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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนสิงหาคม 2543 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (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 กันยายน 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
สิงหาคม 2543
-------------------------------------------

นํ้ามันแพง:ถึงเวลายุทธศาสตรชาติใหม
เหตุการณทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคมในรอบเดือนสิงหาคม 2543 มีทั้งความเขมขน ชวน
ตระหนกและระทึกใจซึ่งสะทอนถึงความรูสึกรวมทางสังคมบางประการ เปนความรูสึกแหงการรอคอยอันเนิ่นนานถึงการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจ การถดถอยของความเชื่อมั่น ความหวังในการปฏิรูปการเมืองและสังคมโดยไมตองลงแรงมาก
สถานการณนํ้ามันราคาแพงซึ่งดํารงอยูอยางเหนียวแนน และมีแนวโนมที่จะไมจากไปงายในระยะใกลนี้เปนเหมือนฟาง
เสนสุดทาย ผลักดันใหเกิดการคิดทบทวนยุทธศาสตรชาติใหม
อันที่จริงแมวาไมมีปญหานํ้ามันราคาแพง สถานการณโดยทั่วไปก็บีบบังคับใหหันมาทบทวนยุทธศาสตรชาติ
ใหมอยูแลว สถานการณทั่วไป ไดแก การฟนตัวทางเศรษฐกิจอยูในภาวะออนแอเปราะบางมาก จนกระทั่งแมการใชคํา
อธิบายวาเศรษฐกิจฟนตัวแลวหรือเศรษฐกิจพนหายนะแลวก็อาจเปนการดวนสรุปเกินไป สัญญาณความออนแอเปราะ
บางของเศรษฐกิจ เชน การที่เงินทุนยังคงไหลออกอยางตอเนื่อง แสดงวาทิศทางการแกปญหาวิกฤติโดยสรางความเชื่อ
มั่นใหแกนักลงทุนชาวตางประเทศที่กระทํามาเกือบสามปไมบรรลุผลตามที่คาด ดัชนีตลาดหลักทรัพยทรุด คาเงินบาท
ออนตัว การแกไขปญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินเปนไปอยางลาชาและเกิดหนี้เสียรอบใหมขึ้น จนถึงขณะนี้สถาบัน
การเงินก็ยังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดเหมือนเดิม หนี้สาธารณะพุงสูงอยางมองไมเห็นทางจะแกไดในระยะสั้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดการณไวประมาณรอยละ 4-5 ตํ่ากวาที่จะรักษาการฟนตัวทางเศรษฐกิจใหยั่งยืน ซึ่ง
ประมาณวาควรจะอยูที่รอยละ 7 จึงพอเพียงสําหรับการชําระหนี้ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจลดลงอยางตอเนื่อง มีสวนทําใหเกิดการชะลอการจับจาย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยยังอยูในสภาพ
ขาลง สวนทางกับในประเทศพัฒนาแลวซึ่งทยอยกันขึ้นดอกเบี้ย กําไรของบริษัทตางๆ ลดลง เนื่องจากกําลังซื้อลด ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าลงตอเนื่อง สรางความทุกขยากแกประชาชนจํานวนมาก การคาปลีกกําลังถูกรุกคืบดวย
กลุมทุนตางประเทศ รานคาเล็กนอยอยูลําบาก ซํ้าเติมภาวะการวางงานแบบแอบแฝงขึ้นอีก
สัญญาณและสิ่งบงชี้เหลานี้กลบขาวดีซึ่งที่สําคัญดูจะมีเรื่องเดียว ไดแก การขยายตัวของการสงออกที่สูงกวา
รอยละสิบ แตขาวดีนี้ก็ยังแฝงดวยปญหา นั่นคือเปนการขยายตัวที่กระจุกอยูในการผลิตบางภาคซึ่งสวนใหญเปนของ
กลุมทุนตางชาติและตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาสูง ยิ่งการสงออกขยายตัว การนําเขาก็ยิ่งขยายตัวในอัตราที่สูงกวา เปน
แนวโนมที่นําไปสูการขาดดุลการคา ซึ่งมีผลกระทบตอคาเงินบาทและทําใหเศรษฐกิจโดยรวมออนแอลงอีก
ในทางการเมือง เกิดการยายพรรคขนานใหญของนักการเมือง พรรคการเมืองขนาดเล็กมีแนวโนมที่จะเล็กลง
อีกหรือยุบตัวไป ปรากฏการณ “ดูด” นักการเมืองซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางแสดงวา การเมืองไทยยังมีลักษณะปดสูง นั่น
คือเลนกันอยูในหมูคนจํานวนไมมาก ไมไดกระจายสูประชาชนรากหญา การเลือกตั้งใชอํานาจเงินและอํานาจมืดมาก
ความพยายามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไดผลจํากัด สิ้นเปลืองเงิน
และเวลา การแกไขปญหานี้เต็มไปดวยอุปสรรคและความเห็นที่แตกตางหลากหลาย โดยเฉพาะในประเด็นวากกต.ควรมี
อํานาจในการตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครที่ทุจริตในการเลือกตั้งหรือไม ที่เรียกกันวาการให “ใบแดง” เปนที่
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ถกเถียงวิพากษวิจารณกันมาก อยางไรก็ตาม การแกไขกฎหมายนี้อาจจะไมมีผลกระทบตอการปฏิรูปการเมืองอยางแท
จริงเทาใดนัก
ในทามกลางบรรยากาศเชนนี้ไดมีกลุมและองคกรตางๆพากันเสนอทางออกใหม หรือสรางเคาโครงของยุทธ
ศาสตรชาติใหม มีสิ่งที่ถูกตั้งคําถามอยางหนักหนวงอยูบางเรื่อง ไดแกยุทธศาสตรการพึ่งตะวันตก รวมทั้งการพึ่งเงินลง
ทุนจากตางประเทศ
ยุทธศาสตรการพึ่งตะวันตกนั้นปฏิบัติมานานนับรอยป ตั้งแตลัทธิอาณานิคมตะวันตกแผเขามาในบริเวณนี้
เปนยุทธศาสตรเพื่อการอยูรอดของชาติ ทั้งนี้ชาติที่ขัดขืนตะวันตกก็มักถูกยึดครองเปนเมืองขึ้น อยางไรก็ตามยุทธ
ศาสตรพึ่งตะวันตกนี้ตองเสียคาใชจายสูง และยังไมไดมีการประเมินผลกันอยางแทจริง เมื่อถึงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง ชวงแหงสงครามเย็น ยุทธศาสตรพึ่งตะวันตกก็ยังดูเหมือนวาใชไดผลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประเทศสามารถเลี่ยงสงคราม
กลางเมืองและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง แตเมื่อสิ้นยุคสงครามเย็นในราว พ.ศ.2532 ระเบียบโลกไดเปลี่ยนแปลง
มาก ความจําเปนที่กลุมประเทศตะวันตกจะดึงดูดประเทศกําลังพัฒนาไวในเขตอิทธิพลของตนลดนอยลง การดูดความ
มั่งคั่งจากประเทศกําลังพัฒนาสูประเทศพัฒนาแลวดูรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะทุนการเงินที่เก็งกําไรในตลาดทุนและตลาด
เงิน หนี้สินประเทศกําลังพัฒนาพุงขึ้นสูง เกิดการพังพินาศทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง
ถึงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียใน พ.ศ.2540 วิกฤติเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงวิกฤติของระบบทุนนิยมโลกดวย แมประเทศอุต
สาหกรรมก็ยังมีปญหา และดิ้นรนเอาตัวรอด การชวยเหลือประเทศที่ยากจนกวาลดลง การเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
ประวัติการณของสหรัฐดูจะไมชวยเหลือการฟนตัวทางเศรษฐกิจของไทยมากนัก แตการชะลอตัวอยางแรงของเศรษฐกิจ
สหรัฐสามารถกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรงได การพึ่งพิงผูกติดกับตะวันตกในยุคหลังสงครามเย็นนี้จึงนานํามา
ทบทวน และไดมีการเสนอแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเองจนกลายเปนกระแสหนึ่งขึ้นมา แตยังไมไดมีการศึกษาเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงเรื่องราวในรายละเอียดวาจะเปนเชนใด
ยุทธศาสตรพึ่งทุนตางชาติซึ่งถือปฏิบัติมานาน จนถึงปจจุบันก็ยังมีบุคคลสําคัญกลาวเปนระยะวาประเทศไทย
หนีไมพนที่จะตองพึ่งทุนหรือเงินทุนตางชาติจึงจะพนวิกฤติและเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน แตก็มีผูชี้ใหเห็นวาทุน
นั้นมีหลายอยาง ตั้งแตทุนธรรมชาติไปจนถึงทุนทางเครดิต หากทุนหรือเงินทุนตางชาติที่ไหลเขามาสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจได ก็กอความเสียหายแกทุนอื่น ไดแก ทุนธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่มีปาไม เปนตน ถูกทําลายพินาศ ทุนทาง
สังคมที่มีความเปนปกแผนอบอุน ตองแตกแยกกัน เกิดชองวางในสังคม ชนชั้นกลางไมเขาใจชนชั้นผูยากไร ชุมชนใน
ชนบทลมสลาย ครอบครัวแตกแยก หรือทุนทางวัฒนธรรมไดแกภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลย จนขาด
ความเคารพในตัวเอง หรือทุนมนุษยไดแกความรูความสามารถเปนตน ก็ไมไดมีการพัฒนาไปมาก แรงงานไทยสวนใหญ
ยังเปนแรงงานขั้นตํ่า แมวาอาศัยทุนตางชาติมานาน หรือทุนทางเครดิต จากที่เคยมีเครดิตสูง เมื่อทุนตางชาติไหลเขามา
มากๆ แลว เครดิตกลับตกตํ่า หากผลไดจากทุนตางชาติถูกหักกลบดวยความเสียหายของทุนแหงชาติมากมายเชนนี้
การยึดยุทธศาสตรพึ่งทุนตางชาติแบบเดิมนาจะไดถูกตรวจสอบและแกไข
ในปจจุบันก็ไดมีการเสนอแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในอันที่จะสรางเศรษฐกิจใหมตามทุนของชาติมากกวาทุนตางชาติ
ในดานยุทธศาสตรทางการเมือง ขณะที่กระแสการปฏิรูปขึ้นสูง ดูประหนึ่งวาการปฏิรูปการเมืองจะเปนยุทธ
ศาสตรหลักของชาติอยางหนึ่ง แตหลังจากใชรัฐธรรมนูญใหม พบวามีปญหาและอุปสรรคที่จะตองแกไขไมนอย นอก
จากนี้ยังอาจตองพบกับความวุนวายอันเปนผลของการกระจายและสับเปลี่ยนอํานาจ กอใหเกิดความรวนเรขึ้น บางทาน
เสนอใหมีการ “เวนวรรค” ปรากฏการณเชนนี้บงบอกถึงความจําเปนในการทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูปการเมืองใหม
ควรมีการอภิปรายถกแถลงกันอยางเปดเผยและจริงใจในประเด็นตางๆ เชนการเปดประชาธิปไตยในประเทศกาวเร็วเกิน
ไปหรือไม การกระจายอํานาจหลายเรื่องใหแกองคการบริหารทองถิ่นมีความเหมาะสมหรือมีอุปสรรคและทางแกไขอยาง
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ไร การแกไขการทุจริตคอรรัปชัน การเลนพวกในวงราชการและวงการเมืองควรจะทําอยางไร การมีสวนรวมของประชา
ชนอยางสรางสรรคควรจะมีรูปแบบอยางไรบาง การแกไขปญหาทางการเมืองอยางสันติจะเปนไปไดหรือควรทําอยางไร
จะทําใหกลไกการเลือกตั้ง กระบวนการตรวจสอบ และการมีสวนรวมของประชาชนสามารถสรางรัฐบาลที่ดี ประหยัด
และมีประสิทธิภาพไดอยางไร ขั้นตอนหรือจังหวะกาวในการปฏิรูปการเมืองควรเปนอยางไร หากปราศจากการอภิปราย
ถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดกันอยางกวางขวางทั่วถึงก็ยากที่จะกําหนดยุทธศาสตรทางการเมืองซึ่งเปนที่ยอมรับขึ้นได
สถานการณทางสากลดูจะกอความสับสนตอยุทธศาสตรทางการเมืองของไทยไมนอย
เมื่อกลุมประเทศ
อาเซียนออนแอลงมากหลังเกิดวิกฤติ การผูกพันตนเองกับกลุมเพื่อสรางอํานาจการตอรองและเพื่อความอยูรอดอาจไม
พอเพียง เชนตองขยายขอบเขตไปถึงเอเชียตะวันออกอันไดแกญี่ปุน จีน(รวมไตหวัน) และเกาหลี กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ
ประเทศไทยอาจตองขยายเขตภูมิภาคของตนรวมไปเปนภูมิภาคมหาเอเชียบูรพาซึ่งเปนสังคมที่ใหญขึ้น หากเปนเชนนั้น
การกําหนดนโยบายตางประเทศและการปฏิบัติก็จะยิ่งมีความซับซอนละเอียดออนขึ้นอีก
อยางไรก็ตาม แมจะมีเสียงใหทบทวนยุทธศาสตรชาติใหมดังมากขึ้น แตก็คาดแนวโนมไดวายุทธศาสตรชาติ
ใหมที่เกิดขึ้นนี้ (ถาหากวาจะเกิดขึ้น) คงจะไมแตกตางจากยุทธศาสตรเดิมแบบพลิกผัน แตนาจะเปนการผสมผสานกับ
ยุทธศาสตรเดิมเพิ่มเติมดวยแนวคิดใหม หากยุทธศาสตรชาติเดิมอยูที่การทําใหประเทศอยูรอดและมั่นคง ยุทธศาสตร
ชาติใหมนาจะอยูที่การทําใหทั้งประเทศชาติและประชาชนรากหญาอยูรอดและมั่นคงพรอมกันไป
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
สิงหาคม 2543
--------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 เกิดศึกตัวเลขรายงานภาวะเศรษฐกิจระหวางหนวยงานดานเศรษฐกิจ กับ ก.คลังอีกแลว
-ตัวเลขแบงกชาติชี้ เศรษฐกิจไตรมาส 3 อาจชะลอตัวลงกวาไตรมาส 2
จากรายงานดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (Leading Economic Index:LEI) ในเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในเดือนมิ.ย.
2543 คาประมาณการเบื้องตนของดัชนีชี้นําเศรษฐกิจอยูที่ระดับ 117.8 เทากับเดือนกอนหนา โดยในรายงานระบุวา การที่คาดัชนีเดือนมิ.ย.
ทรงตัวในระดับดังกลาวทําใหคาเฉลี่ยของดัชนีชี้นําในไตรมาส 2 ของป 2543 ตํ่ากวาคาเฉลี่ยดัชนีชี้นําในไตรมาสแรกปเดียวกัน ทําใหคาดวา
ถาไมมีนโยบายจากภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาจสงผลใหเศรษฐกิจในชวงไตรมาส 3 ของปชะลอตัวลงจากไตรมาส 2
ปรากฏวาจากรายงานดังกลาวทําใหนายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลังไมพอใจอยางยิ่ง ระบุวาดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของแบงก
ชาติทํานักวิเคราะหสับสนไมนาเชื่อถือเพราะองคประกอบในการจัดทําเปลี่ยนแปลงแลว ให ผอ. ฝายนโยบายเศรษฐกิจ ชี้แจงใหชัดเจน
มิฉะนั้นจะสงผลอยางมากตอความมั่นใจของนักลงทุน และสั่งการให ธปท.ทบทวนตัวเลขและวิธีการจัดทําดัชนีชี้นําเศรษฐกิจใหมทั้งหมด
รายงานขาวกลาววา นายธารินทร ไดสั่งการใหนางอัจนา ไวความดี ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ ธปท.
ชี้แจงรายละเอียดกับผูสื่อขาวอีกครั้งหลังจากที่ไดชี้แจงตัวเลขเศรษฐกิจประจําเดือนมิ.ย. 2543 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2543 ที่ผานมา และมีการ
เขาใจผิดเกี่ยวกับตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2543 ขยายตัวตํ่ากวาไตรมาส 1/2543
"…อันนี้เปนความผิดของแบงกชาติ และผมไดถามเขาวาคุณไปบอกเขาหรือวาไตรมาส 3-4 จะเลวลง คุณเอาอะไรพูด ตัวเลขที่
ผมชี้แจงวาจํานวนผูเอาประกันสังคมเพิ่มขึ้น ตัวเลขภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้น การใชไฟฟาดูซิเปนไงอยูในระดับที่ดีขึ้นมาตลอด นี่ของจริง" นาย
ธารินทรกลาว (ประชาชาติธุรกิจ 100843)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ รายงานขาวกลาววา เจาหนาที่ ธปท.คนหนึ่งชี้แจงวา ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจที่ ธปท.จัดทําขึ้นนี้ใชเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในการวิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจระยะสั้นในชวง 3-4 เดือนขางหนารวมทั้งเปนสัญญาณเตือนภัยของระบบ
เศรษฐกิจดวย โดยปจจัยที่นํามาประกอบในการจัดทําดัชนีชี้นําเศรษฐกิจมี 7 ตัว ไดแก 1.ปริมาณเงิน 2.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยฯ 3.การ
สงออก 4.ราคานํ้ามัน 5.จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 6.พื้นที่กอสรางไดรับอนุญาต 7.มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม (ประชาชาติ
ธุรกิจ 100843)
อนึ่ง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. กลาววาการที่ราคานํ้ามันเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนออนคาลง จะทําใหผูประกอบ
การเพิ่มราคาสินคาอยูแลว แตขณะนี้การเพิ่มราคาสินคาก็มีขอจํากัด เพราะแมวาจะเพิ่มราคาได แตจะไมมีคนซื้อทําใหการเพิ่มราคาทําได
ไมมาก แต ธปท.ก็เปนหวงตอการที่เมื่อราคานํ้ามันเพิ่มขึ้นมาก และอัตราแลกเปลี่ยนออนตัวรุนแรง จะสงผลกระทบตออัตราเงินเฟอ แต
ขณะนี้เหตุการณยังไมไดเปนอยางนั้น (ไทยโพสต 180843)
อยางไรก็ตาม รายงานขาววันที่ 30 ส.ค. 2543 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดเปดเผยถึง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวา เปนการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการรับรูขอมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญลาสุด เพื่อนําไป
ประเมินภาพเศรษฐกิจในประเทศ และตางประเทศของ ธปท. และนําไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยจากชวง 6
สัปดาหที่ผานมา และนําไปเปนฐานในการประชุมคณะกรรมการฯ รอบ 2 ในวันที่ 5 ก.ย. อีกครั้ง จากนั้นถึงจะหารือขั้นสุดทายวา จําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงตัวเลขการประมาณการทางเศรษฐกิจ หรือปรับอัตราดอกเบี้ยอารพี 14 วันใหมหรือไม
อยางไรก็ตาม ม.ร.ว. จัตุมงคล ยอมรับในเบื้องตนวาชวง 6 สัปดาหที่ผานมา ปจจัยที่นํามาพิจารณาภาวะเศรษฐกิจของคณะ
กรรมการฯ มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะราคานํ้ามันซึ่งขณะนี้เพิ่มขึ้นมากวา 6 เดือนแลว ตรงจุดนี้จะดูความตองการของโลกวายัง
ตองการนํ้ามันเพิ่มขึ้นอีกมากนอยแคไหน เพื่อดูวาราคาชวงตอไปจะเปนอยางไรและคาเฉลี่ยที่ ธปท.ใชอยูปจจุบันเหมาะสมหรือไม โดยใช
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ขอมูลสต็อกนํ้ามันของสหรัฐเปนหลัก ซึ่งเดือนที่แลวสต็อกนํ้ามันของสหรัฐเพิ่มขึ้น การสะสมนํ้ามันจึงนอยลง
นอกจากนี้ตองดูตัวเลขอื่น ที่สําคัญประกอบดวยคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น คานํ้า คาสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมทั้งคาขนสงที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคานํ้ามันดวย ขณะที่ดานตางประเทศปจจัยที่ตองดูคือตัวเลขดุลการคาและดุลชําระเงิน ซึ่งชวงที่ผานมาตัวเลขดุลการคา และดุลชําระเงิน
เกินดุลนอยมาก แตอัตราแลกเปลี่ยนก็ออนตัวลงเพื่อปรับใหเขาสูสมดุลแลว ดังนั้นชวงตอไปเมื่อคาบาทออน เงินจากดุลการคาก็จะเขามา
เพิ่มขึ้น ที่สําคัญการไหลออกของเงินเพื่อชําระหนี้ตางประเทศเริ่มลดลง เห็นไดจากการปรับลดหนี้ตางประเทศที่ปรับลดลงไป 4,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐแลว ทําใหชวงตอไปการเรงชําระหนี้คืนจะนอยลง
ดานนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ในฐานะคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ธปท. กลาววา การพิจารณาขอมูลเศรษฐกิจลาสุด ภาพปจจัยลบที่เกิดขึ้นมาจาก 2-3 ประเด็น ซึ่งมาจากราคานํ้ามันที่เพิ่ม
ขึ้นตอเนื่อง และผันผวนมากกวาที่คิดไวรวมทั้งการลดลงของราคาสินคาเกษตร ซึ่งทําใหกําลังซื้อของภาคการเกษตรลดลง สวนปจจัยบวก
คือราคาสินคาในภาคที่ไมใชนํ้ามันไมเพิ่มขึ้นมากจนนาหวง ขณะที่ในดานตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนเรื่องหลักที่ตองพิจารณา
ซึ่งคงตองประมวลปจจัยบวกและลบที่มีในขณะนี้ ไปหาขอสรุปเพื่อชี้นําโดยการคงหรือปรับอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุมครั้งหนา "ทีดีอารไอ
ไดตัดสินใจปรับเปาลงไปแลว ตั้งแต 15 ส.ค. โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเหลือเพียง 4.1% และอัตราเงินเฟออยูที่ 1.8%" (ไทยรัฐ
300843)
-"ธารินทร" ยืนยันการแกไขปญหาของรัฐบาลไดผล ประกาศ 5 มาตรการนําไปสูการฟนตัวในระยะปานกลาง
รมต.คลังกลาวในงานสัมมนา ฟอรัมทบทวนภาวการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนยการประชุมใหญองคการสหประชาชาติ เมื่อ
วันที่ 16 ส.ค. 2543 วาการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะที่ผานมาถือวาไดผล ทําใหภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวขึ้นแลว และ
ปญหาที่ทาทายตอไปในอนาคตคือ ความพยายามทําใหเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นสูระดับกอนชวงที่เกิดวิกฤตการณ ซึ่งรัฐบาลกําลังพยายามอยาง
เต็มที่ อยางนอยที่สุดสามารถเชื่อมั่นไดวาเศรษฐกิจจะไมเขาสูวิกฤตการณในรอบที่ 2 อยางแนนอน
นายธารินทรกลาววา ปญหาทาทายที่รัฐบาลกําลังแกไขอยูคือ การจัดการหนี้เสียของระบบสถาบันการเงิน พรอมทั้งใหมีความ
พรอมดานเงินทุนประกอบการ ความพยายามในการแกไขปญหาการปรับราคาของพลังงานหลายประเภท ความพยายามดึงความเชื่อมั่นใน
การลงทุนจากตางประเทศกลับคืนมา และความพยายามที่จะปรับตัวเองใหสามารถรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรี และในกรอบการ
คาของเขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา) โดยปจจัยทั้งหมดกําหนดใหตองใชทางเดิน 2 ทาง คือ ในระยะสั้นตองทําใหเกิดการฟนตัวและจํากัด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และในระยะยาวคือ การเตรียมความพรอมสําหรับการเปดประเทศไปสู
สังคมโลกอยางมีประสิทธิภาพ
สวนมาตรการที่จะนําประเทศไปสูการฟนตัวในระยะปานกลาง มี 5 มาตรการ คือ ทําใหนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเกิดความมั่น
คงและโปรงใส สรางระบบการเงินใหประสานกับระบบเศรษฐกิจไดอยางมีคุณภาพ การทําใหระบบของสังคมมีความเขมแข็ง การสรางความ
เทาเทียมกันดานการศึกษา และการสรางหลักธรรมาภิบาลทางการเมืองที่ดี โดยการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับฟงและตรวจสอบ
และตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองจากการเมืองเพื่อการเงินเปนการเมืองเพื่อประชาชน ซึ่งตองปฏิรูปใหสําเร็จใหได (ไทยโพสต 170843)
1.1.2 ผูว าฯ แบงกชาติ สั่งทุกสายงานจัดทํา “แผนฉุกเฉิน” เตรียมรับมือสถานการณไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
การเงินไทย โดยใชเวลาประมาณ 2 เดือน
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ไดสั่งการใหทุกสายงานใน ธปท.จัดทํา “แผนฉุก
เฉิน” เตรียมรับสถานการณที่ไมคาดคิด ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานในสายงานนั้นๆ และอาจสงผลกระทบตอเนื่องไปยังระบบ
การเงินไทยโดยรวม ซึ่งการจัดทําแผนรองรับดังกลาวเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณลวงหนา ที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือไมเกิดขึ้นก็ได แตเรา
ควรตั้งอยูบนความไมประมาท เพราะหากมีปญหาเกิดขึ้นจริง สายงานที่เกี่ยวของก็สามารถเขาไปแกไขปญหาไดอยางทันทวงที โดยคาดวา
ทุกสายจะจัดทําแผนฉุกเฉินเสร็จภายใน 2 เดือนนี้
ผูวาการ ธปท.กลาวดวยวา ในสวนของการทํางานในฝายกํากับสถาบันการเงิน ธปท.จะปฏิบัติหนาที่ในเชิงรุกมากขึ้น โดยสั่งการ
ใหจัดทํา “คูมือกลยุทธการทํางาน” ที่แนนอนชัดเจน เพื่อนํากฎเกณฑตามมาตรฐานสากลมาใชกับสถาบันการเงินไทย ทั้งนี้ ในป 2544 จะมี
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนวา แตละชวงฝายกํากับสถาบันการเงินจะมีแผนงานพัฒนากํากับดูแลสถาบันการเงินอยางไรบาง เพื่อใหผลงาน
ออกมาอยางชัดเจน จากเดิมที่ไมเคยมีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน (ไทยโพสต 070843)
1.1.3 “สรรพากร” ลดเปาเก็บภาษีกวา 2.5 หมื่นลานบาท สงทายสิ้นปภาษี
ร.อ.สุชาติ เชาววิศิษฐ อธิบดีกรมสรรพากร เปดเผยวา ผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรทุกประเภทในเดือนก.ค.ที่ผานมา
สามารถจัดเก็บไดรวม 31,745 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณการ 3,855 ลานบาท หรือ 10.83% เพราะการจัดเก็บภาษีหลายประเภทตํ่ากวา
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เปาหมาย เชน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตํ่ากวาประมาณการ 59.97% หรือ 1,670 ลานบาท ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตํ่ากวาประมาณการ 4.43%
หรือ 747 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล ตํ่ากวา 2.23% หรือ 143 ลานบาท
สําหรับผลการจัดเก็บภาษีทุกประเภทในรอบ 10 เดือน ตั้งแตเดือนต.ค. 2542 ถึงเดือนก.ค. 2543 สามารถจัดเก็บได 373,215
ลานบาท ตํ่ากวาเปา 14,324 ลานบาท หรือ 3.70% โดยมีภาษีบางประเภทที่จัดเก็บไดสูงกวาเปาหมาย เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวา
ประมาณการ 8,538 ลานบาท ภาษีเงินไดปโตรเลียมสูงกวาเปา 4,677 ลานบาท โดยจัดเก็บได 10,477 ลานบาท จากเปา 5,800 ลานบาท
และอากรแสตมปสูงกวาประมาณการ 644 ลานบาท สวนภาษีที่เหลืออื่นๆจัดเก็บไดตํ่ากวาประมาณการ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินกูตํ่ากวาที่ตั้งไว รวมทั้งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผานมา ก.คลัง ไดปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ทําใหรายไดจากภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับ
อสังหาริมทรัพยลดลง
ร.อ.สุชาติกลาววา ในเวลาที่เหลือของปงบประมาณ 2543 คือ เดือนส.ค.-ก.ย.นี้ เชื่อวากรมฯจะจัดเก็บภาษีไดตามกําหนด เพราะ
ไดปรับเปาประมาณการจัดเก็บภาษีใหมจาก 480,800 ลานบาท มาเปน 455,000 ลานบาท หรือลดลง 25,800 ลานบาท เนื่องจากทางการ
ปรับเปาประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก 5% เหลือเพียง 4.7% ทําใหตองปรับลดประมาณการรายไดตาม ซึ่งหากตองจัดเก็บ
ใหไดตามเปา ตองเก็บเพิ่มอีกเกือบ 90,000 ลานบาท ในเวลา 2 เดือน ซึ่งนาจะทําไดอยางไมมีปญหา เพราะเดือนส.ค.จะมีรายไดจากภาษี
เงินไดนิติบุคคลงวดครึ่งป และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากลางปจํานวนมาก (ไทยโพสต 180843)
1.1.4 กรมศุลกากรทํารายไดทะลุเปาในรอบ 9 เดือน
นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล รมช.คลัง เปดเผยวา ผลการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรในรอบ 10 เดือนแรกของปงบประมาณตั้งแต
เดือนต.ค. 2542 ถึงเดือนก.ค.ที่ผานมา ปรากฏวาสามารถเก็บไดตํ่ากวาเปาหมายเพียง 0.03% หรือประมาณ 58 ลานบาท จากเปาหมาย
ประมาณการใหมที่กําหนดไวในระดับ 86,000 ลานบาท ซึ่งคาดวาภายในระยะ 2 เดือนที่เหลือ คือเดือนส.ค.-ก.ย. จะจัดเก็บไดอีกประมาณ
15,000 ลานบาท ทําใหเกินเปาหมายใหมมากกวา 100 ลานบาท และเกินกวาเปาหมายเดิมมากกวา 10,000 ลานบาท
นายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรกลาววา ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรไดพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งทําให
คาดวาเปาหมายการจัดเก็บภาษีในปนี้ 86,000 ลานบาทไมเปนปญหา รวมถึงเปาหมายการจัดเก็บภาษีในปหนาที่กําหนดไดประมาณ
100,000 ลานบาท ก็สามารถจัดเก็บได แมจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาของเงื่อนไของคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และ
เขตการคาเสรีอาเซียน (อาฟตา) ที่ตองลดภาษีนําเขาสินคาหลายรายการ แตไดปรับแผนงานเพื่อหารายไดอื่นเพิ่มเติมแลว เชน การเพิ่ม
ความเขมงวดกับการเก็บภาษีในฐานภาษีเดิม และการขยายขอบเขตงานใหครอบคลุมฐานภาษีเพิ่มขึ้น (ไทยโพสต 310843)

1.2 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการปรับโครงสราง
1.2.1 ธปท. หาทางเพิ่มทุนแบงกโดยอนุญาตออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt) เพื่อใหนับเปนเงินกองทุนที่สูง
กวากองทุนชั้นที่ 2
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ธปท. เตรียมจะออกประกาศอนุญาตใหสถาบันการ
เงินนับตราสารประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนที่เรียกวาไฮบริด (Hybrid Dept) เปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเพิ่มทุนใหกับสถาบัน
การเงิน เพราะสถานการณในปจจุบันคอนขางลําบากที่สถาบันการเงินจะเพิ่มทุนไดดวยตัวเอง เนื่องจากมีภาระในการตัดหนี้สูญสงผลใหเงิน
กองทุนลดลง
ม.ร.ว.จัตุมงคลกลาววา การตัดหนี้สูญของสถาบันการเงินนั้นจะมีสวนที่ตองตัดเงินกองทุนขั้นที่ 1 ลงในมูลคาที่เทากัน ทําใหเงิน
กองทุนขั้นที่ 1 ลดลง และเปนผลใหเงินกองทุนขั้นที่ 2 ลดลงดวย เพราะตามกฎหมายกําหนดวาเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ตองมีสัดสวน
เทากันคือ 4.25% จากเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 8.5%
"เมื่อเงินกองทุนขั้นที่ 2 ลดลงเทากับเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตามการตัดหนี้สูญ จึงทําใหมีสวนเกินของเงินทุนขั้นที่ 2 ที่ไมสามารถนับ
เปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได ธปท.จึงแปลงสภาพดังกลาวใหมีคุณสมบัติเปนตราสารใหมที่มีลักษณะพิเศษที่เรียกวา Hybrid นับเปนเงินกองทุน
ขั้นที่ 2 ไดและเปนวิธีการระดมเงินกองทุนที่มีตนทุนตํ่า"
ม.ร.ว.จัตุมงคลเปดเผยวา การอนุญาตใหนับตราสารพิเศษดังกลาวเปนกองทุนขั้นที่ 2 ไดนั้น สามารถดําเนินการไดตามเกณฑ
ของบีไอเอส แตกฎเกณฑของ ธปท. ยังไมมีระบุไว ดังนั้น ธปท.จึงตองออกประกาศอนุญาตใหเปนการทั่วไป เพื่อที่สถาบันการเงินจะไดมี
หลักเกณฑวาจะสามารถดําเนินการเพิ่มทุนขั้นที่ 2 ได เพราะถือเปนตราสารที่มีลักษณะใกลเคียงตราสารทุนมาก อยางไรก็ตาม การระดม
ทุนโดยตราสารดังกลาวสถาบันการเงินมีตนทุนตํ่า แตผูซื้อคอนขางมีความเสี่ยง (มติชน 210843)
Hybrid Dept หรือ Hybrid Dept Capital Instrument มีลักษณะคือ 1. เปนตราสารที่ออกโดยไมมีบุคคลใดคํ้าประกัน และไมมี
ทรัพยสินใดจํานําหรือจํานองเปนประกัน 2. เปนตราสารที่มีกําหนดเวลาในการชําระหนี้ไมตํ่ากวา 10 ป และในชวง 5 ปสุดทายกอนครบ
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กําหนดใหสถาบันการเงินตองลดการนับเงินที่ไดรับ เนื่องจากการออกตราสารที่มีลักษณะคลายทุนเขาเปนเงินกองทุนลงรอยละ 20 ตอป 3.
เปนตราสารที่ไมมีการไถถอนกอนครบกําหนด เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก ธปท. 4. สิทธิไดรับชําระหนี้ตามตราสารของผูทรงสิทธิตองอยู
ในลําดับหลังผูฝากเงินและเจาหนี้อื่น 5.สถาบันการเงินมีสิทธิเลื่อนกําหนดเวลาในการชําระดอกเบี้ยตามตราสารออกไปได ในกรณีที่สถาบัน
การเงินนั้นไมมีกําไรจากการดําเนินการและไมจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์ และ 6. เปนตราสารที่มีการบังคับเลื่อนจาย
เงินตนและดอกเบี้ยในกรณีที่การชําระดังกลาวทําใหสถาบันการเงินมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตํ่ากวารอยละ 0 หรือ เมื่อ ธปท.เขา
แทรกแซงโดยมีคําสั่งลดทุนและเพิ่มทุน (มติชน 260843)
1.2.2 รัฐบาลออกบอนดหาเงิน 2 หมื่นลานใหกองทุนฟนฟูฯ ไปจายคืนเงินฝาก 56 ไฟแนนซ ที่ครบกําหนดไถถอนส.ค.
นี้ถึง 5 หมื่นลาน
รายงานขาวจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา วันที่ 8 ส.ค. 2543 เปนวันครบกําหนดไถถอนของตั๋วเงินฝาก (เอ็น
ซีดี) ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับตั๋วสัญญาใชเงิน (ตั๋วพีเอ็น) ของบริษัทเงินทุน 56 แหงที่ถูกปดกิจการลง โดยเอ็นซีดีดัง
กลาวเริ่มทยอยครบกําหนด 3 ป ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้น 50,000 ลานบาท สงผลใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ใน
ฐานะผูรับภาระคํ้าประกันเงินฝากของ 56 ไฟแนนซ ตองหาเงินเพื่อนํามาชําระคืนผูถือตั๋วที่ครบกําหนดเฉลี่ยประมาณ 1,000 ลานบาทตอวัน
อยางไรก็ตาม รายงานกลาววากองทุนฟนฟูฯไมมีปญหาเรื่องสภาพคลองเฉพาะหนา เพราะสามารถระดมเงินในตลาดซื้อคืนพันธ
บัตร (อาร/พี) และตลาดกูยืมระหวางธนาคารพาณิชย (อินเตอรแบงก) ได โดยขณะนี้กองทุนฟนฟูฯเปนผูกูยืมในตลาดอาร/พี ซึ่งมียอดคง
คางจํานวน 300,000 ลานบาท และมียอดกูยืมคงคางในตลาดอินเตอรแบงกประมาณ 100,000 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสมทบที่กอง
ทุนฟนฟูฯไดจากธนาคารพาณิชยแตละแหงที่ตองนําสงใหในอัตราสวน 0.4% ของฐานเงินฝาก ซึ่งมียอดเงินประมาณ 39,000 ลานบาทดวย
กอนหนานี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท.ใหสัมภาษณวา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่กองทุนฟนฟูฯตองแบกรับในการระดม
ทุนเพื่อรักษาสภาพคลองมีอยูประมาณ 2.75% ตอป หรือคิดเปนเงิน 10,000 ลานบาทตอป ซึ่งถือวาเปนระดับตํ่า เพราะปจจุบัน ธปท.ใช
นโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าในการกระตุนเศรษฐกิจ (มติชน 280843)
1.2.3 ครบ 2 ป มาตรการ 14 ส.ค. รัฐวาสําเร็จดวยดี คนทั่วไปวาลมเหลวไมเปนทา
นางธาริษา วัฒนเกส ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) เปดเผยถึงผลมาตรการวันที่ 14 ส.ค. 2541 ซึ่งครบ 2 ปของ
การดําเนินการวา ถึงแมวาเม็ดเงินในโครงการใหความชวยเหลือในการเพิ่มเงินกองทุนใหแกสถาบันการเงินจะยังใชไมหมด แตก็ไมไดหมาย
ความวารัฐบาลดําเนินโครงการนี้ไมสําเร็จ เนื่องจากเม็ดเงินดังกลาวถือเปนทางเลือกใหสถาบันการเงินเทานั้น ซึ่งบางสถาบันการเงิน
สามารถเพิ่มทุนไดดวยตัวเอง เชน ธนาคารพาณิชยขนาดใหญอยางกสิกรไทย กรุงเทพ สวนธนาคารของรัฐบาลก็จะมีรัฐบาลดูแล นอกจากนี้
ยังมีธนาคารที่มีตางประเทศเขามาเปนผูรวมทุน ดังนั้นสถาบันการเงินที่เขาขายจะมาใชเงินจากโครงการดังกลาวก็มีจํานวนไมมาก
แหลงขาวจากคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพสถาบันการเงิน (กปส.) กลาววาการใหความชวยเหลือตามโครงการ 14 ส.ค.
วงเงิน 300,000 ลานบาท ซึ่งเปดใหสถาบันการเงินที่ตองการใหรัฐบาลชวยเพิ่มเงินกองทุนทั้งขั้นที่ 1 และ 2 ยื่นขอความชวยเหลือไดตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 2541 ถึง 1 พ.ย. 2543 แตขณะนี้มีสถาบันการเงินขอรับความชวยเหลือชวยเพิ่มเงินกองทุนทั้งขั้นที่ 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 69,827
ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนขั้นที่ 1 จํานวน 5 ราย วงเงิน 61,304 ลานบาท ไดแกธนาคารไทยพาณิชย 32,500 ลานบาท บง.ทิสโก 3,000
ลานบาท บง.เอส จี สินเอเซีย 5,884 ลานบาท และธนาคารทหารไทย 19,920 ลานบาท สวนการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 จํานวน 9 ราย
วงเงิน 8,523 ลานบาท แบงเปนธนาคารไทยพาณิชย 2,408 ลานบาท บง.ทิสโก 331 ลานบาท บง.ธนชาติ 81 ลานบาท และ บง.สินอุตสา
หกรรม 76 ลานบาท
แหลงขาวกลาววา แมโครงการนี้จะเปดใหสถาบันการเงินสามารถยื่นขอเขาโครงการไดถึงเดือนพ.ย.นี้ แตคงไมมีสถาบันการเงิน
รายใดเขาโครงการเพิ่มขึ้นอีก และคงไมมีการยืดเวลา และก.คลังก็คงไมจําเปนตองใชวงเงินที่เหลือ เพราะฐานะการคลังปจจุบันรัฐบาลไมมี
ความจําเปนตองกอหนี้เพิ่ม (มติชน 140843)

1.3 ความเคลื่อนไหวรัฐวิสาหกิจ
1.3.1 เผยป'42 รัฐวิสาหกิจขาดทุน 131,000 ลานบาท ผลตอบแทนจากทุนติดลบ 16.7% คาใชจายพุงพรวดสะทอน
การบริหารจัดการออน ดับฝน "ธารินทร" ดันรัฐวิสาหกิจเขาตลาดหุน
รายงานอางแหลงขาวจาก ก.คลังกลาววาจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 66 รายในป 2542 ปรากฏวาขาดทุน
131,000 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอทุนติดลบ 16.7% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ 2.73% และสัดสวนหนี้ตอทุนสูงขึ้นใน
ระดับ 5:1 และเมื่อเปรียบเทียบฐานะการดําเนินงานในป 2542 ซึ่งเปนฐานะหลังเกิดวิกฤติ กับป 2539 ซึ่งเปนชวงกอนวิกฤติแลว พบวารัฐ
วิสาหกิจไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอยางมาก โดยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 2,617,000 ลานบาทเปน 4,007,000 ลานบาทเพิ่มขึ้น
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1,390,000 ลานบาท หรือ 53% ขณะที่ทุนกลับลดลง รวมทั้งความสามารถในการสรางรายไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจาก 885 ลานบาทเปน
1,070 ลานบาท หรือประมาณ 20.9% ในดานสินทรัพยซึ่งมีจํานวน 4,791,000 ลานบาท หรือประมาณ 90% ของรายไดประชาชาติ แต
ปรากฏวาผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ติดลบ 16.7%
ในสวนกําไรป 2539 มีกําไรจํานวน 143,000 ลานบาท ขณะที่ในป 2542 ขาดทุน 131,000 ลานบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
ประมาณ 191.6% และที่นาสังเกตก็คือการใชจายเพิ่มขึ้นจาก 742,000 ลานบาท เปน 1,200,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.7% แสดงให
เห็นวารัฐวิสาหกิจตางๆ ไมมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อลดคาใชจายแตอยางใด
แหลงขาวใหความเห็นวา ถาใหเลือกที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีอยูทั้งหมด โรงงานยาสูบจะเปนรัฐวิสาหกิจที่สมควรแปรรูปมากที่
สุดเพราะมีหนี้ตอทุนตํ่ามาก 0.08 เทา มีผลตอบแทนตอทรัพยสิน 33.09% ผลตอบแทนตอทุน 35.86% รองลงมาคือสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล
ผูสื่อขาวรายงานตอวาในสวนของผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปเขาตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ บริษัทการบินไทย การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) พบวาบริษัทการบินไทยมีสิน
ทรัพย 144,810 ลานบาท หนี้สิน 134,850 ลานบาท ทุนจดทะเบียน 9,960 ลานบาท รายได 112,010 ลานบาท คาใชจาย 106,697 ลาน
บาท กําไร 5,313 ลานบาท ผลตอบแทนตอทรัพยสิน 3.67% ผลตอบแทนตอทุน (ROE) 53.34% หนี้ตอทุน 13.54 เทา
บริษัทบางจากปโตรเลียมมีสินทรัพย 29,015.64 ลานบาท หนี้สิน 21,177.05 ลานบาท ทุนจดทะเบียน 7,838.59 ลานบาท ราย
ได 38,779.81 ลานบาท คาใชจาย 39,012 ลานบาท ขาดทุน 232.19 ลานบาท ผลตอบแทนตอทรัพยสินติดลบ 0.80% ผลตอบแทนตอทุน
ติดลบ 2.96% หนี้ตอทุน 2.70 เทา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีสินทรัพย 396,362.31 ลานบาท หนี้สิน 290,046.15 ลานบาท ทุนจดทะเบียน
106,316.16 ลานบาท รายได 136,486.65 ลานบาท คาใชจาย 160,747.72 ลานบาท ขาดทุน 24,261.07 ลานบาท ผลตอบแทนตอสิน
ทรัพยติดลบ 6.12% ผลตอบแทนตอทุนติดลบ 22.82% หนี้ตอทุน 2.73 เทา
ในสวนของ ทศท.และ กสท.นั้น ฐานะการเงินของ ทศท. มีหนี้ตอทุน 0.49 เทา ผลตอบแทนตอสินทรัพย 0.77% ผลตอบแทนตอ
ทุน 1.15% ขณะที่ กสท.มีหนี้ตอทุน 0.03 เทา ผลตอบแทนตอสินทรัพย 9.14% ผลตอบแทนตอทุน 9.39%
รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนมากที่สุด ไดแก 1.ธนาคารกรุงไทย 91,019 ลานบาท 2.กฟผ. 24,261 ลานบาท 3. ธอส.13,400 ลานบาท 4.
ธนาคารแหงประเทศไทย 13,198 ลานบาท และ 5.การไฟฟาสวนภูมิภาค 7,382 (ประชาชาติธุรกิจ 240843)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
2.1.1 ปญหา “นครหลวงไทย” ลงเอย บอรดกองทุนฟนฟูฯ เลือกแนวทางคงธนาคารไวระยะหนึ่ง จัดการแยกหนี้ดี-หนี้
เสีย โดยให “เอเอ็มซี” ของแบงกบริหารหนี้เสีย สวน “หนี้ดี” คาดวาจะใหมืออาชีพมาบริหารระยะหนึ่งกอนโอน
ใหไทยธนาคาร
นายจักรทิพย นิติพน ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปดเผยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2543 นี้วา คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีมติสรุปแนวทางการจัดการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) คือ แยกหนี้เสียออกจากหนี้ดี
โดยโอนหนี้เสียไปบริหารในบรรษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) ที่จะจัดตั้งขึ้นและหามืออาชีพมาบริหาร สวนหนี้ดีมี 2 แนวทาง คือกองทุนฟน
ฟูฯ บริหารเองโดยวาจางผูเชี่ยวชาญมาเสริมทีมบริหาร หรือโอนหนี้ดีใหธนาคารอื่น และใหธนาคารนั้นบริหารตอไป แตรายละเอียดตอง
ศึกษาเพิ่มเติม
รายงานอางแหลงขาวจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คาดวา ก. คลัง และ ธปท. จะตัดสินใจเลือกแนวทางใหธนาคารนคร
หลวงไทยบริหารหนี้ดีที่เหลืออยู โดยวาจางมืออาชีพบริหารสักระยะหนึ่งเพื่อใหธนาคารสามารถทําธุรกิจตอไปได และดูแลลูกคาที่ดีใหแข็ง
แรงขึ้น หลังจากนั้นจึงจะโอนไปรวมกับธนาคารไทยธนาคาร เพราะหากใหรวมกับไทยธนาคารทันที ภาพที่ออกมาจะไมดีอาจถูกมองวาเปน
การปดธนาคารซึ่งกอใหเกิดการตื่นตระหนกกับผูฝากเงินและพนักงาน
การประเมินคุณภาพหนี้ของนครหลวงไทยลาสุด พบวาหนี้ดีมีประมาณ 4 หมื่นลานบาท สวนหนี้เสียที่จะโอนไปยังบริษัทบริหาร
สินทรัพย (เอเอ็มซี) ที่จะจัดตั้งขึ้นมีจํานวน 1.7 แสนลานบาท แตหากนับลูกหนี้ที่คางชําระตํ่ากวา 3 เดือน แตยังไมนับที่เปนเอ็นพีแอล มี
ประมาณ 2.04 แสนลานบาท ซึ่งถือวาหนี้เสียมีจํานวนสูงมาก โดยตัวเลขที่ตองโอนชัดเจนคือ 1.7 แสนลานบาท ดังนั้นการจางมืออาชีพมา
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บริหารนาจะดีและไดผลตอบแทนกลับมา แตการโอนสินทรัพยไปให บบส. บริหาร ขั้นตอนอาจจะลาชาและยุงยากในการตกลงดานราคา
(ไทยโพสต 23, 240843)
อนึ่ง รายงานตัวเลขไตรมาส 2 ของธนาคาร พบวา แมธนาคารยังมีรายรับจากดอกเบี้ยจากลูกหนี้ของธนาคารอยูประมาณ 2,133
ลานบาท แตเมื่อหักรายจาย ทั้งคาใชจายจากดอกเบี้ยเงินฝาก คาใชจายพนักงาน คาโอเปอเรชั่น และรายจายอื่นๆ แลวธนาคารมีผลการ
ดําเนินงานที่ขาดทุนในไตรมาสสองอยู 3,237 ลานบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีภาระที่ตองตั้งสํารองทั้งสิ้นประมาณ 1 แสนกวาลานบาท แต
ธนาคารเพิ่งตั้งสํารองไปไดแค 48,112 ลานบาทเทานั้น คิดเปนสัดสวนการตั้งสํารองไปแลวแค 47-48% ขณะที่ธนาคารอื่นสํารองไป 100%
ในสวนของลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญของธนาคารซึ่งธนาคารตองกันสํารอง 100% เพิ่มจาก 70,000 ลานในป 2541 เพิ่มเปน
93,200 กวาลานในป 2542 และสิ้นไตรมาสแรกของป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 98,000 ลานบาท
ปจจุบันเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (บีไอเอส) ของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสแรกอยูที่ 1.2% เทานั้น แยกเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 แค
0.7% และชั้นที่ 2 0.5% ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายกําหนดใหธนาคารตองมีบีไอเอสไมตํ่ากวา 8.5% และตองเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นตํ่า 4.25%
และหากคิดเปนเม็ดเงิน ณ สิ้นมิ.ย. ธนาคารมีเงินกองทุนติดลบอยู 2,800 ลานบาท ลดลงคอนขางมากเมื่อเทียบกับสิ้นธันวาคม 2542 ที่เคย
มีอยูถึง 10,405 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ 210843)

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพยและตลาดเงินตรา
2.2.1 “ตลาดหลักทรัพย” ออก 23 มาตรการฟนตลาดหุน มุงพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะ 5 ป ตั้งเปาหา บจ. เพิ่ม 100
แหง ดันมารเก็ตแคปพุงถึง 60% ของจีดีพี หวัง “เอ็มเอสซีไอ” ปรับนํ้าหนักลงทุน เปน 5%
นายวิชรัตน วิจิตรวาทการ กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดเผยวา ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดมาตร
การฟนฟูและพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะเวลา 5 ป จํานวน 23 มาตรการ ตามขอเสนอและการศึกษารวมกับบริษัท บอสตัน คอนซัลทติ้ง
กรุป (บีซีจี) ซึ่งเปนที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย โดยไดตั้งเปาหมายวาจะหาบริษัทจดทะเบียนใหมใหได 100 บริษัท รวมกับตลาดหลัก
ทรัพยใหมเพื่อเพิ่มมูลคาตลาดรวม (มารเก็ตแคป) เปน 60% ของจีดีพีประเทศ จากปจจุบันที่มีสัดสวนเพียง 30.5%
นอกจากนี้ จะเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุนไทย จากการคํานวณดัชนีของมอรแกน สแตนเลย แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล
(เอ็มเอสซีไอ) เปน 5% ในภูมิภาคเอเชีย ยกเวนญี่ปุน จากปจจุบันที่ตลาดหุนไทยมีนํ้าหนักการลงทุนเพียง 2.36% รวมทั้งไดตั้งเปาหมายใน
การขยายฐานนักลงทุนรายยอยเพิ่มขึ้นเปน 250,000 ราย จากปจจุบันที่มีอยูประมาณ 100,000 ราย ซึ่งจะทําใหการถือครองหุนของนักลง
ทุนรายยอยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 2% เมื่อเทียบกับเงินออมภาคครัวเรือนจากปจจุบันที่มีสัดสวนไมถึง 1%
นายวิชรัตนกลาววา ตลาดหลักทรัพยยังไดตั้งเปาหมายในการเพิ่มผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนใหอยูในระดับเดียวกับบริษัท
จดทะเบียนที่มีผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสูงสุด 25% แรกของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด และจะเพิ่มรายไดจากสินคาประเภทอื่นนอก
จากหุนทุน ในสัดสวนมากกวา 20% ของรายไดรวม โดยเปนรายไดจากสินคาใหมในสัดสวน 10% (ไทยโพสต 290843)
สําหรับมาตรการ 23 ขอที่ตลาดหลักทรัพยจะดําเนินการในระยะเวลา 5 ป แบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 เปนมาตรการระยะสั้น
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนมี 8 มาตรการ เชน การดําเนินกลยุทธทางการตลาดเพื่อสงเสริมการนําบริษัทเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สงเสริมการออกตราสารประเภทอีพีเอฟ และเอ็นวีดีอาร กลุมที่ 2 เปนมาตรการระยะปานกลาง ใชระยะ
เวลาดําเนินการตั้งแต 6-18 เดือน มี 6 มาตรการ อาทิ การจัดตั้งบริษัทเพื่อใหบริการดานการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตแกบริษัท
สมาชิก และกลุมที่ 3 เปนมาตรการระยะยาวใชเวลาดําเนินการกวา 18 เดือน มี 9 มาตรการ เชน การจัดตั้งบริษัทเพื่อใหบริการดานแบก
ออฟฟศแกบริษัทหลักทรัพย ใหผูลงทุนสถาบันตางประเทศสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยตรงโดยไมตองผานโบรกเกอร (มติชน
290843)
"มาตรการที่ออกมา เราจะมุงโฟกัสไปที่นักลงทุนในประเทศเปนหลัก เพราะทุกประเทศตองอาศัยนักลงทุนรายยอยในประเทศใน
การเสริมศักยภาพตลาดทุน โดยการดึงเงินออมเขามาลงทุนในตลาดหุน ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับนักลงทุนตางชาติดวย เชน การสง
เสริมการออกตราสารประเภทเอ็นวีดีอาร เพื่อใหนักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทยไดงายขึ้น" นายวิชรัตนกลาว
อยางไรก็ตาม ผูสื่อขาวรายงานวาบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุนไทยวันที่ 28 ส.ค. 2543 ยังคงซบเซาอยางมาก โดยระดับ
ราคาหุนหลายตัวแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากวันกอนหนา ดัชนีเปดตลาดที่ระดับ 306.94 จุด เพิ่มขึ้น 0.10 จุด และแกวงตัวขึ้นลงชวง
แคบๆ กระทั่งปดตลาดที่ระดับ 305.72 จุด ลดลง 1.12 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายเบาบางเพียง 1,056 ลานบาท ถือวาเบาบางที่สุดในรอบ 7
เดือน (มติชน 290843)
2.2.2 ตลาดหุนเดือน ส.ค. 2543 ดัชนียืนเหนือระดับ 300 จุดอีกครั้ง
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กระแสใหญที่สงผลอยางมีนัยสําคัญตอทิศทางของตลาดปริวรรตเงินตราและตลาดหุน ยังคงเปนเรื่องความไมแนนอนของการ
เมืองภายในประเทศ มีการกอตัวของกระแสการเรียกรองใหมีการยุบสภาโดยกลุมองคกรประชาธิปไตย และกลุมนักวิชาการ การชุมนุม
ประทวงอดอาหารของชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหสถานการณการเมืองนาเปนหวง อยางไรก็ตาม บรรยากาศ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยกลับมาคึกคักรอนแรงอีกครั้งในชวงตนเดือน ส.ค. 2543 โดยดัชนีไดรับปจจัยหนุนจากกระแสขาวการเพิ่มนํ้า
หนักลงทุนในตลาดหุนไทยของบริษัท มอรแกน สแตนเลย แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล (เอ็มเอสซีไอ) ในการลงทุนชวงบาย สงผลใหดัชนี
ดีดตัวขึ้นอยางคึกคักจากแรงซื้อหุนขนาดใหญในกลุมหลักๆ เขามาอยางหนาแนน ทําใหดัชนีปรับตัวขึ้นมาอยูเหนือระดับ 300 จุดอีกครั้ง
โดยดัชนีปดสูงสุดที่ 327.46 จุด ในวันที่ 16 ส.ค. 43 เพิ่มขึ้น 31.97 จุด มีวอลุมการซื้อขายเริ่มหนาแนนขึ้น จากเดิมซื้อขายตํ่ากวา 2,000
ลานบาทตอวัน พุงขึ้นสูงสุดถึง 7,491.28 ลานบาท นับเปนวอลุมการซื้อขายที่สูงขึ้นมากอยางคาดไมถึง ในสัปดาหแรกของเดือน ซึ่งแรงซื้อ
สวนใหญอยูในกลุมของนักลงทุนรายยอยที่เขามาเก็งกําไร สวนอีกประการหนึ่ง คือกลุมนักลงทุนตางชาติ ไดกลับเขามาเก็งกําไรมากขึ้น มี
การเก็บหุน ทําใหสัปดาหแรกของเดือนนี้ นักลงทุนตางชาติมียอดซื้อสุทธิสูงถึง 724.16 ลานบาท
หลังจากดัชนีทะยานสูงขึ้นในชวงตนเดือน ดัชนีตลาดหลักทรัพยเริ่มมีการปรับฐาน โดยปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ดัชนีเคลื่อน
ไหวอยูในระดับ 316-308 จุด เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญยังเนนที่จะเลนเก็งกําไรมากกวาจะเขาลงทุน ราคาหุนจึงแกวงตัวตามการเก็งกําไร
ดัชนีปดตลาดในวันสุดทายของเดือนที่ระดับ 307.83 จุด (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เดือน ส.ค. 43)
2.2.3 คาเงินบาทยังคงออนตัวลง เนื่องจากไมมีปจจัยบวกชวยหนุน
บรรยากาศการลงทุนในตลาดเงิน เดือน ส.ค. 43 คอนขางคึกคัก โดยปจจัยที่มีผลตอคาเงินบาทมากที่สุดคือ การเทขายทํากําไร
ระยะสั้นของนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นดวย ทั้งนี้ เงินบาทมีทิศทางการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะเดียวกันกับคาเงินสกุลตางๆ ในภูมิภาค ที่ลวนแลวแตแข็งคาขึ้นไดตามการเทขายดอลลารสหรัฐเพื่อทํากําไรระยะสั้นทั้งสิ้น
อยางไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจการบริโภคของแบงกชาติ ชี้วาการฟนตัวของไทยยังไมเต็มที่ อีก 2-3 เดือนขางหนาไทยยังมีความ
เสี่ยงจากทั้งในและนอกประเทศ ภายในเปนเรื่องความไมชัดเจนที่เกิดจากการเลือกตั้งทั่วไป นอกเหนือจากประเด็นดังกลาว นักลงทุนเห็นวา
ในขณะนี้คาเงินบาทก็ยังไมนาจะมีปจจัยใหมๆ ออกมาสนับสนุนคาเงิน และในชวงที่ผานมาก็ไดขายดอลลารออกมาคอนขางมากแลว จึงได
เขาซื้อดอลลารกลับเพื่อปดภาระของตนเอง ประกอบกับผูที่มีภาระหนี้ตางประเทศเองก็ไดเขามาชอนซื้อดอลลารเพื่อปดความเสี่ยงของตัว
เอง ทําใหคาเงินบาทกลับมาซื้อขายที่ระดับ 40.90-41.00 บาท/ดอลลาร โดยมีความพยายามที่จะใหคาเงินบาททะลุ 41.00 บาท/ ดอลลาร
อยูบาง สงผลใหภาวะการซื้อขายโดยรวมของตลาดไมคึกคักเทาไรนักในชวงปลายเดือน เนื่องจากตลาดยังรอดูปจจัยภายในประเทศใหมๆ ที่
จะสามารถกระตุนตลาดได โดยที่มีแรงซื้อดอลลารจากผูนําเขาและจากตลาดตางประเทศอยูบาง และทางดานผูสงออกชะลอการขาย
ดอลลารลงไป เนื่องจากคาดวาคาเงินบาทนาจะออนคาลงบางตามทิศทางคาเงินของภูมิภาค สวนแนวโนมคาเงินบาทในเดือนก.ย.นี้ ตลาด
ใหความสนใจผลการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทย ประจําเดือนในวันที่ 31 ส.ค. 43 เพื่อดูทิศทางการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทย รวมถึงตัวเลขการคาเกินดุลวาจะลดลงตอเนื่องอีกหรือไม วิเคราะหทางดานเทคนิค ดอลลาร/บาทมีโอกาสแข็งคาทะลุแนว
ตานที่ 41.10 มาก (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เดือน ส.ค. 43)

3. ความเคลื่อนไหวดานการเกษตร การคาและอุตสาหกรรม
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการคา
3.1.1 พบ 2 เดือนหลังบริษัทยักษใหญคายตางๆยอดขายตกวูบ ดิ้นปรับกลยุทธดันแคมเปญ ลดแลกแจกแถม ดัมพ
ราคา กระตุนสุดฤทธิ์ หวังระบายของคางสต็อกคาดครึ่งหลังปนี้ขยายตัวไมถึง 10%
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานบริษัท พี ซี ไอ ซี และอดีตนายกสมาคมการตลาด เปดเผยวา ภาวะตลาดในชวง 2 เดือนที่ผาน
มานาเปนหวงมาก เมื่อเทียบกับ 5 เดือนแรกของปนี้ที่ผูบริโภคเริ่มมีการจับจายใชสอยมากขึ้น เพราะการจับจายใชสอยของลูกคาชะลอตัว
ลงมาก แมผูประกอบการออกแคมเปญตางๆ เพื่อดึงลูกคาหันมาซื้อสินคา ซึ่งสงผลใหยอดขายในชวงครึ่งปหลังอาจไมขยายตัวถึง 10% ตาม
ที่มีการคาดการณไว โดยยอดขายสินคาในครึ่งปแรกขยายตัวกวา 8.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา และขยายตัวกวา 10% เมื่อเทียบกับป
2542 นายไกรฤทธิ์กลาวดวยวา ตามปกติสินคาหมวดไฟฟาและเครื่องเสียงในชวงครึ่งปหลังจะขายดีเปนพิเศษ แตเทาที่มีการสํารวจพบวา
ทีวีแทบขายไมได แมคายตางๆ หันมาปรับกลยุทธการตลาดดวยการดัมพราคาขาย เพื่อจูงใจลูกคาเลือกซื้อสินคา เพราะถาไมมีการออก
แคมเปญก็จะทําใหยอดขายลดลงและสินคาที่คางอยูในสต็อกตองตกรุนไป
สําหรับตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความกังวลในการจับจายใชสอย คือเรื่องความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งทําใหคนไมกลา
ตัดสินใจในการซื้อ ขณะเดียวกันราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนตัวกดดันใหตนทุนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสูงขึ้น แต
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ตองลดราคาสินคาที่มีอยูในสต็อกออกมาเพื่อลดตนทุนแมจะทําใหกําไรของบริษัทลดลงก็ตาม ซึ่งดีกวามีของคางสต็อกและกลายเปนภาระ
ตนทุน
นายสมชัย วองอรุณ กรรมการผูอํานวยการบริษัท สตาร ซานิทารีแวร กลาววา บริษัทเตรียมปรับราคาสินคากลุมสงออกอีก 1015% เพราะไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามัน แตสินคาที่จําหนายในประเทศยังไมปรับราคา เพราะความสามารถในการซื้อของประชาชนใน
ประเทศนอยลงมาก และในชวงเดือน ส.ค.ปนี้ถึง ส.ค.ปหนา บริษัทเตรียมจัดโปรโมชั่นเพื่อจําหนายสินคาสุขภัณฑ โดยลดราคา 20-25%
เพื่อรักษาสวนแบงตลาด 10% ทั้งนี้ บริษัทตองหันไปสงออกสินคายังตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ยอดขายสวนใหญเปนตลาดสง
ออกเกือบ 80% ขณะที่ตลาดในประเทศเพียง 20% และบริษัทยังไมขึ้นราคา เนื่องจากจะสงผลใหสวนแบงตลาดลดลง ซึ่งครึ่งปแรกมียอด
ขายรวมกวา 100 ลานบาท คาดวาสิ้นปเพิ่ม เปน 300 ลานบาทตามเปา จากปกอน 275 ลานบาท
นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) กลาววา กําลังซื้อของผูบริโภคในชวงครึ่งป
หลังมีทิศทางชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด เมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรก ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุจากผูบริโภคสวนใหญขาดความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ และการเมืองไทย ทําใหไมกลาจับจายใชสอยเหมือนกับชวง 6 เดือนแรก ทําใหตองเรงกระตุนกําลังซื้อดวยการโฆษณาประชา
สัมพันธสินคา แตจะไมจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย เนื่องจากเปนสินคาที่จัดจําหนายในราคามาตรฐานเหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค
แลวและมีชองทางจําหนายเฉพาะ
ดานนายประเวศวุฒิ ไรวา ผูชวยผูจัดการใหญฝายการตลาด บริษัท เอส แอนด พี ซินดีเคท จํากัด (มหาชน) กลาววา กําลังซื้อ
ของผูบริโภคยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกับชวงครึ่งปแรก แมเศรษฐกิจชะลอตัวลง แตปจจัยที่ชวยกระตุนกําลังซื้อผูบริโภคไมใหลดลง คือใน
ชวงครึ่งปหลังเปนชวงเทศกาลที่มีการจับจายใชสอยมาก อยางไรก็ตาม ตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นสงผลใหบริษัทจําเปนตองจัดกิจกรรมสง
เสริมการขายในรูปแบบของการจัด โปรโมชั่นและการจัดอาหารชุดประหยัดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริ โภค
นายพิพัฒน พะเนียงเวทย กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป “มามา”
กลาววา บริษัทรวมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนาย ผลิตภัณฑมามา จัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบการชิง
โชคทองคํามา นานกวา 10 ป เพื่อคืนกําไรใหแกผูบริโภคซึ่งการเลือกทองคําเปนของรางวัล เพราะมีมูลคาสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
ตลอดเวลา และเสียคาเสื่อมของสินคานอยที่สุด แมระยะเวลาผานนานแลวก็ตาม
การจัดแคมเปญสงเสริมการขายของบริษัทตางๆ โดยเฉพาะ การจัดโปรโมชั่นที่มีเงื่อนไขใหลูกคาซื้อสินคา ซึ่งบางแคมเปญอาจ
ไมไดชวยลดราคาสินคาอยางแทจริง อาจตองจายแพงกวา เพราะมีการคิดทบตนทุนจากแคมเปญไวแลว (ไทยโพสต 210843)

4. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจตางประเทศ
4.1. ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไวที่ระดับ 6.5% ตอไป หลังดัชนีหลักๆ หลายตัว
บงชี้เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงแลว
จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไดดําเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่รอนแรงดวยการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยขามคืนระหวางธนาคารหรือเฟดฟนดเรตมาแลวถึง 6 ครั้ง ปรากฏวาในการประชุมเฟดครั้งลาสุดในวันที่ 22 ส.ค. เฟดยังคง
ระดับอัตราดอกเบี้ยไวที่ 6.5% ตอไป มีหลายปจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจดังกลาว เชน อัตราการสรางบานใหมที่ลดจํานวนลงเปนเดือนที่
สามติดตอกัน ขณะที่เศรษฐกิจที่เคยเติบโตถึง 5.2% ในไตรมาสที่ 2 ไดลดลงมาอยูที่ 3.5-4% ในไตรมาสปจจุบัน และอัตราเงินเฟอของสิน
คาเวนหมวดพลังงานในปนี้ที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.6% และเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟอหลักเมื่อปที่ผานมาที่ 1.9% ไมมากนัก
อยางไรก็ตาม แมวาจํานวนคนวางงานในสหรัฐยังคงอยูที่ระดับตํ่าสุดในรอบสามทศวรรษ คือประมาณ 4% หรืออีกนัยหนึ่งภาวะ
แรงงานในตลาดยังคงอยูในสภาพตึงตัว แตจากการสํารวจพบวาอัตราผลผลิตตอหัวพนักงานก็สูงขึ้นเชนกัน อันเปนการลดความเสี่ยงตอการ
เพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ เนื่องจากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตของสินคาและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อัตราเพิ่มของผลผลิตตอ
หัวในชวงเดือนเม.ย.-มิ.ย.อยูที่ 5.3% ตอป ซึ่งมีอัตราเพิ่มที่รวดเร็วขึ้นเกือบสามเทาตัวเมื่อเทียบกับชวง 3 เดือนแรกของป
นักเศรษฐศาสตรสวนหนึ่งเชื่อวา อาจเปนไปไดที่เฟดอาจจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไปในการประชุมวันที่ 15 พ.ย. และ
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 19 ธ.ค. 2543 นี้หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จสิ้นลง แตไมนาจะเปนในการประชุมเฟดครั้งตอไปที่จะมีขึ้นใน
วันที่ 3 ต.ค. 2543
อนึ่ง มีรายงานการคาดการณของศาสตราจารยนอรเบิรต วอลเตอร หัวหนานักเศรษฐศาสตรกลุมดอยชแบงกวา เศรษฐกิจของ
สหรัฐมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลง แตไมคิดวาเศรษฐกิจสหรัฐจะประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรง เนื่องจากสหรัฐมีขอไดเปรียบใน

14
หลายประการ ไมวาจะเปนการดําเนินนโยบายการเงินโดยใชอัตราดอกเบี้ยเปนกลไกควบคุมที่ดีของนายอลัน กรีนสแปน ประธานเฟด การมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ และที่สําคัญรัฐบาลสหรัฐยังคงไดดุลงบประมาณเปนจํานวนมหาศาล (ประชาชาติธุรกิจ 240843)

4.2 ธนาคารกลางญี่ปุนเห็นชอบยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยตํ่า และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกใน
รอบ 10 ป ตลาดหุนทั้งในญี่ปุนและไทยตางตอบรับในทางบวก
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2543 ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุน หรือบีโอเจ เพื่อหารือถึงการยกเลิก
อัตราดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 0 ปรากฏวาที่ประชุมไดลงคะแนนเห็นชอบใหยุติการใชนโยบายดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 0 หลังจากที่ดําเนินการมาเปน
เวลา 18 เดือน และในเวลาตอมาก็มีมติใหประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นรอยละ 0.25 หลังจากที่ใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 มาตลอด
เวลา 10 ปที่ผานมา
รายงานขาวกลาววา ทั้งเงินเยนและตลาดหุนนิกเคอิตางก็ตอบรับในทางบวกกับขาวดังกลาวทั้ง 2 ตลาด โดยเงินเยนแข็งคาขึ้น
เคลื่อนไหวที่ 108.66 เยนตอดอลลารสหรัฐ ขณะที่ตลาดหลักทรัพยของญี่ปุนปดตลาดโดยดัชนีปรับตัวขึ้นไปรอยละ 0.89 สวนตลาดหลัก
ทรัพยของไทยเองก็ตอบรับในทางที่ดีเชนกัน โดยดัชนีปดตลาดที่ระดับ 316.60 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.18 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้น
2,812 ลานบาท โดยปจจัยที่สงผลตอตลาดหลักทรัพยของไทย นอกจากผลตอบรับกรณีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุน ยังมีปจจัย
ดานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการเก็งกําไรจากหลักทรัพยในกลุมบริษัทเงินทุนดวย โดยหลักทรัพยที่โดดเดนประกอบไป
ดวยกลุมบริษัทเงินทุน พลังงาน ขณะที่ตลาดเงินตราตางประเทศ ดูเหมือนจะไมตอบรับมากนัก โดยเงินบาทของไทยมีกรอบการเคลื่อนไหว
ในชวงแคบๆ เทานั้น คือ ระหวาง 40.71–40.80 บาทตอดอลลารสหรัฐ เนื่องจากจะมีวันหยุดติดตอกัน 3 วัน ทําใหนักลงทุนไมกลาตัดสินใจ
ลงทุนในชวงนี้ แตเลือกที่จะปดฐานะการถือครองเงินตราตางประเทศเพื่อความมั่นใจมากกวา ทําใหเงินบาทไมเคลื่อนไหวมากนักปริมาณธุร
กรรมเปนไปอยางเบาบาง ขณะที่เงินรูเปยะหของอินโดนีเซีย แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ลาสุดเคลื่อนไหวที่ 8,330 รูเปยะหตอดอลลารสหรัฐ
และเปโซฟลิปปนส เคลื่อนไหวที่ 44.87 เปโซตอดอลลารสหรัฐ (สํานักขาวไทย 11-120843)

5. การวิเคราะหและคาดการณภาวะเศรษฐกิจ
5.1 การวิเคราะหและคาดการณขององคกรเอกชนและองคกรวิชาการตางๆ
5.1.1 "วิเชียร" นําทีมสมาชิกหอการคาไทย ยื่นสมุดปกขาวตอนายกรัฐมนตรี เรงแกปญหาเศรษฐกิจ แนะใชระบบ
คูปองนํ้ามันอุมภาคขนสง อัดรัฐขาดวิสัยทัศน ขาดผูนําทางปญญาเขาสูเศรษฐกิจใหม
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2543 นายวิเชียร เตชะไพบูลย ประธานหอการคาไทย พรอมดวยคณะกรรมการหอการคาไทย ไดเขาพบนาย
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นสมุดปกขาวแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ โดยการเขาพบครั้งนี้ ไดสรุปสถานการณเศรษฐกิจครึ่งปแรกและ
ครึ่งปหลัง รวมถึงขอเสนอแนะจากผูประกอบการ 13 สาขา โดยสรุปภาพรวมครึ่งปแรกดีขึ้น การสงออกดีขึ้น แตปญหาหนี้เสียยังแกไขไมดี
ราคาสินคาการเกษตรยังมีปญหา ประกอบกับปญหาราคานํ้ามัน สงผลใหกําลังซื้อถดถอย ตนทุนการผลิตสูงขึ้น สวนปญหาอุปสรรคของ 13
สาขาธุรกิจ เชน ความสามารถในการแขงขันที่ไมเพียงพอ และการกีดกันทางการคา มีผลประกอบการและผลตอบแทนตกตํ่า ขาดความมั่น
คง และตนทุนประกอบการสูง ปญหาหลักของสังคมไทยหลังวิกฤติ ยังมีความสับสนกังวลกับการปรับทิศทาง การแตกแยกในเชิงความคิด
ขาดวิสัยทัศนรวม ขาดผูนําทางปญญาทุกระดับ ขาดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความพรอมสูเศรษฐกิจใหม การบริหารจัดการไมเขม
แข็ง สําหรับการแกปญหานํ้ามัน เสนอใหมีการใชคูปองนํ้ามันพิเศษใหแกผูประกอบการขนสง เชน รถบรรทุก เพราะคาขนสงคิดเปน 30%
ของตนทุน และยังขอใหรัฐบาลวางแผนเปลี่ยนเครื่องยนตจากใชนํ้ามันมาเปนแกสอยางจริงจัง
นายวัชระ พรรณเชษฐ กรรมการเลขาธิการหอการคาไทย กลาววา นายกรัฐมนตรีอาจนําสมุดปกขาวที่เสนอไปเขาที่ประชุม ครม.
เศรษฐกิจ และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนตัวกลางในการแกปญหา จากนั้นจะนําเขาที่
ประชุมใหญหอการคาทั่วประเทศในตนปหนาที่ จ.ภูเก็ต (มติชน 310843)

5.2 ทัศนะตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา แนวโนมเศรษฐกิจไทยอาจชะลอตัวลงในชวงหลังของป 2543 ตอเนื่องไปจนถึงป 2544 อันเปน
ผลจากปจจัยหลักๆ คือสถานการณทางการเมืองในประเทศที่สรางความไมแนนอนและกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน การชะลอ
ตัวของการสงออกอันเปนผลจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความออนแอของสถาบัน
การเงินในระบบก็จะยังคงเปนตัวฉุดรั้งการฟนตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากปญหาเงินกองทุนจะยังทําใหสถาบันการเงินไทยไมสามารถขยาย
สินเชื่อไดอยางเต็มที่ แมวาจะมีสภาพคลองสวนเกินอยูในขณะนี้ก็ตาม ประกอบกับเปนชวงปลายสมัยของรัฐบาลดังนั้นโอกาสที่รัฐจะออก
มาตรการใหมๆ มากระตุนเศรษฐกิจจึงมีนอย หากไมมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมแลวมีความเปนไปไดวาอัตราการขยายตัวของ
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เศรษฐกิจอาจจะลดลงเปนประมาณ 4.3% ในปหนา จากประมาณการที่ราว 4.5% ในป 2543 นี้ อนึ่ง ราคานํ้ามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องกําลัง
สงผลกระทบตอภาคธุรกิจและคาใชจายของประชาชน ดังนั้นแนวโนมเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวในชวงที่เหลือของปนี้ (ไทยรัฐ 090843,
มติชนสุดสัปดาห 210843, ผูจัดการ 250843)
-นายแบงกโวยเศรษฐกิจไมฟน
นายบัณฑูร ลํ่าซํา กรรมการผูจัดการธนาคารกสิกรไทย เปดเผยวา ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้วิกฤติพอสมควร ถึงแมวารัฐบาลจะใช
มาตรการตางๆมาแกปญหา 2 ปมาแลว แตเศรษฐกิจยังไมฟนตัว ไมใชเฉพาะธุรกิจภาคธนาคารแตเปนทั้งภาพรวม สําหรับธนาคารมีการแก
ปญหาโดยตั้งสมมุติฐานวาหากมีการเพิ่มทุนไดแลวจะแกไขปญหาได ซึ่งขณะนี้ธนาคารเพิ่มทุนไดและมีทุนเพียงพอ แตยังไมสามารถทํา
หนาที่ปลอยสินเชื่อได เชื่อวาในปนี้ธนาคารพาณิชยจะยังไมสามารถปลอยสินเชื่อไดอีกทั้งยังมีปญหาที่ตองฝาฟนอีกมาก สําหรับตัวเลขเอ็น
พีแอลของธ.กสิกรไทย ณ สิ้นเดือน ก.ค. นี้ ธนาคารมีเอ็นพีแอลคงคาง 73,408.62 ลานบาท หรือ 15% ของสินเชื่อ ถือวาอยูระดับตํ่าสุดใน
กลุมธนาคารเอกชนที่บริหารโดยคนไทยและเปนระดับที่ลดเร็วกวาที่ผูบริหารธนาคารคาดการณไวกอนหนานี้ โดยหวังวาสิ้นปนี้เอ็นพีแอลจะ
เหลือ 25% จากที่อยูระดับสูงกวา 30% ตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ สวนหนึ่งที่เอ็นพีแอลลดลงเนื่องจากเอเอ็มซีธนบุรีรับโอนเอ็นพีแอล
สวนหนึ่งมาจาก ธ.กสิกรไทยวงเงิน 6.4 หมื่นลานบาท (มติชนสุดสัปดาห 210843, กรุงเทพธุรกิจ 230843)
นายจุลกร สิงหโกวินทร กรรมการผูจัดการใหญธนาคารเอเชีย กลาววา ชวง 8 เดือนที่ผานมาความตองการลงทุนยังไมเกิดขึ้น แม
วาจะมีการอนุมัติสินเชื่อ แตการเบิกใชจริงมีเพียง 50% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ สินเชื่อมีการขยายตัวเพียง 10% จึงเปนการตอกยํ้าวา
เศรษฐกิจยังมีปญหาอยู (มติชนสุดสัปดาห 210843, กรุงเทพธุรกิจ 230843)
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพกลาววา สิ้น ก.ค. ธนาคารกรุงเทพมียอดเอ็นพีแอลคงคาง
170,763 ลานบาท หรือ 22.63% จากสิ้น มิ.ย. ที่อยูระดับ 22.90% ของสินเชื่อรวม จะเห็นวาเอ็นพีแอลของธนาคารไมไดเพิ่มขึ้นและที่ผาน
มาสามารถปรับโครงสรางหนี้และลดหนี้ไดตลอดเวลา ซึ่งในงวดครึ่งปแรกนั้นถือวาประสบความสําเร็จอยางมากในการแกไขปญหาหนี้ "ตอง
ยอมรับวาการแกไขปญหาหนี้เสียของทั้งระบบตั้งแตเดือนก.ค.เปนตนมาเริ่มมีการชะลอตัว เนื่องจากหนี้บางสวนอยูใน คปน.ไดรับการแกไข
ไปคอนขางมาก และหนี้สวนที่เหลือซึ่งเปนหนี้ขนาดกลางและขนาดยอยจะแกไขไดยาก" การที่เอ็นพีแอลเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นสะทอนใหเห็นวา
เศรษฐกิจของประเทศยังมีปญหาและยังไมฟนตัวทําใหการแกไขหนี้ดําเนินการไดยาก และหนี้ที่ไดรับการแกไขแลวมีโอกาสกลับมาเปนเอ็นพี
แอลอีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 230843)
-ทัศนะตอสภาวะเศรษฐกิจไทยของนักวิชาการ
นางเสาวนีย ไทยรุงโรจน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย เปดเผยผลการสํารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
ในเดือน ก.ค. 2543 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับ 70.7 ลดลงจากเดือนกอนที่อยูในระดับ 72.3 ความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับโอกาสการหางานทําอยูในระดับ 61.7 ลดลงจากเดือนกอนที่อยูในระดับ 63.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคตอยู
ในระดับ 96.3 ลดลงจากเดือนกอนที่อยูในระดับ 98.0 ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคทุกประเภทยังปรับตัวลดลงจากเดือนกอน แสดงให
เห็นวาผูบริโภคไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ โอกาสการหางานทํา และรายไดในอนาคต โดยปจจัยลบที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นในเดือน ก.
ค. ไดแกราคานํ้ามันปรับตัวขึ้นสูงสุดเปนประวัติการณ โดยนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ราคาลิตรละ 16.19 บาทและนํ้ามันดีเซลลิตรละ 13.29
บาท ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกลงกวา 40 จุด คาเงินบาทออนคาลงเหลือ 41.45 บาทตอดอลลารสหรัฐ ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า ความผัน
ผวนทางการเมืองและการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดลาชา (ไทยรัฐ 090843)
นายธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย เปดเผยวา แมทิศทางเศรษฐกิจไทยมี
หลายปจจัยที่เปนตัวกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น เชน การสงออกที่ขยายตัวในระดับสูง การใชจายภาครัฐที่ยังอัดฉีดเงินเขาสูระบบ แต
ไมไดหมายความวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวอยางแข็งแกรง เพราะมีบางปญหาที่ขัดขวางการฟนตัว โดยเฉพาะการเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่
ยังไมกระจายไปทุกสาขา ไมวาจะเปนภาคเกษตร การเงินและกอสราง การบริโภคของประชาชนยังจํากัดเฉพาะบางกลุม การลงทุนไมเพิ่ม
มากนัก และอัตราเงินเฟอเริ่มขยับสูงขึ้น ทั้งนี้ การสํารวจความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระดับความเชื่อมั่น
เริ่มปรับลดลงในเดือนเม.ย. 2543 โดยคาดัชนีตํ่ากวา 50 เปนครั้งแรก และเริ่มปรับตัวดีขึ้นในเดือน พ.ค.และ มิ.ย. ซึ่งเปนสาเหตุใหภาคธุรกิจ
มีความกังวลในการผลิต เพราะตนทุนสูงขึ้น อาจมีผลตอการหยุดการผลิตและเลิกจางงานได ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของผูบริโภคก็ลดลง
ทําใหชะลอการจับจายใชสอยลงมา "ขณะเดียวกันดัชนีชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยยังขยายตัวติดลบตอเนื่อง 3 ไตร
มาส โดยดัชนีปรับตัวลดลงตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 ป 2542 และไตรมาสแรกปนี้ มีอัตราขยายตัว -0.5% และไตรมาสที่ 2 ปนี้ -2.12% และ
ทําใหคาดวา ถาไมมีนโยบายจากภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาจสงผลใหเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที่ 3 ของปนี้ชะลอตัว”
(ไทยรัฐ, ไทยโพสต 090843)
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ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอารไอ) กลาวถึงกรณีศูนยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทยไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนซึ่งระบุวา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมลด
ลงและมีแนวโนมปรับตัวลดลงตอเนื่องวา ดูเหมือนทองฟาขมุกขมัวเพราะมีหลายเรื่องที่ไมไดรับการเยียวยาอยางแทจริง โดยเฉพาะหนี้สิน
ของภาคเอกชนทั้งหมดที่ยังไมไดรับการดูแล ซึ่งปญหาที่มีอยูนี้ ยังไมไดรับการปรับการลงทุน รวมถึงกําลังการผลิตที่ตองมีการปรับตัวดวย "
เรามัวแตแกไขปญหาเฉพาะหนา ปญหาพื้นฐานเกือบทุกสาขายังไมไดแกไข ยกเวนสาขาที่ชาวตางชาติเปนเจาของ ความเชื่อมั่นที่ลดลงก็คง
มีบาง จึงเริ่มมีสัญญาณบางอยางที่นาวิตก" ปญหาเกี่ยวกับหนี้สินที่ไมเพียงลูกหนี้ไมจายหนี้ แตเจาหนี้เริ่มเอาจริงเอาจัง มีการฟองรองลม
ละลายในศาล หากถึงจุดนั้นก็เปนเรื่องที่จะกระทบกระเทือนภาคการผลิต (กรุงเทพธุรกิจ 100843)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดออกรายงานประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยลงวันที่ 15 ส.ค. 2543 โดยคาดวา
ในปนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียง 4.1% และในปหนาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นเปน 4.3% และ 5.7% ในป 2545 ตัวเลข
การคาดการณดังกลาวเกิดขึ้นโดยสมมติฐานในการประมาณการตั้งตัวเลขปจจัยตางๆ ไวคือ 1. ราคานํ้ามันดิบเฉลี่ยในป 2543 อยูที่ระดับ
25.8 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และจะอยูที่ระดับเฉลี่ยที่ 25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในป 2544-2545 สมมติฐานที่ 2. อัตราแลกเปลี่ยนยัง
คงอยูระดับปจจุบัน หรือเปนอัตราเฉลี่ยชวงที่เหลือปนี้อยูที่ระดับ 39.40 บาทตอดอลลารสหรัฐและเฉลี่ย 40 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในป
2544-2545 และ 3. ภาษีมูลคาเพิ่มจะเริ่มปรับใชอัตรา 10% ในไตรมาส 4 ป 2544 และยังคงอัตรานี้จนถึง 2545 (กรุงเทพธุรกิจ 290843)

ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 กงช. มีมติไมขึ้นเงินเดือนอัยการ จายเพิ่มเฉพาะเงินประจําตําแหนงใหอัยการชั้น 4 ลงมาเทานั้น
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2543 เห็นชอบในหลักการตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ ใหปรับโครงสรางอัตราเงิน
เดือนขาราชการอัยการ เนื่องจากเกิดความเหลื่อมลํ้ากันมากกับขาราชการตุลาการ ที่ใชบัญชีเงินเดือนใหมหลังศาลยุติธรรมแยกเปนอิสระ
และใหสงคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) พิจารณาเสนอความเห็นในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง (มติ ครม. 250743)
ตอมาในการประชุม กงช. เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2543 สรุปเสียงสวนใหญเห็นวา ควรแกปญหาเฉพาะเงินประจําตําแหนงใหกับ
อัยการ โดยเห็นวาควรเพิ่มเฉพาะเงินเดือนประจําตําแหนงใหกับอัยการในกลุมที่มีปญหาคืออัยการชั้น 4 ลงมาหรืออายุ 45 ป ลงมา เนื่อง
จากประเมินแลววาหากเพิ่มเงินเดือนตามที่รองขออาจจะสรางความไมเทาเทียมและกอใหเกิดความแตกแยกในราชการ
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะเลขาธิการ กงช. เปดเผยวาที่ประชุมได
พิจารณาในสาระสําคัญของขอเรียกรอง โดยดูขอมูลของขาราชการอื่นๆ รวมถึงครู ทหาร ตํารวจ และขาราชการสามัญ และยึดหลักการตาม
มติครม. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2537 ที่ใหมีการปรับปรุงเงินเดือนและผลตอบแทนทั้งหมดโดยคํานึงถึงความเทาเทียมทั้งระบบ รวมทั้งขอ
พิจารณาของที่เห็นวาตั้งแตป 2537 เปนตนมา สถานภาพเศรษฐกิจของขาราชการตกตํ่า อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น 28% ทําใหรายไดที่แทจริงลด
ลงทุกระดับและขาราชการพลเรือนก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มเฉพาะเงินประจําตําแหนงของอัยการกลุมที่มีปญหาดัง
กลาว และนําสรุปมติเสนอที่ประชุม ครม. วันที่ 22 ส.ค. 2543
รายงานขาวกลาววาปจจุบันอัยการชั้น 4 ซึ่งเปนอัยการประจําจังหวัดไดรับเงินเดือนในอัตรา 51,490 บาท กับเงินประจําตําแหนง
10,000 บาท รวมเปนเงิน 61,490 บาท ขณะที่ขอเสนอของอัยการที่ใหปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทุกชั้นโดยหากพิจารณาจากขอ
เสนออัยการชั้น 4 จะไดรับเงินเดือน 57,190 บาท เงินประจําตําแหนง 30,000 บาท รวม 87,190 บาท สวนอัยการระดับสูงสุด (ชั้น 8) มีเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหนงรวม 108,000 บาท จากปจจุบันที่รับอยูรวม 81,040 บาท (กรุงเทพธุรกิจ 170843)
อนึ่ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ส.ค.2543 ไดมีมติรับทราบมติของ กงช. ในหลักการที่ใหเงินเดือนเพิ่มและเสริมประจํา
ตําแหนง เฉพาะขาราชการอัยการที่มีปญหาการสูญเสียบุคลากรคืออายุ 45 ปลงมา สวนจะเพิ่มเงินประจําตําแหนงจํานวนเทาไหรนั้น ให
กงช. กลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง แลวกลับมาเสนอ ครม.ใหเร็วที่สุด ทั้งนี้ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ อัยการสูงสุด ไดเขาชี้แจงยืนยัน
ความจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ ไมเชนนั้น อัยการคงหมดกําลังใจในการทํางาน สวน
นายกรัฐมนตรีกลาววา อยากให กงช. กลับไปพิจารณาอีกครั้งโดยใหออกมาใกลเคียงกับเงินเดือนตุลาการ แตจะใหเทากันคงเปนไปไมได
(ไทยโพสต, สยามรัฐ 230843)
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1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 เอเชียประชุมตอตานการคาเด็กทางเพศ
พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดการประชุมหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณา
ปฏิญญากรุงสตอกโฮลมเพื่อตอตานการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กในวันที่ 28 ส.ค. 2543 โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยตัว
แทนจากประเทศในทวีปเอเชีย 9 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย อินโด
นีเซีย และประเทศไทย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) เปนเจาภาพรวมกับมูลนิธิเพื่อยุติ
การหาประโยชนทางเพศจากเด็ก (ECPAT) โดยไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU)
นางอุไรวรรณ พิชิตกุล เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) กลาววา การประชุมในระดับ
ภูมิภาคครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาโลก เพื่อตอตานการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีเด็ก ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศ สวี
เดน เมื่อป พ.ศ. 2539 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอตานปญหาโสเภณีเด็ก ภาพลามกอนาจารเด็ก และการคาเด็ก ผลการประชุมไดประกาศ
ปฏิญญากรุงสตอกโฮลมเพื่อตอตานการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินงาน อันเปนพันธกรณีใหประเทศ
ตางๆ ที่รวมลงนามในปฏิญญาดังกลาว ตองจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับชาติขึ้นใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นป พ.ศ.2543 เพื่อตอตานปญหา
เหลานี้ การประชุมครั้งนี้ จึงเปนการติดตามผลและเรงรัดการจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับชาติ ของแตละประเทศที่เขารวมประชุม และ
เพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมติดตามผลที่จะมีขึ้นในปหนา ณ ประเทศญี่ปุน
เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ ประกอบดวย 1. การเสนอแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อตอตานธุรกิจการแสวงหาประโยชนทางเพศจาก
เด็ก 2. การบรรยายเรื่องภาพลามกอนาจารเด็ก โดย ศ.วิทิต มันตาภรณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3. การบรรยายเรื่อง
ปญหาโสเภณีเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญจากฟลิปปนส และ ดร.กิตติยา พรสัจจา ผูแทน UNICEF ประจําประเทศไทย 4. การบรรยายเรื่องการคา
เด็กเพื่อวัตถุประสงคทางเพศ โดยผูจัดการองคการทนายความสตรีบังกลาเทศ และผูแทนโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 5. การประชุม
อภิปรายเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาของผูเขารวมการประชุม (กรุงเทพธุรกิจ 290843)

1.3 ความเคลื่อนไหวขอพิพาทแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 "ศุภชัย" เตรียมปรับลดขนาด ธ. นครหลวงไทย อาจตองปลดออกพนักงานถึง 3,000 คน
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ปลัดก.คลัง เผยแนวทางแกไขปญหาธ.นครหลวงไทยวา ก.คลังจะไมมีการปดธนาคารแตจะปรับลด
ขนาดองคกรใหเล็กลง ปจจุบันมีพนักงานอยู 5,000 คน มีสาขาทั่วประเทศ 200 แหง ก็จะลดพนักงานเหลือ 2,000 คน แยกไปอยูเอเอ็มซี
1,000 คน และที่เหลือ 1,000 คน จะทํางานอยูที่ธนาคารตอไป และยุบสาขาใหเหลือไมเกิน 100 แหง ซึ่งอยูระหวางการตัดสินใจของกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ไทยรัฐ 240843)

1.4 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
1.4.1 ทหารจับขบวนการขนแรงงานเถื่อน หลังอาศัยรถขนผักเปนชองทางหากิน ยัดไส 33 แรงงานชาวกะเหรี่ยง
ผูสื่อขาวรายงานจาก จ.ตากเมื่อวันที่ 14 ส.ค 2543 วา ชุดปฏิบัติการพิเศษหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แมสอด ไดตั้งดาน
ตรวจบริเวณบานหนองบัว หมู 7 ต.แมปะ อ.แมสอด ในระหวางนั้นพบรถบรรทุก 6 ลอ มีนายเดชเจริญ คนขยัน เปนคนขับ โดยภายในรถ
บรรทุกผักกะหลํ่าปลีและผักกาดมาเต็มคันรถ ในระหวางที่เจาหนาที่ทําการตรวจสอบอยูปรากฏวามีเสียงไอดังขึ้นมา เจาหนาที่จึงตรวจสอบ
ภายในรถอยางละเอียดปรากฏวา พบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายชาวกะเหรี่ยงและพมาซุกซอนอยูภายในรถ โดยยัดไสไวกับกองผักรวม
จํานวน 33 คน เปนชาย 22 คน หญิง 11 คน จึงควบคุมตัวผูตองหาทั้งหมด สงดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป จากการสอบปากคํานายเดช
เจริญคนขับรถใหการวา ตนไดรับแรงงานเถื่อนมาจากอําเภอพบพระเพื่อจะมาสงใหกับลูกคาที่คลองสอง จ.ปทุมธานี โดยไดคาจางขนคนละ
6,000 บาท แตถูกจับกุมเสียกอน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 140843)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 ถามหาความรับผิดชอบ กรณีโรงงานอบลําไยระเบิดและสารโคบอลต
-รัฐบาลตื่นแกปญหาโรงงานลําไยอบแหงหลังระเบิดไมมีการจายคาชดเชย
นายอนุสรณ บุญยะรัตนพันธ ผอ.ศูนยบริการประชาชน ทําเนียบรัฐบาล และตัวแทนคณะกรรมการผูประสบภัยกรณีโรงงานอบ
ลําไยระเบิดที่ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม นําโดยนางศรีมัย วิบูลยศิริ รายงานความกาวหนาผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ผานมาเปน
ระยะเวลา 11 เดือน พบวา การแกไขปญหานั้นจะติดอยูที่ขาราชการระดับลางไมสงเรื่องใหหนวยงานเบื้องบนไดรับทราบ เปนเหตุทําใหเกิด
ความลาชา นายอนุสรณสรุปวาจะใหนายประเสริฐ หนุนอนันต ฝายรับเรื่องราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาลเปนฝายประสานไปยังผูที่เกี่ยวของ
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ของ ก.มหาดไทย ก.แรงงานฯ และ ก.คลังใหมาหารือกับกลุมคณะกรรมการผูประสบภัยอีกครั้ง ซึ่งนางศรีมัย เปดเผยภายหลังการหารือเมื่อ
วันที่ 18 ส.ค. วา คงจะตองรอดูทีทาของรัฐบาลอีกครั้งแตหากจะมีการซื้อเวลา ทางกลุมที่เดินทางมาก็จะปกหลักเรียกรองอยูตอไปจนกวาจะ
ไดขอสรุป (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 190843)
- ขีดเสนตายเคลียรโคบอลต-60 ดร.อาทิตยดีเดย 31 ส.ค. นี้
ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ กลาวถึงความคืบหนาในการแกไขปญหาโคบอลต-60 วาไดเรงรัดไปทางสํานักงานพลัง
งานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) ใหจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย เพราะรายงานสถานการณที่ไดรับทราบจากหนาหนังสือพิมพพบวา
ปญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมานั้นยังไมไดคลี่คลายลงแตอยางใด ไมวาจะเปนเรื่องกฎหมายและวิธีการจัดเก็บ ไมเขาใจวาทําไมการรางกฎ
กระทรวงเรื่องนี้ถึงตองใชเวลานาน เมื่อมีการประชุมไดยํ้าทุกครั้ง ก็ไดคําตอบจากเจาหนาที่ พป. วา ทุกอยางยังไมเรียบรอย ดังนั้น จึงไดชี้
ขาดไปวา ภายใน 31 ส.ค. นี้เรื่องทั้งหมดตองเรียบรอยโดยไมมีขอแมใดๆ "ผมปลอยเรื่องนี้มานาน 6 เดือนแลว และคงไมปลอยอีกแลว คิด
วาหนวยงานนี้ตองมีการปรับกระบวนการทํางานใหมเสียที"
ดานนายเกรียงไกร เพชรบุตร เลขาธิการ พป. กลาววา ขณะนี้คณะกรรมการรางกฎกระทรวงวาดวยสารกัมมันตภาพรังสีรางกฎ
กระทรวงเรียบรอยแลว โดยมี 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 วาดวยเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งมีเนื้อหาหลักใหเรื่องนี้มี
ความชัดเจนรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสารประเภทนี้จะตองขออนุญาตทุกขั้นตอน ตั้งแตผูนําเขาไปจนถึงผูใช เพื่อให
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน สวนกฎกระทรวงฉบับที่ 2 วาดวยการกําจัดสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งมีเนื้อหาสวนใหญวาดวย
สถานที่จัดเก็บวาจะตองดําเนินการอยางไรบาง โดยไมจําเปนตองจัดเก็บในสถานที่เดียวกันเหมือนเดิม แตใหเจาของกิจการที่รับผิดชอบ
โดยออกแบบสถานที่เก็บใหเปนไปตามที่กําหนดไว แยกหมวดหมูใหชัดเจน รางฯฉบับนี้กําหนดเสร็จสิ้นภายในเดือนส.ค. 2543 นี้ และพรอม
สงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและประกาศบังคับใชตอไป (ผูจัดการ 250843)

2.2 ดิน นํ้า ปา
2.2.1 ความเคลื่อนไหววาดวยนํ้า: ของบฯชวยอีสานเฉียด 500 ลาน เรงดําเนินการ หากชาจะไมทันกาล
นายปราโมทย รักษาราษฎร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยถึงรายละเอียดของงบประมาณใหความชวยเหลือเกษตรกรผู
ประสบภัยธรรมชาตินํ้าทวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหเรงชวยเหลือทันทีหลังนํ้าลดวา ขณะนี้ได
สํารวจพื้นที่เสียหายแลวพบวา มีพื้นที่การเกษตรเสียหายถึง 1,744,885 ไร ใน 15 จังหวัด ซึ่งเปนพื้นที่ปลูกขาวถึง 1,690,201 ไร พืชไร
49,906 ไร พืชผัก 4,462 ไร และไมผลอีก 316 ไร ความเสียหายขางตนนี้ ไดใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาไปแลวบาง
สวน ประมาณ 1 แสนไรเศษ ยังคงมีพื้นที่ที่จะตองใหความชวยเหลืออีก 1,634,470 ไร ซึ่งจะตองใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑ คือ ชวย
พันธุพืช 100% ของพื้นที่เสียหาย และชวยเหลือปุยอีก 50% ของพื้นที่ชวยเหลือ กลาวคือจะตองจัดหาเมล็ดพันธุพืชอายุสั้นทั้ง ขาว พืชไร
และพืชผัก จํานวน 16,063.8 ตัน ในวงเงิน 272,654,201 บาท พันธุไมผลยืนตน จํานวน 6,329 ตน ในวงเงิน 149,960 บาท ปุยเคมี จํานวน
20,093 ตัน ในวงเงิน 182,029,200 บาท และปุยหมักอีก 50.8 ตัน ในวงเงิน 152,400 บาท เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 454,985,761 บาท โดย
รายละเอียดทั้งหมดนี้ ไดนําเสนอผานรมต.เกษตรฯไปยังสํานักงบประมาณ เพื่ออนุมัติเงินประจํางวดมาใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยดวน
แลว เพราะหากลาชาจะไมทันฤดูการเพาะปลูกในชวงเดือน ส.ค.2543 นี้ และพืชที่ปลูกก็อาจจะประสบความเสียหายจากภาวะฝนแลงใน
ปลายฤดูได (ไทยรัฐ 080843)
-สรุปความเสียหายจากอุทกภัย "เกมี" แลว 254 ลาน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2543 สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง ไดสรุปตัวเลขความเสียหายของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัด อันเปนผลจากอิทธิพลของพายุ "เกมี " วา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้คิดเปนเงินแลวถึง
254 ลานบาท โดยตลอดชวงสัปดาหที่ผานมาอิทธิพลของพายุเกมีไดกอใหเกิดอุทกภัยและความเสียหายในพื้นที่ 19 จังหวัด มีราษฏรเสีย
ชีวิต 7 ราย จาก จ.ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย จังหวัดละ 2 ราย และที่ จ.อุบลราชธานี 1 ราย อยางไรก็ตาม ขณะนี้มี 7 จังหวัดที่เริ่มเขาสู
ภาวะปกติแลว ไดแก จันทบุรี ตราด สุโขทัย ตรัง สตูล พังงา และสุราษฏรธานี สวนจังหวัดที่ยังคงประสบภัยจากภาวะนํ้าทวมอยูอีก 12
จังหวัด สวนใหญเปนพื้นที่ทางภาคอีสาน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280843)
2.2.2 ความเคลื่อนไหวที่ดิน ปาไม และเขื่อน
- ความกาวหนาการเปดเขื่อนปากมูล
หลังจากที่ประชุม ครม. วันที่ 25 ก.ค. 2543 มีมติเห็นชอบใหทดลองเปดประตูระบายนํ้าเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เปนเวลา 4 เดือน
ในชวงฤดูฝน (พ.ค.-ส.ค.) เพื่อใหปลาวางไขและตั้งคณะกรรมการทดลองเปดประตูระบายนํ้าโดยมีองคประกอบที่เปนพหุภาคีแลวนั้น นาย
สมดี คําแหง แกนนําชาวบานเขื่อนปากมูลกลาววา ภายหลังจากที่มีการเปดประตูระบายนํ้าเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ทําใหปลาขึ้นไปวางไข

19
ดานเหนือเขื่อนไดและชาวบานเริ่มจับปลาไดแลวโดยมีปลาเพิ่มมากขึ้นกวาการปดใชเขื่อนปากมูล สวนที่จะใหมีการเปดประตูเขื่อนนานกวา
4 เดือน ตามขอเสนอของกรรมการกลางหรือไมนั้น ชาวบานจะไดรวมศึกษา สวนปญหานํ้าทวมดานเหนือเขื่อนในเขตพื้นที่ อ.เมือง , อ.วาริน
ชําราบ และ อ.พิบูลมังสาหาร สวนหนึ่งชาวบานเชื่อวานาจะมีสาเหตุมาจากการสรางเขื่อนทําใหมีตะกอนดินหนาเหนือเขื่อนจึงทําใหการ
ระบายนํ้าแมนํ้ามูลไหลชาลง สวนดานการเคลื่อนไหวยังมีชาวบานอีกประมาณ 400-500 คน ปกหลักชุมนุมเรียกรองกันอยูที่หนาหมูบาน
แมมูลมั่นยืน 1 และแมมูลมั่นยืน 7 อ.โขงเจียม รอคอยการแกไขปญหาจากรัฐบาล (ครม. 250743, กรุงเทพธุรกิจ 010843)
ดานนายอํานาจ โชติชวง ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา จากกรณีที่รัฐ
บาลมีมติให กฟผ. เปดประตูระบายนํ้าทั้ง 8 บาน ตามขอเรียกรองของสมัชชาคนจน ในขณะนี้ราษฎรที่เลี้ยงปลาในกระชังไดรับความเสีย
หายเปนจํานวนมาก ลาสุด นายบุญกอง สีสุข ผูใหญบานสุวรรณวารี หมูที่ 13 ต.คําเขื่อนแกว อ.สิรินธร ไดทําหนังสือรองเรียนถึงนายอําเภอ
สิรินธรและ กฟผ. วา ชาวบานหมูที่ 13 ที่เลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 12 กระชัง มากกวา 20,000 ตัว มีมูลคากวา 200,000 บาท ไดรับความ
เสียหายทั้งหมด เนื่องจากความแรงของนํ้าที่ไหลลงสูแมนํ้าโขงทําใหปลาไหลออกไปจากกระชังทั้งหมด พรอมทั้งขอให กฟผ. หยุดการ
ระบายนํ้าและขอความชวยเหลือจาก กฟผ. ดวย (กฟผ. 03-040843)
- เวทีสาธารณะ 17 ส.ค. ชัยชนะยกแรกของคนจน
การเคลื่อนไหวของกลุมสมัชชาคนจนหนาทําเนียบรัฐบาล สมัชชาคนจนไดเคลื่อนไหวรวมกับองคกรประชาชนอื่นเชน กลุม
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน และกลุมเคลื่อนไหวสังคมอื่น กดดันใหรัฐบาลจัดเวทีสาธารณะชี้แจงการแกไขปญหา 16 กรณี ภาครัฐตองการ
ชี้แจงปญหาผานรายการของโทรทัศนชอง 11 โดยถายทอดสดทั่วประเทศในวันที่ 3 ส.ค. 2543 แตสมัชชาคนจนและกลุมประชาสังคมไม
ยอม เมื่อรัฐบาลถูกกระแสสังคมกดดันทางการเมืองมากขึ้น ในวันที่ 9 ส.ค. 2543 รัฐบาลยอมจัดเวทีสาธารณะโดยนายอรรคพล สรสุชาติ
โฆษกประจําสํานักนายกฯ ยืนยันวา รัฐบาลพรอมรับขอเสนอของมูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย ในการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงขอมูล
แกไขปญหาของสมัชชาคนจนที่ ม.ธรรมศาสตร แตขอเลื่อนเปนวันที่ 17 ส.ค. 2543 ทั้งนี้ รัฐบาลจะสงรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไปชี้แจง 3 ประเด็น
ปญหา คือ ปญหาเขื่อน ปาไม และที่ทํากิน (กรุงเทพธุรกิจ 100843)
วันที่ 17 ส.ค. 2543 ประชาชนผูสนใจเกือบ 1,000 คน เขารวมฟงเวทีสาธารณะที่หอประชุมเล็ก ม.ธรรมศาสตร จนกระทั่งเจา
หนาที่ของม.ธรรมศาสตรตองติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพื่อใหบริการกับผูคนที่สนใจ การเปดเวทีสาธารณะรับฟงปญหากลุมสมัชชาคนจนอาจ
ถือไดวาเปนชัยชนะยกแรกของคนจนและเปนครั้งแรกที่กลุมสมัชชาคนจนแตละฝายมีโอกาสขึ้นเวทีชี้แจงขอเท็จจริงปญหาที่ดิน ปาไมและ
เขื่อน พรอมหนาพรอมตากับตัวแทนของเจาหนาที่รัฐ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการกลางเปนผูสรุปประเด็นปญหาใหสาธารณชนรับทราบ เชน
กรณีปญหาการประกาศอุทยานทับที่ทํากินชาวบานในเขตผาแตม และแกงตะนะ จ.อุบลราชธานี และที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ตามมติ
ครม. 30 มิ.ย. 2541 สําหรับการโตตอบของภาครัฐยังคงยึดการปฏิบัติตามกฎหมายเปนสําคัญเชน นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมปา
ไม กลาววาไมเคยละเลยการบังคับใชกฎหมายไมวากับใครๆ โดยเฉพาะการอยูในเขตปาอนุรักษ "ผมยอมรับวากฎหมายตัวนี้ก็ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงเพราะสภาพธรรมชาติเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แตทั้งหมดตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ" ดานนายบัณฑร ออนดํา
ตัวแทนกรรมการกลางซึ่งคลุกคลีอยูกับปญหาดังกลาว กลับใหความเห็นสวนทางกับฝายรัฐอยางสิ้นเชิงวา รัฐไมไดพยายามแกปญหาที่เกิด
ขึ้นอยางจริงจัง
สําหรับปญหาเรื่องเขื่อน นายพรเทพ เตชะไพบูลย รมช. วิทยาศาสตรฯ ชี้แจงปญหาฝายราษีไศลและโครงการกอสรางฝายหัวนา
ขณะที่นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกฯ มารับฟงและชี้แจงปญหาเขื่อนปากมูล และนายอนุรักษ จุรีมาศ รมช. เกษตรฯ ที่ดู
แลกรมชลประทาน ใหขอเท็จจริงในปญหาที่เกิดขึ้น โดยกลุมสมัชชาคนจนที่ขึ้นเวทีนําเสนอขอมูลคือ น.ส.วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ นายภักดี
จันทเจียด และนางเพชร ขันจินดา พรอมทั้งตัวแทนคณะกรรมการกลาง นายยนต มุสิก คณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร นายศรีศักดิ์
วัลลิโภดม นักวิชาการ และนายบัณฑร ออนดํา
นายภักดี กลาวถึงความเดือนรอนจากการสรางเขื่อนสิรินธรดวยนํ้าตานองหนาวา โครงการดังกลาวไดทําลายชีวิต สังคมและ
ความเปนอยูของชาวบานมาตลอด บางคนตองเปนโสเภณี และคนคุยขยะในเมืองกรุง ฯลฯ โดยที่รัฐไมเคยเหลียวแลเลย "ผมอยากไดความ
เปนธรรม ชวยแกปญหาใหกับพวกผมดวย ผมไมเคยตองการเงิน ขอแตที่ดินทํากินครอบครัวละ 15 ไร ถาไดผมก็จะกลับบานกัน ซึ่งที่ผานมา
รัฐบาลของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไดตกลงแกปญหานี้ใหกับชาวบานแลว แตพอเปลี่ยนมาเปนรัฐบาลชุดนี้การแกปญหาทั้งหมดก็หยุดชะงัก
ทันที" เชนเดียวกัน นางเพชรกลาววา ไดรับความเดือนรอนจากการเวนคืนที่ดินทั้งที่ไมตองการ แตก็ตองยายออกจากที่ทํากิน โดยเมื่อไปอยูที่
ใหม ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะที่ดินทํากินไมได
บทสรุปของเวทีสาธารณะแหงนี้ แมวาไมมีผูใดคาดหวังวาเมื่อนําเสนอปญหาและชี้ใหเห็นอุปสรรคของการแกไขปญหาของตัว
แทนภาครัฐแลว การสิ้นสุดของปญหาจะอยูที่ใดก็ตาม แตทั้งฝายรัฐและฝายสมัชชาคนจนตางก็พึงพอใจกับการเริ่มตนครั้งแรก อยางนอยๆ
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ก็เปนการเสริมทักษะในการแกปญหาและดูแลปญหาในพื้นที่อยางใกลชิดของรัฐบาลและเปนบทเรียนในคราวตอไปวา ปญหาบางเรื่องหาก
รอจนถึงที่สุดก็ยากที่จะแกไข (กรุงเทพธุรกิจ 180843)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 ความเคลื่อนไหวการปรับราคานํ้ามันเดือน ส.ค.พุงเกิน 17 บาท
นายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กลาววา ปตท. ไดพยายามตรึงราคานํ้า
มันและแบกรับภาระการขาดทุนตั้งแตวันที่ 21 ก.ค.ที่ผานมา ทําใหคาการตลาดลดตํ่าลงจนเหลือ 25 สตางคตอลิตร ดังนั้น ในวันที่ 8 ส.ค.
2543 ปตท. และผูคานํ้ามันรายอื่นๆ จะปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค ทําใหนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับขึ้นเปนลิตรละ
16.49 บาท เบนซินออกเทน 91 ราคา 15.49 บาท และดีเซล 13.59 บาท ซึ่งถือไดวาเปนการทําลายสถิติราคานํ้ามันสูงสุดในประเทศไทยอีก
ครั้ง จากการปรับราคาครั้งนี้ทําใหคาการตลาดปรับจาก 25 สตางค เปน 56 สตางคตอลิตร ซึ่งยังอยูในชวงของการขาดทุนเหมือนเดิม เพราะ
ผูคานํ้ามันจะตองแบงคาการตลาดใหแกเจาของปมนํ้ามัน 45 สตางคตอลิตร ดังนั้น หากคํานวณเฉพาะตนทุนจริงๆ แลวราคานํ้ามันมีโอกาส
ปรับขึ้นอีก ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนการขนสง ตนทุนโรงงานอุตสาหกรรม และตนทุนคาไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย (กรุงเทพธุรกิจ
020843)
ตอมาวันที่ 23 ส.ค. 2543 บริษัทเอสโซและบริษัทคาลเท็กซ 2 ใน 5 ผูคานํ้ามันรายใหญของประเทศไดปรับราคาขายปลีกนํ้ามัน
ทุกชนิดขึ้นลิตรละ 30 สตางค ทําใหราคาขายนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับขึ้นเปนลิตรละ 17.09 บาท เบนซินออกเทน 91 ลิตรละ 16.09
บาท และดีเซลลิตรละ 14.19 บาท ทั้งสองบริษัทระบุวา ตนทุนการผลิตนํ้ามันไดเพิ่มจนไมสามารถรับภาระได คาการตลาดรวมอยูในสภาพ
ติดลบลิตรละ 40-50 สตางค รวมทั้งคาเงินบาทที่ออนตัวลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในวันที่ 25 ส.ค. 2543 ราคาก็ลดลงอีก 30 สตางค
ทําใหราคาขายนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับลดเหลือลิตรละ 16.79 บาท เบนซินออกเทน 91 ลิตรละ 15.79 บาท ขณะที่นํ้ามันดีเซลยังคง
อยูที่ 14.19 บาท การปรับตัวครั้งนี้ทําใหบริษัทเชลลตองแบกรับตนทุนเบนซินอยู 1.20 บาทตอลิตร (กรุงเทพธุรกิจ 260843)
ลาสุด ที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 มีมติเห็นชอบตามที่ ก.อุตสาหกรรมเสนอใหยกเลิกการเก็บเงินจากนํ้ามันดีเซลเขากอง
ทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงลิตรละ 25 สตางค สงผลใหราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลปรับลดลงในวันที่ 1 ก.ย. 2543 ลิตรละ 25 สตางค โดยให ปตท.
เปนผูนําในการลดราคาสงผลใหราคานํ้ามันดีเซลของปตท.และบางจาก ลดลงเหลือลิตรละ 13.64 บาท ขณะที่ผูคานํ้ามันรายอื่นอยูที่ลิตรละ
13.94 บาท ทั้งนี้ การยกเลิกการจัดเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันของนํ้ามันดีเซลถือเปนมาตรการชั่วคราวที่จะดําเนินการไปจนกวาราคาขายปลีก
นํ้ามันดีเซลจะลดลงมาอยูในระดับที่เหมาะสมจึงจะเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันอีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 010943)
3.1.2 ความเคลื่อนไหวเพื่อการแกไขปญหาราคานํ้ามันของภาครัฐและภาคประชาชน
- ครม. อนุมัติ 321 ลานบาทตอลมหายใจชาวประมงอีก 4 เดือน
นางรัตนา จงสุทธามณี รองโฆษกประจําสํานักนายกฯ แถลงวาที่ประชุม ครม. วันที่ 8 ส.ค. 2543 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่ใหเพิ่มวงเงินชวยเหลือเพื่อลดราคานํ้ามันใหกับชาวประมงอีก 321 ลาน
บาทตอไปอีก 4 เดือน ตั้งแตเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2543 เนื่องจากวงเงินเดิม 420 ลานบาทจะหมดลงสิ้นเดือนนี้ โดยเงินกอนใหมยังคงใชหลัก
เกณฑเดิมที่จะชดเชยราคานํ้ามันใหชาวประมงลิตรละ 3 บาท โดยเรือที่เขาขายรับความชวยเหลือเปนเรือขนาดเล็กความยาวไมเกิน 18
เมตร และเรือขนาดความยาวตํ่ากวา 14 เมตรนั้นจะตองจดทะเบียนในไทยและมีอาชญาบัตรทําการประมงดวย โดยตองมีหนังสือรับรอง
จากนายกสมาคมประมงทองถิ่นหรือจากกํานัน ผูใหญบาน เชื่อวาจะมีเรือเขารวมโครงการเพิ่มเปน 11,000 ลํา จากเดิมที่มี 5,400 ลํา ทั้งนี้
การอนุมัติวงเงินชดเชยสืบเนื่องมาจากการที่สมาคมประมงแหงประเทศไทยทําหนังสือขอใหรัฐบาลชวยชดเชยราคานํ้ามันใหเพราะราคานํ้า
มันชวงนี้พุงสูงขึ้นมาก วงเงิน 321 ลานบาทดังกลาว แบงเปนคาชดเชยราคานํ้ามัน 320 ลานบาท สวนอีก 1 ลานบาทเปนคาดําเนินการ
โดยแตละเดือนจะใชเงิน 80 ลานบาท คือชดเชยใหลิตรละ 3 บาท ปริมาณลําละ 2,700 ลิตรตอเดือน รวมเปนเงินชดเชยที่เรือแตละลําจะได
รับ 8,100 บาทตอเดือน (กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ 090843)
- นายกสมาคมประมงสุราษฎรฯประกาศใชนํ้ามันเถื่อน
ที่ จ.สุราษฎรธานี นายนพรัตน หนูชวย นายกสมาคมชาวประมง จ.สุราษฎรธานีเปดเผยวา การที่รัฐบาลไดผลักดันงบชวยเหลือ
เกษตรกรหรือ คจก. จํานวน 321 ลานบาท เพื่อชวยเหลือชาวประมงเนื่องจากราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาเพียงไมกี่เดือนนั้น เปนการ
กระทําที่เรียกไดวาขัดตาทับหรือเอาหนารอดไวกอน เพื่อไมใหชาวประมงเคลื่อนไหวมากกวา งบฯดังกลาวไมสามารถชวยเหลือชาวประมง
ไดมากนัก เปนการชวยไดเพียงบางสวนแคประมาณ 10 % เทานั้น และยอมรับวา เรือประมง จ.สุราษฎรธานี ขณะนี้ใชบริการนํ้ามันเถื่อนใน
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ราคาลิตรละ 10 บาท ถูกกวานํ้ามันปกติลิตรละ 3 บาทกวา เพราะหากไมใชบริการนํ้ามันดังกลาว เรือประมงก็อยูไมได ประกอบกับจะหันไป
ใชบริการนํ้ามันประเทศเพื่อนบาน อยางประเทศมาเลเซีย ก็ไกลเกินไป ไมเหมือนจังหวัดที่อยูทางภาคใตตอนลาง เชน จ.ปตตานี นราธิวาส
ที่สามารถใชบริการนํ้ามันในประเทศเพื่อนบานไดอยางงายดาย และถูกกวานํ้ามันในประเทศไทยหลายบาท (สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 090843)
-กพช. ชวยประมงซื้อดีเซลถูก 3 บาท
นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววาที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 มีมติอนุมัติใหหนวยราชการ
หรือสถานีบริการเอกชนสามารถใหบริการขายนํ้ามันในระยะเกินกวา 12 ไมลทะเลไดโดยไมเสียภาษี ทั้งนี้ พื้นที่นอกนานนํ้าไทยตั้งแต 1324 ไมลทะเล ยังถือเปนพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงอนุญาตใหเอกชนเปดสถานีบริการนํ้ามันพิเศษแกเรือประมงชาย
ฝงได โดยอาจใหมีผูใหบริการประมาณ 20 สถานี แตมีขอแมวา หามนํานํ้ามันราคาถูกดังกลาวขึ้นมาใชบนฝง โดย ปตท.ระบุวา อีก 1 เดือน
จะเริ่มโครงการนี้ได ซึ่งนํ้ามันราคาถูกสวนนี้ไมตองเสียภาษีหรือสงเงินเขากองทุนนํ้ามัน "ปตท.จะยกเวนเงินคาการตลาดแกสถานีนํ้ามันนอก
ชายฝง 60 สตางคตอลิตร รวมถึงราคานํ้ามันที่ไมเสียภาษีจะถูกกวาปกติ 3 บาทตอลิตร รวมแลวชาวประมงจะซื้อนํ้ามันไดราคาถูกกวาปกติ
3.60 บาทตอลิตร ทําใหราคานํ้ามันดีเซลจะขายอยูที่ประมาณ 10-11 บาทเทานั้น และมาตรการนี้จะเปนมาตรการถาวรหลังจากใชเงิน คชก.
321 ลานบาทไปแลว 3 เดือน" (กรุงเทพธุรกิจ 010943)
-บีบไทยออยลลดราคาหนาโรงกลั่นได 1 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรม กลาววาที่ประชุม กพช. วันที่ 16 ส.ค. 2543 มีมติให ปตท. ไปหารือกับโรงกลั่นนํ้ามัน
ไทยออยลในฐานะผูถือหุนใหญเพื่อขอปรับลดราคา ณ โรงกลั่นลง เพื่อใหสวนตางของราคานํ้ามันดิบกับราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่ตางกันถึง 12 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลลดลง ซึ่งจะทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศลดลงไปดวย ตอมานายจุลจิตต บุณยเกตุ กรรมการอํานวยการ
ไทยออยลกลาววา ไทยออยลยอมลดราคา ณ โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลลง 1 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งจะมีผลทันทีโดยจะทําใหราคาขาย
ปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปชะลอการปรับราคาขึ้น สวนจะปรับลดนานเพียงใดขึ้นอยูกับราคาขายปลีกในประเทศเปนหลัก หากราคามีแนวโนมลด
ลงก็จะพิจารณายกเลิกมาตรการดังกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 170843) นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 มอบให ก.อุตสาหกรรม
สั่งการให ปตท. ไปหารือกับโรงกลั่นไทยออยล ถึงความเปนไปไดในการปรับลดคาการกลั่นลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรึงราคาขายปลีกนํ้ามัน
สําเร็จรูปตอไป (กรุงเทพธุรกิจ 010943)
-ใชคูปองชดเชยนํ้ามันรถบรรทุกลิตรละ 1.20 บาท
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม กลาววา ที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 ไดอนุมัติที่จะชดเชยราคานํ้ามันดีเซลใหผู
ประกอบการรถบรรทุกลิตรละ 1.20 บาท ในปริมาณ 40 ลิตรตอคันตอวัน หรือประมาณคันละ 48 บาทตอวัน เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
และจะเลิกมาตรการนี้ หากราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลตํ่ากวาลิตรละ 12 บาท โดยการชดเชยราคานํ้ามันดีเซลใหกับรถบรรทุกจะทําในรูป
แบบการออกคูปองโดยกรมการขนสงทางบกและขนสงจังหวัด เพื่อใหผูประกอบการรถบรรทุกนําคูปองไปเติมนํ้ามันกับสถานีบริการนํ้ามัน
ของ ปตท. ที่กระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 สถานี จากนั้นสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท.จะนําคูปองดังกลาวมาเรียกเงินคืนจาก ปตท. ทั้ง
นี้ มาตรการชดเชยราคานํ้ามันดีเซลดังกลาว คํานวณจากปริมาณรถบรรทุกที่จดทะเบียน 72,609 คัน คิดเปนเงินที่รัฐบาลตองชดเชยวันละ
35 ลานบาท หรือเดือนละ 104.6 ลานบาท และหากคํานวณในระยะเวลา 3 เดือน รัฐบาลจะตองชดเชยคานํ้ามันเปนเงิน 303.7 ลานบาท
(กรุงเทพธุรกิจ 010943)
3.1.3 ขอเสนอเพื่อการแกไขปญหานํ้ามันราคาแพง
-แกนํ้ามันตองหันไปคบ "มาเลย"
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีต รมต.คลังและประธานบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด มหาชน (ปตท.สผ.) ให
สัมภาษณผูสื่อขาวเกี่ยวกับสถานการณดานราคานํ้ามันวา ยังมีมาตรการอีกหลายอยางที่สามารถนํามาใชบรรเทาภาระและผลกระทบจาก
แนวโนมราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องได และเสนอใหรัฐบาลพิจารณาเปนแนวทางบรรเทาผลกระทบตอประชาชน ประกอบไป
ดวยมาตรการ 4 ประการ คือ
1) คงสภาพการชวยเหลือและชดเชยภาระราคานํ้ามันเฉพาะกลุม เชน กลุมประมง ตอไป และหากสามารถขยายไปยังกลุม
เกษตรกรอื่นที่ตองประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าอยางมากไดก็ควรทํา 2) ปรับกลไกในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและราคาใหเปนระบบ
อัตโนมัติ โดยไมตองจัดตั้งกองทุนพยุงราคานํ้ามันหรือกองทุนนํ้ามัน 3) ยกเลิกการใชราคาอางอิงในตลาดสิงคโปร ซึ่งมีฐานะเปนประเทศผู
สงออก ขณะที่ไทยมีฐานะเปนผูนําเขาที่เสียเปรียบอยูแลว โดยเฉพาะในกรณีที่ราคานํ้ามันดิบลดลง แตนํ้ามันสําเร็จรูปกลับไมลดราคาลง
เพราะหันไปลดกําลังการผลิตเพื่อใหราคาสูงขึ้น แมเรื่องนี้จะตําหนิสิงคโปรไมได แตรัฐบาลควรพิจารณาวา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน
ตางก็มีนํ้ามันดิบ เหตุใดจึงไมอางอิงราคาในประเทศเหลานี้ พรอมตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสวนตางของกําไร ระหวางนํ้ามันดิบที่นําเขามาใน
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ราคาประมาณ 27 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลกับนํ้ามันสําเร็จรูปที่กลั่นแลวมีราคา 40 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลที่รัฐบาลอางวาไมสามารถยื่น
มือเขาแทรกแซงใหบริษัทนํ้ามันลดกําไรสวนตางไดนั้น เปนเรื่องนาแปลกใจวาเหตุใดรัฐบาลจึงกํากับบริษัทนํ้ามันไมได ไมวาจะเปน ปตท.
ไทยออยล บางจาก เชลล เอสโซ หรือคาลเท็กซ ที่รัฐบาลถือหุนใหญอยู และ 4) รัฐบาลควรหันไปเจรจาความรวมมือทางการคากับรัฐบาลมา
เลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น และหารือในโครงการความชวยเหลือดานการคานํ้ามันใหแกไทย ไมใชผูกขาดซื้อจากสิงคโปร
เพียงแหงเดียว (ไทยรัฐ 180843)
นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวเพื่อการแกไขปญหานํ้ามันราคาแพงของภาครัฐในเดือนส.ค.สรุปไดดังนี้ 1) แสวงหาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก เชน การผลิตเอธานอลเพื่อผสมในนํ้ามัน 2) การลดคุณภาพการผลิตนํ้ามัน 3) การประหยัดพลังงานโดยการหยุดใช
รถยนต 1 วัน หันไปใชรถโดยสารประจําทางมากขึ้น
สําหรับการเคลื่อนไหวเพื่อการลดคุณภาพการผลิตที่นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรม เคลื่อนไหวใหลดคุณภาพการผลิต
นํ้ามันดีเซล โดยการปรับเพิ่มจุดกลั่นและการเพิ่มคากํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการลดตนทุนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามัน
นั้น นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา "ที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 เห็นวาเปนมาตรการที่ไมเหมาะสม
ในเวลานี้ จึงให ก.วิทยาศาสตรฯศึกษาผลกระทบกอน กพช.รับทราบความเห็นทางเทคนิคของก.อุตสาหกรรมเทานั้น แตระดับนโยบายไม
เห็นชอบดวย" (กรุงเทพธุรกิจ 010943)
3.1.4 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานไฟฟา
- โพลเอแบคชีค้ นกรุงไมเห็นดวยขึ้นคาไฟฟา
สํานักวิจัยเอแบคโพล ม.อัสสัมชัญ สํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯจํานวน 1,455 ตัวอยางตอทาทีของรัฐบาลที่จะขึ้นคาไฟ
ฟา ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 7-8 ส.ค. 2543 ปรากฏวากลุมตัวอยางรอยละ 83.9 ยืนยันวาไมเห็นดวยกับมาตรการขึ้นคาไฟฟาของรัฐบาล
โดยสวนใหญใหเหตุผลวา เศรษฐกิจยังไมดี คาครองชีพของประชาชนสูงและคาไฟฟาในปจจุบันก็สูงอยูแลวเปนการเพิ่มภาระใหกับประชา
ชนและทําใหเดือดรอนมากขึ้น อีกทั้งประชาชนมีรายไดตํ่าอยูแลว รัฐบาลควรหามาตรการอื่นที่จะชดเชยคาใชจายของรัฐมากกวาผลักภาระ
ใหประชาชนแบบนี้ สวนที่เห็นดวยมีเพียงรอยละ 7.5 เทานั้น (กรุงเทพธุรกิจ 100843)
- กพช. อนุมัติใหปรับคาเอฟที 3 สต.ตอหนวยระหวาง ส.ค.-พ.ย.
นายเมตตา บันเทิงสุข รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ปรับสูตรคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) เปดเผยหลังการประชุม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2543 วาที่ประชุมมีมติใหปรับคาเอฟทีเพิ่มขึ้น 3 สตางคตอ
หนวย โดยจะมีผลเรียกเก็บในเดือน ส.ค.- พ.ย. 2543 นี้ จากเดิม 61.52 สตางคตอหนวยเพิ่มเปน 64.52 สตางคตอหนวย ทั้งนี้คาไฟฟาเฉลี่ย
ที่เรียกเก็บจากประชาชนจะเพิ่มขึ้นจากหนวยละ 2.29 บาทเปน 2.32 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.31% เปนสวนของผูใชไฟบานที่อยูอาศัยขนาดเล็ก
ซึ่งมี 8.6 ลานราย หรือ 65% ของผูใชไฟฟาทั้งหมด ซึ่งมีการใชไฟเฉลี่ย 65 หนวยตอเดือน ที่จะตองจายคาไฟเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 1.95
บาท สวนผูประกอบการอุตสาหกรรมจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น โดยหากใชไฟ 500 หนวยตอเดือน ก็จะมีภาระเพิ่มขึ้น 15 บาทตอเดือน
หากใชไฟ 1,000 หนวย ตองจายเพิ่ม 30 บาทตอเดือน และถาใช 3,000 หนวย ก็ตองจายเพิ่มอีก 90 บาทตอเดือน
การปรับคาเอฟทีครั้งนี้ เปนเพราะ กฟผ.มีตนทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มในชวง 4 เดือนที่ผานมา คือ นํ้ามันเตามีตนทุนเพิ่ม
ขึ้น 77 สตางคตอลิตร นํ้ามันดีเซล 36 สตางคตอลิตร กาซธรรมชาติ 4-23 บาทตอลานบีทียู โดยการปรับคาเอฟทีครั้งนี้ คํานวณบนพื้นฐาน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ 42 บาทตอดอลลารสหรัฐ ซึ่ง กฟผ.ไดเสนอปรับคาเอฟที 2 ระดับ คือ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 41 บาทตอดอลลาร
สหรัฐ ตองปรับคาเอฟที 5.77 สตางค ถาอัตราแลกเปลี่ยนที่ 42 บาท คาเอฟทีปรับขึ้น 6.5 สตางคตอหนวย
นายเฉลิมชัย รัตนรักษ ผูชวยผูวาการ กฟผ. กลาววา การปรับคาเอฟทีครั้งนี้ กฟผ.ยังตองแบกรับภาระอยูอีก 3.5 สตางคตอ
หนวย หรือประมาณ 1,000 ลานบาท เนื่องจากตนทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องในชวง 4 เดือนที่ผานมาคือเดือน พ.ค. มีภาระ 7,600 ลาน
บาท เดือน มิ.ย. 8,000 ลานบาท เดือน ก.ค. 8,100 ลานบาท และเดือน ส.ค. เพิ่มเปน 9,500 ลานบาท ซึ่ง กฟผ.จะมีรายไดจากการปรับคา
เอฟที 3 สตางคตอหนวยนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 300 ลานบาทตอเดือน (กรุงเทพธุรกิจ 120843)
อนึ่ง นายเทียนไชย จงพีรเพียร ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาความตองการใชไฟฟา เปดเผยวาในเดือน ธ.ค.นี้วา จะตองมี
การปรับคาเอฟทีเพิ่มขึ้นอยางแนนอน แตคาดวาจะไมเกิน 10 สตางคตอหนวย จากตนทุนดานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเปนหลัก เพราะแนวโนม
ราคานํ้ามันจะยังทรงตัวอยูในระดับสูงกวาชวงเดียวกันของหลายปที่ผานมา เนื่องจากความตองการใชนํ้ามันในสหรัฐและยุโรปสูงขึ้น และ
กลุมประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามัน (โอเปก) ยังรวมตัวกันได ทําใหยังสามารถรักษาระดับราคานํ้ามันใหสูงอยูตอไป โดยราคานํ้ามันดิบจะ
ยังอยูในระดับ 25-29 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลสงผลใหราคานํ้ามันเตาที่ กฟผ.นํามาใชในการผลิตไฟฟาประมาณ 10% ของการใชเชื้อเพลิง
ทั้งหมดจะมีราคาไมตํ่ากวา 24 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล (กรุงเทพธุรกิจ 05,280843)
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3.1.5 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานกาซ
- รัฐจนแตมปลอยแอลพีจีขึ้น 7 บาท เลือกอุมผูใชในครัวเรือนแคสิ้นป
นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลนโยบายพลังงาน เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) วันที่ 16 ส.ค. 2543 มีมติยกเลิกการชดเชยราคากาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ที่ใชเปนเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรมและรถยนต โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 2543 นี้ เปนตนไป มติดังกลาวสงผลใหภาคอุตสาหกรรมและผูใชรถที่ใชกาซแอลพีจี
ตองแบกรับภาระราคาสูงขึ้นกก.ละ 7 บาท จากเดิมซึ่งเปนราคาที่รัฐชดเชยให ทั้งนี้ ปจจุบันการใชกาซแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรมและรถ
ยนตคิดเปน 25% ของปริมาณการใชกาซแอลพีจีของประเทศ แมวารัฐจะยกเลิกการชดเชยกาซแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรมและผูใชรถยนต
ก็เชื่อวาราคาแอลพีจีที่ปรับสูงขึ้นจะยังตํ่ากวาราคานํ้ามันในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหเงินกองทุนไหลออกลดลงจากเดิมเดือนละ 1,000 ลานบาท
เหลือเพียง 700 กวาลานบาท เมื่อเทียบกับเงินไหลเขาของกองทุนเดือนละ 600 ลานบาท ถือวาเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกัน
สําหรับผูใชกาซแอลพีจีภาคครัวเรือนซึ่งถือเปนกลุมคนสวนใหญที่ใชกาซแอลพีจีนั้น รัฐบาลยังคงใชนโยบายตรึงราคาขายปลีก
ตอไปจนถึงสิ้นปนี้
โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในการเพิ่มการจัดเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจากผูคานํ้ามันเพิ่มอีกในจังหวะที่
เหมาะสมเพื่อทําใหกองทุนมีฐานะทางการเงินดีขึ้น ทั้งนี้โดยเพิ่มการจัดเก็บเงินจากผูคานํ้ามันดีเซลอีกลิตรละ 25 สตางค และนํ้ามันเบนซิน
ลิตรละ 5 สตางค คาดวาจะมีเงินเขากองทุนประมาณเดือนละ 230 ลานบาท สวนการเก็บเงินเขากองทุนจะเริ่มขึ้นเมื่อใดนั้น ขึ้นอยูกับราคา
ขายปลีกนํ้ามันในประเทศวาจะปรับลดลงในระยะใด โดยรัฐบาลมีเปาหมายเพื่อไมใหผูใชนํ้ามันตองแบกรับภาระราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น
สําหรับผูที่นํากาซแอลพีจีไปจําหนายนอกประเทศตามแนวชายแดนตางๆ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจันทบุรี-ตราด ที่ประชุมเห็น
วาผูที่จะสามารถจําหนายกาซไดจะตองเปนผูคาตามมาตรา 6 แหงพ.ร.บ.นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 เทานั้น ดังนั้นจึงมีมติใหเรียกเงินชดเชย
กาซแอลพีจีคืนในสวนที่มีการสงออก ในรายที่ไมไดเปนผูคามาตรา 6 เพื่อเปนการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุม
ยังมีมติใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ไปหาแนวทางขยายระบบทอสงกาซใหครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมและขยายการใช
กาซซีเอ็นจีหรือกาซธรรมชาติอัดเหลว ในภาครถยนตและในอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรดีเซล (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ,ไทยโพสต 170843)
อยางไรก็ตาม นายเมตตา บันเทิงสุข รักษาการเลขาธิการ กพช. กลาววา ที่ประชุม กพช. วันที่ 31 ส.ค. 2543 มีมติที่จะยังคงชด
เชยราคากาซแอลพีจีในสวนของภาคอุตสาหกรรม และที่ใชในรถยนตตอไปอีกระยะหนึ่ง ถือเปนการทบทวนมติ กพช. ครั้งที่ผานมา และที่
ประชุมยังรวมกันกําหนดกติกาวาหากจะมีการปรับราคาแอลพีจีในครั้งตอไป ควรจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งระบบ ไมควรแยกการพิจารณา
เปนรายภาคและเห็นวา การปรับราคากาซแอลพีจีควรทยอยปรับขึ้นไตรมาสละ 10% แตจะทําไดตอเมื่อราคาแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวลด
ลงในระดับที่เหมาะสม และขณะนี้สถานะของกองทุนมีเงินคงเหลืออยู 1,800 ลานบาท แตมีหนี้สินคางชําระกับผูคากาซในสวนของเงินชด
เชยราคาแอลพีจีสูงถึง 2,000 ลานบาท สงผลใหสถานะของกองทุนสุทธิติดลบกวา 200 ลานบาท สวนการชะลอการจายเงินชดเชยแอลพีจี
ใหกับผูคากาซนั้น กองทุนนํ้ามันคงจะชะลอไดเฉพาะ ปตท.เพียงรายเดียว ซึ่งเปนผูคากาซรายใหญที่มีสวนแบงทางการตลาดกวา 80% จึง
เชื่อวา กองทุนนํ้ามันจะยังมีความสามารถในการตรึงราคาแอลพีจีไดจนถึงปลายปนี้อยางแนนอน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดเรงรัดให ปตท.ใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรมใน 3 สวน คือ 1. แผนระยะสั้นให
ปตท.เรงขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติที่เติมในรถยนตจากปจจุบันที่มีอยู 3 สถานีออกไปใหทั่วถึง 2. ให ปตท.เปนผูออกคาใชจายในการ
ติดตั้งอุปกรณในการใชกาซเอ็นจีวีในรถแท็กซี่ในโครงการนํารอง 100 คัน ใชเงินลงทุน 4 ลานบาท และเพิ่มเปน 1,000 คัน ใชเงินลงทุน 40
ลานบาท ซึ่งจะสามารถลดการใชนํ้ามันเบนซินลง 1.8 ลานลิตรตอป 3. ขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติเปน 38 สถานี ภายในป 2549 ซึ่ง
จะสามารถลดการใชนํ้ามันดีเซลได 1 ลานลิตรตอป และสามารถลดการใชนํ้ามันเบนซินได 73 ลานลิตรตอป โดยให ปตท. ไดรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษพลังงาน และเห็นควรปรับลดราคาขายกาซเอ็นจีวีลง ใหเหลือ 50% ของนํ้ามันดีเซล เพื่อทําใหราคากาซเอ็น
จีวีถูกกวาแอลพีจี เพื่อใหผูใชรถยนตหันมาใชกาซเอ็นจีวีมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 010943)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 นํ้ามันแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ป
ความเคลื่อนไหวราคานํ้ามันโลกเดือน ส.ค. ราคานํ้ามันปรับสูงขึ้นและยังคงทะยานสูงขึ้นตอเนื่อง โดยราคาที่ตลาดลอนดอนแตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปหลังสงครามอาวเปอรเซีย ราคานํ้ามันดิบเบรนททะเลเหนือสําหรับสงมอบเดือน ก.ย. ที่ตลาดลอนดอนพุงไปแตะที่
32.80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลกอนที่จะลดลงมาปดตลาดวันที่ 15 ส.ค. 2543 ที่ 32.15 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลสวนราคานํ้ามันที่ตลาด
นิวยอรกลดลง 27 เซนต ปดตลาดที่บารเรลละ 31.67 ดอลลารสหรัฐ ผูคาในตลาดระบุวา สาเหตุสําคัญอีกประการที่ทําใหราคานํ้ามันดิบสูง
ขึ้นเปนผลมาจากคําพูดของประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ แหงเวเนซุเอลา ในฐานะประธานกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) ที่ประกาศอยาง
ชัดเจนระหวางตระเวนเยือนประเทศสมาชิกวา โอเปกตองการรายไดจากการขายนํ้ามันเพื่อไปหนุนเศรษฐกิจภายในประเทศและไมตองการ
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ใหราคานํ้ามันลดลงจากระดับปจจุบัน และกลาววาซาอุดีอาระเบียซึ่งเปนประเทศผูผลิตนํ้ามันรายใหญที่สุดในโลกยังคงยึดมั่นเพดานการ
ผลิตของกลุมโอเปกอยางเครงครัดทั้งที่เคยประกาศวาจะผลิตนํ้ามันเพิ่มขึ้นอีกวันละ 5 แสนบารเรลเพื่อกดราคานํ้ามันในตลาดโลกใหลดลง
แตขณะนี้ ยังไมมีปริมาณนํ้ามันดังกลาวเขาสูตลาด ซึ่งรัฐมนตรีนํ้ามัน 11 ชาติสมาชิกของโอเปกจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 10 ก.ย. 2543
ที่กรุงเวียนนา เพื่อรวมหารือกําหนดโควตาการผลิตใหม
-ตางประเทศเล็งนํ้ามันทะยาน 40 ดอลลลารสหรัฐ/บารเรล
นายลีโอ ดรอลาส หัวหนาฝายเศรษฐศาสตรของศูนยวิจัยพลังงานระหวางประเทศ (ซีจีอีเอส) ใหความเห็นจากกรุงลอนดอนวา
ราคานํ้ามันดิบในตลาดไนเม็กซอาจพุงขึ้นถึงระดับ 40 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และ 35 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในตลาดลอนดอนภายใน
สิ้นปนี้ หากกลุมโอเปกไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการเพิ่มเพดานการผลิตในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 ก.ย. นี้ อยางไรก็ตาม นาย
ดรอลาสคาดการณวา โอเปกจะตัดสินใจเพิ่มกําลังผลิตอยางนอยที่สุดอีก 500,000 บารเรลตอวัน ขณะที่นายแอนดรูว ฮารทรี หัวหนาแผนก
บริหารความเสี่ยงตลาดโภคภัณฑของรอยัล แบงก ออฟ สก็อตแลนด กลาววา ราคานํ้ามันดิบในลอนดอนจะแตะ 35 ดอลลารสหรัฐตอบาร
เรลในอีก 1-2 เดือนขางหนา ขณะที่นายปเตอร จีนอกซ นักวิเคราะหของซาโลมอน สมิธ บารนียมองวา อัตราเฉลี่ยของนํ้ามันดิบนอรธเบรนต
จะอยูที่ 27.25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในชวงที่เหลือของปนี้จาก 18.03 ดอลลารสหรัฐในปที่ผานมา (กรุงเทพธุรกิจ 170843)
-นํ้ามันทะลุ 33 ดอลลารตอบารเรล
ความเคลื่อนไหวราคานํ้ามันดิบในตลาดนิวยอรก เมอรแคนไทล เอ็กซเชนจ (ไนเม็กซ) ปดตลาดวันที่ 30 ส.ค. 2543 พุงสูระดับสูง
สุดในรอบ 5 เดือน แมซาอุดีอาระเบีย ประเทศผูสงออกนํ้ามันรายใหญที่สุดในโลก แจงวา จะเรงหารือเพื่อใหไดขอตกลงเพิ่มการผลิตนํ้ามัน
รวมกับสมาชิกกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน หรือโอเปกแลวก็ตาม สวนราคานํ้ามันดิบเวสต เท็กซัส อินเตอรมีเดียต ทะเลเหนือ เมื่อปดตลาด
ลอนดอนสูงขึ้น 62 เซนต ไปอยูที่ระดับ 31.98 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
สวนกลุมชาวประมงในฝรั่งเศส ที่ประทวงปดอาว และทางเขาออกของอุโมงค "แชนแนล ทันแนล" ไดยุติการปดกั้นแลวเมื่อวันที่
31 ส.ค. 2543 โดยพวกเขาไดถอยรถบรรทุกที่จอดขวางเสนทางจราจร 8 เลน บริเวณทาเรือใหรถบรรทุกสามารถเคลื่อนเขาไปในบริเวณทา
เรือไดหลัง ก.เกษตรฯของฝรั่งเศสใหคํามั่นวาจะลดภาษีและคาธรรมเนียมการใชทาเรือเพื่อชวยลดตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้นจากราคานํ้ามันที่
แพงขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 010943)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปนเอกฉันท 11 ตอ 0 กรณี พล.ต.สนั่น แจงเท็จบัญชีทรัพยสิน ทําให
พรรคปชป.ตองหาเลขาธิการพรรคคนใหม เบื้องตนไดรักษาการณเลขาธิการพรรคแลว
วันที่ 9 ส.ค.2543 มีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายประเสริฐ นาสกุล ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนประธาน
เพื่อพิจารณาคดีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ยื่นแสดงบัญชีทรัพยสิน-หนี้สินเปนเท็จ เปนครั้งสุดทาย (มติชน
100843) ซึ่งกอนหนานี้ (8 ส.ค.2543) มีขาวการประชุมพิจารณาของคณะตุลาการในเรื่องนี้ไดรับการตีพิมพใน น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจโดยมี
สาระสําคัญวาศาลรัฐธรรมนูญสรุปความเห็นวาพล.ต.สนั่น แจงบัญชีทรัพยสินเปนเท็จ โดยไมเชื่อวาพล.ต.สนั่นกูเงินจากบริษัท เอเอเอส ออ
โต เซอรวิส จริง (ไทยโพสต 100843)
อยางไรก็ตาม ทายที่สุดวันที่ 10 ส.ค.2543 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอกฉันท11 : 0 ขาดนายโกเมน ภัทรภิรมย ตุลาการศาลรัฐ
ธรรมนูญที่สงหนังสือลาปวยเพียง 1 ทานที่ไมไดลงมติดวย วาพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน แสดงบัญชีทรัพยสิน-หนี้สินเปนเท็จ สวนพล.ต.สนั่น
ไดออกแถลงการณหลังทราบผลการลงมติวายอมรับคําวินิจฉัย อางวาไมไดโกงแตเปนความผิดพลาดทางบัญชี และยังไดสงหนังสือลาออก
จากตําแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตยอีกดวย หลังจากที่ไดลาออกจากตําแหนงการเมืองประกอบดวยตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี รัฐ
มนตรีมหาดไทย และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอนหนานี้แลว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอดิศร เพียงเกษ อดีตส.ส.พรรคความหวังใหม บอกวานายชวน หลีกภัย ควรแสดงสปริตดวยการลาออกดวย
เนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นเปนเรื่องของพรรคประชาธิปตย (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต, สยามรัฐ 110843) นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวขององค
กรประชาธิปไตยในวันที่ 11 ส.ค. 2543 ทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย นายกฯและหัวหนาพรรคประชาธิปตย
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เนื่องจากครั้งที่ฝายคานอภิปรายไมไววางใจพล.ต.สนั่น ในวันที่ 15 ธ.ค. 2542 นั้นมีประเด็นเงินกู 45 ลานนี้ดวย ซึ่งคําชี้แจงของพล.ต.สนั่นก็
ไมใหความชัดเจนแตอยางไร แตรัฐบาลอาศัยคะแนนเสียงขางมากลงมติใหความไววางใจ นายกฯชวนในฐานะผูนําฝายบริหารจึงควรแสดง
ความรับผิดชอบ แตนายกฯชวน แยงวาเปนเรื่องสวนตัว (ไทยโพสต 120843)
สํานักขาวตางประเทศคือ AFP วิจารณคดีนี้วาเปนการลางภาพลักษณการเมืองไทยภายใตระบบอุปถัมปที่ครอบงําการเมืองไทย
มาหลายศตวรรษ และเปนกาวสําคัญของการกําจัดระบบฉอราษฎรบังหลวง นอกจากนี้ยังพิสูจนความสามารถขององคกรตรวจสอบทางการ
เมืองวาจะทํางานไดอยางอิสระและเอาจริงเอาจังเพียงใด อยางไรก็ตาม คดีดังกลาวจุดประกายความหวังการปฏิรูปการเมืองของคนไทยขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง (มติชนสุดสัปดาห 140843)
การลาออกจากตําแหนงของพล.ต.สนั่น ทําใหพรรคประชาธิปตยตองเลือกสรรเลขาธิการพรรคกันใหม ซึ่งความเคลื่อนไหวใน
พรรคประชาธิปตยในเรื่องนี้ เชนนายกฯชวน กลาววาคนที่เหมาะสมคือนายบัญญัติ บรรทัดฐาน แตเกรงจะมีขอครหาวาเปนพรรคใต สวน
ส.ส. อีสาน เคลื่อนไหวตองการใหนายนิพนธ พรอมพันธุ เพื่อผลการเลือกตั้งในภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังมีการเสนอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อีกดวย แตไดรับการปฏิเสธจากเจาตัว อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร รองเลขาธิการพรรค ซึ่งกลาวกันวา
เปนคนของ พล.ต. สนั่นเอง ไดรับการลงมติเปนรักษาการณเลขาธิการพรรคไปจนถึงวันที่ 17 ก.ย.2543 ซึ่งกําหนดเปนวันประชุมใหญของ
พรรคประชาธิปตยเพื่อเลือกตั้งเลขาธิการคนใหม โดยหัวหนาพรรคจะเปนผูเสนอรายชื่อบุคลลที่เหมาะสมจํานวน 3 คน และใหที่ประชุม
ใหญคัดเลือกเพียง 1 คน (กรุงเทพธุรกิจ110843,ไทยโพสต 11,160843, สยามรัฐ 16,180843, มติชนสุดสัปดาห 210843)

1.2 จาก 5 พรรคเอ็สเอ็มอี มาเปน 6 พรรครวมรัฐบาล จับมือฮั้วกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
สัญญา "ไมสาดโคลน-ชิงพื้นที่" แตอนาคตอาจเพิ่มอีก 2-3 ขั้ว
สถานการณการเมืองที่กดดันรัฐบาลทั้งจากกลุมสมัชชาคนจน กลุมองคกรเพื่อประชาธิปไตยและองคกรพันธมิตร 169 องคกร ที่
ปกหลักเรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา ผสมผสานกับการเรียกรองใหแกปญหาคนจนดวยวิธีการตางๆ ทําใหนายกฯชวน หลีกภัย ตัดสินใจเขา
รวมประชุมพรรครวมรัฐบาลในวันที่ 4 ส.ค. 2543 หลังจากที่ไมเขารวมประชุมกอนหนานี้มา 2 ครั้งแลว โดยแกนนําพรรคประชาธิปตยคน
หนึ่งใหความเห็นวา นายกฯชวนจะเขารวมประชุมดวยเนื่องจากไมตองการใหเกิดภาพออกมาวามีการจับขั้วการเมืองใหมของพรรคเอสเอ็มอี
ตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากผลการประชุมครั้งหลังสุด พรรคชาติไทยซึ่งเปนเจาภาพนั้น ไดกลายเปนแกนนําพรรคขนาดกลางหรือเอสเอ็มอี รวม
พันธมิตร 5 พรรคเขาดวยกันยกเวนพรรคประชาธิปตยซึ่งนายกฯชวนไมไดเขารวมประชุม (กรุงเทพธุรกิจ 020843)
ผลการประชุมพรรครวมรัฐบาลในวันที่ 4 ส.ค.2543 ที่โรงแรมสยามซิตี มีพรรคชาติพัฒนาเปนเจาภาพ ผูเขารวมประชุมประกอบ
ดวย นายกร ทัพพะรังสีหัวหนาพรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา นายชวน หลีกภัย นายกรมต. และหัว
หนาพรรคประชาธิปตย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน ซึ่งขณะนั้นยังไมไดลาออกจากตําแหนงเลขาธิการพรรคประชา
ธิปตย นายประภัตร โพธสุธน นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนําพรรคชาติไทย พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ หัวหนาพรรคราษฎร นายมั่น พัธโนทัย
เลขาธิการพรรคราษฎร นายพินิจ จารุสมบัติ หัวหนาพรรคเสรีธรรม นายเอกภาพ พลซื่อ เลขาธิการพรรคและนายไชยา สะสมทรัพย รองหัว
หนาพรรคเอกภาพ ทั้งนี้นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทยและนายเนวิน ชิดชอบ เลขาธิการพรรคเอกภาพ ติดภารกิจในจังหวัด
ของตน
หลังจากการกลาวขอความรวมมือในดานตางๆ จากพรรครวมรัฐบาลแลว ไดมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคะแนนเสียงของรัฐ
บาลกันวาขณะนี้มี 220 เสียง แตคราวหนาคงจะไมพอ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน จากพรรคประชาธิปตย ระบุวาตองเปน 280-300 เสียงจึง
จะผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกันได ซึ่งหากถึงตรงนั้นใครจะเปนนายกฯคอยมาวากัน และเมื่อรวมตัดสินใจเปนพันธมิตร 6 พรรคแลวเมื่อมีการ
เลือกตั้งเกิดขึ้น พื้นที่ใดพรรคใดมีเสียงดีก็ใหพรรคนั้นไปเลยจะไมมีการโจมตีใสรายปายสีกัน
นายกร ทัพพะรังสี กลาววา พรรครวมรัฐบาลจะยังไมไปไหน เพราะถือวาเปนความผูกพันในการที่ตองทํางานรวมกัน ขณะที่นาย
สุวัจน ลิปตพัลลภ กลาววา การหารือดังกลาวยังไมถึงขั้นที่จะจับมือเปนพันธมิตรเขาดวยกันและในอนาคตอาจจะเห็นการจับมือเพิ่มกันอีก
2-3 ขั้วดวย สวนนายกฯชวน บอกวาตองการใหกฎหมายงบประมาณและกฎหมายเลือกตั้งผานสภาไปกอน เมื่อผานแลวจะประชุมพรรค
รวมรัฐบาลและกําหนดวันยุบสภากันอีกครั้ง (ไทยโพสต 050843, กรุงเทพธุรกิจ 05,070843)
ขณะเดียวกันดานนอกบริเวณหนาโรงแรม มีการชุมนุมของคณะกรรมการองคกรประชาชนอีสานจํานวน 20 กวาคน แตงชุดดํา ชู
ปายที่เขียนขอความวา "หยุดเผด็จการรัฐสภา" ขอยื่นจดหมายเปดผนึกตอแกนนําพรรครวมรัฐบาล แตเจาหนาที่ตํารวจไมใหเขาและไมมีผูใด
ออกมารับหนังสือ (ไทยโพสต 050843)
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2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการปกครอง
2.1 ผลการเลือกตั้งประธานวุฒิสภา เปนไปตามความคาดหมาย
วันที่ 1 ส.ค.2543 มีการประชุมวุฒิสภาอยางเปนทางการครั้งแรก โดยมีพ.อ.สมคิด ศรีสังคม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี ผูมี
อาวุโสสูงสุดทําหนาที่ประธานสภาชั่วคราว หลังจากการปฏิญาณตนของสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 200 คนแลว จึงเขาสูวาระการเลือกตั้งประธาน
วุฒิสภาซึ่งมีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 7 คนดวยกัน คือ นายสนิท วรปญญา ส.ว.ลพบุรี พ.อ.สมคิด ศรีสังคม ส.ว.อุดรธานี พล.อ.ศิริ ทิวะ
พันธุ ส.ว.พิษณุโลก นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ส.ว.อางทอง พล.ต.มนูญกฤติ รูปขจร ส.ว.สระบุรี นายชุมพล ศิลปอาชา ส.ว.กทม. และ
นายปราโมทย ไมกลัด ส.ว.กทม. จากนั้นนายแคลว นรปติ ผูอาวุโสลําดับสอง ทําหนาที่ประธานชั่วคราวแทนพ.อ.สมคิดที่ไดรับการเสนอชื่อ
ผลการลงคะแนนลับปรากฏวาไมมีผูไดรับคะแนนเกินครึ่ง จึงตองเลือกรอบสองดวยการนําผูที่ไดคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกนั่นคือนายสนิท
ได 71 คะแนน กับพล.ต.มนูญกฤต ได 59 คะแนน ผลการลงคะแนนรอบสองนายสนิทได 115 คะแนน สวนพล.ต.มนูญกฤตได 83 คะแนน มี
ผูงดออกเสียง 2 คน สวนการลงคะแนนเลือกรองประธานทั้งคนที่ 1 และคนที่ 2 ก็ตองกระทําเปนสองรอบเชนกัน โดยนายเฉลิม พรหมเลิศ
ส.ว.สุราษฎรธานี ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานคนที่ 1 สวนรองประธานคนที่ 2 ไดแกนายบุญทัน ดอกไธสง ส.ว.นครราชสีมา นายสนิท
บอกวาจะขอดํารงตําแหนงเพียง 2 ป เพื่อเปดโอกาสใหคนอื่นที่มีความสามารถมาทําหนาที่ จะทําหนาที่อยางโปรงใส และปฏิเสธขาวที่วา
ไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง (ไทยโพสต 020843)
การไดรับเลือกตั้งของนายสนิท ไดรับการวิจารณวา เปนไปตามความคาดหมายที่วาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากอดีตขาราชการและ
ผูที่มีความสัมพันธกับพรรคการเมืองจะไดตําแหนง การที่นายสนิทไดรับคะแนนเสียงมากกวา ส.ว.ทานอื่น เนื่องจากเคยเปนขาราชการและมี
ลักษณะประนีประนอมมากกวานายชุมพล ศิลปอาชา ที่มีลักษณะตรงไปตรงมา และมีกลุมเอ็นจีโอซึ่งมีบทบาทไมเปนที่พอใจของขาราชการ
และนักการเมืองใหการสนับสนุนอยู และถาหากเลือก พล.ต.มนูญกฤต ก็มีลักษณะไมประนีประนอมเชนกัน นอกจากนี้ ยังเกรงวาจะเสีย
ภาพลักษณ เพราะ พล.ต.มนูญกฤต มีความสัมพันธใกลชิดกับพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน เลขาธิการพรรคประชาธิปตย (ไทยโพสต 020843)

2.2 การแกไขกฎหมายเลือกตั้ง : บทพิสูจนความจริงใจของรัฐบาลในการปฏิรูปการเมือง
วันที่ 2 ส.ค.2543 สภาผูแทนราษฎรประชุมพิจารณารางพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จํานวน 3 ฉบับ เปนรางฯของพรรคชาติไทย ที่เสนอหลักการอยางกวางๆ เพื่อใหมีการเปดโอกาสใหแกไข
ไดอยางเต็มที่ รางฯ ของพรรคประชาธิปตย เสนอใหแกไขเพียงมาตราเดียว และรางฯ ของรัฐบาล ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ อดีตประธานวุฒิ
สภา เปนประธานคณะกรรมการยกรางแกไข สาระสําคัญคือการเพิ่มอํานาจให กกต. และเพิ่มการถวงดุลย โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด มา
ชวยพิจารณาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือที่เรียกกันวาการให "ใบแดง" ทั้งนี้แตเดิมใหอํานาจ กกต.
เพิกถอนฯ ไดตั้งแตสมัครรับเลือกตั้งจนถึงเลือกตั้งแลวเสร็จ สวนรางฯ ใหมคือใหอํานาจ กกต.เพิกถอนฯ นับแตวันที่ลงสมัครเชนกันและตัด
ออกจากกระบวนการเลือกตั้งทันทีโดยไมตองรอใหเลือกตั้งเสร็จ ทําใหผูที่มีพฤติกรรมทุจริตจะเหลือนอยลงเมื่อถึงวันเลือกตั้งและหากเลือก
ตั้งแลวก็สามารถตรวจสอบไดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการยกรางฯ ไดเสนอใหจัดตั้งคณะผูทําการสอบสวนใหมาชวยดูสํานวนกอนที่กกต.
จะวินิจฉัย และตั้งคณะบุคคลอีกคณะหนึ่งเพื่อตรวจสํานวนของ กกต. ในการเพิกถอนฯ วามีความเปนธรรมหรือไม โดยอํานาจทั้งปวงยังเปน
ของ กกต. ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ปรากฏวารางฉบับดังกลาวเมื่อเขาสูการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการวิสามัญได
รับการวิจารณอยางหนักหนวงโดยเฉพาะจากพรรคชาติไทย เชน นายปญจะ เกสรทอง บอกวาใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งมากเกิน
ไป (มติชน, ไทยโพสต 030843, มติชนสุดสัปดาห 040943) อยางไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ของรางทั้ง 3 ฉบับและตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมจํานวน 27 คน เพื่อพิจารณารางฯ ในวาระที่ 2,3 ตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติใหใชรางฯ ของรัฐบาลเปนรางฯหลัก (มติชน,
ไทยโพสต 030843)
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการยกรางแกไขกฎหมายเลือกตั้งและหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกไขรางพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ ใหสัมภาษณวาการแกไขกฎหมายฉบับดังกลาวอาจไมทันเวลา เพราะรัฐบาลคุมการพิจารณาของ
กรรมาธิการและวุฒิสภาไมได ก็ตองหันไปใชกฎหมายฉบับเดิมที่ตองเลือกตั้งซํ้าซากอีกทั้งยังตองสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวย อยางไรก็
ตาม กรรมาธิการจากพรรคชาติไทย นายประยุทธ ศิริพานิชย ยืนยันวาจะพิจารณาใหเสร็จกอนสิ้นเดือน ส.ค.จากนั้นจึงเสนอใหวุฒิสภา
พิจารณาตอไป (ไทยโพสต 130843)
การแกไขพ.ร.บ.ดังกลาว มีหลายประเด็นดวยกันแตที่เปนประเด็นหลักคือกรณีริบ "ใบแดง" จาก กกต. ซึ่งนายวิทยา มะเสนา ส.ว.
มหาสารคาม แสดงความเห็นวาเทากับเปดโอกาสใหมีการซื้อเสียงกันอยางมโหฬาร เพราะผูสมัครจะไมเกรงกลัว กกต. และบอกวารัฐบาล
สามารถผลักดันใหเปนไปตามรางของนายมีชัยได ไมใชแตงตั้งให รมต. มาเปนกรรมาธิการ แตพอลงมติคณะกรรมาธิการของรัฐบาลซึ่งมี
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เสียงขางมากกลับแพโหวต แสดงถึงความไมจริงใจของรัฐบาลที่ตองการกลับไปใชระบบเดิมดวยเกรงวาจะพายแพการเลือกตั้ง (ไทยโพสต
190843) สวนนายกฯชวน บอกวาอยูในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ เมื่อเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่ 2, 3 รัฐบาลจะ
ไมเขาไปสั่งการใดๆ แมวากรรมาธิการบางสวนจะเปนคนของรัฐบาลก็ตาม ขณะเดียวกันเครือขายองคกรประชาธิปไตยทั้งหมด 169 องคกร
ไดชุมนุมที่ทองสนามหลวงเพื่อขับไลนายกฯชวน โดยนายพิภพ ธงชัย ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ระบุวารัฐ
บาลไมมีความจริงใจในการปฏิรูปการเมือง ปลอยใหพรรครวมรัฐบาลยึดอํานาจและทําลายองคกรอิสระ จึงหมดเวลาที่จะอยูในอํานาจอีก
ตอไป (สยามรัฐ, ไทยโพสต 200843)
ประเด็นการริบ "ใบแดง" มีการแกไขกลับไปกลับมาหลายครั้ง เบื้องตนคณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขใหเปนอํานาจของศาลฎีกา
ซึ่งไดรับการคัดคานจากนายมีชัย ฤชุพันธุ วาเทากับยอนไปหาระบบเลือกตั้งแบบเดิม ตอมาจึงแกไขเปน ให กกต. สงสํานวนการวินิจฉัยเพิก
ถอนฯ ใหศาลฎีกาวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง จากนั้นสงกลับมายัง กกต. ซึ่ง กกต. จะยอมรับขอวินิจฉัยของศาลฎีกาหรือยืนยันขอวินิจฉัยเดิมของตนก็
ได ซึ่งไดรับการทักทวงจากนายมีชัยอีกวา เปนการนําศาลฎีกามาควบคุมการทํางานของ กกต. และเทากับเปนการทําลายความศักดิ์สิทธิ์
ของศาลฎีกา เนื่องจากจะยอมรับหรือไมยอมรับขอวินิจฉัยก็ได นอกจากนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจนี้แก กกต. ดวย (กรุงเทพธุรกิจ,
ไทยโพสต, มติชน 220843, มติชนสุดสัปดาห 040943)
การประชุมในวันที่ 23 ส.ค.2543 เสียงขางมากของกรรมาธิการวิสามัญใหสิทธิการเพิกถอนฯ ของกกต.เปนอํานาจของศาลฎีกา
เนื่องจากตัวแทนจากศาลฎีกาคือนายจิรนิติ หะวานนท เลขานุการศาลฎีกาที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันวาสามารถทําไดหาก
กําหนดกรอบเวลาและวิธีพิจารณาใหศาลไตสวนจากเอกสารอยางเดียว (ไทยโพสต 240843)
นายยุวรัตน กมลเวชช กกต.ไดยื่นหนังสือใหคณะกรรมาธิการฯทบทวนมติที่ใหศาลฎีกามาควบคุมกกต. เนื่องจากมีศักดิ์ศรีเทา
กัน และบิดเบือนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตไมเปนผล นายยุวรัตน ถึงกับออกปากวา "เหมือนไมใชวิธีของมนุษย" และไดชี้แจงในงาน
เสวนาของสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยในหัวขอ "ใบแดงหัวใจการปราบทุจริตเลือกตั้ง" วา หาก กกต.ยืนยันความเห็นเดิมไมเห็น
ดวยกับศาล สามารถนําคําพิพากษาของศาลไปประกอบคดีฟองรอง กกต. ไดที่ศาลชั้นตน โดยไมตองใชหลักฐานอื่นประกอบเลย โอกาสแพ
คดีของ กกต. จึงมีสูงมากซึ่งหาก กกต. เกิดความกลัวมากๆ ก็ไมกลาชักใบแดง ซึ่งในกรณีนี้นายชุมพล ศิลปอาชา ส.ว.กทม. วิจารณวาศาล
ฎีกาถูกใชเปนเครื่องมือคุมครองนักการเมืองที่ทุจริต 2,000-3,000 คน (สยามรัฐ 25, 260843, ไทยโพสต, กรุงเทพธุรกิจ 250843)
อยางไรก็ดี ทายที่สุด ดวยกระแสวิพากษของสังคม กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพ.ร.บ.ฯ ตองสรุปใหมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 11 คน มากลั่นกรองกอนที่ กกต. จะใหใบแดง การพิจารณาแกไขรางพ.ร.บ.ฉบับดัง
กลาว ใชเวลานานถึง 29 วันและผานความเห็นของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2543 ดวยคะแนนเสียง 173 ตอ 0 งดออก
เสียง 1 เสียง และจะเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 8 ก.ย.2543 (มติชนสุดสัปดาห 040943)

3. ความเคลื่อนไหวขององคกรประชาชน
3.1 นพ.ประเวศ ราษฎรอาวุโสเนนความรวมมือขององคกรอิสระชวยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
สังคมและประชาชน เตรียมเสนอแนวคิดแหงชาติ เสนอพรรคและนักการเมือง เพื่อใชเปน
นโยบายและใหทําสัญญาประชาคม
นพ.ประเวศ วะสี ไดแถลงผลการประชุมเครือขายประชาสังคมไทยครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 ส.ค.2543 ที่อาคารศรีจุลทรัพย ซึ่งมีหนวย
ราชการตางๆ รวมประชุมอยางคับคั่ง อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) สํานักงานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีนพ.ประเวศ วะสี เปน
ประธานในที่ประชุม นพ.ประเวศกลาววา การประชุมในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง หลักสําคัญคือการสรางความเขมแข็งให
กับชุมชน สังคม และประชาชน โดยทางขายประชาสังคมซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือนมาได 2 ปแลวนี้ จะรวมมือกับกกต.เพื่อตรวจสอบการ
เลือกตั้งใหโปรงใส รวมทั้งรวมมือกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ทั้งนี้มีการแสดงความเห็นจากตัว
แทนขององคกรอิสระตางๆ เชน
นายประสิทธิ์ ดํารงชัย ตัวแทนจาก ป.ป.ช. บอกวา เชื่อวา ป.ป.ช.ชวยใหการทุจริตในภาคเจาหนาที่ของรัฐและการทุจริตในการ
เลือกตั้งลดลงได ทั้งนี้เมื่อชุมชนและประชาสังคมเขมแข็งแลวการทุจริตคอรรัปชันก็จะลดนอยลง
นายชางทอง โอภาสศิริวิทย ตัวแทนจากสํานักงานขอมูลขาวสารบอกวาจะใช พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเปนเครื่องมือโดยจะเนนเรื่อง
การปกครองสวนทองถิ่นและบอกใหประชาชนทราบถึงสิทธิที่พึงมีในการสรางความมั่นคงใหกับสังคม
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นายปราโมทย โชติมงคล เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินรัฐสภา บอกวาทางสํานักงานฯจะเปนตัวแทนของประชาชนทุก
ระดับที่ไมไดรับความเปนธรรม ผอนคลายความของใจของประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ และจะทําใหเจาหนาที่มี
ความตระหนักวาจะมีผูเปนปากเสียงที่มีอํานาจตามกฎหมายเปนตัวแทนประชาชน
นายโคทม อารียา ตัวแทนจากกกต. บอกวาชุมชนที่เขมแข็งตองพัฒนาไปกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ประชาชน ขาราชการ
ตองรวมมือกันเพื่อสรางความเขมแข็ง ซึ่งหากประชาชนรวมมือกันตรวจสอบก็จะนําไปสูการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
นพ.ประเวศ ไดเพิ่มเติมวาองคกรอิสระขางตนนี้เปนเหมือนเครื่องมือของประชาชนที่รัฐธรรมนูญใหมา หากทุกองคกรโยงใยเขา
ดวยกันกับประชาชน ประชาสังคมและประชาชนจะเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ไดตกลงรวมกันวาจากนี้ประมาณ 1 เดือน ทาง
ขายประชาสังคมจะทําแนวคิดแหงชาติ เสนอตอประชาชนและใหนักการเมืองนําไปเปนนโยบายและทําใหเกิดเปนสัญญาประชาคมขึ้น หาก
พรรคการเมืองไมทําตามประชาชนจะเปนผูตรวจสอบ ทั้งนี้จะตองเรงรวบรวมปญหาประชาชน เนื่องจากไมทราบวารัฐบาลจะยุบสภาวัน
ไหน (สยามรัฐ ,มติชน 030843)

4. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
4.1 สัมพันธไมตรีสิงคโปร-มาเลเซียมีปญหา
สํานักขาวรอยเตอรรายงานเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2543 วาการเดินทางมาเยือนมาเลยเซียของนายลี กวน ยู รมต.อาวุโสของสิงคโปร
ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อชวยปรับความสัมพันธอันดีระหวางสิงคโปร-มาเลเซีย แตหลังจากที่นายลี กวน ยูหลุดปากวิพากษนายกฯมหาธีร โมฮัม
หมัด แหงมาเลเซีย วากระทําผิดพลาดอยางใหญหลวงครั้งแลวครั้งเลากรณีนายอันวาร อิบราฮิม อดีตรองนายกฯและอดีตรมต.คลังมาเลเซีย
ที่ถูกดําเนินคดีในขอหาทุจริตคอรรัปชัน และประพฤติผิดทางเพศ ตั้งแตการสั่งจับกุมนายอันวารภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศ
ที่กําหนดใหคุมตัวผูตองสงสัยไวไดโดยปราศจากการไตสวน ซึ่งในความเห็นของตนคิดวานาจะเปนการตั้งขอหาในคดีอาญามากกวา รวมทั้ง
การที่ไมจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาไตสวนนายอันวารโดยทันที ทําใหมหาธีรถูกมองวารูเห็นเปนใจตอการปฏิบัติดังกลาวดวย ในขณะเดียวกัน
นายลี กวน ยู ก็แสดงความเสียใจกับนายอันวารที่ตองพลาดพลั้งและสูญเสียโอกาสหลายประการ ทําใหไดรับการวิจารณจากนักวิชาการมา
เลเซียวาตองรอดูปฏิกิริยาจากบางกลุมวามีความคิดเห็นในแงลบตอคํากลาวของนายลี กวน ยู หรือไม อยางไรก็ตาม ทั้งสองประเทศคงตอง
พยายามแกปญหาความแตกตางระหวางกันใหหมดไป (มติชน 190843)

4.2 ญี่ปุนพยายามเสนอใหองคการสหประชาชาติเพิ่มที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงอีก 1 ที่ แตไม
สําเร็จ แมใชอิทธิพลทางการเงินผลักดัน
ญี่ปุนตองการใหเพิ่มที่นั่งสมาชิกถาวร ในคณะมนตรีความมั่นคงแหงองคการสหประชาชาติ เพื่อจะไดรับการยกยองเปน
มหาอํานาจผูมีสิทธิออกเสียงยับยั้งหรือวีโต เทาเทียมกับสหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย ในฐานะที่ญี่ปุนเปนประเทศผูสนับสนุนดาน
การเงินรายใหญอันดับที่สองขององคการสหประชาชาติ แตความปรารถนาดังกลาวยังไมบรรลุผล ความตองการดังกลาวของญี่ปุนคาดวา
เปนประเด็นการถกเถียงในการประชุมสุดยอดของกลุม G 8 ที่เกาะโอกินาวา ระหวางวันที่ 21-23 ก.ค. 2543 ที่ผานมา แตก็ทําอะไรไมได
มากนักหากไมไดรับการสนับสนุนจากอีก 180 ประเทศสมาชิกยูเอ็น นายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการฯ บอกวามีความคาดหวังวาประเทศ
สมาชิกคงจะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาในไมชา แตปรากฏวายังไมมีประเทศสมาชิกชาติใดเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ญี่ปุนเองแมจะใชอิทธิพล
ทางการเงินผลักดันตนเองใหขึ้นมาสูตําแหนงระดับสูงของยูเอ็นในหลายตําแหนงก็ยังลมเหลวที่จะไดมาซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนในการดํารง
ตําแหนงสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงฯ
วิธีการขึ้นสูตําแหนงสูงในองคการตางๆ ของยูเอ็นดวยการบริจาคของญี่ปุน ทําใหไดรับการวิจารณวาใชวิธีการ "การทูตแบบสมุด
เช็ค" จะเห็นไดวาญี่ปุนจายเงินสนับสนุนยูเอ็นปละ 20% ของงบประมาณ 1.3 พันลานดอลลารสหรัฐ เปนผูบริจาคสูงสุดใหกับ ODA เฉลี่ย
ปละ 11 พันลานดอลลาร เปนผูบริจาครายใหญให UNESCO รวมทั้งโครงการตางๆ มากมาย เชน โครงการเพื่อการพัฒนาของยูเอ็น
(UNDP) กองทุนประชากรของยูเอ็น (UNFPA) ดังนั้นเมื่อตัวแทนญี่ปุนขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการอนามัยโลก (WHO) สมัยที่ 2 จึงถูก
กลาวหาวาไดมาดวยการซื้อเสียง กลาวคือ การกดดันประเทศที่รับความชวยเหลือจากญี่ปุนใหลงคะแนนเสียงใหแลวจะเพิ่มความชวยเหลือ
นอกจากนี้ ตัวแทนประเทศญี่ปุนยังดํารงตําแหนงผูพิพากษาของศาลโลก รองเลขาธิการสํานักงานตัวแทนเพื่อสิทธิมนุษยชน เลขาธิการ
สํานักงานตัวแทนพิเศษในกัมพูชา เปนตน อยางไรก็ตาม ญี่ปุนยังไมสามารถบรรลุความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความ
มั่นคงฯ ได แมจะมีนักการเมืองเสนอใหญี่ปุนใชพลังทางเศรษฐกิจของประเทศเสนอใหลดการบริจาคเงินใหยูเอ็นลง กรณีนี้นายโคฟ อันนัน
ใหความเห็นวาไมเปนผลดีและเปนประโยชนตอสถานภาพระดับโลกของญี่ปุน ขณะที่นักการทูตจากกลุมประเทศโลกที่ 3 บอกวาเงิน
สามารถใชทําอะไรไดจํากัด มีบางอยางที่เงินซื้อไมได การไมบรรลุผลของญี่ปุนกรณีนี้ เปนตัวชี้วาขอจํากัดอยูที่ไหน (สยามรัฐ 250843)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 การปฏิรูปการศึกษา 1 ปใหหลัง คืบหนารอยละ 76 แตนักวิชาการใหรอยละ 30
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (คกศ.) แถลงระดับความกาวหนาในการดําเนินงานตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ หลังการ
ประกาศใช ในป พ.ศ.2542 ผลการศึกษาพบความกาวหนาของหนวยงานระดับนโยบาย/กระทรวง/ทบวง/กรมในระดับรอยละ 76 ของงานที่
ควรทําในปแรก สวนความกาวหนาของการทํางานเปนรายหมวด พบวาเกือบทุกหมวดมีการดําเนินการในระดับกาวหนามาก ซึ่งผลการ
ประเมินมีดังนี้
1) หมวดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาของคนไทยทุกคนไมวาจะเปนคนปกติ พิการ คนจน หรือคนที่มีความสามารถพิเศษ มี
ความคืบหนารอยละ 80 โดยเฉพาะคนพิการนั้น ก.ศึกษาฯดําเนินการไปกวารอยละ 90 แลว สวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีการทําวิจัย
ไดผลเปนรูปธรรมแลว และจะดําเนินการขยายผลรูปแบบการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่นตอไป นอกจากนี้ สกศ.ยังไดทําวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของพอแม (โฮมสคูล) ซึ่ง ก.ศึกษาฯ ไดรางระเบียบของกระทรวงฯ ขึ้นเพื่อทําประชาพิจารณ สวนการจัดการศึกษาของ
บุคคล สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ยังอยูในขั้นตอนการวิจัย
2) หมวดการบริหารจัดการศึกษา การปฏิรูประบบโครงสรางการบริหาร การปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การ
ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีความคืบหนารอยละ 83, 79, 72, 38 ตามลําดับ มีการทําวิจัยทุกเรื่องแลว สกศ. กําลัง
ดําเนินการจัดทํากฎหมายรองรับ ซึ่งจะทําใหมีการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครูและผูบริหารทั้งโรงเรียน ของ
รัฐและเอกชน จะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะมีระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเปนรายหัวที่เทาเทียมกัน
3) การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การปฏิรูปแนวการจัดการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู มีความกาวหนารอยละ 33, 81, 83
ตามลําดับ การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายังตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการวิจัย สวนการปฏิรูปการเรียนรู
สกศ. ไดดําเนินการวิจัยเรื่องศักยภาพสมองกับการเรียนรู และจัดทําเอกสาร "ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด" สืบคน ยกยอง และให
รางวัลครูตนแบบครูแหงชาติ เพื่อขยายผลการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขณะนี้ ก.ศึกษาฯกําลังพัฒนา "ครูแกนนํา" ขึ้น
สนับสนุนการขยายผลใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งไดพัฒนารูปแบบวิธีการเทียบโอนผลการศึกษาขึ้น เพื่อนําสูการปฏิบัติตอไป
4) มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีความคืบหนารอยละ 86 โดยทําการวิจัยและทดลองนํารองการประเมินคุณ
ภาพภายในสถานศึกษา 30 แหง และจัดทํามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะรัฐ
มนตรีไดอนุมัติหลักการและใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
5) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย มีความคืบหนารอยละ 63
สําหรับการปฏิรูปอุดมศึกษานั้น หนาที่และบทบาทของทบวงฯ จะเปลี่ยนไป โดยการบริหารงานจะอยูภายใตคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดูแลทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยสงฆ และวิทยาลัยอาชีวะ
ลักษณะการบริหารเนนการกระจายอํานาจทั้ง บุคลากร งานวิชาการ และเงิน และการบริหารงานจะเปนระบบเดียวกันหมด (กรุงเทพธุรกิจ
170843, มติชน 180843)
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ ที่กําลังดําเนินการอยู เชน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การยกยองครูภูมิปญญาไทย
และการนํารองภูมิปญญาไทยกลับสูระบบการศึกษา เปนตน (มติชน 180843)
อยางไรก็ตาม รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ ระบุวาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิรูปการศึกษา ไมวาจะเปน ก.ศึกษาฯ ทบวงฯ สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ ยังขาดการดําเนินงานในบางหมวดตาม
พ.ร.บ.การศึกษาฯ ที่จะทําใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ เนื่องจากการดําเนินงานที่ผานมาทํากันอยูเฉพาะในกลุมคนที่เปนขาราชการระดับสูง ขณะที่ประชาชน
หรือผูที่ตองเปนผูปฏิบัติตามแผนนั้นไมไดมีสวนรับทราบความคืบหนาเหลานั้นเลย และงานสวนใหญที่คืบหนาสวนใหญเปนแผนที่อยูใน
หนากระดาษเทานั้น หากเปนเชนนี้คงไมสามารถทําไดตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาที่ตองการใหเด็กเปนศูนยกลางใหประชาชน
มีสวนรวม แมแตขาราชการเองก็ยังคิดวาตนเองตองเปนคนจัดการศึกษาอยู รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ สรุปวา "ผมใหแครอยละ 30 ไมใช 76
อยางที่ประเมินกันเอง" (ผูจัดการ 190843, มติชน 200843)
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2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 สถาบันแหงชาติฯพบเด็กเล็กที่บกพรองทางสติปญญามีถึงรอยละ 16 ของเด็กปกติ
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปดเผยวาผลการสํารวจพบจํานวนเด็ก
ไทยที่มีความสามารถดานการเรียนรูและมีพฤติกรรมยังไมไดมาตรฐานอยูอีกมาก แยกเปนเด็กเล็กจํานวนรอยละ 16 ของเด็กปกติ ซึ่งในแต
ละปจะมีเด็กเกิดจํานวน 1 ลานคน และเปนเด็กวัยประถมศึกษารอยละ 8 ดังนั้น ถาจะพัฒนาประเทศไทยตองชวยแมเด็กที่มีความบกพรอง
เหลานี้ใหรูจักวิธีดูแลลูกตัวเองใหถูกตอง ทั้งนี้การใหบริการทางการศึกษากับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญายังขาดอยูมากแมวาจะ
มีพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติที่ใหโอกาสเด็กพิการไดเรียนหนังสือ แตนโยบายก็คือตัวหนังสือ ถาจะใหเกิดผลในทางปฏิบัติจะตองชวยกันผลัก
ดันเคลื่อนไหวใหเกิดขึ้นจริงใหได
ทางดานนางอุมารัตน เตชะรินทร ผูรวมกอตั้งชมรม และสมาคมผูปกครองบุคคลออทิสซึ่ม ซึ่งมีลูกเปนโรคออทิสติกดวยกัน เปด
เผยวาอยากแนะนําใหพอแมที่มีลูกเปนออทิสติกวาไมจําเปนตองมีเงินทองมากมายถึงจะดูแลเด็กเหลานี้ได แตตองใชความรัก ความเขาใจ
และความอดทนเปนพิเศษ โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กเหลานี้ ควรจะมีความเขาใจและทักษะดานนี้จริงๆ เนื่องจากขณะนี้ครูขาดสิ่งเหลานี้มาก
(กรุงเทพธุรกิจ 150843)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรฯมอบรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน และนักวิทยาศาสตรรุนใหม
ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูป
ถัมป เปดเผยวา มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรฯโดยการสนับสนุนของเครือซีเมนตไทย ประกาศรายชื่อผูรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนประ
จําป 2543 แกนักวิทยาศาสตรไทย 2 ทาน คือ ศ.ดร.จงรัก ผลประเสริฐ คณบดีคณะสิ่งแวดลอมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชียไดรับรางวัลดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนงานวิจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาล โดยประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมในการควบคุมมลภาวะและการใชประโยชนจากของเสีย และใชเทคโนโลยีพื้นบานที่มีตนทุนตํ่า ผลงานวิจัยคือการใชแบคทีเรีย
บําบัดนํ้าเสีย สามารถนําไปใชประโยชนในชนบทของประเทศได เชน การบําบัดนํ้าเสียและการใชประโยชนจากนํ้าเสียในอุตสาหกรรมการ
เกษตร การนําของเสียกลับมาใชใหม และการควบคุมมลภาวะโดยใชบอบําบัดแบบธรรมชาติดวยวิธีตางๆ
นักวิทยาศาสตรดีเดนอีกทานหนึ่งคือ ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีผลงานวิจัยเกี่ยว
กับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยในรูปของความรอนและเทคโนโลยีการอบแหง ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในชนบทและ
เปนประโยชนตอการเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ ผลงานที่สําเร็จเปนรูปธรรมคือ เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบฟลูอิไดซ
เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน เทคนิคการอบแหงและเก็บรักษาขาวเปลือกภายในฉางเก็บ เครื่องอบแหงแบบฮีทปม ใชในวงการอุตสา
หกรรมอบแหงผักและผลไม เปนตน
นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังประกาศรางวัล "นักวิทยาศาสตรรุนใหม" อีก 6 ทาน เพื่อเชิดชูเกียรติและเปนกําลังใจใหแกนักวิทยาศาสตร
ที่มีอายุไมเกิน 35 ป แตมีศักยภาพในการวิจัยสูง ไดแก ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย สาขาเคมีอินทรีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ทวีชัย
อมรศักดิ์ชัย สาขาฟสิกสพอลิเมอร ม.มหิดล ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ สาขาวัสดุศาสตร ม.ธรรมศาสตร ผ.ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล สาขาจุลชีววิทยา ม.มหิดล และดร.ศิวาวุธ กลิ่น
บุหงา สาขาพันธุศาสตร จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 030843)

1.2 ก.มหาดไทยตั้งเว็บไซต " คนไทยดอทคอม " (www.knonthai.com)
กรมการปกครอง ก.มหาดไทย ตั้งเว็บไซต คนไทยดอทคอม เพื่อเปนแหลงรวมขอมูลและบริการภาครัฐที่ใหญที่สุด พรอมแจก
อีเมลแอดเดรสและรหัสลับใหคนไทย 61 ลานคน ทั้งนี้นายปรีชา พรพิสิฏฐโชติ ผูชวยผูอํานวยการศูนยประมวลผลการทะเบียน สํานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เปดเผยวากรมการปกครองรวมกับหนวยงานเอกชนไดแก บริษัทซันไมโครซิลเต็มสจํากัด บริษัท
คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) บริษัทอินฟอรมิกซ ซอฟตแวร (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาเว็บไซตคนไทยดอทคอมใหเปนพอรทัลไซตที่ใหญ
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ที่สุดในประเทศไทยโดยเปน E-Government Portal ที่รวมศูนยงานบริการของรัฐและเอกชนกวา 40 ราย ซึ่งทางกรมฯไดเปดใหประชาชนลง
ทะเบียนเพื่อขอรหัสบุคคล (Pin Code) ผานทางเว็บไซตหรือไปขอไดที่ที่วาการอําเภอตางๆ 505 แหงทั่วประเทศ
อีเมลแอดเดรสจะกําหนดชื่อผูใชงานตามดวยรหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก สวนรหัสบุคคลเปนรหัสลับของบุคคลนั้นที่เขาไป
ลงทะเบียนไว ทางกรมการปกครองจะตรวจสอบขอมูลแลวแจงกลับไปยังผูที่ยื่นขออีเมลแอดเดรสภายในเวลา 3 วัน นายปรีชากลาวถึง
ประโยชนจากการใชอีเมลแอดเดรสและพินโคดขณะนี้ คือ การตรวจสอบดูชื่อของตนเองในทะเบียนราษฎร รายการบัตรประชาชน ตรวจ
สอบทะเบียนสมรส การขอแกไขสัญชาติ รายการหยาและตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังมีบริการดานการเงินการธนาคาร เชน
เอทีเอ็ม เครดิตการดและอี-คอมเมิรซ หรือกรณีเดินทางไปตางประเทศแลวทําพาสปอรตหาย สามารถสงขอมูลผานทางเว็บไซตที่กรมการ
ปกครองไดเชื่อมโยงฐานขอมูลกับกรมการกงสุล ก.ตางประเทศ เพื่อขอออกพาสปอรตใหมไดรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ กรมการปกครองยังเชื่อม
ขอมูลกับกรมการขนสง ก.คมนาคม เพื่อใหความสะดวกในการทําใบขับขี่แกประชาชนโดยไมตองยื่นคํารอง เพียงแคนําบัตรประชาชนมาก็
สามารถตรวจสอบขอมูลกับกรมการปกครองผานเครือขายไดทันทีอีกทั้งยังขอแบบฟอรมตางๆ จากเว็บไซตเพื่อกรอกขอมูลนําไปยื่นใหหนวย
งานที่ตองการจะดําเนินการ
โครงการในอนาคตคือการเตรียมแผนแจงยายทะเบียนบานหรือทํารายการตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรมการปกครองผานเครือขายอิน
เทอรเน็ต ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการดานเทคนิคในการตรวจสอบรับรองลายมือชื่อผานเว็บไซต นอกจากนี้มีความเปนไปไดในการใช
สิทธิเลือกตั้งผานอินเทอรเน็ต ซึ่งในทางเทคนิคทําได แตทางกฎหมายยังไมรับรอง (มติชน040843)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 นักดาราศาสตรพบดาวเคราะหใหม 10 ดวงใกลสุริยจักรวาล
นายวิลเลียม คอชแรน นักดาราศาสตรจากหอดูดาวแมคโดนัลด มหาวิทยาลัยเท็กซัส รวมกับนักดาราศาสตรในแคลิฟอรเนียและ
ยุโรปแถลงเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2543 วาทีมนักดาราศาสตรของตนคนพบดาวเคราะหใหมอีก 10 ดวงนอกระบบสุริยจักรวาล การคนพบดังกลาว
ไดเพิ่มจํานวนดาวเคราะหเปน 40 ดวง จากที่มีการคนพบเมื่อ 5 ปที่แลว และทําใหความหวังในการคนพบสิ่งมีชีวิตตางดาวเพิ่มมากขึ้น
จํานวนดาวเคราะหที่พบในครั้งนี้ รวมถึงดาวเคราะหขนาดใหญเทาดาวพฤหัส โคจรรอบดาวฤกษเอปซิลอน อีริดานี ในกลุมดาวอีริดานัส ซึ่ง
อยูหางจากโลกเพียง 10.49 ลานปแสง ซึ่งอยูในระยะที่ใกลมากหากเทียบตามมาตรฐานของจักรวาล นายคอชแรนกลาวถึงดาวดวงดังกลาว
วามีลักษณะคลายคลึงกับดาวพฤหัส ทั้งในเรื่องขององคประกอบ ขนาด และระยะหางจากดาวฤกษที่เปนศูนยกลาง ซึ่งกําลังเปนที่สนใจ
ของนักดาราศาสตรหลายคนที่คาดวาตรงกลางระหวางดาวเคราะหดวงนี้กับดาวฤกษศูนยกลาง อาจเปนที่ตั้งของดาวเคราะหขนาดเล็กที่มี
ลักษณะเหมือนกับโลกที่อยูระหวางดาวพฤหัสกับดวงอาทิตย ซึ่งดาวพฤหัสนั้นนักดาราศาสตรมีความเชื่อวามีบทบาทสําคัญตอการมีสิ่งที่มี
ชีวิตในโลกเนื่องจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสจะชวยปองกันโลกใหพนอันตรายจากดาวเคราะหนอยหรือดาวหางที่อาจพุงชนโลกได (กรุงเทพ
ธุรกิจ 080843)

2.2 โคลนนิงตัวออนในอังกฤษมีความคืบหนามากขึ้น
วันที่ 16 ส.ค.2543 รัฐบาลอังกฤษไดแถลงขาววาเตรียมเสนอกฎหมายตอสภาเพื่ออนุญาตการโคลนนิงตัวออนของมนุษยเพื่อ
วัตถุประสงคในการวิจัยทางการแพทยและการรักษาโรค ทั้งนี้เนื่องจากมีการเรียกรองจากเลียม โดนัลดสัน ประธานเจาหนาที่ฝายการแพทย
ของรัฐบาลซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแพทยใหญที่สุดของ ก.สาธารณสุข ใหขยายขอบเขตที่จะอนุญาตใหทําวิจัยโคลนนิงเพื่อการบําบัด
รักษาโรคดวย ที่มาของแนวคิดดังกลาวคือการหาทางผลิตเซลลขนาดจิ๋วจํานวนมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตรนิยมเรียกวาเซลลกอนเปนตัวออน
(pre' embryo) เพื่อนํามาผานกรรมวิธีเลือกเอาสเตม เซลล (stem cell) ของมันออกมาเปนมาสเตอรเซลลที่สามารถผลิตเปนเซลลชนิดใดๆ
ในรางกายได ความคาดหวังของแพทยในเรื่องนี้คือการสามารถนําสเตมเซลลมาเพาะเลี้ยงใหเปนอวัยวะตลอดจนนําเนื้อเยื่อมาใชในการ
บําบัดรักษาโรคตางๆ ตั้งแตอัมพาตถึงเบาหวาน แตการโคลนนิงตัวออนของมนุษยเพื่อใชในการสรางสเตมเซลล ตลอดจนในการวิจัยที่เกี่ยว
ของ ยอมหมายถึงการสรางทารกตัวออนขึ้นแลวทําลายมันไป การวิจัยในเรื่องนี้จึงไดรับการวิพากษวิจารณจากหลายฝายที่ไมเห็นดวย อาทิ
พรรคคอนเซอรเวทีฟซึ่งเปนพรรคฝายคาน รวมทั้งองคกรการกุศล เชน "ไลฟ" สวนนักวิทยาศาสตร รัฐบาลโดย ก.สาธารณสุข รวมทั้งสมาคม
อุตสาหกรรมชีวภาพ และแพทยสมาคมแหงอังกฤษใหการสนับสนุนโครงการดังกลาว
นายโดนัลดสันชี้แจงวาการวิจัยนี้จะชวยเพิ่มพูนความเขาใจเกี่ยวกับโรคภัยและความผิดปกติของมนุษย จึงควรอนุญาตใหทําการ
บําบัดรักษาโดยใชพื้นฐานจากเซลลของมนุษยเองได เพราะมีศักยภาพในการบรรเทาความเจ็บปวดและรักษาโรค แตก็ยํ้าวายังตองจํากัด
ควบคุมไมใหมีการทําโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุซึ่งหมายถึงการเพาะพันธุมนุษยขึ้นมาในวิธีเดียวกับที่โคลนนิงแกะดอลลีในปค.ศ.1997 (ผูจัด
การ 180843)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 นโยบายและแนวคิดดานอาหาร
1.1.1 ก.สาธารณสุขจัดทําแผนแหงชาติดานความปลอดภัยของอาหาร
นพ.สุจริต ศรีประพันธ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา แนวโนมปญหาความไมสะอาดปลอดภัย
ของอาหารไดทวีความรุนแรงขึ้น จํานวนผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงอยางรุนแรงและโรคอาหารเปนพิษมีอัตราผูปวยเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน มีอัตราอยูในระดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา
ปจจุบันธุรกิจอาหารประเภทซูเปอรมารเก็ต รานริมบาทวิถี รวมถึงรถเรขายกับขาว กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ยังไมมีหนวยงานใดเขา
ไปควบคุมดูแล ดังนั้น การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อปรับใชในการสรางแผนแหงชาติดานความปลอดภัยของอาหาร และกําหนดระบบความ
ปลอดภัยดานอาหารแหงชาติจึงเปนนโยบายสําคัญของประเทศ
และยังเปนการสอดคลองกับความตองการในระดับสากลโดยองคการ
อนามัยโลกอีกดวย (กรุงเทพธุรกิจ 090843, ผูจัดการ 170843)
1.1.2 FAO ยินดีใช GMOs แกปญหาความอดอยาก
อาร.บี. สิงห ตัวแทนประจําเอเชียขององคการอาหารและเกษตรกรรม (เอฟเอโอ) ในสังกัดองคการสหประชาชาติ เผยรายงาน
ฉบับลาสุดที่ทําการวิจัยระหวางป 1996-1998 ชี้วา เอเชีย-แปซิฟก มีผูไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการตํ่าถึง 515 ลานคน วิกฤติ
เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ เปนตนเหตุที่ทําใหจํานวนผูอดอยากในภูมิภาคนี้ยังอยูในระดับสูง ในบรรดา 17 ประเทศที่มีปญหานี้ มี 5
ประเทศ ไดแก เกาหลีเหนือ มองโกเลีย บังกลาเทศ ปาปวนิวกีนี และเนปาล ที่ยังมีจํานวนผูขาดสารอาหารเพิ่มขึ้น เมื่อคํานวณในรูป
เปอรเซ็นต ตัวแทนของเอฟเอโอ บอกอีกวา เอเชีย-แปซิฟกจะตองลดจํานวนผูอดอยากใหไดปละ 14 ลานคน สอดคลองกับเปาหมายของเอฟ
เอโอ ในการลดจํานวนผูอดอยากลงครึ่งหนึ่งในป 2015
การบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ประเทศตางๆ ตองชวยเหลือตัวเองดวยการเพิ่มผลผลิตการเกษตร ลดความสูญเสียในการเพาะ
ปลูกดวยการรับเทคโนโลยีใหมๆมาใช พัฒนาชาติแลวควรชวยเหลือดวยการเปดทางใหประเทศเหลานี้เขามาแบงปนและเขาถึงตลาดไดมาก
ขึ้น สิงหกลาววา เอฟเอโอไมคัดคานการนําโนวฮาวดาน GMOs มาใชในการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพอาหาร แตตองคํานึงถึงพื้น
ฐานความจําเปนซึ่งขึ้นอยูกับวิจารณญาณในดานความปลอดภัยของอาหารดวย (ผูจัดการ 250843)

1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.2.1 รมต. วิทยาศาสตรฯ สนับสนุนโครงการผลิตไวนจากผลไมไทย
นายอาทิตย อุไรรัตน รมต. วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปดเผยถึงการผลิตไวนในประเทศไทยวา กระทรวงวิทยฯ
พยายามที่จะหาทางออกเพื่อชวยเกษตรกรไทยยืนหยัดไดในภาวะวิกฤติราคาผลไมตกตํ่า โดยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) นําความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการแปรรูปอาหาร นําผลไมไทยมาผลิตเปนไวนและนํ้าผลไมเพื่อ
บรรเทาภาวะผลไมลนตลาด “ในปหนึ่งๆ ประเทศไทยสั่งนําเขาไวนจํานวนมากถึง 5,908,054 ลิตร มูลคา 349,076,789 บาท สวนในชวง 4
เดือนแรกของป 2543 ไดสั่งนําเขาไวนแลวถึง 1,960,054 ลิตร คิดเปนมูลคา104,005,500 บาท หากประเทศไทยสามารถผลิตไวนไดจะ
สามารถลดการนําเขาไดมาก” นายอาทิตยกลาว
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหวท.เปนแกนกลางในการดําเนินโครงการผลิตไวนและนํ้าผลไม โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งประสบ
ความสําเร็จในการวิจัยไวนจากผลไมไทย นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังเปนหนทางหนึ่งที่จะสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวในเชิงเกษตร ชวย
ลดการอพยพแรงงานไดอีกดวย (กรุงเทพธุรกิจ 120843)
1.2.2 นักวิจัยหนุนเกษตรกรทําฟารมจิ้งหรีดสงขาย
ผศ.ดร.ทัศนีย แจมจรรยา อาจารยประจําภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในฐานะหัวหนาโครงการ
ศึกษาแมลงที่ใชเปนอาหารของมนุษย เปดเผยวา เนื่องจากประชากรในภาคอีสานนิยมบริโภคแมลงกันมาก ดังนั้น จึงไดนําคณะวิจัยทําการ
ศึกษาแมลงที่ใชเปนอาหารของมนุษย หรือแมลงที่กินได ซึ่งดําเนินการศึกษามาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2541 และในขณะนี้คณะผูวิจัยไดเริ่ม
การทดลองเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งเปนแมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีผูนิยมบริโภคและขายไดราคาดี เพื่อพัฒนาไปสูการทําฟารมจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย
แลว การบริโภคจิ้งหรีดมีทั้งการนํามาทอด แกง หรือคั่ว ดังนั้น เพื่อเปนการอนุรักษจิ้งหรีด ตลอดจนมีจิ้งหรีดบริโภคอยางเพียงพอและเปน
การสรางรายไดเสริมแกเกษตรกร จึงไดคิดคนวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยพันธุที่ไดคัดเลือกจากการศึกษาแลวไดผลดีคือ พันธุทองคํา
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สําหรับรูปแบบในการเพาะเลี้ยง ไดทําการเพาะเลี้ยงในบอซีเมนตขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร โดย
เริ่มจากพอพันธุ 1 ตัว แมพันธุ 2 ตัว ใชเวลาประมาณ 2 เดือน จะไดผลผลิตประมาณ 2,000 ตัว นํ้าหนักรวมทั้งหมด 1.5-2 กิโลกรัม ราคา
ขายกิโลกรัมละ 50-60 บาท กาวตอไปจะมีการอบรมทําฟารมจิ้งหรีดในชวงป 2543-2544 เพื่อเผยแพรความรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
ใหนําไปประกอบอาชีพเสริม (ไทยโพสต 230843)
1.2.3 ญี่ปุนกวานซื้อสมุนไพร “ขมิ้นชัน” หลังวิจัยพบสามารถปองกันโรคตับ
คณะเภสัชศาสตร ม. มหิดล เผยขณะนี้ประเทศญี่ปุนกําลังกวานซื้อ “ขมิ้นชัน” เปนจํานวนมากหลังวิจัยพบสามารถใชปองกันโรค
ตับได ในขณะที่มหิดลกําลังเรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชันพันธุดีที่สุดของไทยจากจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อทดลองปลูกในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ
และจะนําไปวิจัยเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญที่ใชประโยชนทางยา พรอมกันนี้ยังมีโครงการวิจัยทางคลินิกขมิ้นชันรักษาโรคกระเพาะที่โรง
พยาบาลราชวิถี และศิริราชพยาบาล รศ.พรอมจิต ศรลัมพ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา
ปจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม ปาไมลดจํานวนลงมาก หากบริษัทยาสมุนไพรรอเก็บผลผลิตจาก
ปาโดยไมคิดถึงการปลูก อีกไมนานก็ไมมีวัตถุดิบ โรงงานอุตสาหกรรมตองมองชองทางในการปลูกสมุนไพร ถาจะตั้งหลักก็ตองรวมมือกัน
คือกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรสงเสริมการปลูก นักวิชาการนักวิจัยสนับสนุนเรื่องขอมูลความรูในการควบคุมคุณภาพ ทําอยางไร
จึงจะไดสารสําคัญตามที่ตองการ “ทุกวันนี้เราทําอะไรไมกาวหนา เพราะทุกคนตองการเปนแมทัพ ไมมีใครอยากเปนทหารเลว ดังนั้น ทุกคน
ตองพรอมเปนทหารเลวรวมมือกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 230843)
1.2.4 เรงศึกษาสมุนไพรไทยแกสารตกคางในหมู หวังสงออก “อียู” ฉลุย
ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล จากภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดเผยวา เกษตรกร
พยายามเลี้ยงสุกรใหไดผลผลิตสูงแตตนทุนตํ่า จึงผสมยาปฏิชีวนะในอาหารสุกรเพื่อเรงการเจริญเติบโตและปองกันโรค ทําใหการสงออก
เนื้อหมูของประเทศไทยไปตางประเทศมีปญหาเรื่องคุณภาพเนื้อและสารตกคาง ซึ่งเปนผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค “ผมจึงไดสนใจวิจัย
การศึกษาสมุนไพรในสุกร สมุนไพรที่ทําการศึกษาไปแลวบางก็เชน ฟาทะลายโจร มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แกอาการทองรวง บิด ใบ
ฝรั่งขี้นก หมูที่ทองเสียไดกินใบฝรั่งจะหายทองเสียเร็วขึ้น ซึ่งสําหรับหมูแลวตองใชสมุนไพรในปริมาณที่มากกวาคน 2 เทา หญาหวาน จะ
ชวยทําใหหมูเจริญอาหารไดอยางดี ไดทําการทดลองมาประมาณปเศษแลวพบวาเปนไปไดมาก ขณะนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ศึกษาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจะใชเวลาศึกษาตอไปอีก 2 ปครึ่ง เพื่อศึกษาการใชสมุนไพรในรูปแบบครบวงจร”
ดร.ยุทธนากลาวอีกวา ขั้นตอไปจะวิจัยสมุนไพรอีก 3 ชนิด คือ ไพล มีฤทธิ์ในการขับลมแกปวดทอง ขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการ
แกทองรวง แกหวัด แกเจ็บคอ บํารุงตับและบํารุงเลือด ปองกันแผลในกระเพาะอาหาร เปลือกมังคุด ปองกันโรคบิดและทองรวง สมานแผล
ในลําไสได สมุนไพรจะยับยั้งเชื้อโรคทั้งในทางตรงและทางออม ชวยเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว ปรับสภาพรางกายใหเปนปกติ ถามีไขสูงจะ
ชวยปรับสภาพ ถายอยไมไดสัตวจะถายออกมาเปนกากสมุนไพรก็จะยอยสลายตามธรรมชาติได (มติชน 080843)

1.3 อาหารและสุขภาพ
1.3.1 ซด “ชา-กาแฟ” ระวังเลือดจาง
นส.รุจิรา โชคชัย รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา เปดเผยวา จากผลการศึกษาปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมจากอาหารเชาในหลอด
ทดลอง เพื่อศึกษาผลของเครื่องดื่มชนิดตางๆ ที่มีผลตอการดูดซึมของปริมาณธาตุเหล็กของรางกาย พบวากาแฟจะมีผลทําใหธาตุเหล็กใน
อาหารแตกตัวลดลง 23-60% สวนชาทําใหปริมาณธาตุเหล็กแตกตัวลดลงอยางชัดเจนมากถึง 85-88% “ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นชัด
เจนวา ชนิดของเครื่องดื่มที่รับประทานกับอาหารเชาชนิดตางๆ มีผลตอปริมาณธาตุเหล็กในอาหารที่รางกายสามารถดูดซึมไปใช ถารับ
ประทานอาหารเชารวมกับนํ้าสมจะชวยการดูดซึมธาตุเหล็ก ถารับประทานรวมกับชาและกาแฟ การดูดซึมธาตุเหล็กจะลดลง โดยเฉพาะชา”
ปจจุบันปญหาการขาดธาตุเหล็กซึ่งนําไปสูภาวะโลหิตจางกําลังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยพบวากลุมที่เสี่ยงตอการขาด
ธาตุเหล็ก ไดแก กลุมเด็กทารก วัยรุน หญิงตั้งครรภ ดังนั้นในกลุมเสี่ยงเหลานี้หรือผูที่มีภาวะโลหิตจางควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟรวมกับ
การรับประทานอาหารเชา (ไทยโพสต 250843)
1.3.2 กินตามธาตุชวยรักษาสมดุลในรางกายได
แพทยแผนไทยประจํามูลนิธิสุขภาพไทยเผย คัมภีรอายุรเวทของอินเดียระบุชัด กินตามธาตุจะชวยรักษาสมดุลในรางกายและลด
ความเสี่ยงการเกิดโรคตางๆ ได นายธีรเดช อุทัยวิทยารัตน แพทยแผนไทยประจําศูนยสุขภาพไทย มูลนิธิสุขภาพไทย กลาววา แนวคิดใน
เรื่องกินตามธาตุของมูลนิธิฯนั้นไดศึกษาจากทฤษฎีอายุรเวท ประเทศอินเดีย ลักษณะธาตุที่ประกอบเปนรางกายมนุษยตามความหมายของ
คัมภีรอายุรเวทประกอบดวย 5 ธาตุ ไดแก ดิน นํ้า ลม ไฟ และอากาศธาตุ อยางไรก็ตาม แตละคนจะมีสัดสวนของธาตุไมเทากัน เปนตัว
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กําหนดลักษณะบุคลิกของแตละคน การกินตามธาตุจึงเปนการจัดสมดุลในเรื่องการรับประทานอาหารใหสอดคลองกับลักษณะเดนของคน
แตละธาตุ ตลอดจนยังเปนการสรางความกลมกลืนระหวางคนกับธรรมชาติ อีกทั้งเปนการชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกดวย
คนที่มีธาตุดินและธาตุนํ้าเปนคนเจาเนื้อ ผิวละเอียด รางกายคอนขางเย็น แข็งแรง ลักษณะนิสัยใจคอเปนคนพูดชา ใจเย็น
อารมณนิ่ง มีความอดทนสูง คอนขางทําอะไรแบบสบายๆ อาหารที่เหมาะกับคนธาตุดินไดแก แกงบวน แกงบอน แกงสม อาหารรสมันไดแก
ตมกะทิสายบัว, อาหารรสฝาด ไดแก ยําหัวปลีดิบ, อาหารรสเค็ม อาทิ ผัดคะนาปลาเค็ม สําหรับคนธาตุนํ้า อาหารผักและผลไมที่ควรรับ
ประทานสําหรับคนธาตุนํ้าคือ รสชาติขม เปรี้ยว “ควรจะเลี่ยงแกงกะทิ เนื่องจากในคนธาตุดินและธาตุนํ้าเดน มีองคประกอบธาตุดินและนํ้า
ในรางกายมาก ซึ่งควรจะกินอาหารรสเผ็ด เชน ตมยํา เพราะจะชวยเผาดินและนํ้า
ธาตุไฟ รูปรางปานกลาง ผิวแดง ตาคม อุปนิสัยพูดจาแบบขวานผาซาก และมีลักษณะของการใชอํานาจ บุคลิกชางจัดการ คิด
เร็ว หากรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม จะทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร โรคผิวหนังบางอยาง คนธาตุไฟควรจะรับประทานอาหาร
ที่มีรสหวาน ขม ฝาด และลักษณะเปนของเย็นเพื่อปรับสมดุลกับคนธาตุไฟ เชนแกงจืด แกงเลียงนํ้าเตาหมูสับ และควรหลีกเลี่ยงแกงกะทิ
สําหรับคนที่มีธาตุลมและอากาศธาตุนั้น รูปรางจะไมชัดเจน เนื่องจากมีธาตุดินและธาตุนํ้านอย อาทิ เปนคนรูปรางเล็กหรือเปนคนสูงชลูด
ขอใหญ กลามเนื้อนอย บุคลิกภาพอยูไมสุข นิสัยเปนคนชางคิด ถารางกายเสียสมดุลจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุลมมาก จะทําใหมี
ความคิดฟุงซาน นอนไมหลับ ทองผูก ปวดตามขอ ก็ตองหาอาหารที่มีคุณสมบัติตรงขามกันมากด เชน หาความชุมชื่นจากอาหารรสหวาน
เปรี้ยว เค็ม และควรลดอาหารรสเผ็ด ขม ฝาด อาหารที่เหมาะไดแก รสเผ็ดรอน เนนเครื่องเทศ สมุนไพร เชน ใบโหระพา พริก ของหวานได
แกนํ้าขิง นํ้าขา
นายธีรเดชเผยอีกวา ในทางปฏิบัติแลวแตละคนก็จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะเดนที่แสดงออกมา หลักการ
กินอาหารตามธาตุนั้น มิไดหมายความวาผูที่อยูธาตุใดตองกินเฉพาะอาหารที่สอดคลองกับองคประกอบธาตุเทานั้น เพราะรางกายยังมี
ความจําเปนที่ตองรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู “หลักการนี้ เปนแนวทางกวางๆในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพพลานามัยที่
ดีขึ้นนั่นเอง" (ผูจัดการ 020843)

1.4 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.4.1 กรมปศุสัตวสรางผูนํากลุม แกปญหาอะฟลาทอกซินในนํ้านมดิบ
นายระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตว เปดเผยถึงผลการวิจัยของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขพบวา นํ้านมดิบ
และผลิตภัณฑนมที่จําหนายในประเทศไทยขณะนี้มีการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในปริมาณคอนขางสูง ตองดําเนินการแกไข
โดยเรงดวน เพราะอาจนําอันตรายมาสูสุขภาพของประชาชนผูบริโภค รวมถึงกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได
องคกรระหวางประเทศที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อการบริโภค (Codex) ไดกําหนดมาตรฐานการปนเปอนของ
อะฟลาทอกซินในนํ้านมดิบไวที่ 0.05 ไมโครกรัมตอนํ้านม 1 ลิตร สําหรับประเทศไทยยังไมมีการกําหนดไวโดยเฉพาะ เพียงแตระบุไวอยาง
กวางๆ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานที่มีสารปนเปอนวา กําหนดใหมีสารอะฟลาทอกซินได
ไมเกิน 20 ไมโครกรัมตออาหาร 1 กก. สวนนมและผลิตภัณฑนมซึ่งจัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะตองไมมีสารพิษ เชื้อจุลินทรีย ในปริมาณที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
อธิบดีกรมปศุสัตวกลาววา ทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการปนเปอนของอะฟลาทอกซินในนํ้านมดิบไดคือ การเลี้ยงดูโคนม โดย
เฉพาะการจัดการดานอาหารและการเก็บรักษาอาหารโคนมใหถูกตอง ที่สําคัญเกษตรกรผูเลี้ยงมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปน
อยางดี ก็จะสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการเรงดวนและไดตั้งเปาจัดอบรมเกษตรกรไวกวา
15,000 คน รวมทั้งโครงการอบรมผูนํากลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมดวย เพื่อนําความรูไปถายทอดกัน (ไทยรัฐ 080843)
1.4.2 ชมรมนํ้าดื่มเตือนภัยผูบริโภค ผูผลิตนําขวดเกามาบรรจุใหม
นายประเจียด งามสงวนปรีชา กรรมการผูจัดการ บริษัท บริสุทธิ์หยดทิพย จํากัด ผูผลิตนํ้าดื่ม “หยดทิพย” ในฐานะรองประธาน
ชมรมผูผลิตนํ้าดื่มเพื่อผูบริโภคแหงประเทศไทย เปดเผยวา ปจจุบันมีผูประกอบการผลิตนํ้าดื่มบางรายเอาเปรียบผูบริโภค โดยการนําขวด
เกาที่ใชแลวมาบรรจุนํ้าดื่มจําหนายสงในทองตลาด เพื่อลดตนทุนดําเนินการ เนื่องจากขณะนี้ตลาดนํ้าดื่มหดตัวลงประมาณ 20% ทําใหผู
ประกอบการมียอดขายลดลง รวมถึงกําไรนอยลงจนถึงขั้นไมมีกําไรดวย ลักษณะของการนําขวดมาบรรจุนํ้าดื่มใหมนั้น ผูประกอบการจะนํา
ขวดมาลางแลวบรรจุนํ้าเพื่อขายทันที โดยไมผานกระบวนการฆาเชื้อโรคที่ไดมาตรฐาน วิธีการสังเกตวาเปนขวดเกาหรือไม ใหดูวาขวดจะมี
รอยขีดขวนมากกวาปกติ และนํ้าในขวดที่ไมผานการฆาเชื้อโรคจะเกิดตะไคร มีตะกอน หรือขวดแบบแพ็ค 6 ขวด หากใตขวดมีตราบริษัทผู
ผลิตเกิน 3 ราย สันนิษฐานวาเปนขวดเกาที่นํามาใชใหม เพราะโดยปกติผูผลิตจะจางโรงงานผลิตขวดไมเกิน 3 ราย
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สําหรับตลาดรวมของนํ้าดื่มบรรจุขวดในปนี้มีมูลคา 4,000 ลานบาท แบงเปนยอดขายจากผูผลิตรายใหญ 40% และ 60% ของผู
ผลิตรายยอย มีผูนําตลาดคือนํ้าดื่มสิงห มีสวนแบงการตลาด 30-40% สวนอันดับสองคือ สปริงเกอรและเนปจูน (ผูจัดการ 070843)
1.4.3 เตือน “กินหนอไมอัดปบ” ถึงตาย ควรลาง-ตมฆาเชื้อโรคโบทูลินั่ม
นพ.พิศิษฐ ศรีประเสริฐ นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกันซึ่งไดรับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมอันดับชมเชยประจําป 2542
ของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “การสอบสวนโรคอาหารเปนพิษโบทูลินั่มจากหนอไมอัดปบในจังหวัดนาน” เปดเผยวาปจจุบันนี้มีหนวยงาน
ราชการไปสงเสริมใหชาวบานผลิตอาหารในภาชนะปดสนิทคอนขางมาก
ซึ่งอาหารดังกลาวมักไมผานการรับรองของสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตหนอไมอัดปบซึ่งเปนลักษณะการทําในครัวเรือน
จากการศึกษาพบวาการทําหนอไมอัดปบของชาวบานนั้น การตมดวยความรอนใหเดือดไมเพียงพอที่จะฆาสปอรของเชื้อคลอส
ตริเดียม โบทูลินั่มได เมื่ออยูในภาวะที่ปบปดสนิท จึงเจริญเติบโตผลิตสปอรออกมาจํานวนมาก สปอรนี้อยูไดในนํ้าเดือด 100 องศาเซลเซียส
นานกวา 20 ชั่วโมง แตสามารถทําลายไดดวยการตมที่ 120 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที พบวารอยละ 90 ของโรคอาหารเปนพิษชนิดนี้เกิด
จากการผลิตอาหารกระปองในครัวเรือนมากกวาที่ผลิตในเชิงพาณิชย (มติชน 280843)

1.5 ความเคลื่อนไหวดานอาหารจีเอ็มโอ
1.5.1 “มอนซานโต” เปลี่ยนกลยุทธดันจีเอ็มโอ เสนอให “สิทธิบัตร” ฟรีดัดแปลงยีนขาว
สํานักขาวเอพีรายงานเมื่อวันที่ 4 ส.ค.นี้วา บริษัท มอนซานโต ซึ่งดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตรระดับโลก
เจาของผลผลิตเมล็ดพันธุทางการเกษตรหลายชนิดที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) แลว ไดประกาศในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ที่เมืองเชนนาย ประเทศอินเดีย วาทางบริษัทจะใหสิทธิบัตรเทคโนโลยีในการดัดแปลงพันธุกรรมขาว “โกลเดน ไรซ” ของตนเองแกสาธารณะ
ทั่วโลกแบบใหเปลาโดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวดังกลาวและพันธุขาวอื่นๆ ใหอุดมไปดวยวิตามินเอในอนาคต
พันธุขาว โกลเดน ไรซ เปนพันธุขาวที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตรของ สวิตเซอรแลนดและเยอรมนี
บรรดานักวิทยาศาสตรที่กําลังทํางานเพื่อการปรับปรุงพันธุขาวอยู สามารถนําเอาเทคโนโลยีชีวภาพดังกลาวของมอนซานโตไปใชโดยไมตอง
จายเงินคาธรรมเนียมแตอยางใด ทางบริษัทหวังวาการเปดเผยเทคโนโลยีและขอมูลของบริษัทครั้งนี้จะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาพันธุขาว
ขึ้นอีกหลากหลายชนิดที่ใหระดับวิตามินเอ หรือ เบตา แคโรทีนในระดับสูง (มติชน 050843)
- ผูเชี่ยวชาญอินเดียเตือนระวัง “มอนซานโต”
ทางการอินเดียออกมาขานรับแสดงความยินดีในเรื่องนี้ เนื่องจากอินเดียกําลังประสบปญหาอยางหนักโดยเปนประเทศที่มีประชา
กรตาบอดมากที่สุดคือ 13 ลานคน ในจํานวนนี้เปนเด็กถึง 2 ลานคนหรือเทากับ 1 ใน 3 ของคนตาบอดในโลกนี้ อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญ
ของอินเดียบางคนยังเตือนใหใชความระมัดระวัง สุนิตา นาเรน รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเตือนวาเทคโนโลยีเปน
เรื่องหนึ่ง สวนจริยธรรมในการจัดการเทคโนโลยีก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะตองแยกแยะใหชัดเจน กรณีดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายใตแรงกดดันจาก
สาธารณชนทั่วโลก “ตองยอมรับวาเรื่องนี้เปนจังหวะกาวที่ดี แตเมื่อพิจารณาวิธีการของบริษัทนี้เทาที่ผานมาคงไมหันมาเขาขางประชาชน”
สุนิตา นาเรน ระบุ (มติชน 070843)
- ตางชาติเล็งทดลองปลูก “ขาวจีเอ็มโอ” ในไทย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เวทีประชุมวิชาการสาธารณะเรื่อง "อนาคตขาวไทยเพื่อไทหรือเพื่อใคร" จัดโดยเครือขายสิทธิภูมิปญญาไทย
เครือขายประชาชนปกปองพันธุกรรมพื้นเมือง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นส.เลน ซานโตส นักวิจัยจากองคการปฏิบัติการวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมนานาชาติ
(GRAIN) กลาววา มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอรไดจัดตั้งบริษัทกรีนโนเวชัน และไดทําขอตกลงกับบรรษัทขามชาติเอสตราเซนากา เพื่อผลิตขาวจีเอ็ม
โอซึ่งเปนขาวสีเหลืองทองที่ไดจากการตัดตอยีน สามารถผลิตสารเบตาแคโรทีนซึ่งเปนแหลงวิตามินเอ ทําใหไดพันธุขาวที่มีวิตามินเอสูงเปน
พิเศษ และไดสนับสนุนใหสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ทําการผลิต โดยทางบริษัทอางสาเหตุการสรางขาวจีเอ็มโอวาเพื่อเสริมสรางสุข
ภาพแกประชากรโลก โดยอางถึงรายงานจากองคการอนามัยโลกวาประชากรโลกขาดวิตามินเอ 2.8 ลานคน พรอมทั้งอางวาจะแจกพันธุขาว
นี้แกเกษตรกรในประเทศยากจนโดยไมคิดมูลคาเพื่อเปนการชวยเหลือ
ซึ่งประเด็นที่เกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายนักวิชาการอิสระ รวมกันตอตานการนําขาว
จีเอ็มโอเขามาในภูมิภาคนี้ เพราะไมเชื่อวาจะมีการแจกฟรีแกเกษตรกร เนื่องจากเงื่อนไขสิทธิบัตร ซึ่งเกี่ยวของกับขาวพันธุสีทองนี้ไมตํ่ากวา
6 สิทธิบัตรที่เอสตราเซนากาจะตองใหผลตอบแทนแกเจาของกรรมสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งยังคงเปนปญหาทางขอตกลงและคาใชจาย สวนขออางที่จะ
ชวยแกไขภาวะการขาดวิตามินเอนั้น ในทางโภชนาการประชาชนสามารถบริโภคอาหารอื่นที่มีคุณคา โดยเฉพาะธัญพืชและผักพื้นบานอีก
หลายชนิด ที่อุดมดวยวิตามินเอ และเปนแหลงอาหารที่มีอยูแลวในทองถิ่น
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สําหรับการเคลื่อนไหวในประเทศไทย นายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ เครือขายสิทธิภูมิปญญาไทยกลาววา ในชวง 2 เดือนที่ผานมา นัก
ปรับปรุงพันธุขาวของบริษัทไดใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนตางประเทศวา เจาหนาที่ในรัฐบาลไทย เวียดนามและบังกลาเทศ ไดแสดงความ
กระตือรือรนที่จะเขารวมโครงการนี้ (กรุงเทพธุรกิจ 170843)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 ชวนประชุมนัดแรก “ปฏิรูปสุขภาพ”
9 ส.ค.2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) ประชุมอยางเปนทางการนัดแรกโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเขา
รวมประชุมดวยที่ทําเนียบรัฐบาล นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) เปดเผยวา ทางสํานักงาน
เตรียมเสนอ 4 ยุทธศาสตรหลักใหคปรส.อนุมัติ เพื่อผลักดันใหเกิดรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติภายใน 3 ป สําหรับยุทธศาสตรหลัก 4 ขอ
ประกอบดวย 1. ยุทธศาสตรการใหความรูกับประชาชน เชน กรณี การประกันสุขภาพถวนหนา ตองมีขอมูลวา หลักประกันสุขภาพแตละ
ระบบมีดีหรือบกพรองอยางไร 2. การทํางานกับประชาชนภาคตางๆ ตองมีแผนการทํางานอยางเปนระบบวาจะทําอะไรกับใครเมื่อใด 3.
ยุทธศาสตรการสื่อสารสาธารณะ จําเปนตองมีกระบวนการขอความรวมมือจากสื่อในการประชาสัมพันธ เปนแนวรวมในการผลักดันใหเกิด
การปฏิรูปเพื่อสุขภาพที่ดี และ 4.การบริหารการจัดการ ใหสิ่งที่ตั้งเปาหมายไวบรรลุผล (กรุงเทพธุรกิจ 090843)
2.1.2 ลอยแพ นศ.สายการแพทย กพ. อางปญหางบประมาณ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 29 ส.ค. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือ กพ. เสนอใหคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบขอเสนอของ ก. สาธารณสุข เพื่อขอผอนผันการดําเนินการตามมติ ครม. เกี่ยวกับนโยบายการจัดกําลังคนภาครัฐ พรอมทั้งผล
การศึกษาวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมทางกําลังนักศึกษา กําลังคนดานสาธารณสุข สายงานนักเรียนทุนทุกสาย ทั้งในสวนทบวง
มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป โดยมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจคือ 1. ยกเลิกการทํา
สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร กับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
2. ใหคงทําการสัญญาผูกพันกับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาทันตแพทย ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งแตปการศึกษา
2543 เปนตนไป โดยเปนสัญญาผูกพันฝายเดียว คือกําหนดหนาที่ของผูรับทุนที่จะตองเขารับราชการตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรร หรือ ก.พ. ไมไดผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูรับทุนเขารับราชการ ดังนั้นหากทางราชการไมมีตําแหนงเพียงพอที่จะรองรับก็อาจ
ไมตองบรรจุผูรับทุนเขารับราชการได
3. สนับสนุนใหกระทรวงสาธารณสุขคงการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขตางๆ ตามเปาหมายแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8
(2540-2544) โดยไมทําสัญญาผูกพันเขารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
4. ผอนผันมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เกี่ยวกับการยกเลิกการทําสัญญานักเรียนที่มีขอผูกพันเขารับราชการใน ก. สา
ธารณสุข ปการศึกษา 2543 โดยให ก.สาธารณสุขทําสัญญาเปนนักเรียนทุนเหมือนเดิม แตปรับปรุงสัญญาใหมใหเปนสัญญาปลายเปดที่ไม
มีขอผูกพันให ก.สาธารณสุขขอบรรจุผูรับทุนเขารับราชการหรือเปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ก.พ.ยังระบุวา ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป ก.สาธารณสุขจะไมมีการทําสัญญาการรับทุนอีก เพื่อใหเปนไปตามมติ คปร.
โดยให ก. สาธารณสุข ชี้แจงทําความเขาใจกับนักเรียนที่เขาศึกษาและผูปกครอง ใหทราบถึงภาระคาใชจายในการศึกษาดวย (ไทยโพสต
260843)
2.1.3 วางแนวพัฒนาการรักษาพญาบาลฉุกเฉินในแผน 8
นพ.ทนงสรรค สุธาธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย กลาวหลังจากเปนประธานพิธีเปดประชุมวิชาการเวชศาสตรฉุกเฉิน ซึ่งดําเนิน
การโดยโรงพยาบาลราชวิถีรวมกับสมาคมเวชศาสตรฉุกเฉินแหงประเทศไทย วาในอดีตการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทยไมไดรับการ
สนับสนุนมากนัก ทําใหมีคนตายโดยไมสมควรจะตายสูงกวาที่ควรจะเปน มีความพิการและพิการซํ้าซอนทําใหการรักษาพยาบาลภายหลัง
เปนไปดวยความยากลําบากยิ่ง
จากสถิติ พ.ศ.2542 ปรากฏวาสาเหตุการบาดเจ็บของประชาชนนั้นเกิดจากอุบัติเหตุเปนสําคัญ กลาวคือ อุบัติเหตุขนสง พบผู
บาดเจ็บ 923,360 ราย รองลงไปคืออุบัติเหตุจากการสัมผัสกับแรงเชิงกล วัตถุสิ่งของ 550,440 ราย อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกลม
317,287 ราย สวนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น เกิดจากอุบัติเหตุขนสงเปนอันดับหนึ่งคือ 14,178 ราย รองลงมาคือการถูกทําราย และการทําราย
ตนเอง (มติชน 310843)
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2.1.4 ปญหารักษาฟรี คนพิการยังเรื้อรัง
รศ.วิริยะ นามศิริพงษพันธุ อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย เปดเผยวา นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) ใหคนพิการไดรับการรักษาพยาบาล โดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดยจัดคนพิการอยูในกลุมคนยากจนนั้น ในทางปฏิบัติแลวผูอํานวยการ
หลายโรงพยาบาลไมเห็นดวย โดยเฉพาะในภาวะที่งบประมาณถูกตัดทอนเพราะการใหการรักษาพยาบาลแกคนยากจนตามงบประมาณนั้น
ก็ไมเพียงพออยูแลว ยิ่งผลักภาระคนพิการใหมาใชงบสวนนี้ทําใหเกิดปญหายิ่งขึ้น คนพิการจึงตองการให สธ. จัดสรรงบสําหรับคารักษา
พยาบาลสําหรับคนพิการแยกออกจากงบประมาณสําหรับคนยากจน ซึ่งจะทําใหทราบดวยวางบประมาณสําหรับคารักษาพยาบาลคนพิการ
ตองใชมากนอยเทาไหรในแตละป และจะทําใหคนพิการสามารถไดรับบริการดีขึ้นดวย เพราะมีงบของตนเฉพาะไมตองเบียดของกลุมอื่น
นอกจากนี้ ตามที่สธ.มีนโยบายที่จะใหโรงพยาบาลประจําจังหวัดมีฝายเวชศาสตรฟนฟู ไวใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยแกคนพิการในชนบทใหทั่วถึงมากขึ้น ก็ยังไมครอบคลุมไปถึงกลุมของคนหูหนวกและตาบอด รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการชวยเหลือ
ตนเองในการดํารงชีวิตประจําวันอยางเปนอิสระ ก็ยังเปนเพียงแคโครงการของศูนยสิรินธรเทานั้น สถานพยาบาลเอกชนตางๆไมไดใหความ
สนใจ เพราะการใหบริการดังกลาวจะหวังผลตอบแทนที่มีกําไรนั้นเปนไปไดยาก
สําหรับกฎหมายฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย โดยไมตองเสียคา
ใชจายใดๆ รวมถึงไดรับกายอุปกรณ และเครื่องชวยความพิการ แตโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ ไมยอมปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้ เพราะเขาใจวากฎหมายบังคับใชเฉพาะโรงพยาบาลสังกัด สธ.เทานั้น จึงยังเปนปญหาการตีความกฎหมายที่แตกตางกัน
ของหนวยงานปฏิบัติ ที่ยังไมไดรับการแกไขจนถึงปจจุบันนี้ แมวาที่ผานมา คนพิการพยายามเรียกรองใหคณะรัฐมนตรี มีมติใหโรงพยาบาล
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกแหงปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็ตาม แตก็ยังไมมีความคืบหนาใดๆ เกิดขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 080843)

2.2 งานวิจัยและเทคโนโลยีทางการแพทย
2.2.1 เผยผลวิจัยไขรากสาดใหญพิชิตเอดส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร การแพทยทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เปดแถลงขาวโครงการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางโรค
เอดสกับโรคเขตรอน โดยทีมงานวิจัยประกอบดวย นพ.จอรช วัตต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรในฐานะหัวหนาโครงการคนพบวา จํานวนเชื้อไว
รัสเอชไอวีไดลดระดับลงอยางชัดเจนในระยะหนึ่งในผูปวยหลายรายที่ปวยเปนไขรากสาดใหญ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรับการยอมรับและตี
พิมพในวารสารการแพทยแลนเซต (Lancet) เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งถือไดวาเปนการคนพบที่จะนําไปสูแนวทางใหมในการรักษาผูปวยเอดส
หนึ่งในผูวิจัย กลาววา การวิจัยครั้งนี้พบวาผูปวยเอดสระยะ 3 หรือระยะสุดทายในพื้นที่ จ.เชียงราย ที่ไมมีโอกาสไดรับยาตานไว
รัสเอดส โดยพบผูปวยเอดส 10 คน ใน 15 คนติดเชื้อรวม 2 โรค คือเชื้อเอดสและเชื้อสครับไทฟสหรือไขรากสาดใหญซึ่ง 4 ใน 10 ของผูปวย
กลุมนี้ เมื่อวัดระดับเชื้อเอชไอวีในเลือดแลว ปรากฏเชื้อลดลงอยางมากจนตรวจไมพบชั่วระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันผูปวยอีกกลุมหนึ่งซึ่งติดเชื้อ
เอดสรวมกับโรคมาลาเรีย และโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสนั้น กลับตรวจพบระดับเชื้อเอชไอวีในเลือดเพิ่มขึ้น
ภูมิคุมกันรางกายที่พบครั้งนี้เกิดจากเชื้อสครับไทฟส แตเชื้อสามารถขามไปจับเชื้อเอชไอวีได กลาวคือหากผูปวยเอดสไปติดเชื้อ
สครับไทฟสดวยแลว จะทําใหเชื้อเอชไอวีลดลงชั่วคราว ฉะนั้น จึงตองวิจัยตอไปอีกวาอะไรทําใหเกิดภาวะดังกลาว อยางไรก็ตาม นิมิตหมาย
ที่ดีครั้งนี้ตองมีการขยายผล และใชเวลาอีกระยะหนึ่ง แตคณะวิจัยก็หวังวาจะใชเวลาใหนอยที่สุดที่จะคนพบแนวทางใหมในการรักษาผูปวย
เอดส (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 080843, มติชน 08,090843, Bangkok Post 080800)
2.2.2 แพทยทรวงอกไทยชื่อดังทั่วโลก พัฒนาวิธีใหมตรวจวัณโรคเยื่อหุมปอด
นพ.ประทีป เหรียญตะวัน โรงพยาบาลโรคทรวงอก กรมควบคุมโรคติดตอ กลาวถึงผลงานวิชาการยอดเยี่ยมอันดับ 1 เรื่องการวัด
ระดับคาอเดนโนซีน ดีอาไมเนส ในนํ้าเยื่อหุมปอด เพื่อการตรวจวินิจฉัยเยื่อหุมปอดอักเสบวา การตรวจพิสูจนแบบเดิมมีขอจํากัด จึงจําเปน
ตองพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา การวัดคาอเดนโนซีน ดีอาไมเนส ทําใหวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุมปอดไดดีขึ้น มี
ความไวรอยละ 95 การคนพบดังกลาวนําไปสูการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วเที่ยงตรง ใหการรักษาไดอยางรวดเร็วดวย ผลงานวิจัยนี้ไดรับการตี
พิมพในวารสารระดับโลกชื่อ วารสาร CHEST ฉบับเดือนก.ค. ป ค.ศ.1999 (กรุงเทพธุรกิจ 250843)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขและสุขาภิบาล
2.3.1 คนแหใชประกันสังคม รพ.จุฬาฯรับภาระหนัก
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กลาวถึงกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จะ
ออกจากการเปนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เนื่องจากไมสามารถรับภาระขาดทุนคารักษาพยาบาลผูปวยประกันสังคมที่มีคาใช
จายมากและตอเนื่อง วาตนยังไมทราบเรื่องนี้ และวาปญหาคารักษาพยาบาลนั้นมีความเปนไปได โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงมี
มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดี ทําใหมีผูประกันตนเลือกใชบริการเปนจํานวนมาก
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สํานักงานประกันสังคมทราบถึงความเดือดรอนของสถานพยาบาลเชนกัน จึงมีการปรับอัตราเหมาจายคารักษาพยาบาลที่กอง
ทุนประกันสังคมตองจายใหแกสถานพยาบาล โดยเพิ่มขึ้นเปนมาตรฐานเดียวกันที่อัตรา 1,100 บาทตอคนตอป สําหรับการรักษาพยาบาล
โรคทั่วไป กรณีโรคที่มีคาใชจายสูงหรือภาวะโรคเรื้อรัง หรือตองรับการรักษาอยางตอเนื่องเชน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ จึงจะจายเพิ่มใหอีก
150 บาทตอคนตอป เปนการบรรเทาภาวะขาดทุนของสถานพยาบาล
ขาวจากสํานักงานประกันสังคมกลาววา ปนี้มีจํานวนโรงพยาบาลในการประกันสังคมทั้งสิ้น 244 แหง เปนสถานพยาบาลของ
ภาครัฐ 130 แหง ภาคเอกชน 114 แหง ซึ่งในปนี้มี 2 แหง คือ โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต และโรงพยาบาลเพชรแพทย (รพ.เอกชนบางจาก
เดิม) ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2543 สวนกรณีสถานพยาบาลเปนผูขอถอนตัวออกจากโครงการเองนั้นยังไมมี ผูสื่อขาวสอบถามไปยังโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ เจาหนาที่ฝายประกันสังคมเปดเผยวา ยังคงรับและใหการรักษาผูปวยประกันสังคมเชนปกติ และปจจุบันมีผูปวย
ประกันสังคมมารับการรักษาจํานวนมากถึงเกือบ 300 คนตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นนับเทาตัวจากปที่ผานมา (ไทยโพสต 250843)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานโรคและยา
2.4.1 แพทยชี้โรคสมองเสื่อมลามคนไทย แนะหลัก “4 อ” ปองกันตัวกอนสาย
นพ.สุวินัย บุษราคัมวงษ แพทยอายุรกรรมสมอง รพ.กลวยนํ้าไทย เปดเผยถึงสถานการณโรคสมองเสื่อมวา เวลานี้มีผูปวยเพิ่ม
มากขึ้น เพราะโรคนี้เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน ไมวาจะเปนความชราซึ่งถือเปนสาเหตุหลัก หรือเพราะโรคภัยตางๆ “โรคนี้เกิดขึ้นได
กับทุกเพศทุกวัย แตวาสาเหตุของโรคก็จะตางกัน เชนผูปวยบางคนที่อายุเกิน 60 ปขึ้นไป ก็อาจเปนอัลไซเมอร แตบางคนอายุนอยๆก็อาจ
เปนดวยสาเหตุอื่น เชน มลพิษ สารเคมี เหลา บุหรี่ โดยเฉพาะการอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี อยางคนที่ทํางานในโรงงานที่มีความเสี่ยง
มากๆ ก็มีโอกาสเปนเยอะ
ทั้งนี้ โรคสมองเสื่อมสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลักๆคือ สมองเสื่อมที่รักษาไดกับสมองเสื่อมที่รักษาไมได กลุมที่รักษาไดก็เชน
อาการที่เกิดจากเนื้องอก เลือดคั่งในสมองหรือแมแตการขาดวิตามินและสารอาหารบางอยาง กลุมที่รักษาไมไดคือ โรคอัลไซเมอร ซึ่งยัง
รักษาไมได เพราะยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด อยางไรก็ดี มีแนวทางในการปองกันตัวเองแบบงายๆ เพื่อลดโอกาสเลี่ยงตอการเปนโรคนี้ได โดย
ดูแลสุขภาพของตัวเองดวยหลัก “4 อ”
“4 อ” คือ 1.อาหาร 2.อากาศ 3.ออกกําลังกาย 4.อโรคา หมายถึง ตองเช็กสุขภาพเปนประจํา โดยอาจจะเช็กปละครั้ง ถาทําได
โอกาสที่จะเปนโรคตางๆก็นอยลง (ผูจัดการ 070843)

2.5 ความเคลื่อนไหวปญหาเหลาและบุหรี่
2.5.1 อนามัยโลกตานบุหรี่ รองทั่วโลกขึ้นภาษี
วันที่ 8 ส.ค. 2543 ในการประชุมวาดวยบุหรี่โลกครั้งที่ 11 ที่นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางรวมกันใหคน
เลิกสูบบุหรี่ นางโกร ฮารเล็ม บรุนดตแลนด ผูอํานวยการทั่วไปองคการอนามัยโลก (WHO) และประธานการประชุมครั้งนี้ เรียกรองใหหาแนว
ทางที่เปนเอกภาพรวมกันในการตอตานการสูบบุหรี่อยางหนัก โดยออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ โฆษณา รณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ออก
กฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและเพิ่มโครงการบําบัดใหเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกยังจะเริ่มดําเนินการภายใตสนธิ
สัญญาที่ชาติสมาชิก 190 ประเทศรวมลงนามไววา จะรวมกันปองกันการจําหนายบุหรี่ในราคาถูก การลักลอบคาบุหรี่ การรณรงคตอตาน
การสูบบุหรี่รวมกันและใหความรูแกประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากสูบบุหรี่สูงถึง 70 เปอรเซ็นต (มติชน 090843)
-บริษทั บุหรี่รวมพลตานการรณรงคทั่วโลก
ในเวลาไลเลี่ยกันวารสารการแพทยอังกฤษฉบับลาสุดรายงานวาบริษัทผูผลิตบุหรี่สหรัฐ อังกฤษและเยอรมนี คบคิดกันมานาน
กวา 20 ป เพื่อขัดขวางการรณรงคไมสูบบุหรี่ทั่วโลก วารสารการแพทยอังกฤษรายงานวาบริษัทบุหรี่ชั้นนําไดแก ฟลิป มอรริส, อาร.เจ เรย
โนลดส,รอธแมน ของสหรัฐ / กัลลาเฮอร,อิมพีเรียล และบริทิช อเมริกัน โทแบคโค ของอังกฤษ และเรเอ็มสมาของเยอรมนี เริ่มใชแผนการที่
เรียกวาปฏิบัติการเบิรกเชอร ในเดือนมิ.ย. 2521 ในการประชุมลับที่บานชนบทแหงหนึ่งใกลกับเมืองบาธทางตะวันตกของอังกฤษ การ
กําหนดยุทธศาสตรรวมกันโดยผูบริหารระดับสูงของแตละบริษัท มีเปาหมายเพื่อเบี่ยงเบนหลักฐานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ มี
การตั้งคณะทํางานเพื่อสงเสริมใหการสูบบุหรี่เปนที่ยอมรับของสังคม และพยายามแสดงใหเห็นวาโรครายตางๆที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ไม
วาจะเปนมะเร็งปอด โรคหัวใจ และถุงลมโปงพอง อาจมาจากสาเหตุอื่นๆ
คณะผูบริหารที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการดังกลาว เรียกวา คณะกรรมการนานาชาติวาดวยการสูบบุหรี่และตอมาในป 2524 จึงได
เปลี่ยนชื่อมาเปนศูนยขอมูลขาวสารบุหรี่ระหวางประเทศ ผลการศึกษาพบวาศูนยแหงนี้ตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุมผูผลิตบุหรี่ระดับประเทศใน 28
ประเทศทั่วโลก เพื่อปกปองผลประโยชนทางการคาของอุตสาหกรรมบุหรี่ (กรุงเทพธุรกิจ 080843)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 สินคาอุปโภคบริโภคพากันขึ้นราคาถวนหนา 5-8% อางเหตุตนทุน คาขนสงพุง
รายงานขาววงการคาปลีกแจงวา บรรดาบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะบริษัทยักษใหญขามชาติ เชน บริษัทยูนิลี
เวอร บริษัทพรอคเตอร แอนด แกมเบิล (พีแอนดจี) บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ บริษัทคาโอ เอสเซนเชี่ยล และบริษัทจอหนสันและจอหนสัน
เปนตน ไดทําหนังสือแจงไปยังธุรกิจคาปลีกทั้งหมด ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารต เปนตน เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
โครงสรางราคาใหมที่จะมีราคาสูงขึ้น 5-8% และจะมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน ก.ย. นี้ เปนตนไป เนื่องจากมีปญหาดานตนทุนการผลิตและ
บรรจุหีบหอ รวมถึงคาขนสงมีราคาสูงขึ้น การปรับโครงสรางราคาใหมนั้นจะมีผลเฉพาะสินคาเครื่องใชสวนตัว เชน แชมพู ยาสีฟน โลชั่น
แปงเด็ก เปนตน สวนสินคาหมวดอาหารที่อยูในกฎเกณฑการควบคุมของกรมการคาภายในยังไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ในหมวด
ดังกลาวผูประกอบการใชวิธีขอความเห็นใจในการขึ้นราคาสินคาหมวดอาหารโดยอางถึงภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้น สําหรับสินคาประเภทขาวสาร
นํ้าตาลทราย นํ้ามันพืช ยังไมมีการแจงปรับราคาเชนกัน เนื่องจากขาวสารไดมีตราสินคายี่หอถูกออกมาตีตลาด
สําหรับวิธีการปรับโครงสรางราคาของผูประกอบการกอนหนานี้มีหลายรูปแบบ ไดแก ปรับลดนํ้าหนัก แตคงจําหนายในราคาเดิม
ปรับหีบหอหรือสูตรสินคาใหมพรอมจําหนายในราคาใหม และบางสวนไมมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ แตมีการปรับราคาขึ้น โดยสิน
คาสวนที่ปรับราคาขึ้นมักจะเปนสินคานําเขา 100% ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ผูผลิตสวนใหญมีการปรับ
แผนการดั๊มพราคาและการจัดโปรโมชั่น แจก แถม ลดนอยลง (มติชน 240843)
1.1.2 คณะผูบริหารกทม. ลงมติใหผูคาหาบเร-แผงลอย ขายของไดในวันพุธ โดยเก็บคาทําความสะอาดทางเทา ตาราง
เมตรละ 5 บาท
ในการประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2543 โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน
ประธาน โดยมีเรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาคือ การอนุมัติใหผูคาหาบเร-แผงลอยสามารถขายของในวันพุธได โครงการเชาซื้อคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา และการพิจารณาใชงบประมาณสะสมของ กทม.
นายสมัครกลาวภายหลังการประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน จึงใหมีการยกเลิกการหามใหผูคาขายของในวันพุธ โดยใหผูคาที่ขายของในจุดที่ขายอยูเดิมคาขายในวันพุธไดโดยไมตองหยุด
รวมทั้งหามเพิ่มจํานวนผูคา ในจุดการคาที่เคยแจงไวอยางเด็ดขาด ตลอดจนใหผูคาทุกรายทําความสะอาดบริเวณที่คาขายหลังจากทําการ
คาทุกวัน ทั้งนี้ กทม. จะดําเนินการจัดระเบียบทะเบียนผูคา การอนุญาต มาตรการรักษาความสะอาด และการจัดทํารั้วกั้นขอบเขตเพื่อปอง
กันผูรุกลํ้าผิวจราจรตอไป
สําหรับการทําความสะอาดทางเทานั้น ผูวาฯ กทม. กลาววา มีแนวคิดที่จะจัดใหมีการทําความสะอาดทุกวัน ไมใชทําความ
สะอาดเฉพาะทุกวันพุธเชนที่ผานมา ทั้งนี้คิดวาทางเทาจะตองสะอาดขึ้นอยางแนนอน โดยจะมีการติดตั้งปายกําหนดเวลาในการขายของให
กับผูคาแตละจุด โดยที่เวลาในการอนุญาตใหขายจะมีความแตกตางกัน และเมื่อถึงกําหนดเวลาหยุดขายในแตละวันแลว ผูคาตองจัดเก็บ
แผงคาออกไปใหเรียบรอย เพื่อใหเจาหนาที่เขาไปทําความสะอาด และเก็บเงินคาที่ตั้งแผงคาตารางเมตรละ 5 บาท เพื่อใชเปนคาใชจายใน
การทําความสะอาด ทั้งนี้จะดําเนินการตีเสนกรอบเพื่อกําหนดพื้นที่ในภายหลัง (ไทยโพสต 020843)

1.2 การนันทนาการ ทองเที่ยวและชีวิตวัฒนธรรม
1.2.1 ผลการคัดเลือกเมืองที่เสนอตัวขอรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 29 กรุงเทพฯ ตกรอบทั้งที่
เตรียมงานฉลองรอที่โรงแรมเรดิสัน
ผลการคัดเลือกเมืองที่เสนอตัวขอรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 29 ในป 2008 ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปก
สากล (ไอโอซี) ประกาศชื่อเมืองที่ผานเขารอบสุดทาย 5 เมือง คือ ปกกิ่ง-จีน, ปารีส-ฝรั่งเศส, โตรอนโต-แคนาดา, อิสตันบุล-ตุรกี และ โอซา
กา-ญี่ปุน โดยกรุงเทพฯ ตกรอบทั้งที่เตรียมงานฉลองรอที่โรงแรมเรดิสัน รายงานขาวกลาววา การตัดสินของคณะกรรมการในการประชุมเมื่อ
วันที่ 28 ส.ค. 2543 หลังจากประเทศไทย ไดตระเตรียมความพรอม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธกระตุนใหสังคมตื่นตัวมาระยะเวลาหนึ่ง โดย
ในการนี้ไดใชเงินไป 50 ลานบาท จากที่ไดรับอนุมัติจํานวน 82 ลานบาทจากรัฐบาลและ กทม.
"เมื่อผลออกมาก็ตองยอมรับคําตัดสิน เพราะคณะกรรมการทุกคนก็ทําหนาที่ดีที่สุดเทาที่จะทําไดแลว จากนี้คงจะตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาวิเคราะห 5 เมืองที่ผานเขารอบ ตรวจสอบคําตอบทั้ง 22 ขอ ที่สงไปใหไอโอซี พิจารณาอยางละเอียด เพื่อแถลงผลใหประชา
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ชนทราบโดยเร็วที่สุด" พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานคณะกรรมการโอลิมปกไทย กลาวเมื่อทราบผลพรอมยืนยันวา งบประมาณที่ใชไปทั้ง
หมด 50 ลานบาท จากที่ไดรับอนุมัติ 82 ลานบาท นั้นคุมคาที่สุดแลว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายดํารง พุฒตาล กรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬาวุฒิสภา กลาววา ตองขอบคุณไอโอซี เพราะทําใหประเทศ
ไทยไมตองเสียงบประมาณกวา 800 ลานบาท เพื่อดําเนินการตอไปหากผานเขารอบสุดทาย (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 300843)

2. ศาสนา ประเพณี ความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.1 ประเพณีและความเชื่อ
2.1.1 ชาวบานจากหลายจังหวัดรวมสบทบชาวกรุงปกหลักเขาคิวรับของบริจาคจากงานเทกระจาดของปอเต็กตึ๊ง ของ
แจกแสนชุดเกลี้ยงในครึ่งวัน
รายงานขาวกลาววา มูลนิธิปอเต็กตึ๊งไดจัดประเพณีเทกระจาด ซึ่งถือเปนเทศกาล ประเพณีทําบุญ เซนไหว อุทิศสวนบุญสวน
กุศลใหแกดวงวิญญาณของบรรพชนผูลวงลับและวิญญาณที่ไรญาติขาดมิตร ซึ่งชาวจีนเชื่อวา วันที่ 1 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน
ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ 27 ส.ค. ตามปฏิทินสากล ประตูยมโลกหรือที่เรียกวาประตูผีจะเปด ปลดปลอยใหดวงวิญญาณตางๆ ไดมีอิสระออกมา
รับสวนบุญสวนกุศลยังโลกมนุษยเปนเวลาหนึ่งเดือนปละหนึ่งครั้ง ปนี้นับเปนปที่ 90 ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งจัดขึ้น โดยใชบริเวณที่ทําการมูลนิธิฯ
ถนนเจาคํารพ เขตปอมปราบ เปนสถานที่จัดงาน ปรากฏวาไดมีประชาชนจากทั่วสารทิศ เดินทางมาตั้งหลักนอนรอกันตั้งแตเที่ยงคืนของวัน
ที่ 26 ส.ค. เพื่อมารอรับของบริจาค
รายงานยังกลาววา แตเดิมขาวการทิ้งกระจาด หรือเทกระจาดแพรกระจายเพียงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เวลาผานไปกลับ
ปรากฏวา ผูรอรับบริจาคเริ่มขยายวงกวางขึ้น บางรายเหมารถมาจากจังหวัดหางไกล ไมวาจะเปน ปราจีนบุรี อุดรธานี ลพบุรี สระบุรี
กาญจนบุรี กระเตงลูกเล็กเด็กแดงเขาแถวยืนรอเรียงตามใบคิวตั้งแตฟายังไมสาง นายทวีพล ปนนอย หัวหนาแผนกประชาสัมพันธมูลนิธิ
ปอเต็กตึ๊ง กลาววา ปนี้ทางมูลนิธิฯ แจกครบ 90 ป จึงมีการเพิ่มของมากขึ้นเปนพิเศษ จาก 60,000 ชุดปที่แลว ปนี้แจก 80,000-100,000 ชุด
นอกจากขาวสาร เสนหมี่ มามา ปลากระปอง แลวยังมีรม รองเทา ยารักษาโรค และมอบเงินใหคนละ 200 บาท สําหรับ 2,000 คนแรกของที่
นํามาแจกเปนของที่ทางมูลนิธิฯ จัดหาซื้อมาสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งมาจากการบริจาค การแจกก็เหมือนเดิม ใหนําทะเบียนบานกับบัตร
ประจําตัวประชาชนมา ถาเจาบานก็ไดรับไปสองชุด ถาเปนผูอยูอาศัยก็ไดคนละชุด ถาเหลือจะนําไปมอบใหกับกรมประชาสงเคราะหตอไป
นอกจากนี้ ยังไดจัดขาวของสวนหนึ่งใสรถบรรทุกสิบลอมอบใหกับทานผูวาฯ กทม. เพื่อสงมอบใหกับโรงเรียนตางๆ ในสังกัด กทม.ดวย (ไทย
โพสต 280843)

3. อาชญากรรมและยาเสพยติด
3.1 "ฟารุง ชาลีรักษ" นางแบบโฆษณา-อดีตรองนางสาวไทยชื่อดัง เสียชีวิตที่บานในประเทศสหรัฐ
ตํารวจยังไมสรุปสาเหตุการตาย คนใกลชิดระบุมีแกงยาเสพยติดเกี่ยวของ
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 24 ส.ค. 2543 เวลาประมาณ 5 ทุมเศษที่สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 11.00 น.เวลาประเทศไทย ที่บานเลขที่
24681 แพรททีเชียคอรท โมริโน วัลเลย ริเวอรไซด เคานตี มลรัฐแคลิฟอรเนีย ของนายแฟรงกและนางหงส ไวท พอและแมของ น.ส. ฟารุง
ชาลีรักษ ตามรายงานขาวเมื่อวันที่ 27 ส.ค. (ไทยรัฐ 270843) วา น.ส.ชาลีรักษ เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยูบนที่นอนมีหมอนปดใบหนา
สภาพศพมีบาดแผลถูกจอยิงผานหมอนทะลุเขาปาก 1 นัดคมกระสุนทะลุออกทายทอยไปฝงอยูในฟูกที่นอน ที่ขางศพเจาหนาที่พบอาวุธปน
ยังไมเปดเผยขนาดตกอยู 1 กระบอก ทราบวาเปนของนายแฟรงกผูเปนบิดา บนโตะเครื่องแปงเจาหนาที่พบจดหมายลาตายเขียนถึงบิดา
มารดาแตเนื้อความในจดหมายไมไดรับการเปดเผย โดยเจาหนาที่ไดตรวจยึดไวเปนหลักฐาน
รายงานขาวกลาววา การตายของ น.ส. ฟารุง เปนขาวช็อกวงการ คนใกลชิดตางใหความเห็นหลายแงมุม โดยเฉพาะในเรื่องของ
ยาเสพยติด และเรื่องที่ผูตายเคยมีขาวเขาไปพัวพันกับนักการเมืองผูใหญในลักษณะ "เสี่ยเลี้ยง" กระทั่งถูกบีบคั้นจนทนไมไหว ตองใชปน
ระเบิดสมองตัวเองตาย และวา ประเด็นสําคัญที่ตํารวจสหรัฐ ใหความสนใจคือ เรื่องที่มีการพูดกันมากในหมูเพื่อนวาฟารุงถูกมาเฟยจาก
เมืองไทยตามคุกคามและขมขูจะทํารายพอแม เนื่องจากไปลวงรูถึงเครือขายของขบวนการคายาเสพยติด แตฟารุงไมยอมตกเปนเครื่องมือ
ในการคายาเสพยติด ซึ่งประเด็นนี้ทําใหเจาหนาที่เอฟบีไอจึงไดเขามารวมสืบสวนดวย และมีการสืบสวนสอบสวนในทางลับทั้งในสหรัฐ และ
เมืองไทยจนกระทั่งทราบวากรณีที่ฟารุงถูกมาเฟยเมืองไทยคุกคามนั้นเปนเรื่องจริง (ไทยรัฐ 290843)
อยางไรก็ตาม จากปากคําของนายสุพัฒน จิตรานุเคราะห รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ก.ตางประเทศไทย ระบุวาไดรับรายงานจาก
นายปยะวัชร นิยมฤกษ กงสุลใหญประจํานครลอสแอนเจลิส รายงานเกี่ยวกับการตายของฟารุงวา ไดติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบคดีและ
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ทราบขอมูลจากนักสืบชื่อ "ทอมสัน" วาตํารวจเห็นวาเปนการฆาตัวตาย (ไทยรัฐ 300843) ขณะที่ นางเดือนเพ็ญ ไชยสมบูรณ เพื่อนสนิทของ
นางหงส ไวท แมของฟารุง ไดเปดเผยถึงเรื่องการตายของฟารุงวา คนใกลชิดทั้งพอแมและเพื่อนฝูงในสหรัฐและเมืองไทยตางรูเบื้องหลังดี
แตทุกคนก็ไมกลาพูดอะไรมาก ทราบวากอนที่ฟารุงจะเดินทางกลับไปสหรัฐ ฟารุงบอกกับเพื่อนใกลชิดหลายคนวา ถูกคนตามคุกคามถึง
คอนโดมิเนียมที่ กทม.หลายครั้ง จนพักอาศัยอยูไมไดตองเรรอนยายที่อยูตลอด บางครั้งนอนโรงแรมหรือตามบานเพื่อน แตก็ยังหวาดผวา
ภัย จนตัดสินใจหนีไปอยูสหรัฐ แตก็ยังถูกคนตามคุกคามอีก ซึ่งเปนที่รูกันวาคนพวกนี้ เกี่ยวของกับกลุมคายาเสพยติด (ไทยรัฐ 310843)

3.2 นักเรียนสาวใจแตก ตั้งตัวเปนแมเลาลวงเพื่อนประเคนเสี่ย สารภาพเฉพาะอุดรธานีมีขบวนการ
หาเด็กนักเรียนแบบนี้รวม 30 ราย มีเด็กหาเงินดวยวิธีนี้กวา 200 คน ลูกคามีทุกสาขาอาชีพ
รายงานขาวกลาววา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เวลา 10.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ไดนํากําลังเขาจับกุม น.ส.จุม
พฎา หรือปอแกว แสงรส อายุ 18 ป อยูบานเลขที่ 137/7 ถนนนเรศวร ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี กับ น.ส.นุย (นามสมมติ) อายุ 15 ป นัก
ศึกษา ปวช.ป 1 วิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน จ.อุดรธานี ในขอหารวมกันลอลวง ด.ญ.นอย (นามสมมติ) อายุ 14 ป นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน
รัฐบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ไปรวมหลับนอนกับ นายสิทธิ์ หรือ “เสี่ยสิทธิ์” นักธุรกิจและนักการเมืองทองถิ่นของ จ.หนองบัวลําภู เพื่อ
คาประเวณี ซึ่งตอมาผูตองหารับสารภาพ โดยระบุวาเหตุการณลอลวงดังกลาว เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันที่ 27 ก.ค.ที่ผานมา น.ส.นุยไดลอลวง
ด.ญ.นอย ไปยังโรงแรมแหงหนึ่งชานเมือง อุดรธานี โดยหลอกวามีเสี่ยใจดีจะจายเงินและซื้อเพจเจอรให เมื่อเดินทางไปถึงก็พบกับ น.ส.จุม
พฎา หรือปอแกว รออยูที่โรงแรมและเปดหองใหคนทั้งสองเขาไปรอ “เสี่ยสิทธิ์” ซึ่งไดตามเขาไปในเวลาตอมา จากนั้นเสี่ยสิทธิ์ไดให น.ส.นุย
ออกจากหองแลวใชกําลังบังคับขมขืน ด.ญ.นอยจนสําเร็จความใคร และมอบเงินใหกับ น.ส.ปอแกวมอบตอใหกับ ด.ญ.นอยเพื่อปดปาก แต
ด.ญ.นอยไดนําเหตุการณที่เกิดขึ้นไปเลาใหครูประจําชั้นฟง จึงแจงใหผูปกครองทราบและแจงความในเวลาตอมา
ด.ญ.นอย ใหการวา รูจักกับ น.ส.นุยโดยการแนะนําของเพื่อนนักเรียนรวมหอง ที่บอกวาหากอยากไดเงินไวใชจายหรือไวซื้อ
เพจเจอรเหมือนกับเพื่อนคนที่แนะนํา น.ส.นุยจะพาไปรูจักกับเสี่ยใจดีให วันเกิดเหตุ น.ส.นุยไดมารับที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนพาไปพบ น.ส.
ปอแกวที่รออยูที่โรงแรมแลวถูกพาไปนั่งรอในหองกอน ขณะนั่งอยูนั้น “เสี่ยสิทธิ์” ก็เปดประตูเขามาบอกให น.ส.นุยออกจากหองเธอขอออก
จากหองดวยแตถูกขวางไว จากนั้นก็ถูกบังคับขมขืน เธอพยายามรองใหคนชวยแตไมมีใครมาชวย หลังจากเสี่ยสิทธิ์ออกจากหองไป น.ส.ปอ
แกวไดเขามาปลอบเธอวา “ไมมีอะไรเสียหาย อยากไดเงินก็ตองทําอยางนี้” และมอบเงินใหเธอ 2,000 บาท
ดาน น.ส.นุยใหการวา ไมไดหลอก ด.ญ.นอยไปใหเสี่ยสิทธิ์ขมขืน แตเปนความสมัครใจของด.ญ.นอยที่จะมาหาเงิน โดยกอนหนา
นี้มี ด.ญ.ตอย นักเรียนรวมชั้นเรียนของ ด.ญ.นอยมาติดตอวามีเด็กตองการขายตัว จึงนัดขอดูตัวจากนั้นจึงติดตอไปยัง น.ส.ปอแกว เพื่อหา
เสี่ยๆ ที่สนใจมารับตัวไป น.ส.นุยยังระบุวามีบัญชีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทของเสี่ยๆ ที่สนใจหลับนอนกับเด็กสาว เมื่อมีเด็กตองการได
เงินก็จะติดตอไปที่เสี่ยๆ เหลานี้ ตั้งแตราคาครั้งละ 2,000-10,000 บาท
น.ส.ปอแกว ใหการวา เปนคนติดตอเสี่ยสิทธิ์ใหมาหลับนอนกับ ด.ญ.นอย เพราะเห็นวาเด็กอยากไดเงิน ปกติจะไดคาตัวครั้งละ
7,000- 10,000 บาท แตครั้งนี้เสี่ยสิทธิ์จายเพียง 5,000 บาท และที่เหลือจะเอาใหภายหลัง สวนเงินคาตัวไดให ด.ญ.นอย 2,000 บาท แบง
ให น.ส.นุย 2,000 บาท และรับไวเอง 1,000 บาท น.ส.ปอแกว ยังระบุวา เอเยนตที่หาเด็กสงเสี่ยนั้นสวนใหญเปนนักเรียนในสถานศึกษาทั้ง
นั้น โดยในจังหวัดอุดรธานีมีมากกวา 20-30 ราย แตละคนจะมีลูกคาเสี่ยๆ ในมือ พอมีเด็กก็จะโทร.ไปบอก (ไทยโพสต 100843)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีรายงานขาวตอมาวา ไดมีแมเลาวัยรุนอีกคนหนึ่งออกมาเปดเผยอีกวา ปจจุบันมีเด็กนักเรียนในอุดรธานีที่หาเงิน
ดวยวิธีนี้ประมาณ 200 คน เรียกกันวา “เด็กเสี่ย” ซึ่งไมใชมีเฉพาะอุดรธานี แตจังหวัดใหญๆ ในภาคอีสานมีมากกวานี้ เด็กที่มาติดตอใหหา
เสี่ยใหเพราะขาดเงินตองใชเงินดวน บางคนไมมีเงินซื้อขาวใหนองกิน บางคนไมมีเงินไปเรียนหนังสือ บางคนทองกับแฟนหาเงินทําแทง โดย
หากเปดบริสุทธิ์ก็จะไดเงิน 10,000- 20,000 บาท หากเปนเด็กทั่วไป 1,500-3,000 บาท เด็กจะแบงใหครั้งละ 20-25% ทั้งนี้ หลังจากเปน
ขาวก็ยังมีเด็กติดตอมาใหหาเสี่ยให แตปฏิเสธไปวาไมทําอีกแลวกลัวถูกจับ สวนบรรดาเสี่ยๆ ขาประจําไมมีใครติดตอมาเลยแมแตคนเดียว
แมเลาวัยรุนยังเผยดวยวา ผูที่มาใชบริการไมใชเฉพาะเสี่ยนักธุรกิจ แตมีทุกสาขาอาชีพที่เคยจัดเด็กให ไมวานายตํารวจนายทหาร
ยศนายพล ขาราชการพลเรือนระดับอธิบดี หรือแมแตนักการเมืองระดับประเทศ ไมใชเฉพาะนักการเมืองทองถิ่น ผูใหญบางคนรับเด็กไปก็ไม
ไดรวมหลับนอน เพียงแตเอาไปเปนเพื่อนรองเพลงกินเหลา แลวยังใหทิปเพิ่ม แตบางคนก็ตองหาหลักฐานวาเปนนักเรียนจริงหรือเปลาถึง
ขนาดตองแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษากอนก็มี สวนใหญจะระบุวาตองการเด็กผิวขาว สูงบาง ผมสั้น (ไทยรัฐ 130843)
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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 เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance : Investment & Banking; California State
University, Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป
ตําแหนง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
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