย. แถลงขาววา ตามที่กลุมกรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใต
พรอมดวยองคกรเอกชนดานคุมครองผูบริโภคและกลุมกรีนเน็ทไดตรวจสอบสินคาในตลาดและวามีสินคา 7 ชนิดที่วางขายในประเทศไทยมี
การปนเปอนจีเอ็มโอนั้น อย.ถือวากลุมกรีนพีซไดทําหนาที่ในการคุมครองผูบริโภคอยางดี
นพ.วิชัยกลาววา อาหารจีเอ็มโอแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 1.อาหารที่ไดรับการประเมินความปลอดภัยแลววาเปนอาหารมนุษยได
และ 2.กลุมอาหารที่ไมเหมาะจะเปนอาหารมนุษย ซึ่งขณะนี้มีอยูเพียงชนิดเดียวคือขาวโพดสตารลิงก ที่มีการปนเปอนของสารครายไนนซี
(Cry 9C) เพราะอาจทําใหเกิดอาการแพได อย.พยายามประสานขอมูลกับกลุมกรีนพีซ เพราะสินคาทั้ง 7 ชนิดอยูในกลุมที่หนึ่งทั้งสิ้น แต
อย.อยากทราบวามีการปนเปอนมากนอยในสินคาเหลานั้นกี่เปอรเซ็นต ไมอยากใหประขาชนแตกตื่นเรื่องอาหารจีเอ็มโอทั้ง 7 ชนิด เพราะทั้ง
หมดไดรับการประเมินความปลอดภัยแลว สามารถบริโภคไดโดยไมเปนอันตราย แตประเด็นที่เปนปญหาคือ การติดฉลากผลิตภัณฑเพื่อให
ผูบริโภคมีสิทธิรับรูและเลือกบริโภค ซึ่งอย.ไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการควบคุมสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปลัด ก.เกษตรฯ เปน
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ประธาน ซึ่งอย.ไดยกรางและมีการแกไขขึ้นมาหลายรอบแลว แตยังไมสามารถออกเปนประกาศ สธ.ไดทันที เพราะตองนําไปติดตามและดู
สากลคือสํานักงานกําหนดมาตรฐานอาหารสากล (โคเด็กซ) วามีแนวทางอยางไรบาง ซึ่งโคเด็กซจะประชุมตนเดือนพฤษภาคมนี้ และอย.จะ
สงเจาหนาที่เขารวมประชุมดวย จากนั้นจะทําประชาพิจารณทั่วประเทศวาคนไทยเห็นเรื่องนี้อยางไร และจะยอมรับไดที่มาตรฐานใด เมื่อ
สรุปทั้งหมดนี้ไดจึงจะนําแนวทางมารางเปนประกาศสธ. ขั้นตอนเหลานี้จะเสร็จภายในปนี้ อย.ถือวาเร็วมากแลว (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ
120444)
- ไบโอเทคคานการยุติทดสอบ จี เอ็มโอ เรื่องติดฉลากตองใหทุกฝายยอมรับ
ดร.สุทัศน ศรีวัฒนพงศ ผอ.ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (ศลช.) เปดเผยวาในการประชุมคณะกรรมการดูแลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ประชุมไดหยิบยกกรณีที่กรีนพีซ เผยผลการตรวจสอบสินคา 7 ชนิดวามีการปนเปอนของจีเอ็มโอ
และกรณี ครม.รับทราบขอเสนอของสมัชชาคนจนในประเด็นการใหยุติการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชจีเอ็มโอในภาคสนาม
และการออกกฎหมายจีเอ็มโอ โดยกรรมการบางคนระบุวาไมสามารถรับกับขอเสนอของกลุมสมัชชาคนจนได โดยเฉพาะประเด็นการหาม
ทดลองในภาคสนาม เพราะในแงของการวิจัยถาจะทดลองในเรือนปลูกเพียงอยางเดียว ก็จะไมทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งที่ผานมา
การทดลองในภาคสนามนั้น ก็ทําในวงจํากัดและมีการควบคุมดูแลที่ดี ดังนั้น ถาหามทดลองก็จะไมไดขอสรุปทางการวิจัยและไมมีความกาว
หนาทางวิทยาศาสตร อนึ่ง จีเอ็มโอก็ไมใชสารอันตรายรายแรงที่จะตองควบคุมจํากัด
สําหรับกรณีที่นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต. สาธารณสุข ใหสัมภาษณวา จะใหคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หาขอสรุป
ในการติดฉลากสินคาจีเอ็มโอใหไดภายใน 3 เดือน ดร.สุทัศน กลาววาคงไมใชเรื่องที่งายนักเพราะรายละเอียดของการระบุวาจะติดฉลาก
อยางไร มีจีเอ็มโอกี่เปอรเซ็นต และอื่นๆ ตองใหมีความชัดเจน ซึ่งโดยสวนตัวคิดวาหากจะติดฉลากประเทศไทยอาจจะใชการติดที่ระดับ 5%
เทากับของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนลูกคาสําคัญของไทย นอกจากนี้ ยังคิดวาการติดฉลากจะทําใหผูบริโภคตองแบกภาระเพิ่มมากขึ้น เพราะผู
ผลิตจะตองเพิ่มคาใชจายในการติดฉลากอีกอยางนอย 20-30% อยางไรก็ตาม หากมีการติดฉลากก็ควรจะทําบนพื้นฐานที่ทุกฝายยอมรับได
ผูสื่อขาวถามวา ที่ผานมาทาง ศลช. และไบโอเทค พยายามปกปองจีเอ็มโอมากเกินไปหรือไม ผอ.ศลช.กลาววา จุดยืนของนักวิชาการตอง
เชื่อมั่นในวิชาชีพของตนเอง นักปรับปรุงพันธุพืชตองการเอาชนะธรรมชาติ โดยเฉพาะการหาวิธีการปราบแมลงที่ไมตองพึ่งสารเคมี ซึ่ง
เหมือนกับแพทยที่ตองการเอาชนะเชื้อโรค และหายารักษาโรคใหมๆ ซึ่งองคความรูเหลานี้อยูบนพื้นฐานของงานวิชาการ ที่นักวิจัยสามารถ
ควบคุมได (กรุงเทพธุรกิจ 200444, Bangkok Post 200401)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 แนวคิดและนโยบายดานสาธารณสุข
2.1.1 ปลุกสํานึก “ตายอยางมีศักดิ์ศรี” คนไทย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) กลาววา อยากใหสังคมไทยใหความสําคัญ
กับเรื่องสิทธิการตายอยางสงบมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย เพราะวาปจจุบันมีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทางการแพทยมากขึ้น มี
การนําความรูนั้นมายืดชีวิตของผูปวย คนสูงอายุในบั้นปลายชีวิตใหนานขึ้น ซึ่งตองกลับมาตั้งคําถามการยึดชีวิตใหนานขึ้นดวยเทคโนโลยี
ตางๆ ทําใหคนมีคุณภาพชีวิตสุดทายกอนตายที่ดีหรือไม (ราง)กรอบความคิดระบบสุขภาพแหงชาติ ไดบรรจุเรื่องการตายอยางมีศักดิ์ศรีไว
เพราะ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติตองครอบคลุมปรัชญาและหลักการของระบบสุขภาพทั้งหมด โดยที่สังคมตองรวมคิดและรวมกําหนดเพื่อที่
จะบอกวาสังคมจะไปทางไหน เชน ถาสังคมไทยไดพิจารณาอยางรอบคอบแลววาการใชเทคโนโลยีเพื่อยืดชีวิตคนในวาระสุดทายเปนคุณ
ภาพชีวิตที่คนไทยรับได ระบบสุขภาพของไทยในอนาคตก็จะเอนไปทางนั้น ในทางกลับกัน หากสังคมไทยบอกวาการตายอยางมีศักดิ์ศรี มี
คุณภาพชีวิตระยะสุดทายโดยไมตองใชเทคโนโลยี ระบบสุขภาพก็จะตองทบทวนวิธีการรักษาผูปวย การใชเทคโนโลยีการแพทยกับผูปวย
โดยไมตองยืดชีวิตผูปวยแบบเอาชนะใหได เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แพทยสภา รวมกับกองทุนศาสตราจารย
จิตติ ติงศภัทิย ไดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การใหผูปวยที่สิ้นหวังตายอยางสงบ” รวมสานแนวคิดสูวิธีปฏิบัติ โดยมีกรรมการจากแพทยสภา
แพทยสาขาตางๆ นักกฎหมายและทนายความเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ เพราะขณะนี้มีผูปวยอยูในภาวะที่เรียกวา ฟนไมไดตายไมลง ผูปวย
ระยะสุดทายจํานวนไมนอยอยากใหแพทยจบชีวิตของตนเพื่อใหพนจากโรครายและความทรมาน แตแพทยเองไมกลาที่จะตัดสินใจเชนนั้น
เพราะเกี่ยวของกับประเด็นทางกฎหมาย
นายแสวง บุญเฉลิมวิภาศ อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลาววา ในตางประเทศมีการพูดถึงเรื่องของการ
ตายอยางสงบ (Euthanasia) กันมาก สําหรับประเทศไทยถาจะใหชัดเจนจะตองแยกเปนกรณีไป Active Euthanasia คือการกระทําใดๆ
เพื่อชวยใหผูปวยถึงแกความตายดวยความสงบ เชน การฉีดยาเพื่อใหผูปวยจบชีวิตลง Passive Euthanasia คือ การปลอยใหผูปวยถึงแก
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ความตายดวยความสงบ ไมใชเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมชวยยืดชีวิต ทั้งนี้ กรณี Active Euthanasia ที่ประชุมเห็นพองคอนขางจะตรงกัน
วากระทําไมได เพราะถือวาเปนการเรงการตาย เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหกระทําไดเหมือนประเทศเนเธอรแลนด
สวนกรณี Passive Euthanasia ที่เกิดจากความตองการของผูปวยเอง โดยที่ผูปวยไดแสดงเจตจํานงไวเปนลายลักษณอักษรหรือ
พินัยกรรมชีวิต วาใหมีผลตอการปฏิบัติของแพทยที่มีตอตนเองขณะยังมีชีวิตอยูชวงวาระสุดทาย เชน การสั่งการวาไมตองการเครื่องมือชวย
ยืดชีวิตหากอยูในภาวะที่ตัดสินใจเองไมได เชน กรณีของทานพุทธทาส กรณีเชนนี้มีปญหาทางปฏิบัติและทางทฤษฎียังมีขอโตแยงวา แพทย
ที่ไมใชเครื่องมือชวยยืดชีวิตใหผูปวยในระยะแรกก็ดี การที่แพทยใสเครื่องมือไปแลวโดยไมแนใจวาผูปวยจะฟนคืนสติหรือไมแลวตอมาทราบ
ความประสงคของผูปวย และถอดเอาเครื่องออกก็ดี จะเปนความผิดอาญาหรือไมอยางไร และแพทยมีแนวทางปฏิบัติที่มีเกณฑอะไรมาเปน
หลักบาง (มติชน 090444)
2.1.2 เครือขายคนพิการเสนอปฏิรูปสุขภาพใหไดเปนคนไขสิทธิพิเศษ
24 เม.ย. ไดมีการจัดประชุมระดมสมองโครงการเสริมสรางเครือขายผูพิการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งเผยวากลุมคนพิการ
นับเปนประชากรที่ภาครัฐจะตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานสุขภาพ ซึ่งที่ผานมาระบบการบริการดานสุข
ภาพที่ภาครัฐเอื้อประโยชนใหนั้นเปนระบบการบริการแบบสงเคราะหมากกวาที่จะใหสิทธิประโยชน ประกอบกับขอจํากัดในดานการจัดสรร
งบฯ เพื่อคนพิการนั้นไมเพียงพอ
ปญหาเหลานี้ ทําใหกลุมองคกรคนพิการจัดเวทีระดมสมองกันเพื่อเสนอสาระการปฏิรูป สุขภาพของคนพิการ โดยมุงเนนใหทุก
คนมีความสามารถในการเสริมสรางสุขภาพที่ดีมากกวาซอมสุขภาพ พรอมกับสิ่งที่คนพิการจะไดรับตอไปใน พ.ร.บ.สุขภาพฉบับใหมจะตอง
อยูในรูปสิทธิประโยชนมากกวาการสงเคราะห
นพ.ประพจน กลาวอีกวาปจจุบันจํานวนคนพิการมีสัดสวนประมาณรอยละ 1.8 - 8.1 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจากขอมูลผู
พิการที่จดทะเบียนมีทั้งสิ้นเกือบ 3 แสนคน และไดมีการรวมตัวของผูพิการเปน 3 เครือขายใหญๆ คือองคกรคนพิการทุกประเภท องคกรผู
ปกครองหรือครอบครัวของเด็กพิการ และองคกรพัฒนาเอกชนดานคนพิการ (ผูจัดการ 250444)
2.1.3 13 มหา’ ลัยรวมสรุปแผนผลิตแพทย
9-11 เมษายน กลุมสถาบันแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ที่ประกอบดวยคณะแพทยศาสตรจาก 13 มหาวิทยาลัยรวมตัว
กันสรุปรางขอเสนอแนะแผนการผลิตแพทยในอนาคตเพื่อผลักดันสูการปฏิบัติ ซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากที่สุด คือ ตอไปนี้แพทยที่จบ
ใหมจากทุกสถาบันตองผานการสอบรวมของแพทยสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และจะไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุ
เพียง 1 ปเทานั้น ผูขอตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 จะตองผานการประเมินโครงการเพิ่มพูนทักษะเปนเวลา 12 เดือน และจะไดรับการตอใบ
อนุญาตภายในเวลา 5 ป โดยอนาคตนั้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะตองตออายุทุก 3-5 ป ตางจากเดิม ซึ่งแพทยที่จบมหาวิทยาลัยของรัฐ
จะไดรับใบอนุญาตทันทีและไมมีวันหมดอายุ
นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ รองเลขาธิการแพทยสภา เปดเผยวา มีงานวิจัยออกมาวาปฏิกิริยาการตอบสนองของคนมีความ
สัมพันธกับอายุ เมื่ออายุมากขึ้นความคลองแคลวก็นอยลง การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทยทุก 3 - 5 ป เปนการคุมครองผู
บริโภคทางหนึ่งวาแพทยผูนั้นมีความรูความสามารถจริง มีคุณภาพที่ดีเปนหนึ่งในมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร ซึ่ง
ประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกตางก็ใชมาตรการนี้
“แพทยสภาพยายามที่จะขายแนวความคิดนี้กับกลุมสถาบันแพทยศาสตรศึกษาฯ ใหยอมรับและพรอมปฏิบัติตาม โดยคณะ
กรรมการแพทยสภาหวังวาจะทําการแกไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีมาตั้งแตป 2525 ใหเรียบรอยภายในป 2546 และทําเรื่องนี้ให
สําเร็จ แนวความคิดนี้แพทยสวนใหญไดรับทราบกันแลว มีแพทยอาวุโสบางสวนที่คอนขางตอตาน ขณะนี้แพทยสภาจึงมีความคิดวา 1)
พยายามไมแตะแพทยรุนเกาใหแพทยเหลานี้ออกนอกระบบไปเอง และ 2) ทดลองทํากับแพทยรุนใหมเลย เพื่อใหแพทยรุนใหมเปนแพทยที่
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันแพทยสภารวมกับกลุมสถาบันแพทยศาสตรศึกษา ทําโครงการการศึกษา ตอเนื่องของแพทยใหสมบูรณ และ
ใหแพทยเขารวมโครงการนี้อยางสมัครใจ นาจะเปนทางออกที่ดี เพราะแพทยในเมืองไมนาจะมีปญหาในการฝกอบรมความรูใหม แตที่นา
เปนหวงคือแพทยในชนบทที่เปดคลินิกเพลินจนลืมที่จะหาความรูใสตัวเองเพิ่ม จะไดรับผลกระทบจากโครงการนี้”
ดานนายปรัชญา เวสารัชช ประธานกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา กลาววา การที่กลุมสถาบันแพทยศาสตรศึกษา
แหงประเทศไทย ทําหลักสูตรแนวใหมที่เนนการบูรณาการ ใหแพทยรุนใหมมีวิธีคิดพิจารณาอยางรอบคอบ รอบดาน มีเหตุผลเปนขั้นตอน
และเนนการเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆที่เกี่ยวของ โดยเนนตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง พูดงายแตทํายาก ผูสอนจะทําอยางไรใหในชั้นเรียน
มีบรรยากาศการเรียนรู ทําใหคนอยากเรียนมากกวาบังคับใหเรียนเพื่อจบปริญญาเทานั้น การประกันคุณภาพการเรียนการสอนตองมีเกณฑ
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ชี้วัดเปนรูปธรรม โดยเฉพาะแพทยตองใหชัดเจนวาที่ประกันคุณภาพการเรียนการสอนนั้น ผูผลิตตองการอะไร ตองการใหเเพทยรุนใหมจบ
ออกมามีความรูความเชี่ยวชาญอยางไร
นอกจากนี้เรื่องของความกาวหนาในอาชีพ คนเปนแพทยคงตองปรับวิธีคิดใหม จากเดิมความกาวหนานั้นเนนการเปนผูบริหาร
ระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปนปลัด สธ.ตองคิดใหมและสนใจเนนที่ความกาวหนาทางความสามารถ ใชวิชาชีพใหเปนประโยชน
แกสังคม โดยสวนตัวคิดวาการที่แพทยจํานวนหนึ่งกาวหนาเปนผูบริหารระดับสูงเปนการทําลายทรัพยากรเพราะแพทยบางคนเปนผูบริหารที่
ไมดี และทําลายการเปนแพทยที่ดีไปดวย
อยางไรก็ตาม แพทยควรเรียนรูเพิ่มในศาสตรการบริหารจัดการการบริการที่ดี ปกตินั้นแพทยลงตรวจเยี่ยมผูปวยในกอนแตเชา
และกวาจะลงตรวจผูปวยนอกประมาณสิบโมงเชา กวาผูปวยคนหนึ่งจะไดรับบริการตองรอจนเที่ยง ทําอยางไรใหการบริการเหลานี้มีประ
สิทธิภาพมากขึ้น เพราะตอไปจะถึงยุคที่ร.พ.ตองออกนอกระบบไปเปนองคกรอิสระในกํากับของรัฐแลว สวนนายเอนก เหลาธรรมทัศน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลาววา ที่ผานมาสถาบันการศึกษาเนนการศึกษาที่เปนความรูมาก จะทําอยางไรใหคณะแพทยศาสตรเสริมสราง
ความเปนแพทยใหนักศึกษามีความรูสึกถึงความเปนแพทยจริงๆ
รางขอเสนอแนะการผลิตแพทยแนวใหมของกลุมสถาบันแพทยศาสตร
ศึกษาเขียนไดดีมาก แตอยากใหเพิ่มเรื่องปรัชญาการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ การศึกษาจะปรับตัวเขากับปรัชญานั้นไดอยางไร
อีกประการหนึ่ง เวลานี้การแพทยไมไดเปนสูตรตะวันตกอยางเดียว ยังมีการแพทยทางเลือกอยูอีกไมนอย ในอนาคตการแพทยทางเลือกเขา
มามากขึ้น แพทยไทยจะเตรียมตัวอยางไร (มติชน 130444)

2.2 ความเคลื่อนไหวตอเนื่อง กรณี “ 30 บาทฯ”
2.2.1 ทําเรื่อง “ 30 บาทฯ” ใหเปนมงคล
นพ.ประเวศ วะสี กลาววา “30บาทฯ” “เปนวจีการเมือง” (political gimmick) ที่ออกแบบมาเพื่อใหจับอารมณของผูคนในสังคม
แตความดีงามจะเกิดขึ้นตอเมื่อเชื่อมโยงจากอารมณไปสูปญญา ถาอารมณยังเปนอารมณ ก็จะนําไปสูความเสียหาย อารมณในที่นี้มี 2
ฝาย คือ อารมณของรัฐบาลและอารมณของสังคม อารมณของรัฐบาล คือ ความหวาดกลัววาถาไมทําตามสัญญาโดยเร็วจะถูกประชาชน
โกรธเกลียด อารมณของสังคม คือ ความอยากไดโดยรวดเร็วโดยคิดแบบมิติเดียว อารมณทั้งสองฝายประกอบกันจะทําใหคิดและทําแบบ
แยกสวน การคิดและการทําแบบแยกสวนจะนําไปสูวิกฤติเสมอ
ฉะนั้น “เรื่อง 30 บาทฯ” จะกอใหเกิดความดีงามในสังคมไทยได ตองไมคิดจะทําแบบแยกสวน รัฐบาลและสังคมรวมกันตองมีสติ
นําเรื่องนี้ไปสูปญญาและทําเรื่อง “30 บาทฯ” กลายเปนตัวกระตุนใหเกิดความถูกตองในการบริหารทั้งหมดนี้ เปนโอกาสของคนไทยและ
สังคมไทยแลวที่จะสรางระบบบริการสุขภาพทั้งหมดที่ถูกตอง ในที่นี้ขอเสนอวา
1.ตองเปนระบบบริการที่อยูบนศีลธรรมพื้นฐาน คือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดย
เฉพาะคนยากคนจน
2. ตองเปนสุขภาพเชิงรุก นั่นคือ รุกสรางสุขภาพดี ไมใชระบบตั้งรับ
3. ตองเปนระบบที่เรียนรูและปรับตัวได อีกนัยหนึ่งระบบบริการสุขภาพของเราตองมีฐานอยูในความรูจริง (Knowledge-based
health care system)
4. ตองเปนระบบครบถวนเพียงพอ เหมาะสมกับระดับประเภทของปญหา และเชื่อมโยงกัน เชน
- ระบบบริการฉุกเฉิน
- การดูแลรักษาตัวเอง การดูแลที่บาน การดูแลในชุมชน
- สถานบริการทางการแพทยทั่วไป
- สถานบริการแพทยเฉพาะทาง
- สถานบริการการแพทยจําเพาะกลุมปญหาพิเศษ
- ระบบการแพทยทางเลือก เชน การแพทยแผนไทย
5. เปนระบบที่มีการตรวจสอบคุณภาพ
6. เปนระบบที่มีระบบการเงิน หรือการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด มีความยุติธรรม มีความเปนไปได และสราง
แรงจูงใจใหบุคคลและองคกรทําสิ่งที่ถูกตอง
2.2.2 “30 บาทฯ” วันแรกคนไมตื่น
วันแรก 30 บาทฯ รักษาทุกโรคใน 6 จังหวัดโหรงเหรงคนใชบัตรทองบางตา แพทยชี้คนไมตื่นตูม ร.พ.สมุทรสาครยอดสูงสุด 91
ราย ร.พ. เชียงคําตํ่าสุดแค 4 ราย ทุกแหงยืนยันบริการดวยมาตรฐานเทาเทียม
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นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัด สธ.กลาววา ในชวงแรกนี้อาจจะมีความไมพรอม 100% ทั้งในเรื่องของขอมูลขาวสารการ
รับรู ทั้งเจาหนาที่และประชาชนผูมาใชบริการ ใหยึดในเรื่องของความพึงพอใจของผูมารับบริการเปนหลัก ใหอะลุมอลวยในการที่จะไมไปยึด
ถือกรอบของโครงการมากมายนัก
สวน นพ.วชิระ บถพิบูลย ประธานชมรมแพทยชนบท เปดเผยวาเร็วๆ นี้ ไดยื่นหนังสือเสนอความเห็นตอนางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอทราบแนวทางแกไขงบประมาณโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่เพียงพอตอการบริการทุก
ระดับ มิใชถายเทงบฯ ใหแก ร.พ.ขนาดใหญแตเกิดการขาดแคลนในรพ.ขนาดเล็ก และหากรีบเรงดําเนินการเกินไปภายในวันที่ 1 ต.ค. 2544
นี้ทั้งหมด อาจจะเกิดปญหาที่ สธ. ยากจะรับผิดชอบได และในระยะแรกควรใหเอกชนเปนเพียงผูซื้อบริการของระบบบริการเทานั้น ฯลฯ (มติ
ชน 020444)
2.2.3 นายก ฯ ยอมรับ 30 บาทตองปรับปรุง
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวถึงปญหาโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท วา โครงการดังกลาวถือเปนการนํารอง
เพื่อนําปญหาและอุปสรรคมาแกไขกอนที่จะใชทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีขอบกพรองที่จะตองแกไขอยู แตสวนใหญถือวาใชไดเปนไปใน
ทิศทางที่ดี ขณะนี้ไดประชาสัมพันธในพื้นที่ 6 จังหวัดเปนหลัก “ในเบื้องตนเราจะทดลองไป ปรับไป ผมมั่นใจวาจะขยายทั่วประเทศไดในวัน
ที่ 1 ต.ค.นี้แนนอน”
ดานนางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข กลาวภายหลังเปนประธานเปดการอบรมปฐมนิเทศ แพทย
ทันตแพทย และเภสัชกรจบใหมวา จังหวัดนํารอง 30 บาท รักษาทุกโรค ยกเวนจังหวัดสมุทรสาครจะไดรับการจัดสรรเพิ่มโควตาบุคลากรเปน
กรณีพิเศษ 69 คน เนื่องจากยังมีความขาดแคลน (ผูจัดการ 030444)
2.2.4 “30 บาทฯ” ระยะที่ 2 เริ่มได 1 มิ.ย.
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข กลาวถึงการดําเนินนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งรัฐบาลไดนํารองไปแลว 6 จังหวัด
คือ นครสวรรค ปทุมธานี สมุทรสาคร พะเยา ยะลา และ ยโสธร ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.ที่ผานมาวา ในสวนของโครงการระยะที่ 2 นั้น รัฐบาลจะ
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย.2544 ทั้งนี้ จังหวัดที่จะเขารวมโครงการจะตองมีความพรอมของสถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณ
สุขดวย ในเบื้องตนจังหวัดที่นาจะมีความเหมาะสมเขารวมโครงการระยะที่ 2 คือ เชียงใหมและนครราชสีมา เนื่องจากภายในตัวจังหวัดมีโรง
พยาบาลเอกชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและที่ จ.เชียงใหม จะเปดโอกาสใหหมอเมือง หรือหมอพื้น
บานเขารวมโครงการดวยเปนแหงแรก โดยหมอพื้นบานที่รวมโครงการจะตองเปนเจาของเครือขายที่เปดใหการรักษาพยาบาลขั้นตนเหมือน
สถานีอนามัย ถาจําเปนจะตองสงตอไปรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ เครือขายหมอเมืองก็สงตอไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆได ขณะเดียว
กันการกําหนดเกณฑการรักษาพยาบาลในเบื้องตนนั้น คาดวาคณะทํางานที่มีหนาที่กําหนดเกณฑการรักษาฯ จะสามารถสรุปไดภายในวันที่
20 เม.ย. นอกจากนี้ นพ.สุรพงษ ยังยืนยันดวยวานโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคนั้น ผูปวยดานจิตเวชก็สามารถเขารับการตรวจรักษาได โดย
ใหเขารับการตรวจรักษาจากแพทยในสถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตรกอน (ผูจัดการ, สยามรัฐ 070444)
2.2.5 คณบดีแพทยตบเทาขอพบ “สุดารัตน” เหตุหวั่นเจงรับ 30 บ. รักษาทุกโรค
นพ.ปยะ เนตรวิเชียร คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดเผยวา โรงเรียนแพทยทุกแหงเห็นดวยในหลักการ
และพรอมใหการสนับสนุนเรื่องการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาแกประชาชน แตการจะใหโรงเรียนแพทยเขารวมโครงการ 30 บาท โดย
ไมใหโรงเรียนแพทยลมตองคํานึงถึงงบประมาณดวย คณบดีคณะแพทยศาสตรทุกแหงเห็นพองกันวา ไมสามารถดําเนินการตามนโยบายดัง
กลาวได หากไดรับงบประมาณในอัตราเหมาจายรายหัว 1,197 บาทตอคนตอป เพราะงบประมาณที่โรงเรียนแพทยไดรับนั้นตองนํามาจัด
สรรเปนสองสวนคือ 1.เปนคาจัดการดานการศึกษาและวิจัย 2.นํามาบริการดานสุขภาพ ซึ่งสวนนี้ก็มีการศึกษาเขามาเกี่ยวของดวย
คณบดีคณะแพทยศาสตรทุกสถาบันไดหารือกันแลวมีขอเสนอและใหรัฐบาล 4 ประการ คือ 1.รัฐควรใหงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
เหมือนเดิน และในสวนบริการสุขภาพโดยเฉพาะตัวเลขที่ 1,197 บาทตอคนตอปนั้น รัฐนาจะกําหนดใหชัดเจนวาจะใหใชเพื่อการรักษา
พยาบาลจริงเทาใด 2.กรณีการสงตอ ควรกําหนดใหโรงเรียนแพทยเปนสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิ เพื่อรับรักษาโรครายแรง โรคเรื้อรัง ที่ ร.พ.
ขั้นปฐมภูมิไมสามารถรักษาได แตเมื่อโรงเรียนแพทยรักษาใหหายขาดแลว จะเรียกเก็บเงินจากใคร และในอัตราใดควรกําหนดใหชัดเจน 3.
โรงเรียนแพทยขอให สธ.พิจารณาใหโรงเรียนแพทยเรียกเก็บเงินไดบนพื้นฐานความจริงที่เกิดขึ้น หาก สธ.จะใหคิดเงินในอัตราการวินิจฉัย
ตามกลุมโรครวม (DRG) สธ.จะตองหาตัวคูณใหคารักษาพยาบาลนั้นสมเหตุสมผลดวย เพราะโรงเรียนแพทยมีตนทุนการรักษาพยาบาล
มากกวาร.พ.ทั่วไปหลายเทา 4.ตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลวในระบบการขึ้นทะเบียนแบบประกันสังคม ซึ่งปจจุบันใหผูปวยเลือกร.พ.ตาม
ความสะดวก แตเมื่อร.พ.เหลานั้นตรวจแลว รูวาผูปวยปวยเปนโรครายแรงก็แนะนําใหมาขึ้นทะเบียนกับโรงเรียนแพทย สวน ร.พ.เอกชนก็
เลือกรับแตผูประกันที่สุขภาพดีไว จึงเสนอวา นาจะมีการแบงพื้นที่รับผิดชอบประชาชน เพื่อกระจายความเสี่ยงภาระนี้ใหเสมอภาคกัน ขอ
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สรุปทั้งหมดนี้ คณบดีแพทยศาสตรทุกคนจะรวมตัวกัน เพื่อขอเขาพบนางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข เพื่อแจงใหทราบ (มติชน
140444)
ตอมา นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข กลาวถึงกรณีที่คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมแสดงความเปน
หวงวา หากโรงเรียนแพทยจะเขารวมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแลวจะประสบปญหาถึงขั้นลมวา ไดมีการหารือกันกับคณบดีคณะแพทย
หลายมหาวิทยาลัย และมีขอสรุปซึ่งยืนยันไดวา การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองไมทําใหความเปนเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการแพทยของโรงเรียนแพทยลดลง ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่ชัดเจน ในการสงเสริมการวิจัยโดยจะไมมีการตัดทอนงบประมาณแต
อยางใด (ผูจัดการ 190444)
2.2.6 ในหลวงแนะจัดทําโมบายลคลินิก
รายงานขาวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน แจงวา พ.ต.ท.ทักษิณ ไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวเมื่อวันที่ 11 เมษายน ซึ่งทรงรับสั่งแสดงความเปนหวงในหลายเรื่อง เชน เรื่องนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ในหลวงทรงเปนหวงพี่
นองประชาชนที่อยูหางไกล ไมสามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได เพราะตองเสียคาใชจายสูงมาก ทรงมีพระราชดําริวา อยากใหมีการตั้ง
โมบายลยูนิต หรือ โมบายลคลีนิก ที่จะใหบริการรักษาโรคใหประชาชนในถิ่นทุรกันดารได ซึ่ง ก.สาธารณสุขจะไปดําเนินการ นพ.สุรพงษ สืบ
วงศลี รมช. กระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวา จากแนวพระราชดํารัส ดังกลาว ที่ประชุมครม.เสนอวา จะตองสนองแนวพระราชดํารัสให
เร็วที่สุดภายใตโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค จะตองเนนเรื่องการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ที่จะออกไปใหบริการกับประชาชนดวย
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต. สาธารณสุข กลาววา เรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนหวงนั้น เปนเรื่องที่ทางกระทรวง
สาธารณสุขนํามาหารือกันเมื่อหลายสัปดาหที่ผานมา และเห็นควรจัดพยาบาลวิชาชีพ 4 ป ประจําสถานีอนามัยพรอมผูชวยอาสาสมัคร
กําลังดูอยูวามีงบประมาณทางดานใดบางที่จะใหตอบแทนอาสาสมัคร ขณะนี้ ไดสั่งการใหสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศสํารวจพื้นที่หาง
ไกลและรายงานกลับมาโดยเร็ว เพื่อเปนขอมูลจัดทําโมบายลคลีนิก ซึ่งโครงการดังกลาวจะดําเนินการทั่วประเทศ คาดวาเดือนมิถุนายนนี้จะ
เริ่มโครงการโมบายลคลีนิกได โดยจะใชเชียงใหมเปนตนแบบเพราะเคยมีการสํารวจพื้นที่แลว (มติชน 18,190444,กรุงเทพธุรกิจ 190444)
2.2.7 โครงการ 30 บาท เฟส 2 เพิ่ม 15 จังหวัด เริ่ม 1 มิ.ย.
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต. สาธารณสุข (สธ.) ใหสัมภาษณภายหลังประชุมติดตามความคืบหนาของการขยายโครงการ 30
บาทรักษาทุกโรครวมกับคณะบริหาร สธ. ทั้งปลัด สธ.รองปลัด ผูตรวจราชการสาธารณสุขนิเทศก อธิบดีกรมตางๆ วาในการดําเนินการวาง
แนวทางขยายโครงการดังกลาว ซึ่งไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ดูแลในเรื่องหลักการ สิทธิ์ประโยชน พัฒนารูปแบบ ให นพ.
สุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีชวยวาการเปนประธาน ขณะนี้จัดทําโครงรางเสร็จแลวเหลือเพียงรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น ชุดที่ 2 เปนชุด
ปฏิบัติการใน 76 จังหวัด มี นพ.มงคล ณ สงขลา ปลัด สธ.เปนประธาน สําหรับการขยายโครงการ 30 บาทในระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มใน 1
มิถุนายน 2544 จากการประชุมไดขอสรุปวา จังหวัดที่จะดําเนินการมี 15 จังหวัด ไดแก นนทบุรี สระบุรี สระแกว เพชรบุรี นครราชสีมา
สุรินทร หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุโขทัย แพร ภูเก็ต เชียงใหม นราธิวาส ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องพื้นที่
ความซับซอนของสถานพยาบาล เศรษฐกิจ
นายแพทยสุรพงษ เปดเผยภายหลังตัวแทนองคกรเอกชน (เอ็นจีโอ) และองคกรชุมชน เขาพบวา สาระสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1.องค
กรชุมชนขอมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินในโครงการ 30 บาท เปนผูซื้อบริการสุขภาพกับสถานพยาบาล 2. เครือขายการแพทยทาง
เลือก ขอเขาเปนเครือขายระดับปฐมใหบริการระดับตน ซึ่งไดทําความเขาใจวา การแพทยทางเลือกสามารถเขาในเครือขายระดับตนของ
บริการ 30 บาทรักษาทุกโรคอยูแลว อยางไรก็ตาม ตอไปนี้โครงการสรางหลักประกันถวนหนา 30 บาททุกโรค ไมใชความรับผิดชอบของสธ.
แลว อีก 2 สัปดาหหนาจะมีโครงสรางใหม มีคณะกรรมการอํานวยการโดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนผูรับ
ผิดชอบตอไป (กรุงเทพธุรกิจ 210444)
ดานนายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ในฐานะประธานคณะ
กรรมการพัฒนารูปแบบการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลาววา เคยวิจัยรวมกับคณะนักวิชาการวาการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาได รัฐตองใชเงินอยางนอยไมตํ่ากวา 1 แสนลานบาท ขณะที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันวาสามารถทําไดดวยงบฯ 70,000 ลานบาท ไมไดคานวา
รัฐทําไมได ประเทศไทยสามารถสรางหลักประกันถวนหนาไดแน แตมาตรฐานการบริการประชาชนอยูตรงไหน ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่จะยอมรับกันไดอยูตรงไหน จากเดิมที่งบฯ รักษาพยาบาลที่รัฐจัดสวัสดิการใหประชาชนนั้น เม็ดเงินจะลงไปเฉพาะโรงพยาบาล
ของรัฐเทานั้น แตโครงการ 30 บาท ร.พ.เอกชนตางกระเสือกกระสนเขามาในระบบนี้ เพื่อเอาเงินเหมาจายรายหัว ซึ่งจะทําให ร.พ.รัฐขาด
รายได และพึงตระหนักวา ร.พ.เอกชนไมมีปญญารักษาโรคไดทุกอยาง โรคยากๆ โรคเรื้อรังบางอยางก็ตองสงตอใหกับร.พ.ที่สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยอีก เปนเรื่อง สธ. ตองจัดระบบบริการใหดีมีระบบสงตอที่เปนธรรมกับผูใหบริการและผูรับบริการ นายอัมมารกลาวอีกวา ใน
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โครงการ 30 บาท รัฐกําหนดใหลงทะเบียนที่สถานพยาบาลใกลบานกอน จากนั้นผูใหบริการจะพิจารณาสงตอเอง หากประชาชนเขารักษา
ขามขั้นตอนหรือขามเขตตองจายเงินเอง เหมือนกดใหประชาชนเปนทาสในเรือนเบี้ย เห็นดวยที่รัฐสนับสนุนใหประชาชนรักษาตัวเองใกล
บานกอน แตรัฐตองจัดระบบใหประชาชนพึงพอใจในบริการดวย ตองสรางระบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ระบบการรองเรียนและ
แกไขปญหาดวย การนํารองใน 6 จังหวัด ไดแก จ.นครสวรรค พะเยา ยโสธร ปทุมธานี สมุทรสาคร และยะลา นั้นเปนการสวมรอยจังหวัดที่
ดําเนินการไวแลว ไมวากันแตที่เรงทํา 15 จังหวัดนํารองหรือจะขยายทั่วประเทศโดยเร็ว นาจะรอบคอบมากกวานี้
นักวิชาการเกียรติคุณกลาวดวยวา นาจะมีการตั้งสํานักงานเตรียมการที่ไมสังกัด สธ. คิดเรื่องระบบ การเงินการคลัง ดูเรื่อง
กฎหมายทําวิจัยใหชัด ขณะที่ สธ.คอยๆ พัฒนาเครือขายทุกระดับใหเขมแข็ง เพราะเปนภารกิจใหญ ดวยวิธีการนี้นาจะเปนการสรางหลัก
ประกันสุขภาพที่ยั่งยืนได (มติชน 220444)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.3.1 เตือนไวรัสอีสุกอีใสยังระบาดแนะฉีดวัคซีนตั้งแต 10 ขวบ
นพ.วิโรจน เหลาสุนทรศิริ แพทยประจําสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ก. สาธารณสุข (สธ.) เปดเผยวา ขณะนี้เชื้อไวรัส
อีสุกอีใส (chicken pox) ไดมีการระบาดทั่วประเทศ โดยขอมูลจากกองระบาดวิทยา สธ.พบวาอัตราการเปนโรคอีสุกอีใสในประเทศไทยนั้น
ไมไดลดลงเลยในชวง 10 ปที่ผานมา โดยเฉพาะจะมีการแพรระบาดมากขึ้นในชวงหนาหนาวถึงหนารอน ตั้งแตประมาณ เดือนม.ค.ถึงเม.ย.
ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่ไมเคยเปนโรคอีสุกอีใส ควรหลีกเลี่ยงการเขาใกลชิดผูติดเชื้อ และเพื่อปองกันการเกิดโรคควรฉีดวัคซีนปองกันทั่งใน
เด็กและผูใหญรวมถึงผูปวยที่มีภูมิคุมกันออนแอ เพราะอีสุกอีใสที่เปนในเด็กโตหรือผูใหญจะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน
ไดสูง
สําหรับวัคซีนปองกันอีสุกอีใสนั้น ปจจุบันมีการพัฒนาไปมาก โดยไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก (WHO) แลววาไมมี
ผลขางเคียง และสามารถฉีดไดกับทุกเพศทุกวัยที่มีภูมิคุมกันปกติ โดยชมรมติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทยยังแนะนําใหฉีดไดตั้งแตอายุ 10
ปขึ้นไป ในรายที่ไมมีประวัติเปนอีสุกอีใสมากอน (ผูจัดการ 120444)
2.3.2 โรคเปลี่ยนสายพันธุระบาดผล จาก “เอลนีโญ”
นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอกลาวในงานสัมมนาวิชาการ “โรคติดเชื้ออุบัติใหมและอุบัติซํ้า” วามีงานหลาย
ชิ้นที่สอดคลองกันวา ปรากฏการณเอลนิโญ ลานิญา ทําใหโรคติดตอที่เกิดจากแมลงเปนพาหะระบาดไดรวดเร็วขึ้น เชน ไขกาฬหลังแอน โรค
เทาชาง ไขเลือดออกระบาด ซึ่งลวนมียุงเปนพาหะ โดยป 2539 - 2542 พบผูปวยโรคไขเลือดออกประมาณ 1.4 แสนคน
นพ. สมทรงกลาววา ขณะนี้ทางกรมฯ ไดเฝาระวังโรคที่เกิดใหมในชวง 2 - 3 ปนี้ ไดแก โรคไขหวัดนก ที่เคยระบาดที่ฮองกง โรคไข
สมองอักเสบนิปาหที่เคยระบาดที่ประเทศมาเลเซีย โรคอีโบลาที่ระบาดลาสุดประเทศอูกันดา โรคริฟวัลเลย ที่กําลังระบาดอยูที่ซาอุดีอาระ
เบีย โรคพยาธิใบไมเลือด โรคมือเทาปากดวยเชื้อเอนเทอโรไวรัส กาฬโรค ซึ่งประเทศไทยกําจัดไดนานถึง 48 ปแลว โรคเหลานี้ยังไมเคยเกิด
ขึ้นและพบผูปวยสักรายในประเทศไทย แตดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทั้งทางบก ทางนํ้า และอากาศกําลังเฝาระวังอยางใกลชิด
“ชวงกลางเดือนมีนาคมที่ผานมา มีผูที่ทยอยกลับจากพิธีหัจญจากประเทศซาอุดีอาระเบียแลว ทางกรมวางแผนที่จะนําคนเหลานี้มาตรวจ
รางกายใหไดมากที่สุด เพื่อปองกันการนําเชื้อนี้มาติดคนไทย“ นอกจากโรคติดตอใหมๆ มีโรคติดตอเกาๆ แตเชื้อพันธุใหมกลับมาระบาดได
เชน โรคมาเลเรีย โรคเทาชาง ขณะนี้พบเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดคือ แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี สุราษฎรธานี และนราธิวาส แตการพบ
เชื้อในแรงงานพมาอาจทําใหโรคกลับมาระบาดใหมได
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคเลปโตสไปโรซีสหรือโรคฉี่หนู โรคครับไทฟส และโรคเมลลิออยโตซิส ลวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก
อยางผิดสังเกต นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ศาสตราจารยเกียรติคุณภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล กลาววา นักวิจัยตองเอาใจใสปรากฏการณเอลนิโญ ลานิญา อยางมาก เพราะนอกจากจะทําใหแมลงแพรพันธุเร็ว หนูก็แพรพันธุได
เร็วเชนกัน แถมยังตายยากขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 040444)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวดานการบริโภค
1.1 การทองเที่ยว นันทนาการและชีวิตทางวัฒนธรรม
1.1.1 การทองเที่ยวคึกคัก รัฐเดินนโยบายพัฒนาการทองเที่ยวเชิงรุก
ความเคลื่อนไหวดานทองเที่ยวในรอบเดือนเม.ย. 2544 มีความคึกคักเปนพิเศษ จับตาอยูที่การจัดเวิรกชอปที่โรงแรมเชียงใหม
ระหวางวันที่ 20-21 เม.ย. ของรัฐบาล ซึ่งมีเปาหมายเพื่อระดมความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรอันเปนรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่องและยั่งยืน
การใหสัมภาษณสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 21 เม.ย. 2544 มี
ประเด็นที่นาสนใจคือ ประเด็นแรก การจะนําไอทีเขามาพัฒนาการทองเที่ยวทั้งทางดานการบริหารงานและการตลาด เชนจะใหมีการรวบ
รวมเว็บไซตของหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเขาดวยกัน ประเด็นที่สอง เตรียมจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนการสง
เสริมการทองเที่ยวในภาคอีสาน โดยอาจจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานดวย ประเด็นที่สาม การทดลองพัฒนาให จ.ภูเก็ตและ จ.
เชียงใหม เปนเมืองดิวตี้ฟรีสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อเพิ่มรายไดเขาจังหวัดปละ 10,000 และ 20,000 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งกําหนดใหเห็นผล
เปนรูปธรรมภายใน 2-3 เดือนตอจากนี้ โดยที่ จ.เชียงใหมนั้น นอกจากใหเปนเมืองดิวตี้ฟรีแลว ยังใหเปนศูนยกลางการบินไปยังจีนตอนใต
และจีนตะวันตกดวย ประเด็นที่สี่ การเรงรัดกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาระบบขนสงมวลชนไปยังศูนย
การประชุมตางๆ ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางใหนักทองเที่ยวที่รอเปลี่ยนเครื่องบินสามารถแวะเที่ยวใน กทม.ได ทั้งนี้ พ.ต.
ท.ทักษิณ ระบุวา เชื่อวาในระยะ 12 เดือนจากนี้ไป จะสามารถทํารายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นได 50,000 ลานบาทแนนอน
อนึ่ง ในระหวางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีประเด็นรายละเอียดบางเรื่องที่นาสนใจ เชนในวาระการพิจารณาเรื่องสินคา
ทางการทองเที่ยว ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมปาไม ไดเสนอใหเปดอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีอยูประมาณ 500 แหง เปนสินคาทางการ
ทองเที่ยว โดยระบุวา อุทยานเหลานี้สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดถึง 30 ลานคนตอป ทั้งนี้ เสนอใหเอกชนเขามาจัดการ โดยที่ทางกรมปา
ไมจะดูแลเรื่องวิชาการและการอนุรักษ เพื่อปองกันนักทองเที่ยวทําลายทรัพยากร ปรากฏวาไดรับความเห็นดวยทั้งจาก นายปองพล อดิเรก
สาร รองนายกรัฐมนตรี และตัวนายกรัฐมนตรีเอง อีกขอเสนอหนึ่งจาก พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม ที่เสนอพื้นที่ทหาร 3 เหลา
ทัพ ซึ่งมีศักยภาพและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได โดยมีทั้งหมด 25 แหง เชน หาดทับทิม หาดดงตาล หาดเตยงาม ของกองทัพเรือ หรือ
อาวมะนาว ของกองทัพอากาศ เปนตน
อยางไรก็ตาม แนวความคิดตางๆ เหลานี้ไดรับการวิพากษวิจารณจากวงการตางๆ มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย เชน ความคิด
เห็นของนายศุภฤกษ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA) เกี่ยวกับการทํา จ.เชียงใหมใหเปนเมืองดิวตี้ฟรี วาไมเห็นดวย
เขาเห็นวานาจะพัฒนาจุดเดนของเชียงใหมคือใหขายศิลปวัฒนธรรมลานนาที่เชื่อมตอไปยังจีน สิบสองปนนาจะดีกวา เขาเห็นวา การทําให
เชียงใหมเปนเมืองดิวตี้ฟรี ก็เทากับการทําเชียงใหมใหเปนกรุงเทพฯแหงที่ 2 (กรุงเทพธุรกิจ 200444, มติชน 220444)
1.1.2 เทศกาลสงกรานตปนี้คึกคัก มีคนเดินทางออกตางจังหวัดนับลานคน และเกิดอุบัติเหตุตายนับรอยและบาดเจ็บ
หลายหมื่น
กอนถึงวันเทศกาลสงกรานตที่แทจริงคือวันที่ 13-15 เม.ย. 2544 ไดมีการสํารวจของสํานักเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พบวาในชวงเทศกาลสงกรานตปนี้ ซึ่งมีวันหยุดยาวติดตอกันถึง 4-5 วัน จะมีผูคนจาก กทม. เดินทางไปตางจังหวัดรวมแลวประมาณ 3.2
ลานคน โดยมีวัตถุประสงคการเดินทางคือ เยี่ยมญาติและครอบครัว (43.8%) ทองเที่ยวพักผอน (42.3%) รดนํ้าดําหัวผูใหญที่นับถือ
(30.6%) ทําบุญ (29.5%) และไปสังสรรคกับเพื่อนฝูง (17.1%) (ผูจัดการ 110444) ซึ่งปรากฏรายงานขาวในวันที่ 13 เม.ย. วาตามสถานีขน
สงรถไฟ หัวลําโพงก็ดี สถานีขนสงมวลชนสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2 ก็ดี ตลอดจนบริเวณทาอากาศยาน คลาคลํ่าไปดวย
ผูคนที่ตองการเดินทาง ทําใหทางสถานีตองจัดรถบริการเสริมเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก และไดทําใหสภาพการจราจรบนถนน โดยเฉพาะถนน
สายมิตรภาพหนาแนนตั้งแตเที่ยงคืน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนรถวิ่งไดชาลงกวาปกติประมาณ 2-4 ชั่วโมงจากอัตราความเร็วตามปกติ
อนึ่ง ไดมีรายงานผลสรุปจากการเปดเผยของ นพ. สุรพงษ สืบวงศลี รมช. สาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2544 วา ตั้งแตหลัง
เที่ยงคืนของวันที่ 11 เม.ย. จนถึง 16.00 น. วันที่ 17 เม.ย. ศูนยนเรนทร ก.สาธารณสุขไดรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจากโรง
พยาบาลในสังกัดทุกระดับจํานวน 811 แหง พบวามีผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกประเภทในชวงฉลองเทศกาลสงกรานตทั้งหมด 58,265 ราย
เสียชีวิต 709 ราย โดยพบวาผูบาดเจ็บ-เสียชีวิต 70% เปนชาย เฉพาะจากอุบัติเหตุจราจรอยางเดียวมีรายงานผูบาดเจ็บทั้งหมด 29,374
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ราย เปนชายจํานวน 21,132 ราย เปนหญิงจํานวน 8,242 ราย หรือชายบาดเจ็บมากกวาหญิง 3 เทาตัว ยอดผูเสียชีวิตจํานวน 482 ราย คิด
เปน 68% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด โดยเปนชาย 403 ราย หญิง 79 ราย เฉลี่ยทุก 1 ช.ม.จะมีผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ
245 ราย เสียชีวิต ช.ม.ละ 4 ศพ โดยบุรีรัมยครองแชมปตายสูงสุดของประเทศจํานวน 48 ศพ (อ.ส.ม.ท. 170444)
นอกจากนั้น พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เปดเผยวา มูลคาความเสีย
หายทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจรในชวงเทศกาลสงกรานตป 2544 สูงถึง 28,134.22 ลานบาท ขณะที่กอนหนานี้ ไดมีการประเมินตัว
เลขคาดการณเงินสะพัดในชวงเทศกาลนี้ไวเพียง 12,000 ลานบาท เทานั้น (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 180444)

2. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
2.1 ความเคลื่อนไหวแกปญหายาเสพติด
2.1.1 ปรับใหญ กอ.รมน. เพิ่มรองประธานอีก 2 ตําแหนง เพิ่มบทบาทเขาปราบปรามยาเสพติด
จากการเปดเผยของ พล.อ.ภัลลภ ปนมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับแผนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) วา ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กอ.รมน. จะทําหนาที่ประสานและสนับสนุนหนวยงานปราบปรามยาเสพติดโดยตรง แตใน
ยุค พ.ต.ท.ทักษิณ จะเพิ่มการปราบปรามเขามาดวย เนื่องจากกําลังเจาหนาที่ที่ทํางานโดยตรงนั้น ไมเพียงพออยูแลว ทางดาน พ.ต.วีระชัย
ศรีปญญาเดช ผูชวยหัวหนากองขาว กอ.รมน. ภาค 4 สวนแยก 2 และ พตท.43 เปดเผยวา เรื่องเกี่ยวกับการปรับแผนใหม โดยให กอ.รมน.
รวมทํางานประสานกับ พตท.43 และหนวยงานอื่นๆ ใหมีความเปนเอกภาพนั้น ทางหนวยไดรับนโยบายมาเรียบรอยแลว โดยไดมีการ
ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแนวทางเบื้องตนคือ ใหมีการผสมผสานกันของทุกหนวยในแตละพื้นที่
อยางไรก็ตาม รายงานขาวอางแหลงขาวระดับสูงวา ยังคงมีปญหาภายในในระดับพื้นที่อยูบาง เชนพลเรือนไมคอยพอใจหาวา
ทหารเขาครอบครองเสียเกือบทั้งหมด และในเรื่องบทบาทดานยาเสพติดนั้นเปนเรื่องที่ควรจะทบทวน เพราะมีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ป.ป.ส.) ดูแลอยูแลว จึงตองหารือกันอีก เพราะอาจกอใหเกิดความสับสนและซํ้าซอนกับหนาที่ของ ป.ป.ส.
(กรุงเทพธุรกิจ 150444)
อนึ่ง มีรายงานขาววา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2544 นายภิญโญ ทองชัย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ป.ป.ส.) ไดเปดเผยถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดวา ดําเนินการไปแลว 70-80% โดยในเชิงยุทธศาสตร จะเนนการควบคุมผลิตภัณฑ (ยา) ควบคุมผูติดยา และการปองกันผูบริสุทธิ์ ไมให
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด สวนในเชิงยุทธวิธี มุงเนนการดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ (กรุงเทพธุรกิจ 010544)
2.1.2 การใชมาตรการเด็ดขาดประหารชีวิตนักโทษยาเสพติด กลายเปนประเด็นวิวาทะวาดวยสิทธิมนุษยชน
จากการประกาศทําสงครามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ภายหลังการสัมมนาเรื่องยาเสพติดที่ จ.เชียงใหมเมื่อ
เดือน มี.ค. ที่ผานมา ตอมาวันที่ 18 เม.ย. 2544 กรมราชทัณฑ ไดมีการประหารนักโทษเด็ดขาดที่ตองโทษและคําพิพากษาศาลฎีกาใหถึงที่
สุดใหประหารชีวิตรวม 5 ราย เปนนักโทษคดียาเสพติด 4 ราย และคดีฆาผูอื่นตาย 1 ราย โดยนายศิวะ แสงมณี อธิบดีกรมราชทัณฑ กลาว
วา การประหารชีวิตครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ป ที่มีการประหารพรอมกัน 5 คน
รายงานขาวหลังจากนั้นเปดเผยวา มีนักวิชาการดานสิทธิมนุษยชนหลายคนแสดงความไมเห็นดวย โดยระบุวา ไมเห็นดวยกับ
แนวคิดการเผยแพรการประหารชีวิตนักโทษในลักษณะการตัดไมขมนามผานทางสื่อมวลชน ทั้งนี้นายจรัล ดิษฐาพิชัย นักวิชาการดานสิทธิ
มนุษยชนคนหนึ่งกลาววา เขาไมเห็นดวยกับการที่ใหสื่อมวลชนเผยแพรขาวขั้นตอนการประหารชีวิต 5 นักโทษ เพราะเขาเห็นวาสังคมใหมไม
ควรจะฆาคน ไมวาคนๆ นั้นจะเปนฆาตกรที่โหดรายหรือไมก็ตาม เพราะคนเหลานั้นนาจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู เขาเห็นวาโทษที่หนักที่สุดควร
จะเปนการจําคุกตลอดชีวิต สวนนางสมศรี เบอรเกอร นักสิทธิมนุษยชน กลาววา องคกรสิทธิมนุษยชนรูสึกเปนหวงกรณีรัฐบาลมีคําสั่ง
ประหารชีวิตนักโทษ เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยไมมีการประหารชีวิตมานานแลว และวา หากมองในแงของการพัฒนาการเมืองและ
สังคม แสดงใหเห็นวาประเทศไทยถอยหลัง เปนปฏิปกษตอการปฏิรูปสังคมไทย
อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ไดออกมาแสดงความเห็นวาเปนเรื่องที่จําเปน เพราะคนเหลานี้ทํา
รายอนาคตของชาติไปมาก โดยประโยชนที่เขาไดรับกับโทษที่เขาไดรับควรจะสาสมกัน และยังกลาวดวยวา ในเรื่องการประหารชีวิตนักโทษ
นั้น แมแตในสหรัฐซึ่งเปนประเทศที่เสรีที่สุดก็ยังมีการประหารชีวิตเชนกัน ทางดาน ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย กลาวเกี่ยว
กับเรื่องนี้ดวยวา การประหารนักโทษยาเสพติดถือวาเปนเรื่องปกติ เพราะเปนขั้นตอนที่ผานกระบวนการยุติธรรมมาแลว จึงเทากับวาเปน
การปฏิบัติตามหนาที่เทานั้น และตนเองมั่นใจวา การประชาสัมพันธขาวการประหารชีวิตนักคายาเสพติดใหสาธารณชนทราบ จะทําใหเกิดมี
ความยับยั้งชั่งใจไมกลาทําผิดได (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, พิมพไทย 190444, 200444)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป
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