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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนสิงหาคม 2544 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://ttmp.trf.or.th

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 กันยายน 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
สิงหาคม 2544
-------------------------------------

องคกรอิสระ: หนทางคดเคี้ยวของการปฏิรูป
สถานการณเดือนสิงหาคม รอนระอุดวยคําตัดสินที่มีคะแนนกํ้ากึ่งของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีแสดงบัญชีทรัพย
สินใหนายกรัฐมนตรีไมมีความผิดและคําวิพากษวิจารณจากหลายวงการทั้งฝายคาน สื่อตะวันตก นักวิชาการ และนัก
การเมือง กอใหเกิดการไหวกระเพื่อมทางการเมือง กระทบตอศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระอื่น
ที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระอื่นซึ่งทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบฝายบริหารและนักการเมือง จะถูก
วิพากษวิจารณมาโดยตลอดอยูแลว เมื่อมีการปฏิบัติที่รูสึกกันวาขัดกับกระแสสังคม แตการวิจารณครั้งนี้คอนขางหนัก
หนวง เชนกลาววาคําพิพากษาของตุลาการเสียงขางมากตํ่ากวามาตรฐาน การไหวกระเพื่อมที่ตอเนื่อง เชนการขูเรื่อง
การถอดถอนในรูปแบบและจากกลุมฝายตางๆ การโตตอบระหวางประธานวุฒิสภาและนักการเมืองฝายรัฐบาล ผสมกับ
ขาวความขัดแยงภายในพรรคแกนนํารัฐบาล ลวนกอบรรยากาศความไมแนนอนทางการเมืองขึ้น
ปรากฏการณดังกลาวแสดงวา การปฏิรูปใดๆโดยลําพังการเขียนกฎหมายฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับ รวมทั้งการ
จัดตั้งองคกรใหมหรือองคกรอิสระเพื่อการควบคุมตรวจสอบนั้นใหผลที่จํากัด การปฏิรูปทั้งหลายจําตองเริ่มตนจากสถาน
การณที่เปนจริง การเมืองที่เปนจริง ซึ่งในประเทศไทยยังมีลัทธิอุปถัมภ แนวคิดอํานาจนิยม อิทธิพลของระบบราชการ
และอิทธิพลทองถิ่นคอนขางสูง นอกจากนั้น ในเฉพาะหนานี้ยังตองเผชิญกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจอยางสูง
ขณะที่ลัทธิบริโภคนิยมและการเสพสุขกําลังกัดกรอนจิตใจของผูคนและรากฐานทางสังคม
องคกรอิสระตางๆที่ตั้งขึ้นใหมเหลานี้ในทางปฏิบัติตองการเวลาระยะหนึ่งเพื่อกําหนดระเบียบ คุณคา ประเพณี
ปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั้งภายในองคกรและตอสาธารณชน เพื่อยกระดับองคกรขึ้นเปนสถาบัน
เวลาที่ใชนี้จะสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายประการ ไดแก คุณธรรมความสามารถของผูบริหารองคกร อิทธิพล
ของสภาพแวดลอม การสนใจติดตามจากสาธารณชนและปญญาชน ตลอดจนสื่อมวลชน
ในทางความคาดหวัง มักคิดวาการยกระดับองคกรอิสระขึ้นสูสถาบันในเวลาเร็วที่สุดเทาใดก็ดีเทานั้น แตใน
ทางเปนจริง หนทางการปฏิรูปมักคดเคี้ยวกวานั้น การคาดหวังที่มากเกินไป มีแนวโนมจะกอใหเกิดการปฏิบัติที่ตึงเกินไป
เพื่อใหเกิดผลเร็ว หรือหยอนเกินไปเมื่อไมเกิดผลตามคาด และหมดกําลังใจ วุฒิสภาซึ่งกลาวไดวาเปน “แม” ขององคกร
อิสระตางๆ ก็ยังพบวามีปญหาภายในองคกรของตนอยูไมใชนอย และก็เห็นไดชัดวาจําตองอาศัยเวลาหนึ่งจึงจะสามารถ
สถาปนาใหเปนสถาบันอันมีวุฒิภาวะเปนที่ยอมรับทั่วไป มีนักกฎหมายมหาชนบางทานชี้วาปญหาหนึ่งของการควบคุม
ตรวจสอบคือการปฏิบัติเกินหนาที่ เชนวุฒิสภามีหนาที่วินิจฉัยตัดสินคลายกับศาล แตกลับตองการทําหนาที่เปนตํารวจ
และอัยการ นั่นคือรับเรื่องมาตรวจสอบดําเนินการไปจนตัดสินความดวยตนเอง ทัศนะอันหลากหลายที่เสนอขึ้นในชวง
เวลานี้สะทอนใหเห็นถึงความละเอียดออน การมีหลักการ และวิสัยทัศนในการปฏิรูป
องคกรอิสระและวุฒิสภาบนความคดเคี้ยวของการปฏิรูป มีแนวโนมที่จะเปนไปไดอยู 3 ทาง ไดแก 1) การยก
ระดับไปสูการเปนสถาบันควบคุมตรวจสอบที่มีวุฒิภาวะ 2) แปรเปนศูนยอํานาจใหม เชนบุคคลในองคกรเหลานี้รวมตัว
กันเปนกลุมอํานาจทางการเมืองใหมทั้งโดยอยูเบื้องหลังและออกหนา เพื่อเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง 3) ผสมกลมกลืนไป
กับกลุมอํานาจตางๆ ที่ดํารงอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนไปไดที่องคกรและบุคคลในองคกรดังกลาวจะเลือกเดินเสน
ทางที่ตางกันไป
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เหตุการณที่นาจับตาอีกกลุมหนึ่งไดแกกระแสขาวเรื่องการคุกคามสื่อ สื่อที่เปนปญหานี้ดานหลักแลวเปนสื่อ
กระจายเสียง สะทอนวาสื่อกระจายเสียงของประเทศกําลังกาวสูการบรรลุนิติภาวะ เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐ
มากขึ้น ทํานองเดียวกับสื่อสิ่งพิมพซึ่งคอนขางเปนอิสระมากอนหนานั้นแลว อยางไรก็ตาม การที่สื่อมวลชนไมวาจะเปน
สื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ ไดกลายเปนอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ เพื่อการแสวงหากําไรของกลุมผูประกอบ
การเอง ทําใหปญหาความเปนอิสระของสื่อมีความซับซอนยิ่งขึ้นวาความเปนอิสระที่วานี้จะเกิดประโยชนแกสาธารณชน
และผูรับสารแทจริงเพียงใด
คาดหมายไดวา สื่อมวลชนกระแสหลักในประเทศ กําลังเผชิญกับการทาทายและการปรับตัวครั้งใหญ ไดแก
1) การแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งจะมี 4 สวนใหญ ไดแกการเพิ่มจํานวนผูรับสาร เชน การรณรงคเพื่อหาสมาชิก การจัดชิง
รางวัล การเพิ่มกําลังการผลิต การเปนเจาของขามสื่อ การแยงโฆษณา การบริหารจัดการเพื่อลดคาใชจาย รวมทั้งการ
นําขาวสารไปใชใหมในรูปแบบตางๆ และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ 2) การเรียกรองที่สูงขึ้นจากผูรับสาร ซึ่งตองการขาว
สารที่เร็ว ครบ เที่ยงตรง แมนยํา รวมทั้งบทวิเคราะหสังเคราะห ที่ชวยใหเขาใจสถานการณอันซับซอนเลื่อนไหลไดดีขึ้น
3) การตรวจสอบจากภาคประชาสังคมและองคกรประชาชน เพื่อใหสื่อมวลชนเสนอขาวสารที่เกิดประโยชนตอสาธารณ
ชนมากขึ้น นอกจากนี้ อาจพบการแขงขันจากสื่อทางเลือกหรือสื่อเพื่อสาธารณะ ที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในระดับใด
ระดับหนึ่ง 4) การรุกคืบเขามาของกลุมทุนสื่อสารโลก ซึ่งขณะนี้ไดเขามาปรากฏตัวชัดขึ้นในวงสื่อสิ่งพิมพที่เปดเสรีในรูป
แบบตางๆ และมีแนวโนมที่จะปรากฏตัวในสื่อกระจายเสียงที่จะเปดเสรีมากขึ้นดวย
อนึ่ง สื่อมวลชนกระแสหลักไมเพียงเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ หากยังมีอิทธิพลสูงทั้งทางวัฒนธรรม สังคม
และการเมือง มีบทบาทสําคัญในการสรางคานิยม ทัศนคติ การเลือก และการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ-การเมือง และ
กลายเปนสถาบันที่มีอํานาจอยูหลังฉาก จึงทําใหการแขงขันดังกลาวมีความเขมขนยิ่งขึ้น ผูรับสารจําเปนตองรูจักเลือก
มากขึ้น
ทางดานเศรษฐกิจ ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเกิดขึ้นในศูนยกลางระบบทุนนิยม มีความรุนแรง
มากกวาที่คาด และคาดวาจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไมนอย มาตรการของรัฐบาลทั้งสําหรับระยะ
ใกลและระยะปานกลาง ไดแก การเรงตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย การแสวงหาแหลงเงินฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพคา
เงินบาท การหาแหลงเงินเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการลงทุนทั่วไป การหาทางลดการไหลออกของเงินทุน การ
เปดเครดิตใหกวางขึ้นสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งแกองคกรประชาชนรากหญา การปรับปรุง
ระเบียบจัดสรรงบประมาณแผนดิน การตั้งงบสํารองเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ การสงเสริมการทองเที่ยว และอื่นๆ ที่จะ
ตามมาอีก เชนการสงเสริมการสงออก การลดหยอนภาษี คงจะชวยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกและความออนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศไดในระดับหนึ่ง
ขอนาสังเกตเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประการแรกเปนการชะลอตัวที่เกิดจากการดําเนินนโยบาย
และการใชมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง สิ่งนี้ตางกันมากกับภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่าเมื่อทศวรรษ 1930 ซึ่งดูเหมือนวา
จะเกิดขึ้นแบบไมรูตัว ทั้งไมรูวาเกิดจากอะไร วิธีการแกไขก็ปฏิบัติแบบเดาสุมไป รวมทั้งมีการคิดทฤษฎีขึ้นใหม แตใน
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครั้งนี้ เกิดขึ้นทามกลางสถิติและดัชนีชี้วัด ตลอดจนทฤษฎีในการอธิบายและการแกไขจํานวน
มาก ประการที่สองเปนการชะลอตัวที่เกิดขึ้นในกําลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพและจํานวนประชากรที่มากอยางไมเคย
เปนมากอน เชนจํานวนประชากรในปจจุบันมีมากกวาเมื่อทศวรรษ 1930 ราว 3 เทาตัว เปนการชะลอตัวทามกลาง
ความมั่งคั่งและการจับจายใชสอยอยางสบายมือ
จากสภาพแวดลอมทั้งสองประการนี้มีดานที่กอใหเกิดการวางใจวา ภาวะเศรษฐกิจโลกคงจะไมรายแรง เพราะ
วามีสถิติตัวเลข ดัชนีชี้วัด และการติดตามสถานการณอยางใกลชิด อยางไรเสียผูกําหนดนโยบายเชนธนาคารกลาง
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สหรัฐก็คงจะแกไขปญหาได รวมทั้งจะยังมีการจับจายใชสอยกัน แตการวางใจนี้อาจกลายเปนการประมาทไปก็ได เนื่อง
จากวิกฤติครั้งนี้ลามลึกเขาสูศูนยกลาง เปนวิกฤติของระบบตลาดอันเปนเสาหลักของระบบทุนนิยม ไมใชเปนเพียงวิกฤติ
สถาบันการเงิน หรือวิกฤติจากการผลิตลนเกิน
ระบบตลาดนั้นกลาวกันวาควรทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ ไดแกการสรางความมั่งคั่ง การกระจายความมั่งคั่ง
นี้อยางทั่วถึง และการสรางเสถียรภาพแกระบบเศรษฐกิจ แตระบบตลาดในปจจุบันแมวาจะสรางความมั่งคั่งขึ้น แตก็
สรางการลมละลายขึ้นอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม และกําลังลามเขาสูประเทศศูนยกลาง
ระบบตลาดแทนที่จะกระจายความมั่งคั่งกลับรวมศูนยความมั่งคั่งเกิดการผูกขาดในกิจการตางๆ อยางนากลัว และทาย
สุด แทนที่ระบบตลาดจะสรางเสถียรภาพแกระบบเศรษฐกิจ กลับสรางความไมมั่นคง และมีแนวโนมที่จะสรางความไม
มั่นคงมากขึ้น ทั้งนี้สวนสําคัญเกิดจากการเปดใหเงินทุนไหลเวียนอยางเสรีเพื่อเก็งกําไรหรือสรางกําไรสูงสุด ประเมินวา
ความไมมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก อาจทําใหสถาบันการเงินโลก อยางเชนธนาคารโลกและไอเอ็มเอ็ฟ ไมสามารถ
รับมือได
การแกไขความบกพรองรายแรงของระบบตลาดนี้กระทําไดยาก ตองการเวลา และการเสียสละของบรรษัทขาม
ชาติ ซึ่งไมเคยปรากฏเปนจริงมากอน ดังนั้น จึงควรเตรียมรับมือกับภาวะไรเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกอยางหนักแนน
และมั่นคง

----------------------------จัดทําโดย

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

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก
1.1.1 อนาคตเศรษฐกิจโลกยังอึมครึม หลายสํานักสงสัญญาณเศรษฐกิจโลกอาจเขาสูภาวะถดถอยแลว
รายงานขาวในชวงเดือนส.ค. 2544 ที่ผานมา ชี้ใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณที่ไมดีนัก เริ่มที่บรรดานักเศรษฐศาสตร
และผูเชี่ยวชาญจากหลายๆ สํานักออกมาชี้ในแนวเดียวกันวา การฟนตัวในชวงครึ่งหลังของปนี้อาจใชเวลานานเกินกวาที่คาด เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐและญี่ปุนยังไมมีสัญญาณดีขึ้น ซํ้าในยุโรปก็ปรากฏแนวโนมที่ออนแอเกินคาด
ในรายงานประจําปของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่เปดเผยเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2544 เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
สหรัฐ โดยระบุวาความหวังของทั่วโลกที่จะเห็นเศรษฐกิจสหรัฐฟนตัวในชวงครึ่งปหลังของปนี้ ทําทาจะเปนเรื่องไมแนนอน โดยเศรษฐกิจอาจ
ฟนตัวชวงครึ่งปหลัง หรือซบเซาตอเนื่องไปอีกระยะหนึ่งก็เปนได เพราะหากประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต (productivity) ของสหรัฐตํ่า
กวาที่คาดไว ก็เสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวตอไปอีก และฉุดเศรษฐกิจโลกใหชะลอตัวตามไปดวย
ขณะเดียวกัน ญี่ปุน ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลกก็กําลังถูกดูดเขาสูภาวะถดถอย นักวิเคราะหหลายคน
คาดหมายการเติบโตไตรมาส 2 ในแงลบ หลังจากเศรษฐกิจหดตัว 0.2% เมื่อไตรมาสแรก
สวนยุโรป ในฐานะเสาหลักอันดับ 3 ของโลกก็กําลังกระตุนความกังวลตอเศรษฐกิจโลก โดยหลังจากอิตาลีประกาศวาเศรษฐกิจ
หดตัว 0.1% ในชวงไตรมาส 2 เทียบกับไตรมาสแรก นับเปนการลดลงครั้งแรกจากป 2541 และธนาคารกลางยุโรป หรืออีซีบี ก็ออกมาเตือน
วาการเติบโตของประเทศในเขตเงินยูโร มีแนวโนมออนแอเกินคาดชวงครึ่งแรกของปนี้ และไมมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตชวงครึ่งปหลัง
(กรุงเทพธุรกิจ 13, 160844)
นิตยสารเดอะ อิโคโนมิสต ฉบับวันที่ 25 ส.ค. 2544 รายงานวา เศรษฐกิจโลกอาจเขาสูภาวะถดถอยแลวก็ได หลังจากการชะลอ
ตัวลงรุนแรงของเศรษฐกิจในสหรัฐ ซึ่งไดกอใหเกิดภาวะถดถอยขึ้น ไมเฉพาะแตในประเทศเทานั้น แตยังรวมไปถึง เม็กซิโก, สิงคโปร, ไตหวัน
และที่อื่นๆ ดวย ในลักษณะโดมิโน ขณะที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกมีปริมาณการผลิตที่หากไมชะลอตัวลง ก็ลดลง ทั้งนี้อาจสงผลใหปริมาณ
การผลิตทั่วโลกลดลงในไตรมาสที่ 2 เปนครั้งแรกในรอบ 20 ป (กรุงเทพธุรกิจ 250844)
ลาสุดเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2544 แหลงขาวจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปดเผยวา ไอเอ็มเอฟ เตรียมที่จะปรับ
ลดตัวเลขคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปนี้ลงเหลือ 2.8% จากเดิมที่เคยมีการคาดการณไวตั้งแตเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผานมาที่ระดับ
3.2% นอกจากนี้ รายงานการสํารวจของไอเอ็มเอฟ ยังใชถอยคําวา "เศรษฐกิจโลก ไดผานพนภาวะเฟองฟู และกาวเขาสูภาวะซบเซาแลว"
โดยหนวยงานซีกโลกตะวันตก ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของไอเอ็มเอฟ ประเมินวา ในปหนาเศรษฐกิจโลกจะชะลอการเติบโตลงเหลือ 2.5% การ
คาดการณนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะยิ่งชะลอตัวลงไปอีกในปหนา (กรุงเทพธุรกิจ 300844)

1.2 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจในสหรัฐและญี่ปุน
1.2.1 เฟดสงสัญญาณผอนคลายนโยบายสินเชื่อตอ ภายหลังปรับลดดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นและดอกเบี้ยมาตรฐาน
พรอมกัน 0.25% ระบุเศรษฐกิจยังออนแอเกินไป ดานรอยเตอรสฟนธง ธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยอีก
ครัง้ ในตนเดือนต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2544 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง 0.25% เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหหลุดพนจาก
ปญหาชะลอตัว ถือเปนการผอนคลายนโยบายการเงินครั้งที่ 7 ในปนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นลดลงเหลือ 3.5% ซึ่งเปนระดับตํ่าที่สุด
ในรอบ 7 ป นอกจากนั้นยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน หรืออัตราดอกเบี้ยที่เฟดปลอยกูโดยตรงใหธนาคารพาณิชยลงในอัตราเดียวกัน
เหลือระดับ 3%
ในแถลงการณที่ออกมาภายหลังประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบาย (เอฟโอเอ็มซี) เฟดแจงเหตุผลวา แมคาใชจายครัวเรือน
สามารถรักษาระดับการเติบโตไวได แตกําไรภาคธุรกิจและการใชจายเงินทุน ยังคงออนแอ และเศรษฐกิจโลกที่กําลังชะลอตัวอยางหนัก ลวน
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เปนปจจัยกดดันเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นักเศรษฐศาสตรหลายรายใหความเห็นวา แถลงการณดังกลาว เปนการสงสัญญาณวาพรอมที่จะ
หั่นอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐใหพนจากภาวะซบเซาหากเห็นวายังมีความจําเปน เนื่องจากแรงกดดันจากเงิน
เฟอเชื่อวาจะอยูภายใตการควบคุมตอไป อันเปนผลจากการลดลงของตนทุนสินคาและตนทุนแรงงาน ทั้งนี้ ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ชะลอตัวเหลือเพียง 0.7% ในชวงไตรมาส 2 ปนี้ หลังจากเติบโต 1.3% ในไตรมาสแรก
ในวันเดียวกัน สํานักขาวรอยเตอรสสํารวจดีลเลอรของสถาบันการเงินรายใหญในตลาดวอลลสตรีท 25 คนที่ทําธุรกิจโดยตรงกับ
เฟดในตลาดพันธบัตรรัฐบาลนั้น พบวามีอยูถึง 13 คน ที่คาดวาจะมีการลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเอฟโอเอ็มซีนัดถัดไปที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 2 ต.ค.2544
-ตลาดหุนผิดหวังนโยบายเฟด
สวนที่ตลาดหุนนิวยอรก วันที่ 21 ส.ค. 2544 ดัชนีอุตสาหกรรม ดาวโจนสดิ่งลงไป 145.93 จุด หรือ 1.41% ปดตลาดที่ระดับ
10714.14 จุด สรางระดับตํ่าสุดตั้งแตกลางเดือนเม.ย.ที่ผานมา สวนดัชนีแนสแด็ก ตกลง 50.05 จุด หรือ 2.66% ปดที่ 1831.30 จุด
นักวิเคราะหชี้วาแมเฟดลดอัตราดอกเบี้ยลงตามความคาดหมาย แตยังไมพอที่จะชวยคลายความหวั่นวิตกของนักลงทุนเกี่ยวกับ
ยอดรายรับของธุรกิจตางๆ ที่ยังยํ่าแย และนักลงทุนยังผิดหวังที่การลดอัตราดอกเบี้ย 6 ครั้งที่ผานมาของเฟด ไมไดชวยกระตุนใหเศรษฐกิจ
สหรัฐฟนตัว หรือทําใหบรรยากาศภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น สวนสถานการณตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารในตลาดโตเกียววันที่ 22
ส.ค. ปดที่ 119.80 เยน ลดลง 0.64 เยน ซึ่งเปนผลพวงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 7 ในปนี้ของเฟด ขณะที่ดีลเลอรกลาววา การ
เคลื่อนไหวของเฟดไมไดชวยใหแนวโนมดอลลารดีขึ้นแตอยางใด (กรุงเทพธุรกิจ 230844)
1.2.2 สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตะวันตก รวมกดดันญี่ปุน เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจ กระทั่งบีโอเจตองยอม
ผอนคลายนโยบายการเงิน
ขณะที่มีกระแสขาวออกมาอยางตอเนื่องในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
ประเทศหัวขบวนใหญ คือสหรัฐและญี่ปุน และขาวสหรัฐตัดพอประเทศหัวขบวนอื่นๆ โดยเฉพาะญี่ปุนที่ไมมีมาตรการแกไขที่เด็ดขาดออกมา
โดยที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือ เฟดประกาศลดดอกเบี้ย Fed Fund Rate ไปแลวถึง 6-7 ครั้งในรอบป ในชวงเดือน ส.ค. 2544 ปรากฏมี
สถาบันที่นาเชื่อถือ อาทิ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ ไอเอ็มเอฟ เปนตน ไดออกโรงมาประเมินและชี้ถึงความตกตํ่าของภาวะ
เศรษฐกิจในญี่ปุน โดยวันที่ 5 ส.ค. ฟตช อิบคา สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับโลก ไดปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ 4 ธนาคารชั้นนํา
ในกลุมบิ๊กโฟรของญี่ปุน รวมถึงธนาคารอิสระอีก 8 แหง โดยอางความกังวลเรื่องตลาดหุนโตเกียวตกตํ่า และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
ปญหาหนี้เสีย ซึ่งการดาวนเกรดในครั้งนี้จุดชนวนใหเกิดแรงเทขายหุนธนาคารญี่ปุนอยางหนัก ในชวงเชาวันดังกลาว หุนมิซูโฮะ โฮลดิงส
ธนาคารรายใหญสุด ตกไปถึง 3.7% สวนธนาคารอันดับ 2 สุมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอรป รวงไป 2.13% (กรุงเทพธุรกิจ 080844)
ตอมาในวันที่ 7 ส.ค. 2544 แหลงขาวกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปดเผยวา ไอเอ็มเอฟกําลังพิจารณาทบทวน
การปรับลดคาดการณการเติบโตเศรษฐกิจของญี่ปุนประจําป 2544 ลงมาอยูที่ติดลบ 0.2% จากที่เคยคาดไวเมื่อเดือน เม.ย. วาจะโตราว
0.6% และรายงานขาววันที่ 11 ส.ค. 2544 คณะกรรมการของไอเอ็มเอฟ ก็ไดออกรายงานอีกฉบับหนึ่งเตือนวา เศรษฐกิจญี่ปุน กําลังเสี่ยงที่
จะถลําลึกเขาสูวงจรที่ธุรกิจจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะพากันลมละลายตามกันระนาว และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับภาคธนาคาร จะกลายเปน
ตัวฉุดรั้งใหเศรษฐกิจโลกที่กําลังชะลอตัว ยิ่งทรุดลงไปอีก (กรุงเทพธุรกิจ 09,120844)
นอกจากนั้น ยังมีเสียงวิพากษวิจารณจากผูเกี่ยวของมากมาย ที่ระบุวา ธนาคารกลางญี่ปุน หรือบีโอเจ ประสบความลมเหลวใน
การแกไขปญหาเงินฝด และชี้วาจําเปนตองนํามาตรการการเงินมาใชมากขึ้น เพื่อแกปญหา จนถึงวันที่ 14 ส.ค. บีโอเจก็ไดตัดสินใจผอน
คลายนโยบายการเงิน ดวยการอัดฉีดเงินเขาระบบธนาคาร หวังพยุงสภาพเศรษฐกิจและแกปญหาภาวะเงินฝดที่สอแววลุกลาม โดย
ประกาศวาจะเพิ่มระดับทุนสํารองของธนาคารพาณิชย ที่เก็บไวที่ธนาคารชาติ จาก 5 ลานลานเยน เปน 6 ลานลานเยน ซึ่งเทากับเปนการ
เพิ่มกระแสเงินสดในระบบธนาคาร นําไปสูการเพิ่มการปลอยกูสูภาคธุรกิจและบริษัทตางๆ นับเปนการผอนคลายนโยบายการเงินเปนครั้ง
แรกในรอบ 5 เดือนของญี่ปุน
รายงานขาวกลาววา ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไดสรางความหวังแกตลาดหลักทรัพยของญี่ปุน และไดผลักดันราคาหุนในตลาดโต
เกียวพุงลิ่ว หลังจากดิ่งวูบไปเกือบแตะระดับตํ่าสุดในรอบ 16 ปเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2544 โดยดัชนีหุนนิกเคอิ ทะยานขึ้นไป 3.45% หรือ
440.39 จุด อยูที่ระดับ 11,917.95 (กรุงเทพธุรกิจ 150844)
อยางไรก็ตาม รายงานลาสุดวันที่ 29-30 ส.ค. 2544 ระบุวา ญี่ปุนกําลังเผชิญวิกฤติการจางงาน โดยอัตราการจางงานภายใน
ประเทศประจําเดือน ก.ค. 2544 แตะถึงระดับ 5% สูงสุดเปนประวัติการณ รวมจํานวนคนตกงานทั้งสิ้น 3.3 ลานคน สวนทางกับสัดสวนงาน
ตอผูสมัครงานที่ลดตํ่าสุดในรอบ 1 ป อยูที่ 0.60 จุด หมายถึง มีงานเพียง 60 ตําแหนง ตอผูสมัครงาน 100 คน (กรุงเทพธุรกิจ 290844)
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1.3 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจจีนและภูมิภาคเอเชีย
1.3.1 นักเศรษฐศาสตรมอง เอเชียกําลังเจอปญหาเศรษฐกิจ ที่รุนแรงไมแพวิกฤติเมื่อ 4 ปที่แลว ผลพวงจากการสง
ออกสินคาไฮเทคและเครื่องใชไฟฟาทรุดหนัก เตือน "สิงคโปร" อาจไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด
รายงานขาวกลาววานักเศรษฐศาสตรหลายคนเตือนวา ภูมิภาคเอเชียกําลังเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจครั้งใหม ซึ่งอาจจะรุน
แรงไมแพวิกฤติที่เกิดขึ้นเมื่อป 2540 แมวาจะมีตนตอของปญหาที่แตกตางกัน รายงานอางคํากลาวของนายเอเดรียน ฟอสเตอร นักเศรษฐ
ศาสตรจากโนมูระ ซีเคียวริตีส เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2544 วา ปญหาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขณะนี้ เปนผลมาจากการที่
หลายๆ ประเทศในแถบนี้ พึ่งพาการสงออกสินคาไฮเทค ไมวาจะเปนดิสกไดรฟ หรือชิพคอมพิวเตอร ไปยังตลาดสหรัฐเปนหลัก ซึ่งปจจุบัน
เศรษฐกิจของสหรัฐกําลังตกอยูในภาวะซบเซา ทําใหความตองการนําเขาสินคาจากตางชาติลดนอยลงตามไปดวย และนักวิเคราะหหลาย
คนก็เห็นตรงกันวามี 3 ประเทศ ที่จะไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจขณะนี้มากที่สุดคือ สิงคโปร มาเลเซีย และไตหวัน ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ
ตางพึ่งพาการสงออกสินคาไฮเทคมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศเกาะเล็กๆ ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับการคา
เปนหลัก มีแนวโนมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหมรุนแรงที่สุด แมวาในชวงวิกฤติเมื่อ 4 ปที่แลว สิงคโปร จะเปนประเทศที่ได
รับผลกระทบนอยที่สุดก็ตาม
จากตัวเลขของทางการสิงคโปร ระบุวาการสงออกในสวนสินคาเครื่องใชไฟฟา เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผานมา ลดลง 21.2 % เหลือ
4,800 ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 2,600 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่การสงออกชิพ คอมพิวเตอร ในเดือนเดียวกันลดลงถึง 31 % เหลือ 1,200
ลานดอลลารสิงคโปร หรือ 650 ลานดอลลารสหรัฐซึ่งตัวเลขทั้งสองตัวเลวรายกวาที่มีการคาดการณไวคอนขางมาก (กรุงเทพธุรกิจ 290844)
สวนไตหวัน สํานักขาวดาวโจนสไดเผยผลการสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร ที่คาดวาการสงออกและนําเขาของไตหวันใน
เดือนกรกฎาคม จะลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 5 โดยลดลง 22.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว มีมูลคาเหลือ 10,500 ลานดอลลาร
สหรัฐ แตก็ยังนับวาดีกวาชวงเดือนมิถุนายน ซึ่งมีมูลคา 10,300 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ไตหวันเปนผูผลิตและปอนเซมิคอนดัคเตอร
คอมพิวเตอรสวนบุคคล และอุปกรณเสริมอื่นๆ รายใหญของโลก โดยการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสมีสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของการสง
ออกโดยรวมของไตหวัน (กรุงเทพธุรกิจ 070844)
1.3.2 หลายประเทศในเอเชียดิ้นรนเพื่อความอยูรอด
-"มหาธีร" เตือนแบงกเตรียมทําใจยกหนี้ใหบริษัทที่ออนแอ
รายงานขาวอางแหลงขาวสํานักขาวรอยเตอรเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2544 วา นายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัด แหงมาเลเซีย ไดออก
แถลงการณเตือนบรรดาธนาคารที่เปนเจาหนี้ของบริษัทตางๆ ที่มีความจําเปนตองปรับโครงสรางธุรกิจ โดยระบุวาธนาคารเหลานี้ควรเตรียม
ตัวเตรียมใจรับการยกหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได และไมควรบอกกับบรรดาลูกหนี้แคเพียงวา ธนาคารไดใหเงินกูไปเปนจํานวนมาก และดอกเบี้ยก็สูง
มาก ดังนั้น ลูกหนี้สมควรจายคืนหนี้ทั้งหมดใหแกธนาคาร ทั้งนี้เนื่องจากทางธนาคารเปนฝายตัดสินใจใหกูยืมเงิน ดังนั้นเมื่อสิ่งตางๆ เปลี่ยน
ไปในทางที่เลวรายลง ก็ควรจะชวยเหลือดวยการยกหนี้ให (กรุงเทพธุรกิจ 040844)
-เกาหลีใตเตรียมอัดฉีด 10 ลานลานวอนกระตุนเศรษฐกิจ
สํานักขาวดาวโจนสรายงานเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2544 วา ก. คลังและเศรษฐกิจเกาหลีใต ไดยื่นขอเสนอแผนการใชจายเงินเพิ่มอีก
ประมาณ 10 ลานลานวอนในปนี้ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ตอพรรคประชาธิปไตยสหัสวรรษใหม โดยการใชจายงบประมาณเพิ่มเติม
จํานวนนี้ จะเกิดขึ้นระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม (กรุงเทพธุรกิจ 070844)
-สิงคโปรตั้งเปาเปนประตูสูตลาดจีน วางกลยุทธสราง "สิงคโปรใหม" แจกหุนใหประชาชน เพิ่มความสามารถในการ
แขงขันทั่วโลก
สํานักขาวเกียวโดรายงานวันที่ 8 ส.ค. 2544 วา สิงคโปร ซึ่งมีประชากรเชื้อสายจีนจํานวนมาก และมีสัมพันธทางการเมืองกับจีน
หวังจะทําตัวเปนคนกลางหรือประตู ในการทําธุรกิจ ระหวางจีนกับประเทศอื่น โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศซึ่งมีประชากรมากสุดในโลก ใกล
ไดสถานภาพสมาชิกในองคการการคาโลก (ดับบลิวทีโอ) โดยรองนายกรัฐมนตรีลี เซียน หลุง ของสิงคโปรกลาววา สิงคโปรตองเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับจีนและพัฒนาทักษะความชํานาญในประเทศจีน เพื่อที่จะเปดโอกาสใหสิงคโปรเปนประตูหนึ่งในการเชื่อมตอระหวางจีนและ
ประเทศอื่นในโลก รวมถึงเปนประตูที่เปดรับจีนเขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังจากเอเชียอาคเนยฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า (กรุงเทพธุรกิจ 090844)
อนึ่ง รายงานขาวกลาววา เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายโกะ จก ตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร กลาวในการแถลงวิสัยทัศนทศวรรษหนาวา
ความทาทายทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญที่สุดสําหรับสิงคโปร ไดแก การรับมือกับจีนที่ผงาดขึ้นมาเปนขุมอํานาจอุตสาหกรรมการผลิตรายใหม
ระบุพรอมวางกลยุทธสราง "สิงคโปรใหม" เพิ่มความสามารถในการแขงขันทั่วโลก และขจัดความยากจน พรอมกันนี้นายโกะประกาศโครง

9
การแจกจายหุนแบบมีเงินปนผลแกชาวสิงคโปรทุกคน ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือผูยากไร โดยหุน "สิงคโปรใหม" จะจาย
เงินปนผลตามจํานวนปที่กําหนด และมีโบนัสใหเมื่อเศรษฐกิจสิงคโปรเติบโตไดดี (กรุงเทพธุรกิจ 210844)
-ธนาคารกลางไตหวันประกาศเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ย
หลังจากที่สํานักงานผูอํานวยการฝายงบประมาณ จัดทําบัญชี และสถิติของไตหวัน ประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 ซึ่งหดตัวลง
2.35% จากชวงเดียวกันของปที่แลว พรอมกับคาดการณวา การขยายตัวของเศรษฐกิจตลอดป 2544 จะปรับตัวลงเปนครั้งแรกในประวัติ
ศาสตรไตหวัน ธนาคารกลางไตหวันก็ออกแถลงการณตามมาในทันที โดยประกาศวา จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่
กําลังซบเซาอยางหนัก โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยดิสเคานท เรต และดอกเบี้ยที่สําคัญตัวอื่นๆ ลงราว 0.25% ซึ่งถือเปนการปรับลดดอก
เบี้ยครั้งที่ 8 นับตั้งแตเดือนธ.ค.ปที่แลว (กรุงเทพธุรกิจ 180844)

2. สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 สถานการณเศรษฐกิจไทยในชวงการรายงานเดือน ส.ค. 2544
2.1.1 ภาวะเศรษฐกิจครึ่งปแรกโดยรวมยังชะลอตัว ไมมีสัญญาณการหดตัว ขณะที่เศรษฐกิจครึ่งปหลังยังไมแนนอน
นางอัจนา ไวความดี ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาวถึงภาวะเศรษฐกิจครึ่งปแรก
วา สถานการณโดยรวมยังชะลอตัว ไมมีสัญญาณการหดตัว แตก็ไมมีสัญญาณการฟนตัวเชนกัน ขณะที่เศรษฐกิจครึ่งหลังยังไมแนนอน
เนื่องจากนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพนอยลงบนภาวะการเงินที่ออนแอ ดานนโยบายการคลังนางอัจนาระบุวา ยังไมแสดงผลชัดเจน และ
วาหากการสงออกและนําเขาเปนเหมือนไตรมาสแรกที่เกินดุลการคาแค 65 ลานดอลลารสหรัฐ อาจมีปญหาในการใชหนี้คืนตางประเทศได
โดยตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปแรกสวนใหญลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกป 2543 กลาวคือดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพียง 1.4% เทียบ
กับปกอนที่ขยายตัว 6.5%, ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.4% ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้น 2% สวนดัชนีการบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น
1.3% สาเหตุที่เงินเฟอเพิ่มขึ้นไมสูง เกิดจากการลดลงของราคานํ้ามัน
ดานการเงินครึ่งปแรกยังไมมีแนวโนมขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นมีแตชะลอตัวลง โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ลดลง 6.2% และหาก
ดูสินเชื่อใหมพบวาขยายตัวลดลง 1% ดานการสงออกขยายตัวติดลบที่-0.9% สวนการนําเขาเพิ่มขึ้น 7.2% คาดวาครึ่งปหลังการนําเขาจะ
ปรับตัวลงอีก ดุลการคาครึ่งปแรกเกินดุล 467 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดอยูที่ 2,542 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดานเงินทุน
ครึ่งปแรก ดุลการชําระเงินขาดดุล 232 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย 5 เดือนแรกของปเงินไหลออกไปแลว 3,850 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ธปท.
ประเมินวาหากตองการใหเศรษฐกิจปนี้ขยายตัว 2.5% ภาคการบริโภคตองเพิ่มขึ้นอยางนอย 3% และการลงทุนในประเทศตองเพิ่มขึ้น 78% (ไทยรัฐ 010844)

2.2 ทรรศนะและการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศ
2.2.1 คาดแนวโนมในเดือน ธ.ค. นี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
คลองในระบบไดปรับลดลง
นายวิโรจน นวลแข กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ในเดือน ธ.ค. นี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน จะปรับขึ้นประมาณ 1-2% หรือปรับจาก 4% เปน 5-6% เนื่อง
จากสภาพคลองในระบบไดปรับลดลง อันเปนผลมาจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไดออกพันธบัตร 3.2 แสนลาน
บาท ทําใหดูดซับสภาพคลองที่ลนระบบ และในสวนของธนาคารกรุงไทยก็มีโครงการปลอยกูใหแกภาครัฐ อาทิ การปลอยกู ใหแกองคการ
รถไฟฟามหานคร (รฟม.) 30,000 ลานบาท โดยขณะนี้สามารถอนุมัติสินเชื่อไปแลว 70,000-80,000 ลานบาท ภายในปนี้เชื่อวาธนาคารจะ
สามารถปลอยสินเชื่อไดมากกวา 100,000 ลานบาท ซึ่งการปลอยสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยก็ชวยใหสภาพคลองในระบบลดลงดวย
นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เผยวา ธนาคารออมสินในฐานะผูจัดจําหนายพันธบัตรออมทรัพยสําหรับ
ประชาชนครั้งที่ 1 วงเงิน 20,000 ลานบาท ซึ่งจะเปดใหจองในวันที่ 14-16 ส.ค. และพันธบัตรของกองทุนฟนฟูที่จะออกเพื่อชดเชยความเสีย
หายของกองทุนฟนฟู ในไตรมาสที่ 4 ของปนี้วงเงิน 320,000 ลานบาท จะชวยดูดซับสภาพคลองในระบบที่มากกวา 600,000 ลานบาท ได
ในระดับหนึ่ง หรืออยางนอยจะทําใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดสามารถรักษาระดับเดิมไวได
นอกจากนี้ การอัดฉีดเงินตามนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนโครงการกองทุนหมูบาน ซึ่งปลอยเงินงวดแรกไปแลวกวา 7,000
ลานบาท และรอบที่สองที่กําลังอยูในระหวางการพิจารณาอีก 18,000 ลานบาท รวมไปถึงโครงการธนาคารประชาชนที่ขณะนี้ปลอยกูไปแลว
เกือบ 1,000 ลานบาท นาจะเปนแรงสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินดีขึ้นได (ไทยรัฐ 070844)
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3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
3.1.1 ชี้หากสถานการณเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกยังไมคลี่คลาย อาจตองปรับลดเปาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปนี้ เหลือ 1.5-1.6% ตอจีดีพี
รายงานขาวกลาววา ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการฟนฟูเศรษฐกิจที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน ที่บานพิษณุโลกเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2544 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พรอมทีมที่ปรึกษานายก
รัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ไดมีการหยิบยกประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาเปนประเด็นหารือ รวม
ทั้งการประเมินภาพภาวะเศรษฐกิจครึ่งปหลัง โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ไดนําตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญไมวาจะเปนตัวเลขสงออก, การลงทุน, เงิน
ไหลออก และกําลังซื้อของประชาชน ขึ้นมาหารือ ซึ่งลวนเปนตัวเลขที่ยังมีทาทีไมดีขึ้นแตอยางใด รวมทั้งผลกระทบจากปจจัยภายนอกเชน
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป ก็โถมเขามาผสมโรงอีกระลอกใหญ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยลงอีก
ดังนั้นธปท.เห็นวาหากสถานการณจากปจจัยภายนอกและภายในยังไมดีขึ้นและไมมีทาทีคลี่คลายลง รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ที่ออกไปแลวยังไมสัมฤทธิผลจริงๆ ภายในสิ้นปนี้ การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศในป 2544 นี้ อาจตองปรับลดประมาณการใหมจากเดิม
ที่ประมาณการไวที่ 2-2.5% ใหเหลือ 1.5-1.6% ตอจีดีพีเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงมากที่สุด
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นวาเพื่อเปนการยับยั้งวิกฤติเศรษฐกิจไมใหทรุดตัวลงไปกวานี้ คาดวารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาเสริม
ในชวงตนเดือน ต.ค. โดยจะมีการนําเงิน 58,000 ลานบาท ที่ตั้งไวเพื่อใชกระตุนเศรษฐกิจในปงบฯ 2545 มาใชอยางจริงจังในโครงการที่
สรางเม็ดเงินตอเศรษฐกิจโดยรวม เชน คาใชจายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว, คาใชจายในกิจกรรมเอสเอ็มอี, กิจกรรมตอภาคเกษตรและการ
พัฒนาดานการศึกษา และฝกอบรม เปนตน โดยจะไมเนนโครงการเหมือนการใชเงินจากมิยาซาวาเชนที่ผานมา ซึ่งหากรัฐสามารถดําเนิน
การไดอยางจริงจังแลวเชื่อวาจะสงผลตอภาพเศรษฐกิจโดยรวมใหปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดทายปนี้และไตรมาสแรกของป 2545 แนนอน
ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาววา ธปท.ไดรายงานผลการประเมินสถานการณเศรษฐกิจ โดยเปนการ
มองภาพในภาวะที่เลวรายที่สุด แตก็พบวา เศรษฐกิจไทยยังไมแยเกินไปนัก จีดีพียังเปนบวก เชื่อวาจะไมเปนศูนยหรือติดลบ นอกจากนี้รัฐ
บาลเตรียมหามาตรการกระตุนเศรษฐกิจใหมๆมาเพิ่มอีก จะเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 ต.ค.นี้
ดานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมว.คลัง กลาววา ไดสั่ง ธปท.ทําประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในกรณีที่สถานการณเศรษฐกิจ
ตางประเทศไมไดเปนไปตามที่คาดหวังไว เพื่อจะไดเตรียมตัวรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นแตเนิ่นๆ และดูวาจุดไหนเปนจุดสําคัญที่จะทําให
เศรษฐกิจของประเทศประคองตัวไปได
สวนตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางทีดีอารไอ ไดประมาณการเบื้องตนวาเศรษฐกิจในปนี้โต 2-2.1% และภาคสงออกติดลบ 7% ถือวาไม
เปนเรื่องที่ผิดความคาดหมาย เพราะคาดการณไวแลววาจะโตระดับ 2-2% กวา ในปนี้ สวนเรื่องการสงออกจะตองมาดูวาสินคาตัวไหนสง
ออกและคาเงินเปนอยางไร สิ่งที่ตองดูแลและใหความสําคัญ คือ เรื่องราคาสินคาเกษตรที่ตองทําใหราคาอยูในระดับสูง เพราะถาราคาสิน
คาการเกษตรดี จะทําใหกําลังซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนของประเทศสวนใหญอยูในภาคการเกษตร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยกลาววา การที่รัฐบาลปรับเปาเศรษฐกิจเหลือ 1.5% ก็เปนไปตามที่ศูนยวิจัยฯประมาณการไว
ซึ่งการออกตัวเลขครั้งนี้ของรัฐบาลเทากับเปนการยอมรับปญหา และไมมีอะไรใหม เนื่องจากเปนไปตามตัวเลขที่หลายฝายกังวล ทั้งนี้ การที่
รัฐบาลออกมาตรการกระตุนในชวงเดือน ต.ค.นี้ ควรเปนมาตรการที่รุนแรง และสามารถกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มรวดเร็ว เนื่องจาก
กวาจะออกมาตรการไดก็ประมาณไตรมาส 4 ดังนั้น เวลาที่เหลืออีก 3 เดือนคงจะไมมีมาตรการที่จะชวยฟนเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว แตนา
จะเปนการหวังผลของมาตรการในปหนามากกวา
อนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกรัฐบาลแถลงวา นายกรัฐมนตรีไดกําชับใหสวนราชการตางๆ เรงจัดทําโครงการที่จะเสนอขอใช
งบฯสํารองกระตุนเศรษฐกิจ 58,000 ลานบาท ในงบป 2545 ใหแลวเสร็จอยางชากอนวันที่ 1 ต.ค. 2544 หากเสนอโครงการมาไมทันจะทํา
ใหการพิจารณาอนุมัติงบตองลาชาออกไป และที่ประชุมเห็นวาสิ่งที่รัฐบาลยังตองดําเนินการตอเนื่องมีอีก 5 เรื่อง คือ 1. การจัดตั้งศูนยสมอง
ของประเทศ ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชน โดยมีคณะทํางานจากนักวิชาการมาศึกษาแตละ
เรื่อง 2. เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทองเที่ยว นําแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวที่เชียงใหมมาหารืออีกครั้ง 3.สนับสนุนใหใชพลังงาน
ทดแทน ซึ่งในปหนาสินคาเกษตรมีแนวโนมการแขงขันมากขึ้น 4. ปรับปรุงราคาสินคาเกษตร 12 ชนิด และสินคาดาวรุง มีตัวไหนจะทําให
ราคาดีขึ้นไดบาง ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้ง และ 5. มอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.
หรือสภาพัฒนฯ)
ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรพัฒนาประเทศพรอมทั้งรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุก
สัปดาห (ไทยรัฐ 210844)
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3.1.2 ทางการจีน รับที่จะตั้งวงเงินกูฉุกเฉินในกรณีที่เกิดวิกฤติเงินทุนสํารองใหกับประเทศไทย 2,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ
รายงานขาววันที่ 29 ส.ค. 2544 กลาววา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงผลการไปเยือนจีนตอนหนึ่งวา ไดพบปะ
กับบุคคลสําคัญอาทิ นายเจียง เจอ หมิน ประธานาธิบดี นายจู หรง จี นายกรัฐมนตรี และนายหลี่เผิง ประธานสภาประชาชน โดยในการ
หารือขอราชการกับนายกรัฐมนตรีจีน ไดพูดคุยถึงความคืบหนากรณีการใหวงเงินสํารองฉุกเฉินที่รัฐบาลจีนจัดใหรัฐบาลไทย จํานวน 2 พัน
ลานดอลลารสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยเดียวกับที่ประเทศญี่ปุนใหไทย สวนที่รัฐบาลไทยขอเพิ่มวงเงินเปน 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ในฐานะมิตร
ประเทศ รัฐบาลจีนเต็มใจที่จะพิจารณาใหในภายหลัง (ไทยรัฐ 300844)

3.2 ความเคลื่อนไหวภาครัฐวิสาหกิจ
3.2.1 ครม.เห็นชอบแนวทางการแปรรูปปตท. เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพยภายในเดือน พ.ย. นี้
ร.ท.กุเทพ ใสกระจาง รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เผยวา ที่ประชุม ครม.วันที่ 21 ส.ค. 2544 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
แปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ตามที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) เสนอ โดยการนํา ปตท.ทั้งองคกรแปลง
สภาพเปนบริษัท ปตท. จํากัด โดยมีกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมดในขั้นตน กอนที่จะแปรรูปเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ บมจ.
ปตท. เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพยในระยะตอไป สําหรับกิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จะถูกแยกออกจากกิจการการจัดหาและ
จําหนายกาซธรรมชาติของ ปตท. ในลักษณะการแบงแยกตามกฎหมาย โดยตั้งเปนบริษัท ปตท.ทอสงกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมี บมจ.
ปตท.เปนผูถือหุนทั้งหมด และใหจัดตั้งบริษัท ปตท.ทอจัดจําหนายกาซ จํากัด เพื่อรองรับแผนการขยายการจําหนายกาซของ ปตท. สวนการ
บริหารจัดการบริษัทในเครือ ไดกําหนดรูปแบบเปนธุรกิจสํารวจ ผลิต ธุรกิจการกลั่น และธุรกิจปโตรเคมี
ทั้งนี้ ครม.ไดให ปตท.นําขอสังเกตของ กนท.ไปประกอบการพิจารณาดวย คือ 1. ใหศึกษาแนวทางแยกบริษัท ทอสงกาซฯ กอนที่
จะทําการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย มิฉะนั้นอาจจะแยกบริษัททอสงกาซฯไดยาก เพราะผูถือหุนของบริษัทอาจไมยินยอม เพื่อรักษาผล
ประโยชนที่จะรับจากมูลคาของหุนที่สูงอันเกิดจากการมีอํานาจผูกขาด แตเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะใหนํา ปตท.เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในไตรมาสที่ 4- ของปนี้ ดังนั้น หากไมสามารถแยกบริษัททอสงกาซไดกอนการจัดทํา IPO ก็ใหแยกบริษัททอสง
กาซฯ ภายใน 1 ป และใหกําหนดเงื่อนไขการแยกบริษัทเปนกําหนดเวลาที่ชัดเจน 2. ขอให ปตท.เปนตัวอยางความสําเร็จ ของนโยบายการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ เปนฐานการกระตุนเศรษฐกิจดวยการะดมทุนในตลาดฯ โดยใหนักลงทุนและประชาชนทั่วไปตองการถือหุน ปตท.ใน
ลักษณะเปนการลงทุนระยะยาว และให ปตท.หาแนวทางใหพนักงานเปนเจาของหุนได เชน การใหกูยืมเพื่อการซื้อหุน (ไทยรัฐ 220844)
อนึ่ง นายพิชัย ชุณหวชิร รองผูวาการฝายบัญชีและการเงินการปโตรเลียม แหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา จุดสําคัญที่จะมี
สวนเกี่ยวของวาแผนดังกลาวจะเดินหนาไดทัน หรือจําเปนตองถูกเลื่อนออกไป จะขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1. เมื่อเปดรับ
ฟงความคิดเห็นในวันที่ 8 ก.ย. แลวนําเสนอขอมูลทั้งหมดใหคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทพิจารณา พรอมกับสามารถตอบคําถามทุกประการที่
เสนอเขามาทั้งหมดได 2. ทิศทางของตลาดหุนเหมาะสม ที่จะลงทุนหรือไมในสิ้นปนี้ 3. การทําแบบสอบถามความคิดเห็นนักลงทุนลวงหนา
กอนดําเนินการขายจริง (ไทยรัฐ 300844)

3.3 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการแกปญหาเศรษฐกิจ
3.3.1 นายกรัฐมนตรีกลาวสุนทรพจนที่สิงคโปรเกี่ยวกับยุทธศาสตรการฟนฟูเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของประเทศ
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2544 ระหวางการเยือนประเทศสิงคโปรอยางเปนทางการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไป
ที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อกลาวสุนทรพจนตอนักธุรกิจ นักการทูตและนักวิชาการสิงคโปร กวา 1,200 คน พ.ต.ท.ทักษิณ กลาว
ถึง ยุทธศาสตรที่รัฐบาลไทยใชเปนแนวทางในการฟนฟูเศรษฐกิจอยางยั่งยืนทั้งภายในประเทศและในภูมิภาควา ในทามกลางภาวะความ
เสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไทยไดอาศัยบทเรียนที่ไดรับจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ 4 ปที่ผานมา มาปรับแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อใหนโยบายดังกลาวมีความสมดุล มองภาพรวมและนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และมุงปรับ
ความอยูดีกินดีของประชาชน แนวทางการพัฒนาจะเปนการมุงเนน การเสริมสรางความเขมแข็งและการเชื่อมโยงวิสาหกิจตางๆ ภายใน
ประเทศ เพื่อการบมเพาะนักธุรกิจรุนใหมที่จะเปนกระดูกสันหลังและตัวกระตุนเศรษฐกิจ
พ.ต.ท.ทักษิณกลาววา ประเทศไทยจําเปนตองเสริมสรางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อใหภาคเศรษฐกิจที่แทจริงโดยเฉพาะ
ภาคชนบทมีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน และเขาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก ดวยเหตุผลนี้รัฐบาลมุงเนน
นโยบาย ใหประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยวางอยูบนความเขมแข็งภายในของประเทศ ขณะเดียวกันก็ตองแสวงหาความสมดุล
ระหวางการพึ่งพาตนเองกับการเปดเสรีดานการคาการลงทุน เศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะคลายพีระมิด มีประชาชนระดับรากหญา
อยูที่ฐาน นักธุรกิจอยูตรงกลางและภาคการเงินการธนาคารอยูบนยอด รัฐบาลตองใหความสําคัญลําดับแรกในการเสริมสรางความเขมแข็ง
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ของฐานรากคือเกษตรกร สวนภาคธุรกิจรัฐบาลดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอมหรือ (เอสเอ็มอี) เพื่อใหเปนเครื่องจักรผลัก
ดันไปสูการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน สําหรับภาคการเงินธนาคารที่ถือวาเปนยอดบนนั้น รัฐบาลไดจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(บสท.) เพื่อจัดการกับปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เริ่มแยกหนี้เสียออกจากระบบธนาคาร อันเปนกาวสําคัญของการฟนฟูเศรษฐกิจ และ
รัฐบาลยังมุงมั่นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาอยูภายใตบริษัทถือหุนบริษัทเดียว
พ.ต.ท.ทักษิณกลาวดวยวา การที่ตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทํา
ใหประเทศตางๆ ตองแสวงหาการเสริมสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ อาทิ การรวบรวมกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเปนพันธมิตร
ทางการคาหรือยุทธศาสตรความเปนหุนสวนทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี กลาวคือ การดําเนินนโยบายของไทยมีลักษณะมองไปขางหนา
และมุงไปขางนอก เปนแนวทางการเสริมสรางภูมิภาคเอเชียที่มั่นคงและมั่งคั่ง หากตองการใหเอเชียมีพลวัตในฐานะที่เปนหุนสวนที่มีความ
หมายของประเทศตางๆ ในโลก เอเชียจะตองเสริมสรางเวทีการหารือและความรวมมือทั้งในระบบทวิภาคีและระดับภูมิภาค จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยของสหรัฐฯและของโลก เอเชียจึงตองทํางานรวมมือกันอยางใกลชิดมากขึ้นกวาที่ผานมา โดยใชเขตการคาเสรีอาเซียน
(อาฟตา) เปนกุญแจสําคัญในการเรงใหเกิดความรวมมือภายในภูมิภาค และผนึกทรัพยากรที่มีอยูของสมาชิกประเทศทั้ง 10 ประเทศ รวม
เปนหนึ่งเดียวเพื่อตอสูกับสิ่งที่ทาทายตางๆ ในกระแสโลกาภิวัตน (ไทยรัฐ 240844)
3.3.2 "สมคิด" ระดมขาราชการระดับสูงกระทรวงคลัง วางแนวทางทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการวาง
ยุทธศาสตรในระยะ 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดเรียกขาราชการกระทรวงการคลังตั้งแตระดับซี 9 ขึ้นไป มาประชุม
เพื่อมอบแนวทางในการทํางานเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2544 โดยไดกลาวยํ้าใหขาราชการเขาใจถึงแนวนโยบาย และมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลได
ดําเนินไปแลว รวมถึงมาตรการที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ และที่สําคัญไดอธิบายกรอบยุทธศาสตรของรัฐบาล ที่ไดมีการหารือกันในที่
ประชุม ครม.อยางไมเปนทางการที่จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และใหการดําเนินการทุกอยางเดิน
ไปอยางถูกทิศทาง "คาดหวังวาในระยะ 5 ป ตามกรอบแผนยุทธศาสตร การทํางานจะสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได โดยตองมีการรวม
มือกัน ถาหากมีการทํางานไปคนละทางก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายได" ดร.สมคิดกลาว
สําหรับการทํางานของกระทรวงการคลังนั้น ในแตละกรมจะตองมีการวางแผนแมบทในระยะ 5 ปขึ้นมา เพื่อจะเดินไปสูเปาหมาย
และจะทําใหกําหนดงบประมาณของแตละหนวยงานที่ชัดเจนไดในอนาคต ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ถือเปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
การทํางานใหม และทําใหการของบประมาณตอสภาฯ กระทรวงการคลังสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน และปรับปรุงการทํางานของ ก.คลัง
ใหเปนหนวยงานแรกที่มีการดําเนินการ เพราะที่ผานมาในระยะ 15 ป ระบบราชการไมมีการพัฒนา ไมมีการเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหมๆ กาวไม
ทันโลก ขาดงบประมาณ ทําใหไมเคยพัฒนา (กรุงเทพธุรกิจ 020844)

3.4 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบขอบังคับ
3.4.1 ครม. เห็นชอบหลักการราง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเปนการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารหนี้ที่กระจัดกระจายมารวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวกัน
จากการเปดเผยของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. คณะรัฐมนตรีไดผานความเห็นชอบหลักการราง พ.ร.บ.
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ..... ซึ่งจะไดสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไขตอไป โดยสาระสําคัญคือตองการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการบริหารหนี้ที่กระจัดกระจายมารวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวกัน และใหยืดหยุนเพียงพอในการบริหารหนี้สาธารณะที่มีอยูมากใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีชองทางมากขึ้นและยังชวยดูแลการคํ้าประกันหนี้ของรัฐบาลใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยในการบริหารหนี้
สาธารณะตามกฎหมายนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะกํากับดูแลดานนโยบายบริหาร และจัดตั้งสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะใหเปนหนวยงานระดับกรม เพื่อดําเนินการดานปฏิบัติอยางเปนทางการ โดยจะมี รมต.คลังเปนประธาน มีกรรมการประกอบดวย
รมช.คลัง ผูวาการ ธปท. เลขาธิการสภาพัฒนฯ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และมีผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คน
นายสมหมาย ภาษี รองปลัด ก.คลัง กลาววา ขณะนี้หนี้สาธารณะมีอยูถึง 2.866 ลานลานบาท หรือ 56% ของจีดีพี ประกอบดวย
หนี้ที่รัฐกูตรง 1.212 ลานลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐคํ้าประกันและไมคํ้าประกัน 9.203 แสนลานบาท รวมถึงหนี้กองทุนฟนฟูฯ 7.542 แสน
ลานบาท ซึ่งจํานวนหนี้ดังกลาวสงผลใหภาระการชําระหนี้ตองบประมาณประจําป รวมไปถึงภาระหนี้ในอนาคตอยูในระดับสูง โดยไมมี
เจตนาเพื่อใหมีการกูหนี้ยืมสินที่ไมจําเปน แตมีไวเพื่อติดตามดูแลใหการบริหารหนี้มีประสิทธิภาพ และมีตนทุนตํ่าเชน การรีไฟแนนซ หรือยืด
อายุหนี้ (Roll Over) หากทําไดตามเปาที่วางไวคือ ภาระหนี้ตอจีดีพีไมเกิน 60% และภาระหนี้งบประมาณไมเกิน 16% จะชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง
เปนสิ่งที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ เชน มูดี้ส หรือเอสแอนดพี กําลังจับตาการทํางานของรัฐบาลอยู (ไทยรัฐ 080844)
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4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
4.1.1 เอ็นพีแอล ของระบบสถาบันการเงิน เดือนมิ.ย. และ ก.ค. แนวโนมยังเพิ่มขึ้น
นางปราณี ลีลาชีวสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษและการวิเคราะห สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) เผยตัวเลขยอดคงคางของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของระบบสถาบันการเงินลาสุด สิ้นเดือน มิ.ย. 2544 วา มียอดเอ็นพี
แอลทั้งสิ้น 607,902 ลานบาท หรือ 13.13% ของสินเชื่อรวม ลดลงมาจากยอดคงคาง ณ สิ้นเดือนกอนที่มียอดหนี้เอ็นพีแอลทั้งสิ้น 864,476
ลานบาท หรือ 17.88% ทั้งนี้ การลดลงของหนี้เอ็นพีแอลมีสาเหตุจากการโอนหนี้เอ็นพีแอล ของธนาคารนครหลวงไทยและศรีนครไปยัง
บริษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) เพชรบุรีและมียอดการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จ 46,108 ลานบาท และลดลงจากสาเหตุอื่น 248,793
ลานบาท โดยปจจัยหนึ่งมาจากการโอนหนี้เอ็นพีแอลไปยังเอเอ็มซี 209,513 ลานบาท ตัดหนี้สูญและการขายหนี้ทั้งสิ้น 31,915 ลานบาท
อยางไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําใหยังคงมีหนี้เอ็นพีแอลรายใหมเพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. 13,716 ลานบาท และมีหนี้
เอ็นพีแอลที่ปรับโครงสรางไปแลวกลับมาเปนหนี้เอ็นพีแอลอีกครั้ง 24,611 ลานบาท สงผลใหเอ็นพีแอลเดือน มิ.ย. ลดลงจากเดือนกอนหนา
ทั้งสิ้น 256,574 ลานบาท หรือลดลง 29.68% สวนแนวโนมในอนาคตหนี้เอ็นพีแอลของระบบสถาบันการเงินจะยังลดลงไดอีกอยางตอเนื่อง
สาเหตุหลักมาจากการโอนหนี้ของธนาคารพาณิชยเอกชนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ถึงแมวาตัวเลขจะตํ่ากวา 250,000 ลาน
บาท แตถือวาเปนตัวเลขที่สูง
ดานนายพิศิษฐ สมาหิโต ผูอํานวยการสายปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธปท. กลาววา มีลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จในเดือน มิ.ย.
15,600 ราย มูลหนี้ 86,100 ลานบาท โดยจํานวนรายและมูลหนี้เพิ่มขึ้น 39% และ 193% เทียบกับ พ.ค. 2544 ที่มีลูกหนี้ 11,200 ราย มูล
หนี้ 29,400 ลานบาท เนื่องจากสถาบันการเงินไดมีการเรงปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยเนนลูกหนี้ที่มีหนี้สูงสุด เพื่อลดภาระกันสํารองสําหรับ
เอ็นพีแอล ณ สิ้นงวดบัญชีครึ่งป (ไทยรัฐ 040844)
รายงานลาสุด ธปท. เปดเผยตัวเลขยอดคงคางของหนี้ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ณ สิ้นเดือน
ก.ค. 2544 มียอดเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 569,391.84 ลานบาท หรือ 13.87% ของสินเชื่อรวม โดยแบงเปนเอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชยเอกชน
476,859.48 ลานบาท และธนาคารพาณิชยของรัฐมียอดคงคางเพิ่มขึ้นเปน 92,532.36 ลานบาท หรือ 6.39% เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่มียอด
คางชําระทั้งสิ้น 90,789 ลานบาท (ไทยรัฐ 230844)

4.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงิน
4.2.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหใช 3 มาตรการดําเนินการ กรณีมีการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยผิดไปจาก
สภาพปกติ
นายวิชรัตน วิจิตรวาทการ กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพย เปดเผยวา คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหใช 3 มาตรการ
ดําเนินการ กรณีมีการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยผิดไปจากสภาพปกติ เพื่อเพิ่มมาตรการการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย
มาตรการทั้ง 3 ดังกลาว ประกอบดวย
1. หากตลาดหลักทรัพยเห็นไดวา มีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย ที่ทําใหเกิดสภาพผิดปกติในหลักทรัพยนั้นๆ ประกอบกับ
สภาพการซื้อขายหลักทรัพยนั้น มีแนวโนมที่จะเปนอันตรายตอระบบการซื้อขายโดยรวม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายอยาง
รุนแรง และมีการกระจุกตัวของมูลคาการซื้อขายในหลักทรัพยนั้นมาก ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่งหามบริษัทสมาชิกใหลูกคาทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ในลักษณะการหักกลบราคาคาซื้อกับราคาคาขายหลักทรัพยเดียวกันในวันเดียวกัน หรือเนตเซทเทิลเมนท หรือหามสมาชิกใหลูก
คากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย หรือมารจิน หรือการขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรัพยมาสงมอบ หรือการขายชอรตไดเปนการชั่วคราว
2. หากตลาดหลักทรัพย เห็นวาการซื้อขายหลักทรัพยใดมีพฤติกรรม หรือลักษณะที่พิจารณาไดวาทําให หรืออาจทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของราคา หรือปริมาณการซื้อขายอยางรุนแรง มีการกระจุกตัว และมีขอเท็จจริงที่เชื่อไดวาพฤติกรรม หรือลักษณะดังกลาว เปน
ผลจากการซื้อขายของบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใด ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่งหามสมาชิกรายใดรายหนึ่ง หรือทั้งหมด สงคําสั่งซื้อขายของ
บุคคล หรือกลุมบุคคลดังกลาวเขามาในระยะการซื้อขายเปนการชั่วคราวได และในกรณีที่ไดสั่งหามสมาชิกในกรณีดังกลาวแลว สมาชิกใด
ยังคงสงคําสั่งซื้อขายของบุคคล หรือกลุมบุคคลนั้นเขามาในระบบซื้อขายอีก คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่งหามการซื้อขายของ
สมาชิกดังกลาวเปนการชั่วคราวได จนกวาจะเชื่อไดวา จะปฏิบัติตามมาตรการนี้แลว
และ 3. หากหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง มีสภาวะการซื้อขายไมตรงตอสภาพปกติของตลาดอยางรุนแรง ตลาดหลักทรัพยอาจ
สั่งหามการซื้อ หรือขายหลักทรัพยเปนการชั่วคราวได (กรุงเทพธุรกิจ 310844)
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5. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
5.1 ความเคลื่อนไหวดานการสงออก
5.1.1 กรมสงเสริมการสงออกและ ททท. วางแผนรวมมือกันเพื่อผลักดันมูลคาการสงออกไทยใหเพิ่มขึ้น ดวยการสง
เสริมการทองเที่ยวรวมไปกับการคา
รายงานขาวเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2544 แจงวานายอดิศัย โพธารามิก รมต.พาณิชย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สํานักนายกฯ และ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดรวมกันแถลงความรวมมือในการสงเสริมการคาและการทองเที่ยว
ไทย โดยกลาววา กรมสงเสริมการสงออกและ ททท.จะรวมมือกันผลักดันมูลคาการสงออกไทยใหเพิ่มขึ้น ดวยการสงเสริมการทองเที่ยวรวม
ไปกับการคา โดยรัฐบาลไดตั้งเปาขยายการสงออกใหมีมูลคา 3 ลานลานบาท และเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวขึ้นอีก 5 หมื่นลานบาท จาก
ปจจุบัน 3 แสนลานบาท เมื่อรวมสัดสวนมูลคาการสงออกและการทองเที่ยวแลว ถือเปน 60% ของจีดีพี
รายงานขาวกลาววา ในการดําเนินการ ก.พาณิชยจะใหสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศที่มีทั่วโลก 53 แหง ทําหนาที่เปน
ตัวแทนของททท.หาชองทางการตลาดใหแกการทองเที่ยวดวย นอกเหนือจากการสงเสริมการสงออกสินคา ซึ่งจะทําใหหนวยงานสงเสริมการ
ทองเที่ยวในตางประเทศของไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอีก 3 เทาตัว เพราะปจจุบัน ททท.มีสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว ในตางประเทศเพียง 18
แหงเทานั้น "เราจะใชสํานักงานสงเสริมการคา ทําหนาที่โปรโมตการทองเที่ยวไปพรอมกับการคาโดยไมมีการเพิ่มบุคลากร เพราะเปนเรื่องที่
ทําไดทันทีพรอมๆ กับการสงเสริมการคา เชน การจัดคณะนักธุรกิจตางชาติ เขามาดูงานแสดงสินคา พรอมทั้งสงเสริมใหใชบริการในไทย
และทั้ง 2 หนวยงานยังรวมกันพัฒนา ระบบอีคอมเมิรซดวยการเชื่อมโยงเว็บไซต เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสงออก และนักทองเที่ยวใน
การสืบคนขอมูลและทําการคา" นายอดิศัยกลาว (ไทยรัฐ 080844)

5.2 ความเคลื่อนไหวดานธุรกิจการคาและการลงทุน
5.2.1 คาดวาแนวการออกขอบังคับเพื่อการกําหนดโซนนิ่ง สําหรับสาขาของหางสรรพสินคาใหญๆ ในเขตนอกเมือง
ของรัฐบาลอาจจะไมไดตามเปาหมาย และไมทันกับสถานการณ
จากการเปดเผยของนายวิโรจน จุนประทีปทอง กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง วา แมรัฐบาลไดหามาตร
การชวยเหลือผูประกอบการคาปลีกรายยอยดวยการกําหนดเขตโซนนิ่ง สําหรับการประกอบกิจการคาปลีกขนาดใหญใหตั้งอยูนอกเมือง แต
โดยสวนตัวเห็นวาในทางปฏิบัติจริงแลว อาจไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะแผนการกําหนดพื้นที่ สําหรับพาณิชยกรรม
ในพื้นที่สีแดง สีนํ้าตาลในยานชุมชน ใหไดไมเกิน 1 หมื่นตารางเมตร ซึ่งความเปนจริงจะพบวาปจจุบันดิสเคานสโตร เชน แม็คโคร บิ๊กซี และ
เทสโก โลตัส ก็ไดมีการลงทุนเพื่อประกอบกิจการในพื้นที่กวา 5 ลานตารางเมตรอยูแลว
"เทากับวาสอดคลองกับนโยบายของผูประกอบการรายใหญ ที่มีแผนจะเขามาลงทุนตั้งดิสเคานสโตรที่มีขนาดเล็กลง เนื่องจาก
การวางแผนตั้งกิจการขนาดใหญมากกวาพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร ปจจุบันมีจํานวนสาขาที่มากเพียงพออยูแลว เห็นไดจากความพยายาม
ของผูประกอบการที่จะเขามาตั้งอยูในยานชุมชนขนาดเล็ก หรือแมกระทั่งการเขาไปตั้งสาขาในปมนํ้ามัน ซึ่งขณะนี้ผูประกอบการรายใหญ
อยางดิสเคานสโตรที่มีการเติบโตและขยายสาขาเต็มที่ในแถบเมืองแลว ปจจุบันจะพบวามีการเปดสาขาแลวถึง 32 แหง และยังมีสาขาที่มี
การจองพื้นที่และติดปายพรอมที่จะเปดสาขาทําการใหมในเร็วๆ นี้อีกมากกวา 10 แหง ผูคาปลีกรายยอยของไทยแทบจะไมสามารถแขงขัน
ได" นายวิโรจนกลาว และวา ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงกําหนดพื้นที่หรือโซนนิ่งจําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ อีกทั้งหาก
พิจารณาความเปนไปไดเกี่ยวกับการชวยเหลือผูคาปลีกรายยอย ซึ่งเปนธุรกิจขนาดกลางและยอม (เอสเอ็มอี) รัฐบาลนาจะมีแนวทางอื่นๆ
ชวยเหลือเพื่อใหเอสเอ็มอีสามารถแขงขันได นอกจากนี้ เรื่องของเวลาเปด-ปดก็นับเปนสิ่งสําคัญหากรัฐยังคงปลอยใหรายใหญเปดกิจการ
เต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง แนนอนวาผูคาปลีกรายยอยในไทยก็คงไมสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขันได
สวนบริษัทสยามแฟมิลี่มารท ใหทรรศนะวา การที่รัฐบาลไดเตรียมออกขอบังคับเพื่อการกําหนดโซนนิ่งสําหรับสาขาของหางสรรพ
สินคาใหญๆ ในเขตนอกเมือง คาดวาแนวทางดังกลาวคงไมทันกับสถานการณ เพราะหากพิจารณาขอมูลการขอจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจ
การของสาขาใหญๆ แลว รวมอีกประมาณ 50 สาขา ที่จะเปดใหมในป 2545 ดังนั้น ระเบียบขอบังคับที่กําลังศึกษาในขณะนี้ กวาจะมีผล
บังคับใชไดจริงอาจจะอยูในชวงป 2546 หรือป 2547 (ไทยรัฐ 090844)
5.2.2 ชมรมรวมใจไทยกูชาติและผูประกอบธุรกิจคาปลีกทั่วประเทศ เรียกรองใหปลดนายสุวรรณ วลัยเสถียร รมช.
พาณิชย ออกจากตําแหนง เนื่องจากไมปกปองผลประโยชนของผูประกอบธุรกิจคาปลีกรายยอยที่เปนคนไทย
รายงานขาวกลาววา เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2544 ตัวแทนจากชมรมรวมใจไทยกูชาติและผูคาปลีกรายยอย อาทิ นายณรงค โชค
วัฒนา นายอัมรินทร คอมันตร และนายสมควร นกหงษ ไดเดินทางมายัง ก. พาณิชย ทาเตียน เพื่อหารือรวมกับนายอดิศัย โพธารามิก รมต.
พาณิชย นายณรงค โชควัฒนา ตัวแทนชมรมรวมใจไทยกูชาติ กลาวภายหลังการเขาพบนายอดิศัย โพธารามิก รมต.พาณิชย วา ชมรมฯยัง
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ยืนยันที่จะยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ก.ย. 2544 แนนอน เพื่อปลดนายสุวรรณออกจากตําแหนง รมช.พาณิชย ชมรมฯเห็นวาใน
ขณะนี้ประเทศไทยตองหยุดการขยายตัวของดิสเคานสโตร เพราะไมไดทําใหผูบริโภคไดประโยชนอยางแทจริง แมจะขายสินคาราคาถูก แต
เปนสินคาคุณภาพไมดีหรือของเนาเสีย หรือของตกสเปกมาขายใหแกผูบริโภค ซึ่งในตางประเทศก็เปนเหมือนกันหมด สวนดิสเคานสโตรที่รัฐ
อนุญาตใหเปดดําเนินธุรกิจไปแลวนั้น ตองหาทางทําใหดิสเคานสโตรเหลานั้นเอื้อประโยชนใหแกคนไทย โดยอาจตองนําสินคาของผูผลิต
ชาวไทย ไปจําหนายยังดิสเคานสโตรสาขาตางๆ ในตางประเทศดวย
สวนนายอดิศัยกลาววา ไดชี้แจงใหตัวแทนคาปลีกทราบวา ตนจะดูแลรานโชหวยใหเต็มที่ และยอมรับวาการแกไขปญหาของ ก.
พาณิชยอาจจะลาชาไปบาง เพราะการรางกฎหมายควบคุมการคาปลีกรายใหญตองใชเวลาพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อใหสอดคลองกับ
รางกฎหมายฉบับอื่นๆ ดวย เชน พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน ที่กําลังอยูระหวางการจัดทํา (ไทยรัฐ 310844)
5.2.3 บีโอไอ เตรียมกําหนดกรอบทิศทางและบทบาทใหมใหชัดเจนขึ้น เนนดูเรื่องนโยบายในภาพรวม และเพิ่มประ
สิทธิภาพการสนองขอมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน สวนการลงทุนปนี้ยังไมฟนตัว
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยในการประชุมคณะกรรมการสง
เสริมการลงทุน วันที่ 9 ส.ค. จะเสนอแนวทางการปรับบทบาทของบีโอไอ ซึ่งกําหนดไว 3 เรื่อง คือ 1. บีโอไอจะเขาไปดูนโยบายการลงทุนใน
ภาพรวมไมใชเฉพาะโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือมีหนาที่คลายกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ที่ดูภาพรวมของเศรษฐกิจ และมีหนาที่ในการเสนอนโยบายรัฐบาลหากมีปญหาเรงดวน 2. การสนับสนุนขอมูลใหแกภาค
เอกชนมากขึ้น โดยบีโอไอตองมีการปรับปรุงระบบขอมูล ใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุนเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจการลงทุน
ในไทย และ 3. กําหนดทิศทางการพัฒนาการลงทุนใหชัดเจนวาจะเนนในเรื่องใด ซึ่งจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกนักลงทุนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมความเห็นตอไป โดยการปรับบทบาทของบีโอไอครั้งนี้ ก็เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบทิศทางของบีโอไอใหชัด
เจนมากขึ้น
นายจักรมณฑยังไดกลาวถึงทิศทางการลงทุนของไทยในปนี้วายังไมฟนตัว ซึ่งเดิมการคาดการณในไตรมาสแรก มองวาชวงครึ่ง
หลัง ของปนี้นาจะดีขึ้น แตกลับแยกวาที่ประมาณการกันไว โดยเฉพาะโครงการใหญๆ มีการขออนุมัติสงเสริมการลงทุนนอยมาก ในขณะที่
โครงการขนาดกลางยังมีอยูบาง ซึ่งจากตัวเลขเปาหมายการลงทุนที่บีโอไอกําหนดไวจะไมถึง 200,000 ลานบาท ลดลงถาเทียบกับปกอนที่มี
การลงทุนถึง 340,000 ลานบาท (ไทยรัฐ 090844)

6. ประมวลทรรศนะดานเศรษฐกิจ
6.1 ทรรศนะเศรษฐกิจตางประเทศ
6.1.1 บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงสํารวจพบวานโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลชาติเอเชียสวนใหญไมไดเรื่อง
รายงานเรื่อง "ขาวกรองชาวเอเชีย" จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ และการเมือง" (PERC) ในสิงคโปร ซึ่ง
สํารวจความเห็นของนักธุรกิจตางชาติใน 12 ประเทศในเอเชีย ในดานคุณภาพ, ประสิทธิภาพและความสอดคลองในนโยบายเศรษฐกิจ ของ
รัฐบาลทั้ง 12 ชาติ โดยใหคะแนนตั้งแต 0-10 เผยแพรเมื่อ 5 ส.ค. ปรากฏวามีเพียงสิงคโปรและฮองกงเทานั้นที่ไดรับการยอมรับในเรื่องดัง
กลาว โดยรายงานระบุวา สิงคโปรเปนชาติเดียวที่ไดคะแนนในดานบวก หรือเกิน 5 คะแนน ทั้งในดานคุณภาพ, ประสิทธิภาพและความสอด
คลองในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล สวนฮองกงและมาเลเซีย "สอบตก" ในดานคุณภาพของรัฐบาล ขณะที่อีก 9 ประเทศที่เหลือรวมทั้ง
ไทยตาง "สอบตก" ในทั้ง 3 ดาน เพราะนักธุรกิจตางชาติไมประทับใจ โดยอินโดนีเซียและเวียดนามรั้งทายสุด
รายงานชี้วา ความไมสอดคลองในนโยบายของรัฐบาลไทยเริ่มทําใหชาวตางชาติจํานวนมากตื่นกลัว โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน
จากตางประเทศ สวนฟลิปปนส ชาวตางชาติยังไมมั่นใจนโยบายประธานาธิบดีกลอเรีย อารโรโย วาจะยืนนานขนาดไหน รายงานยังชี้วา รัฐ
บาลของชาติเอเชียที่กลาวโทษวาเศรษฐกิจของตน โงหัวไมขึ้นจากวิกฤติตั้งแตป 2540 เปนเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐฯและญี่ปุน ตลาดสง
ออกรายใหญที่สุดของโลกถดถอยนั้น ไมยอมรับความบกพรองของตนเอง บางชาติปฏิเสธความรับผิดชอบและไมยอมเรงปฏิรูปเศรษฐกิจ
รายงานระบุดวยวา นอกจากสิงคโปรแลว ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังถูกเมินจากนักลงทุนตางประเทศ (ไทยรัฐ 060844)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1.1 นักวิจัยชี้อีก 20 ป ไทยเสี่ยงสูญพันธุ เหตุคุมกําเนิด - เอดสระบาดหนัก
พญ.สุวรรณา วรคามิน ผูอํานวยการกองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย ก.สาธารณสุข กลาววา อัตราการเกิดของ
ประชากรไทยลดลงเมื่อนําอัตราการเกิดมาเทียบกับอัตราการตายแลวคนที่เกิดก็ยังคงมากกวาคนที่ตาย กลาวคือ มีเด็กเกิดตอปประมาณ 7
- 8 แสนคน มีการตายประมาณ 2 - 3 แสนคน แตยังเหลือเด็กที่จะเติบโตเปนผูใหญอีกประมาณ 5 - 6 แสนคนตอป
สาเหตุการลดลงอยางรวดเร็วของประชากรในระยะ 2 - 3 ปมานี้ ไมใชมาจากนโยบายการวางแผนครอบครัวเพียงอยางเดียว มี
ปจจัยอื่น ๆ รวมอยูดวย เชน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ ชาย - หญิงแตงงานชาลง การกําหนดจํานวนบุตร รวมทั้งการ
ระบาดอยางหนักของโรคเอดส ซึ่งมีผลตอโครงสรางประชากรเปนอยางมาก สิ่งเหลานี้เปนปจจัยรวมที่ทําใหประชากรลดลงอยางรวดเร็ว
คาดวาอีก 20 ป อัตราการเกิดจะเปนศูนย อยางไรก็ตาม จากภาพรวมโดยทั่วไปดูเหมือนประชากรไทยมีการเกิดนอยกวาตาย แตเมื่อดูจาก
สถิติสามารถบงชี้ไดวาอัตราการเกิดมีถึง 16.1 ตอพันคน แตอัตราการตายเปน 6.0 ตอพันคน เมื่อคิดเปนสัดสวนแลวอัตราการเพิ่มของ
ประชากรเปน 1.0% ตอพันคนเปนสัดสวนทดแทนที่ยังไมตองวิตกกังวลวา "ตายจะมากกวาเกิด"
สําหรับในเรื่องที่การลดลงของประชากรจะทําให "สังคมลมสลาย" นั้น พ.ญ. สุวรรณาระบุวาสถานการณของประชากรในปจจุบัน
ยังไมรายแรงขนาดนั้น เพียงแตในอนาคตเราอาจมีผูสูงอายุมากกวาเด็ก และสิ่งที่ทุกคนตองปฏิบัติคือ การดูแลสุขภาพรางกายของตนเองให
แข็งแรงและสมบูรณตามความเหมาะสมของชวงอายุวัย และนี่คือสิ่งสําคัญที่จะชวยรักษาปริมาณประชากรใหคงที่ไว
รศ.นพ.ปราโมทย ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กลาววา การที่จะบอกวาประชากรลดลงหรือไมนั้น ตอง
ดูที่อัตราเจริญพันธุของไทยกอน เพราะผูหญิงไทย 1 คน มีลูกเฉลี่ย 1.7 - 1.8 ซึ่งตํ่ากวาระดับทดแทน ระดับทดแทนคือ ควรมีลูก 2 คนกวา ๆ
คือแทนพอ - แม สวนกวา ๆ นั้นแทนคนที่ไมไดแตงงาน และตองเขาใจวาประชากรไทยเพิ่มขึ้นปละ 4 - 5 แสนทุกป และยังเพิ่มอยูตอไปแม
วาจะเปนการเพิ่มที่ลดนอยลงคือ จาก 60 ลานคน มีการเพิ่มเพียง 4 - 5 แสนคน ถือวาเปนอัตราที่ตํ่ากวา 1 % แตก็ไมนาตกใจเพราะเมื่อถึง
วันนั้นประชากรไทยก็มีจํานวนใกล 70 ลานคนแลว
ทางดานดร.เยาวลักษณ ราชแพทยาคม นักวิชาการจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาววา 30 ปที่ผานมาจาก
ที่มีการวางแผนครอบครัวและสามารถลดการเกิดจากประมาณ 3.5 เหลือ 3% กวา ๆ สวนในปจจุบันนั้น ไมใชการลดลงอยางรวดเร็ว จะเห็น
วาในแผนฯ ประชากรฉบับที่ 8 กําหนดวาคนเปนศูนยรวมของการพัฒนา เราใหชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาครอบครัวที่เหมาะสม ฉะนั้น
ในแผนฯ ประชากรฉบับที่ 9 มีการกําหนดทิศทางประชากรไว โดยจะมองวา แมประชากรไทยจะอยูในระดับทดแทน ก็ควรที่จะตองรักษา
ระดับทดแทนนี้ไว (กรุงเทพธุรกิจ 050844)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเด็กและสตรี
1.2.1 กมธ.สตรีฯ วุฒิสภา หนุนแกกม.ทําแทง
นางมาลีรัตน แกวกา ประธานคณะกรรมการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา กลาววา มีความเห็นดวยในการแกไขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 305 เพราะปจจุบันการทําแทงเถื่อนเพิ่มมากขึ้น และกฎหมายมุงเอาผิดเฉพาะผูหญิง ซึ่งไมยุติธรรม เนื่องจากไมได
มองวาคนกอปญหาที่เปนผูชายสมควรตองรับผิดชอบดวย
เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข กลาววา จะรีบตั้งคณะทํางานพิจารณาเรื่องนี้ใหรอบคอบ เพราะการแก
ไขกฎหมายเพื่อเปดชองใหผูหญิงสามารถทําแทงไดมากขึ้นเปนเรื่องละเอียดออน และเกิดผลกระทบตอสังคม
อนึ่ง กฎหมายที่เปดชองใหผูหญิงทําแทงไดในปจจุบันนี้คือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ที่มีบทบัญญัติตอเนื่องหลาย
มาตราดังนี้ มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูกตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 302 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000
บาท หรือทั้งจําและปรับ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกิน
14,000 บาท หรือทั้งจําและปรับ และถาการกระทํานั้นเปนเหตุหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไม
เกิน 20,000 บาท รวมทั้งในมาตรา 305 ที่ระบุวา ถาความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้นเปนการกระทําของแพทย และจํา
เปนตองทําเนื่องจากสุขภาพของหญิง และเมื่อการตั้งครรภนั้นเกิดจากการถูกขมขืน ผูกระทําไมมีความผิด (มติชน 160844)
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1.2.2 เด็กเชียงใหมวิกฤติเขาคิวทําแทง จัด "เฟรนด คอรเนอร" รับปรึกษาตามหาง
นพ.สุรสิงห วิศรุตรัตน เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขเชียงใหม เปดเผยวา ไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคของวัยรุนใน จ. เชียงใหม มาตั้งแตป 2542 พบประเด็นที่นาสนใจคือ วัยรุนจํานวนมากพอควรมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันตน
เองจากการตั้งครรรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเอดส จากการเก็บขอมูลพบวานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนตอทางดาน
อาชีวศึกษาเปนกลุมเสี่ยงตอปญหานี้มากที่สุด ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงไดทํากิจกรรมรวมกับวัยรุนชื่อ "เฟรนด คอรเนอร" ให
บริการปรึกษาปญหาชีวิตและเรื่องเพศใหความรูเรื่องวางแผนครอบครัว โรคเอดส กามโรค อนามัยสตรี และตรวจการตั้งครรภ สถานที่ใหคํา
ปรึกษาจะไมอยูในอาคารสถานที่ราชการ เปดใหบริการนอกเวลา นอกสถานที่จะไดไมเปนที่ผิดสังเกต
อยางไรก็ตาม หลังจากเปดบริการได 6 เดือนมีเด็กวัยรุนเขามารับบริการ 400 คน มีตั้งแตเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา จึงสรุปไดวา ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคในจังหวัดเชียงใหมขณะนี้ ถือวารุนแรงมากคือ พบไดตั้งแตนักเรียนมัธยมตน
บางโรงเรียนบอกวาประมาณ 90 % ของนักเรียนในหองเคยมีเพศสัมพันธมาแลว และพบมากในกลุมที่จบการศึกษาชั้นมัธยมตนแลวเรียน
ตอสายอาชีพ เมื่อตั้งครรภแลวบางกลุมไปทําแทงตามคลินิก ซึ่งคาบริการคอนขางสูงเปรียบเทียบกับยาทําแทงชนิดกินอยางหนึ่ง จึงพบวา
ยาชนิดนี้เปนที่นิยมใชกันมาก (มติชน 090844)

1.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
1.3.1 ความเคลื่อนไหวกองทุนหมูบาน
- รัฐลุยกระตุนรากหญา อัดฉีดอีก 2.1 พันลาน เขากองทุนหมูบาน
นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ ในฐานะที่ดูแลกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) เปดเผยภายหลังทําพิธีโอนเงิน
เขาบัญชีกองทุนหมูบานงวดแรกครั้งที่ 2 ผาน ธ.ออมสินวา การโอนเงินเขาบัญชีครั้งนี้มีจํานวน 2,168 กองทุนวงเงิน 2,168 ลานบาท แยก
เปนเงินที่อยูในความดูแลของ ธ.ออมสิน 1,685 กองทุน จํานวน 1,685 ลานบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
483 กองทุน เปนเงิน 483 ลานบาท สวนเงินกองทุนหมูบานที่ไดรับอนุมัติไปแลวกอนหนานี้จํานวน 4,920 ลานบาท มีการเบิกไปใชจายแลว
240 ลานบาท ซึ่งทาง กทบ.จะสงเจาหนาที่ออกไปใหความรูและแนะนําการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการหมู
บาน เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันมีหมูบานที่เขาจดทะเบียนกองทุนแลว 46,377 หมูบาน คิดเปน 56 % จากทั้งหมด 71,364 หมูบาน และชุมชนเมืองอีก
ประมาณ 3,000 กวาชุมชน ไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการระดับอําเภอแลว 35,522 กองทุน คิดเปน 50% ผานการพิจารณาระดับจังหวัด
แลว 34,112 กองทุน คิดเปน 48% และผานการพิจารณาของ กทบ.แลว 11,645 หมูบาน ซึ่งมีการอนุมัติจัดสรรเงินไปแลว 7,125 หมูบาน
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2544 ผาน ธ.ออมสิน 5,001 กองทุน และธกส.อีก 2,124 กองทุน แตที่ไดรับการจัดสรรเงินนี้มีบางหมูบานที่ยังตองตรวจ
สอบเอกสารทําใหยังไมไดรับโอนเงินในครั้งแรก 4,540 กองทุน เมื่อทําการตรวจสอบเสร็จแลวจึงไดทําการโอนในครั้งนี้อีก 2,168 กองทุน
สวนอีก 2,352 กองทุนจะโอนเงินไดเร็ว ๆ นี้ และประมาณปลายเดือน ส.ค. 2544 นี้คาดวาจะสามารถโอนเงินไดไมตํ่ากวา 10,000 ลานบาท
และภายในเดือน ก.ย. 2544 จะสามารถจัดสรรเงินไดไมตํ่ากวา 80 - 90 % ของวงเงินทั้งหมด (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ170844)

1.4 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
1.4.1 รมต. แรงงานฯ ทาพิสูจนจดทะเบียนตางดาว 20 วันเสร็จ
นายเดช บุญ - หลง รมต.แรงงานฯ เปนประธานการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "การดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองผิดกฎหมาย" ที่ ก.แรงงาน โดยเชิญเจาหนาที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนขาราชการระดับสูงของกระทรวงมารวมประชุม
เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนแรงงานตางดาวและจัดใหมีการสาธิตขั้นตอนการพาแรงงานตางดาวมาลงทะเบียนดวย
นายเดช บุญ - หลง กลาววา หาก ครม. อนุมัติแผนที่ ก.แรงงานฯ เสนอไป คือใหแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว กัมพูชาทั่ว
ประเทศทุกอาชีพมาจดทะเบียนโดยไมจํากัดจํานวน ซึ่งคาดวาจะมีผูมาลงทะเบียนประมาณ 7 แสนคนนั้นจะใชเวลาจดทะเบียนแรงงานตาง
ดาวใหเสร็จสิ้นภายใน 20 วัน โดยออกบัตรวันเดียวเสร็จ คาตรวจโรคคนละ 300 บาท ซึ่งคาดวานาจะเริ่มตนในวันที่ 1 - 20 ก.ย. 2544 นี้ได
เพราะขณะนี้ทุกอยางไดเตรียมการไวเรียบรอยแลว สวนทางดานคาใชจายที่นายจางหรือแรงงานตางดาวจะตองจายในการลงทะเบียนนั้น
จะมีทั้งสิ้นประมาณ 4,450 บาทตอคนตอป โดยในวันลงทะเบียนจะตองจายเงินจํานวน 3,150 บาท ซึ่งแบงเปนคาประกันสุขภาพ 1,200
บาท คาประกันการสงตัวกลับ 1,000 บาท คาทําบัตรและเอกสาร 150 บาท และคาธรรมเนียมที่คิดปละ 1,800 บาทนั้น ครึ่งปแรกใหจาย
เพียง 900 บาท รวมทั้งสิ้น 3,150 บาท หลังจากนั้นนายจางจะตองพาแรงงานตางดาวไปตรวจโรค 300 บาท และในครึ่งปหลังจะตองเสียคา
ธรรมเนียมอีก 900 บาท รวมจายเงินทั้งสิ้น 4,450 บาทตอคนตอป
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สวนแรงงานตางดาวที่มาลงทะเบียนนั้นก็จะใชหลักกฎหมายไทย คืออายุตองไมตํ่ากวา 18 ป หรือหากตํ่ากวานั้นตองทํางานที่ไม
หนักเกินไป และตองไดรับคาจางและสวัสดิการที่ใกลเคียงกับคนไทยดวย สําหรับการเก็บภาษีเงินไดจากแรงงานตางดาวนั้นคงไมสามารถ
เก็บภาษีได เพราะสวนใหญมีรายไดไมถึงเกณฑที่กําหนด
ดานนายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.แรงงานฯ กลาววา ขณะที่ตัวเลขแรงงานตางดาวมีจํานวนถึง 2 ลานคน ซึ่งหากไมจด
ทะเบียนเพื่อเก็บขอมูลจะกอใหเกิดปญหาความมั่นคงได และการนําขอมูลมาวางแผนแกไขปญหานี้ในระยะยาวได ซึ่งรัฐบาลไทยได
ประสานงานกับรัฐบาลพมาแลว และทางรัฐบาลพมารับปากจะดําเนินการออกใบรับรองสัญชาติใหกับแรงงานตางดาวที่มาจากพมา นอก
จากนี้จะเชิญทางการลาว และกัมพูชามาหารือรวมกันดวย เพื่อที่จะใหการสงแรงงานตางดาวมาประเทศไทยเปนไปอยางถูกกฎหมาย
(กรุงเทพธุรกิจ 170844)
- 30 ก.ย. 2544 วันสุดทายขับคนงานตางดาว
รายงานขาวจาก ก.แรงงานฯ แจงวา ขณะนี้นายเดช บุญ - หลง รองนายกฯ และรมต.แรงงานฯ ไดเสนอรายงานการแกปญหาแรง
งานตางดาวที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการผอนผันในวันที่ 31 ส.ค. 2544 นี้ ซึ่งตัวเลขแรงงานตางดาวในไทยมีประมาณ 1 ลานคน ทั้งนี้ไดเสนอ
แนวทางใหแรงงานตางดาวมารายงานตัวและจัดทําทะเบียนประวัติกับทางราชการคือให รมต.มหาดไทย โดยการอนุมัติของครม. มาตรา 17
แหงพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศ ก.มหาดไทย ใหผูหลบหนีเขาเมืองที่อยูระหวางการรอสงกลับสามารถอยูในไทยไดเปนการ
ชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2544 นี้
สําหรับการประสานกับประเทศตนทางเพื่อเตรียมรับคนของตนกลับประเทศและจัดระบบการสงแรงงานเขามาทํางานในไทย
อยางถูกตองตามกฎหมาย ใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
จากการหารือรวมกันของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ก.มหาดไทย และ ก.แรงงานฯ มีความเห็นวา จะตองมีองคกรกลาง
รับผิดชอบแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยางมีระบบและตอเนื่อง ไมมีการผอนผันใหแรงงานตางดาวเขาเมืองทําผิดกฎหมาย
ทํางานไดอีกหลังวันที่ 31 ส.ค. 2544 นี้ สวนประกาศของ ก.สาธารณสุขมีประเด็นที่ตองพิจารณากําหนดคือ กําหนดโรคตองหามที่คนตาง
ดาวจะถูกยกเลิกการผอนผันและสงตัวออกนอกราชอาณาจักรตามประกาศของ ก.มหาดไทย (สยามรัฐ 200844)
- นายจางโวยคาลงทะเบียนแพง
นายประพัฒน โพธิวรกุล ประธานสภาองคการนายจาง ผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กลาววา เห็นดวยกับ
นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่รัฐบาลจะเปดใหแรงงานตางดาวทั่วประเทศมาลงทะเบียน แตไมเห็นดวยในกรณีคาใชจายในการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวที่สูงเกินไปคือ 4,450 บาทตอคนตอป ซึ่งจะสงผลใหนายจางพาแรงงานตางดาวมาลงทะเบียนนอยมาก พรอมกับ
ยอมรับวามีงานบางประเภทที่คนไทยไมทํา เชน ประมง โรงสี ขอใหรัฐบาลเรงทบทวนเรื่องนี้กอนที่จะประกาศใชมาตรการนี้อยางเปนทาง
การ หากไมพิจารณาในเรื่องนี้เชื่อวา นายจางเลือกที่จะจายเงินใตโตะใหกับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะสงผลใหการลงทะเบียนนอยลง (กรุงเทพ
ธุรกิจ 290844)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานในตางประเทศ
1.5.1 ธ.สิงคโปรผจญยุคตกงานครั้งใหญสุด
น.ส.พ.บิสซิเนส ไทมส รายงานเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2544 วาภาคการเงินสิงคโปรกําลังเผชิญหนากับยุคที่มีการปลดพนักงานออก
มากที่สุดในประวัติศาสตร อันเปนผลจากการลอยแพพนักงานราว 3,000 คนของ ธ.ทองถิ่นที่มีแผนผนวกกิจการ ซึ่งการปลดพนักงาน
ธนาคารในขณะนี้แตกตางจากชวงที่ผานมา เนื่องจากผูบริหารระดับสูงจํานวนมากจะไดรับผลกระทบดวย แตที่เหมือนกันคือ พนักงานที่
ออกจากงานไปแลว จะไมไดงานในภาคธนาคารอีก เพราะการปรับโครงสรางภาคการเงินเพิ่งจะเริ่มตนขึ้นเทานั้น
อยางไรก็ตาม การรวมกิจการระหวางโอซีบีซีแบงคกับเคปเปล โฮลดิงส และโอยูบีกับยูโอบี คาดวาจะทําใหพนักงานธนาคารตก
งานหลายพันคน อีกทั้งการเคลื่อนไหวของธนาคารตางประเทศทั้งในดานรวมกิจการ และลดตนทุนดําเนินการยังเพิ่มตัวเลขวางงานใหกับ
พนักงานธนาคารสิงคโปรดวย รวมทั้งการผนวกกิจการระดับโลกของธนาคารญี่ปุนหลายแหง (กรุงเทพธุรกิจ 300844)
1.5.2 ยุโรปขาดแคลนแรงงานเทคโนฯ สวนกระแสลดคน - เศรษฐกิจชะลอตัว
จากผลการศึกษาลาสุดของไอดีซี บ.ดานที่ปรึกษาชั้นนํา พบวา บริษัทตาง ๆ ซึ่งพยายามควบคุมคาใชจาย ดวยการหันไปใช
ระบบอินเทอรเน็ต เพื่อปรับปรุงระบบการซื้อและสนับสนุนการทํางานออฟฟศอื่น ๆ โดยในปจจุบันภูมิภาคยุโรปขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ในการออกแบบ ผลิตและซอมแซมเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตและคาดวา ตัวเลขการขาดแคลนแรงงานมีฝมือ
ทางเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระดับ 550,000 คน ภายในป 2547 สําหรับป 2544 จะมีมากกวา 20,000 คน แมวาบริษัทตาง ๆ จะใชมาตร
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การปรับลดพนักงานเพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายก็ตาม พนักงานสวนใหญที่โดนปลดออกเปนแรงงานที่ไมมีทักษะดานเทคโนโลยี และคิด
เปนจํานวนนอยที่โดนออกจากงานอยางกระทันหัน
นอกจากนี้ ในรายงานของไอดีซี ไดกลาววา เยอรมนี เปนประเทศที่ขาดแคลนบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางมากที่สุด โดยมีตําแหนง
งานดานเครือขายคอมพิวเตอรวางราว 70,000 ตําแหนง และคาดวาตัวเลขดังกลาวจะเพิ่มเปน 200,000 ตําแหนง ในอีก 3 ปขางหนา หรือ
คิดเปนสัดสวนราว 37% ของความตองการแรงงานทั้งหมด สวนไอรแลนด เมื่อปที่ผานมามีบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นจํานวนมาก
ไอดีซีประเมินวา จะประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถอยางรุนแรง โดยภายในป 2546 ผูเชี่ยวชาญดานเครือขายฯ จะขาด
แคลนกวา 10,000 ตําแหนง หรือคิดเปนสัดสวนราว 40%
อยางไรก็ตาม การตอบสนองการเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการบุคคลที่มีทักษะ ประเทศตาง ๆ อยางเยอรมนี และอังกฤษเริ่ม
ใชโปรแกรมเพื่อเพิ่มการฝกอบรมทางเทคนิคในโรงเรียน นอกจากนี้ ในบางกรณีประเทศเหลานี้ยังลดความเขมงวดของกฎหมายตรวจคนเขา
เมืองใหแกบุคคลที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี ซึ่งมาจากประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยสวนใหญจะพุงเปาไปอินเดียหรือยุ
โรปตะวันออก ถึงแมวา ขอเสนอดังกลาวยังคงไมเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของบุคคลที่มีทักษะดานเทคโนโลยีเปนจํานวนมากไดก็ตาม
(กรุงเทพธุรกิจ 140844)
1.5.3 กระแสลอยแพพนักงานทําลายวัฒนธรรมจางงานญี่ปุน
หนังสือพิมพเดอะ วอลลสตรีท เจอรนัล รายงานวา การปลดพนักงานของกลุมบริษัทยักษใหญของญี่ปุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปนการ
ตอกยํ้าถึงสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งรุนแรงของประเทศ และยังสงผลกระทบตอระบบการจางงานตลอดชีวิต อันถือเปนธรรมเนียมของญี่ปุน
อีกดวย ซึ่งในชวงสัปดาหที่ผานมา มัตสึชิตะ อิเล็กทริค อินดัสเทรียล 1 ในผูจัดตั้งระบบการจางงานตลอดชีวิต ไดเปดเผยวาจะปลดพนักงาน
จํานวนหลายพันคน โดยจายเงินชดเชยให ดานเอ็นอีซี ยักษใหญดานอิเล็กทรอนิกสอีกแหงหนึ่งก็เตรียมที่จะลอยแพพนักงานทั่วโลกถึง
4,000 คนในปนี้
สวนไดวา แบงก ระบุวา จะปลดพนักงานกวา 3,000 คนใน 4 ปขางหนา สวนหนึ่งของแผนผนวกกิจการกับธนาคารเงินกูขนาด
เล็ก 2 แหง สวนมิตซูบิซิฯ ก็เดินหนาจางพนักงานออกเพื่อลดตําแหนงงานใหได 1,200 ตําแหนง หรือ 5% ของแรงงานทั้งหมด
นายทาเคโอะ ฮิรานูมะ รมต.การคาญี่ปุน คาดการณวาอัตราวางงานอาจไตระดับขึ้นเหนือกวา 5 % ในชวง 2 ปขางหนา อันเนื่อง
มาจากการใชแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร โคอิซูมิ และอาจเปนแรงผลักดันใหบรรดาบริษัทลูกหนี้ที่มีภาวะซบเซาที่สุด
ของกลุมธนาคารตกอยูในภาวะลมละลายได (กรุงเทพธุรกิจ 060844)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 ขยะ'อิเล็กทรอนิกส' ทวมเมือง ยอดสูง 5 หมื่นตัน แถมกําจัดผิดวิธี
ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการอํานวยการมูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษสิ่งแวดลอมเปดเผยวา มูลนิธิฯ ไดรวมมือกับภาคเอกชน
ตั้งศูนยเพื่อวิจัยแนวทางการกําจัดขยะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากในปจจุบันขยะหรือกากอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมีจํานวนมาก โดยคาดวาจะมีปริมาณ 5 หมื่นตันตอป จากบริษัทที่ผลิตที่ผลิตและจําหนายจํานวนเกือบ 2,000 บริษัท แตมี
เพียง 1.6 หมื่นตันที่ขอรับการบริการจํากัดขยะจากบริษัทเจนโก สวนที่เหลือจะมีการกําจัด โดยการเผาในโรงโมหินและถูกทิ้งตามเทศบาล
ตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ดังนั้น หากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมรีบดําเนินการแกไขเชื่อวาปญหาขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม
ไฟฟา จะกลายเปนปญหาที่ทําลายสิ่งแวดลอมและคุณภาพของประชาชน เนื่องจากในสวนประกอบบางชนิดในอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุมมี
สารโลหะหนักที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ 'โครเมียม' ซึ่งจะทําใหเปนมะเร็งปอด 'พีซีบี' ที่มีผลตอเอ็นไซมใน
ตับและเปนแผลที่ผิวหนัง 'ไซยาไนต' ที่มีผลตอเอ็นไซมและการฟอกเลือด รวมกระทั่งถึงสารตะกั่วและสารปรอท ซึ่งของเสียจากอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส บางสวนจะถูกระบายออกสูสิ่งแวดลอมไปพรอมกับนํ้า อากาศและขยะ แลวจะสะสมในวงจรอาหารและระบบนิเวศ
วิทยา ซึ่งหากปลอยทิ้งไวจะกอใหเกิดปญหาสภาวะแวดลอมเสื่อมโทรมและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของคน สัตวและพืชได นอกจาก
นี้ ยังทําใหการสงออกของไทยไดรับผลกระทบดวย เพราะกลุมประเทศสหภาพยุโรปจะใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการกีด
กันทางการคา
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อยางไรก็ตาม สาเหตุที่บริษัทผูผลิตทั้ง 2 กลุม ไมขอรับการกําจัดขยะจากบริษัทเจนโกนั้น เปนเพราะมีปญหาในเรื่องของคาใช
จายที่คอนขางแพง และไมสามารถดําเนินการไดเต็มกําลัง 100% ทําใหเจนโกตองนําขยะที่ไมสามารถกําจัดทันเวลาไปฝากไวในโกดังของ
เอกชนหลายแหง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหามลพิษตามมาไดหากไมมีการจัดการที่ดีพอ ดังนั้นภาครัฐควรเรงหาทางแกไขโดยดวน
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ไดรวมกับภาคเอกชนจัดตั้งศูนยวิจัยการกําจัดกากขยะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยเชิญชวนใหบริษัท
ผูผลิตและจําหนายสามารถบริจาคกากอิเล็กทรอนิกสเพื่อการวิจัยไดที่ โทร. (02) 691-1571 และ 691-1572 ตอ 125 (ผูจัดการ 310844)
2.1.2 เรงกําจัดขยะพิษ ชี้รัฐบาลเพิกเฉยถูกกีดกันการคา
นางสุชาตา ชินะจิตร ผอ.ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลาววา การกําจัดขยะประเภท
สารพิษอันตรายในประเทศไทย ยังมีการควบคุมที่ไมดีพอมีกากขยะจํานวนมาก ในขณะที่มีศักยภาพในการกําจัดนอย และมีเจนโกบริษัท
เดียวเทานั้นที่รับบําบัดอยู หากเปรียบเทียบกับปริมาณขยะแลวเห็นวาไมพอ เพราะการกําจัดขยะประเภทนี้เปนเรื่องยากหากบริษัทผูรับ
เหมาไมมีเทคโนโลยีและการปองกันควบคุมที่ดีพอ เนื่องจาก ตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมสูงมาก ผูประกอบการควรจะยอมรับปญหาในสวน
นี้ดวยวาผูกอมลพิษจะตองเปนผูจาย ในสวนของบีโอไอหรือนโยบายของรัฐบาลเอง หากจะเปดเสรีใหตางชาติเขามาลงทุนก็ควรจะควบคุมดู
แลไมใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมดวย ไมใชปลอยใหลงทุนแลวตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมเสียหาย เพราะตอไปนี้ประเทศสมาชิก
ดับบลิวทีโออาจจับไปเปนประเด็นที่จะเขามามีบทบาทในมาตรการการกีดกันทางการคามากขึ้น
ทั้งนี้ มีรายงานจากกรมควบคุมมลพิษระบุวา ปจจุบันประเทศไทยมีศูนยกําจัดของเสียอันตราย 3 แหง คือ บ.เทคโนเคม จํากัด จ.
ฉะเชิงเทรา รับกําจัดของเสียอุตสาหกรรมประเภทตัวทําละลายอนินทรียสาร มีกําลังรับกําจัดประมาณ 100 ตัน/เดือน ศูนยกําจัดของเสียอุต
สาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มีวิธีการบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 3 วิธีคือ กากฝงกลบ กากปรับเสถียรและฝงกลบ และกากสําหรับผสม
บําบัดกากเชื้อเพลิง การบําบัดทั้ง 3 วิธี มีกําลังบําบัดรวม 1,000 ตัน/วัน และศูนยกําจัดของเสียอุตสาหกรรมแสมดํา จ.กทม. และ จ.ราชบุรี
โดยทั้ง 2 ศูนยเปนของเจนโก
ดานนายอิสสระ โชติบูรณะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลาวถึงปริมาณขยะประเภทกากของเสียอันตรายจากขบวนการ
ผลิตวา จากจํานวนโรงงานเกือบ 100,000 แหงทั่วประเทศ คาดวา ในแตละปอาจจะมีปริมาณขยะพิษสูงถึง 1.2 ลานตัน/ป เฉพาะโรงงานที่
ผลิตกากและสารอันตรายทั่วประเทศประมาณ 5,000-6,000 โรงซึ่งปลอยกากขยะพิษ 90,000 ตัน/เดือน หรือประมาณ 3,000 ตัน/วัน ซึ่ง
สวนใหญเปนกากขยะประเภทวัตถุปนเปอนนํ้ามัน นํ้ายาเคมี สีทาบาน บางสวนมีสารที่เปนโลหะหนักปนเปอนรวมอยูดวย สําหรับกากของ
เสียจากโรงงานผลิตรถยนตไมวาจะเปนนํ้ามัน เคมีหรือตะกอนสีก็จะถูกสงไปบําบัดหรือกําจัดที่เจนโก ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตจะ
มีกากของเสียที่เปนพิษ หรือเปนอันตรายออกมานอยมาก บางชนิดโรงงานอาจนําไปรีไซเคิลแลวนํากลับมาใชใหมได หรืออาจจะสงใหกับโรง
ปูนเผา (กรุงเทพธุรกิจ 300844)

2.2 ความเคลื่อนไหวดิน นํ้า ปา
2.2.1 ความเคลื่อนไหววาดวยดิน
- หมอดินทําแผนกลยุทธเนนการใชดินที่ยั่งยืน
นายอรรถ สมราง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปดเผยวา ขณะนี้คณะทํางานโครงการนํารองการปรับปรุงระบบการจัดการงบ
ประมาณดานเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน รวมกับสํานักงบประมาณไดจัดทํากรอบแผนกลยุทธเสร็จแลวตามราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
2545 ซึ่งในปงบประมาณ 2545 ไดวางกลยุทธไว 6 เรื่องคือ 1) จะมีการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน กําหนดเขตการใชที่ดิน และติดตาม
สถานการณการใชที่ดิน 2) จะปรับปรุงการจัดการทรัพยากรที่ดินในเชิงบูรณาการตามนโยบายของ ก.เกษตรฯ 3) พัฒนาแนวทางการวิจัย
การจัดการทรัพยากรที่ดินใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาระบบถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพรประชา
สัมพันธรวมทั้งการบริการการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 5) พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ดานทรัพยากรที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ และ 6) ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
อยางไรก็ตาม แผนกลยุทธดังกลาวหวังนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนดวยการอนุรักษดินและนํ้า และการปรับปรุงบํารุง
ดิน รวมทั้งเพื่อตองการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายที่จะรักษาความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรดินใหเปนรากฐานของการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืน (ผูจัดการ 18-190844)
2.2.2 ความเคลื่อนไหววาดวยนํ้า
- นํ้าทวมเหนือ - อีสานทําเหตุ ทํานํ้าดิบในคลองประปาขุน
นายสฤษฎิ์ ศรีภิรมย ผอ.สํานักการผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง เปดเผยวา ขณะนี้การประปาฯ ประสบปญหานํ้าดิบใน
คลองประปาขุนเทาที่เคยตรวจพบคือ เมื่อวันที่ 22 - 23 ส.ค. 2544 วัดคาความขุนไดถึง 420 NTU ขณะที่ในวันที่20 ส.ค. 2544 ยังวัดคา
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ความขุนไดเพียง 150 NTU และวัดได 110 NTU เมื่อเดือน ส.ค. 2543 สถานการณนํ้าขุนนี้เกิดจากนํ้าฝนที่ตกในภาคเหนือ และภาคอีสานที่
ทวมขังอยูไดระบายลงสูแมนํ้าเจาพระยา พัดเอาดินตะกอนริมตลิ่งไหลลงมารวมกันในแมนํ้าทําใหการประปาตองเพิ่มสารเคมีเพื่อเรงการตก
ตะกอน คิดเปนเงินวันละ 283,000 บาท และคาดวาสถานการณนํ้าขุนนี้จะเปนอยูนานถึง 2 เดือน ทําใหการประปาตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ประมาณ 17 ลานบาท เพื่อคงคุณภาพนํ้าประปาดื่มได
อนึ่ง ปญหานํ้าขุนจะเกิดขึ้นทุกปในชวงหนาฝน แตป 2544 นี้ถือวานํ้าขุนมากที่สุด ตั้งแตเปดโรงงานบางเขนมาตั้งแตป พ.ศ.
2522 การประปาตองเฝาระวังคุณภาพนํ้าอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสามารถผลิตนํ้าไดตามมาตรฐานองค
การอนามัยโลก ฉะนั้น ประชาชนจึงมั่นใจไดวาไมวานํ้าดิบจะมีคุณภาพอยางไร นํ้าประปายังคงคุณภาพดื่มไดอยางแนนอน (ไทยรัฐ
250844)
- นํ้าทวมคราชีวิตแลว 174 ราย
รายงานขาวแจงถึงผลกระทบจากพายุโซนรอนอุซางิ ซึ่งไดเคลื่อนขึ้นฝงทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม และออนกําลังลง
เปนพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศลาว เคลื่อนตัวเขาสูประเทศไทยบริเวณ จ.หนองคาย มีความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไดทําให
ประเทศไทยประสบอุทกภัยอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ไดเกิดนํ้าปา ทะเลโคลน และทอนซุงขนาดใหญ
ไดไหลบาจากเขาคอเขาทวมพื้นที่ราบใน 3 ตําบลของอ.หลมสักคือ ต.นํ้ากอ ต.นํ้าชุน และต.หนองไขว สงผลใหบานเรือนราษฎรถูกกระแส
นํ้าและทอนซุงพัดพังพินาศ บางสวนก็ไหลไปตามกระแสนํ้า สวนทางภาคอีสานนั้นที่จ.อุดรธานี มีฝนตกอยางหนัก ทําใหระดับนํ้าในเขตเทศ
บาลอุดรธานีเพิ่มสูงขึ้น ถนนทุกสายมีนํ้าทวมขังอยูในระดับ 60 ซม. รถเล็กไมสามารถผานไปได ขณะที่อีกหลายจังหวัด เชน จ.ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี ตางถูกนํ้าที่เออจากลํานํ้าโขง ทวมบานเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย
สํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง ก. มหาดไทย เปดเผยรายงานภาพรวมของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศลาสุดถึงวันที่ 17 ส.ค. 2544 วามีพื้นที่ประสบภัย 27 จังหวัด 145 อําเภอ 15 กิ่งอําเภอ 618 ตําบล 2,869 หมูบาน แยกเปน ภาค
เหนือ 13 จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ ลําพูน สุโขทัย เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําปาง พิษณุโลก แพร อุตรดิตถ พิจิตร นาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ไดแก อุดรธานี ขอนแกน ชัยภูมิ มุกดาหาร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย เลย หนองบัวลําภู สกลนคร
อุบลราชธานี กาฬสินธุ และนครพนม ภาคกลาง ลพบุรี
สําหรับยอดผูเสียชีวิตทั้งประเทศลาสุดเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 147 ราย สูญหาย 9 ราย โดยจังหวัดที่เสียชีวิต
มากที่สุดคือ จ.เพชรบูรณ เสียชีวิต 114 ราย สูญหาย 8 ราย เนื่องจากนํ้าปาและดินโคลนถลมทับชาวบานใน ต.นํ้ากอ และ ต.นํ้าชุน อ.หลม
สัก ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก ที่อุดรธานี เสียชีวิต 13 ราย เชียงใหม เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 1 ราย เชียงราย เสียชีวิต 3 ราย พิษณุโลก 4
ราย ลําพูน 3 ราย แพร 1 ราย หนองคาย 2 ราย ประชาชนไดรับความเดือดรอน 1.2 ลานคน รวมมูลคาความเสียหายมีมากกวา 1,117 ลาน
บาท (กรุงเทพธุรกิจ 12 , 220844,มติชนสุดสัปดาห 200844)
2.2.3 ความเคลื่อนไหววาดวยปาไม
- รมช.เกษตรฯ ลุยแกปญหาปาไม
นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รมช.เกษตรฯ กลาวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาสมัชชาคนจน กรณีปาไมของ
เครือขายเกษตรกรภาคเหนือวา จากการติดตามการแกไขปญหาเรื่องนี้พบวามีความคืบหนาพอสมควร และตองหาทางแกไขอุปสรรคที่มีทั้ง
ในสวนเจาหนาที่และประชาชนโดยเร็ว สําหรับเรื่องการประกาศเขตอุทยานปาอนุรักษ หรือเขตสงวนพันธุสัตวปา ตอไปตองจัดทําอยางชัด
เจน ยึดแนวทางที่จะกอใหเกิดความเขาใจระหวางประชาชนและเจาหนาที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะสํารวจพื้นที่ไรหมุนเวียนของชาวบานที่อยูใน
เขตปาวามีจํานวนเทาใด แตจะยังไมมีการรังวัดจะเปนการทําในลักษณะของการวิจัยและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการทําไรหมุน
เวียนของชาวบาน สําหรับพื้นที่นํารองคือ เขตอุทยานแหงชาติเชียงดาว เมื่อไดผลออกมาแลวจะนํามาสรางเปนรูปแบบในการรวมอนุรักษปา
โดยชาวบานเขามีสวนรวมได (สยามรัฐ 210844)

2.3 ความเคลื่อนไหววาดวยกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.3.1 มอ.ชี้ชัดเลี้ยงกุงมีผลกระทบ ระบุทําลายทรัพยากรดินถาวร - ปลูกพืช - ขาวไดผลแค 50 %
รายงานผลศึกษาการเลี้ยงกุงในระบบปดที่นายนิกร จํานง กก.ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกก.สิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดนําขอมูลเรื่องผล
กระทบการทํานากุงกุลาดําที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ จากนายประวิทย โตวัฒนะ อ.ภาควิชาธรณีวิทยา คณะทรัพยากรศาสตร ม.สงขลา
นครินทร เพื่อนําขอมูลเสนอตอที่ประชุม โดยผลการศึกษาชัดเจนวา การเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืดไมวาจะเปนระบบเปดหรือระบบปดจะ
สงผลกระทบตอปญหาดินเค็มอยางแนนอน ซึ่งรายงานระบุวา ผลศึกษาที่บริเวณนากุงระบบปด ความเค็มตํ่าใน อ.ระโนด จ.สงขลา พบวา

22
1) ความเค็มจากนํ้าทะเลที่ใชในบอเลี้ยงกุงสามารถเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งจากกนบอสูชั้นลางดวยอัตรา 20-40 ซม./ป ทําใหคุณ
ภาพของนํ้าใตดินเสื่อมลง และทําใหความเค็มแพรกระจายไปบริเวณขางเคียงได
2) จากการเก็บตัวอยางดินในความลึกชวง 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 และ 40-50 ซม.จากกนบอโดยเก็บตั้งแตป 25372542 พบวาทุกครั้งที่มีการนํานํ้าทะเลเขามาเลี้ยงกุงจะมีดินเค็มสะสมในดินของบอกุง ยิ่งเพิ่มจํานวนการเลี้ยงมากขึ้นเกลือก็จะยิ่งสะสม
ความเค็มมากขึ้น จนกระทั่งไมสามารถเลี้ยงกุงตอไปได
3) การเลี้ยงกุงกุลาดําเปนการใชทรัพยากรดินอยางไมถาวร ทําใหการเลี้ยงกุงเปนลักษณะเดียวกับการทําไรเลื่อนลอย ซึ่งจะไม
สามารถควบคุมดินในบอเลี้ยงได ทําใหบอเลี้ยงกุงเสื่อมสภาพ
4) ทรัพยากรดินในบอเลี้ยงกุงที่รางนั้นไมมีคุณสมบัติเหมาะสมอยางยิ่งกับการเพาะปลูก อีกทั้งยังพบวาดินที่ไดรับการฟนฟูแลว
สามารถปลูกขาวใหผลผลิตตํ่ากวานาขาวปกติประมาณ 50% และการปลูกพืชทนเค็มอื่น ๆ ก็จะตองใชเวลานานกวาปกติ และผักก็เจริญ
เติบโตนอยกวาดินปกติอยางชัดเจน
5) สวนการเลี้ยงกุงแบบความเค็มตํ่าในระบบปดในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรานั้นไมสงผลกระทบตอนาขาวที่อยูติดกับบอกุงนั้น
หรือมีการนํานํ้าทิ้งจากการเลี้ยงกุงมารดตนสม และนาขาวไดนั้นเปนเพียงการเจริญเติบโตในระยะเวลาสั้นคือ 3-4 ปเทานั้น แตในระยะยาว
แลวนํ้าเสียจากบอจะทําลายทรัพยากรดินจนไมสามารถเพาะปลูกได
6) การฟนฟูพื้นที่ทํานากุงกุลาดําที่รกรางจํานวนมากตามชายฝงทะเลใหสามารถใชพื้นที่กลับมาเลี้ยงไดอีก แทนที่จะขยายไป
เลี้ยงในพื้นที่นํ้าจืดใหกลับมาเลี้ยงกุงไดอีกครั้ง นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะตองพิจารณาในการเพิ่มผลผลิตกุงในประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ,มติ
ชน 290844)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 ญี่ปุนเตรียมอพยพ 4.8 หมื่นคนหนีนํ้า
สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2544 ถึงความคืบหนาที่ไตฝุนปาบึกพัดถลมญี่ปุนวา ขณะนี้ไตฝุนปาบึกไดลด
กําลังแรงลงเปนเพียงพายุดีเปรสชั่นธรรมดาแลว อยางไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุนไดประกาศเตือนใหประชาชนทางแถบชานกรุงโต
เกียวระวังการเกิดแผนดินถลม และอาจเกิดนํ้าทวมขึ้นได เนื่องจากพายุกําลังมุงหนาไปยังกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุน สวนทาง จ.อาอิ
จิ ไดสั่งใหประชาชนในพื้นที่ราว 48,700 คน ซึ่งสวนมากอาศัยอยูในเมืองนาโกยา เตรียมอพยพออกจากที่พักอาศัย เพราะปริมาณนํ้ากําลัง
จะลนเขื่อน เนื่องจากฝนตกหนัก
อนึ่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติของญี่ปุนแจงวา ฤทธิ์ของไตฝุนปาบึกไดคราชีวิตชาวญี่ปุนไปแลว 2 คน และบาดเจ็บอีก 25 คน
โดยกอนหนานี้ประชาชนราว 7,000 คน ทางตะวันตกเฉียงใตของญี่ปุนตองอพยพออกจากที่อยูอาศัย เนื่องจากความรุนแรงของไตฝุนปาบึก
และมีรายงานผูสูญหาย 1 ราย (มติชน 230844)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 อีไอเอ โรงแยกกาซไมผานรอบที่ 6 ม็อบตานขูผุดเมื่อไร "เผาทันที"
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สพ.) ก.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดเปด
เผยภายหลังการประชุมพิจารณารายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) โรงแยกกาซไทย - มาเลเซีย ของบ.ทรานสไทย - มาเลเซีย
(ทีทีเอ็ม) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2544 วาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ยังมีขอมูลอยูหลายสวนที่ขาดความสมบูรณ จึงใหทางบริษัททําขอ
มูลที่สมบูรณสงกลับมาอีกครั้ง ซึ่งประเด็นที่ยังขาดความสมบูรณคือ 1) เรื่องของมลพิษทางอากาศ 2) เรื่องตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ 3)
เรื่องการประสานงานสรางความเขาใจกับชุมชน ทั้งหมดนี้เหลืออยูนิดเดียวก็จะสมบูรณแลว หากบริษัทนํากลับไปทํารายงานใหสมบูรณมาก
ขึ้น แลวสงกลับมาใหคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งคงไมมีปญหาอะไรมากแลวคงสามารถที่จะผานอีไอเอได
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาอีไอเอของโรงแยกกาซมาแลว 5 ครั้ง ครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ 6 สวนของอีไอเอของทอสงกาซ
ไทย - มาเลเซียนั้น พิจารณามาแลว 3 ครั้งก็ยังไมผานการพิจารณาเชนกัน เพราะยังมีความไมชัดเจนเรื่องผลกระทบจากแนวทางวางทอและ
การประสานงานสรางความเขาใจกับชุมชน สวนขอมูลในดานอื่น ๆ มีความสมบูรณแลว เชน ในเรื่องผลกระทบตออาชีพประมง
อนึ่ง ในวันเดียวกันนั้น กลุมผูคัดคานโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย - มาเลเซีย ประมาณ 1,000 คน เดินทางมาจาก
ลานหอยเสียบ บานโคกสัก หมู 5 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ไดไปชุมนุมบริเวณหนาอาคารคณะการจัดการสิ่งแวดลอม ม.สงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ (มอ.) พรอมทั้งโจมตีคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอีไอเอ ซึ่งมีนายฉัตรไชย รัตนไชย คณบดี คณะการจัด
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การสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะและเรียกรองใหนายฉัตรไชยเดินทางไปรวมประชุมที่ สผ. สวนทางดานนางอลิสา หมานหละ แกนนํากลุมผู
ชุมนุม กลาววา การทําอีไอเอสอเคาไมโปรงใส หากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อนุมัติใหผานอีไอเอ โครงการทอกาซเริ่มดําเนินวัน
ไหน ชาวบานก็จะตอบโตดวยการเผาทันทีเชนกัน
ทั้งนี้ การออกมาเคลื่อนไหวของกลุมคัดคานที่มุงไปที่ขอใหผูทําการศึกษาอีไอเอถอนตัว สืบเนื่องมาจากกระแสขาวการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมรอบที่ 3 ที่ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการที่ใหผูทําการศึกษาเพิ่มเติม ใน
ประเด็นการมีสวนรวม เทคนิคทางวิศวกรรมและการกอสรางในสวนของการวางทอที่ตองการใหลดผลกระทบของระบบนิเวศนชายฝงในรัศมี
5 กิโลเมตร จากชายฝงมากที่สุด รวมทั้งมาตรการในการปองกันผลกระทบและการจายชดเชยจากการทําประมงในระยะการกอสรางใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทางเจาของโครงการคือ บริษัททรานสไทย -มาเลเซีย คอนขางจะมีความมั่นใจวาการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ
เหลานี้ ผูศึกษาสามารถใหความชัดเจนกับผูพิจารณาได ซึ่งก็สอดคลองกับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุมผูคัดคานที่เปดประเด็นใหทีม
ศึกษาอีไอเอถอนตัว (มติชน,กรุงเทพธุรกิจ 280844)
3.1.2 'สุริยะ' กระตุก กฟภ.ลดคาไฟ 1 เดือน
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมต.อุตสาหกรรม ประสบความสําเร็จในการเจรจาขอลดราคาคากาซธรรมชาติที่การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.) ซื้อจากผูผลิตเปนจํานวน 863 ลานบาทแลว และมอบผลประโยชนที่ไดใหแกการไฟฟาทั้ง 3 แหงเพื่อลดคาไฟฟาใหกับ
ประชาชนผูใชไฟอีกตอนั้น ปตท. ประกาศวา การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะนําเงินจํานวน 328 ลานบาท ไปชวยเหลือในการลดคากระแส
ไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย ที่ใชไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน และมีเครื่องวัดหนวยไฟฟาขนาดไมเกิน 5 แอมแปร
โดยจะลดคาไฟฟาหนวยละ 45.06 สต. พรอมยกเวนคาบริการรายเดือน 8.76 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เปนเวลา 1 เดือน คือในเดือนส.
ค.44 นี้ ซึ่งจะแสดงสวนลดไวในบิลประจําเดือน ส.ค. 44 สําหรับเงินที่เหลืออีก 535 ลานบาท ปตท.จะมอบสวนลดคากาซที่ขายใหการไฟฟา
ฝายผลิตฯ (กฟผ.) เพื่อบรรเทาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของคาเอฟทีในรอบเดือนต.ค. - ม.ค. 45 ตอไป (ไทยรัฐ 240844,สยามรัฐ 250844)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานตางประเทศ
3.2.1 เรียอูขูถลมธุรกิจนํ้ามันแหงใหญที่สุดของอินโดนีเซีย
จังหวัดเรียอู ขุมนํ้ามันใหญของอินโดนีเซีย ขูขัดขวางปฏิบัติการธุรกิจรวมทุนดานนํ้ามันของพีที คาลเท็กซ แปซิฟก อินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนผูผลิตนํ้ามันรายใหญที่สุดของอินโดฯ หากรัฐบาลปฏิเสธเพิ่มสวนแบงผลกําไรใหทองถิ่น
กลุมผูนําในจังหวัดเรียอู ไดยื่นเสนตายตอรัฐบาลประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการโนบุตรีในคืนวันอังคารที่ 7 ก.ค. 2544 ใหตกลง
ปรับสัญญาขุดเจาะนํ้ามันในเรียอูที่ขยายใหกับบริษัทรวมทุนนี้ 1 ป โดยเพิ่มสวนแบงผลกําไร 30% ใหแกประชาชนในทองถิ่น และวาจางคน
งานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น นอกจากการขัดขวางการเขาสูบอนํ้ามันแลวกลุมประทวงจะเจาะทอสงนํ้ามันและยึดเขตงาน ขณะเดียวกันตํารวจใน
เรียอูไดเตรียมความพรอมระดับสูงรับมือกับกลุมประทวง (ผูจัดการ 080844)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 ความเคลื่อนไหวการเมืองแบบปฏิรูป
1.1.1 การทดลองโครงการนํารอง “ผูวา CEO” ใน 5 จังหวัดของ ก.มหาดไทย มีทั้งกระแสเห็นดวยและตอตาน ทั้งจาก
ฝายคานและองคกรปกครองทองถิ่น
-ริเริ่มแนวคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พัทยา
อนุสนธิจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางวันที่ 4-5 ส.ค.2544 ซึ่งสํานักพัฒนาโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลัง สํานัก
งาน ก.พ. จัดประชุมเรื่อง “การปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการ” ที่โรงแรมโรยัลคลิฟ บีช รีสอรต พัทยา โดยมีพ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกฯ เปนประธาน ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อระดมความเห็นใหไดกรอบในการจัดบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐบาลจากผูทรง
คุณวุฒิ นักบริหารภาคเอกชน และผูบริหารภาครัฐ ในการกําหนดรูปแบบขององคการภาครัฐที่เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของรัฐบาล
ยุคใหม มีผูเขารวมประชุม 55 คน ประกอบดวยนักการเมืองระดับสูงที่เกี่ยวของ ปลัดกระทรวงตางๆ เกือบทุกกระทรวง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชา
การ นักบริหารภาคเอกชน อดีตรัฐมนตรี อาทิ นายอานันท ปนยารชุน นายบรรหาร ศิลปอาชา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ สําหรับนายชวน หลีก
ภัยไดสงนายวิจิตร ศรีสะอาน มาแทน นอกจากนี้ ยังมีนายกร ทัพพะรังสี หัวหนาพรรคชาติพัฒนาและนายสุวัจน ลิปตพัลลภ เลขาธิการ
พรรคชาติพัฒนาเขารวมประชุมดวย
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ในระหวางการประชุมชวงบายซึ่งเปนการประชุมกลุมยอย 4 กลุม คือ 1) กลุมดานความมั่นคง 2) กลุมดานสังคม 3) กลุมดาน
เศรษฐกิจ และ 4) กลุมดานการบริหาร ซึ่งในการประชุมกลุมยอยทุกกลุมในชวงแรกๆ พ.ต.ท.ทักษิณ ไดรวมประชุมดวยและไดบอกสิ่งที่
ตองการเห็นในอนาคตคือ ในพื้นที่แตละจังหวัดควรใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในทุกๆดานและผูวาราชการตองเปลี่ยนมิติ
ใหมคือไมจําเปนตองเปนคนของก.มหาดไทย แตใหเปนไปตามยุทธศาสตรของแตละจังหวัดแตละพื้นที่ ผลการประชุมกลุมยอยมีการเสนอ
แนวคิดอยางหลากหลาย อาทิ กลุมยอยดานการบริหารเสนอบทบาทรัฐในแงใหมๆวา1) รัฐตองมีบทบาทในการสงเสริมประชาสังคมใหเขม
แข็ง 2) การมอบอํานาจใหทองถิ่นและชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร 3) แนวคิดในการหารายไดและการจัดทํางบประมาณ ซึ่งจะนําไปสูการ
รวม ก.คลังและสํานักงบประมาณเขาดวยกัน สําหรับกลุมยอยดานเศรษฐกิจในสวนของก.วิทยาศาสตรเห็นวาควรแบงก.วิทยาศาสตรออก
เปน 3 กระทรวงคือ ก.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทบวงพลังงาน ซึ่งจะนําหนวยงานทั้งหมดมา
รวมกัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟาทั้ง 3 แหงและการปโตรเลียมแหงประเทศไทย สวนกลุมยอยดานความมั่นคง มีการเสนอวาผูวาราชการ
จังหวัดตองมีอํานาจมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดการปญหาภายในจังหวัด ซึ่งตองมีการมอบอํานาจจากสวนราชการตางๆ และตองสามารถจัด
ทํางบประมาณไดเอง รวมทั้งการจัดการดานบุคลากร เปนตน
รายงานขาวกลาววา ในที่ประชุมกลุมยอยวาดวยความมั่นคงนั้น ก.มหาดไทย ยินยอมใหมีการคัดเลือกผูวาราชการจังหวัดแบบ
เปดกวางเพื่อใหสามารถนําวาระสําคัญของชาติไปปฏิบัติใหเกิดผล เชนการแกปญหาความยากจน แกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ตางๆ เปนตน จากผลการประชุมดังกลาว ปรากฏวาจังหวัดภูเก็ตไดเสนอตัวพรอมเปนจังหวัดนํารอง CEO : Chief Executive Office ทุก
ฝายไมวาจะเปนผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี และส.ส. เห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาล เพราะภูเก็ตเปนเมืองเล็ก เศรษฐกิจดี และ
ประชาชนมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว
- ครม.มีมตินํารอง 5 จังหวัด CEO
วันที่ 7 ส.ค.2544 คณะรัฐมนตรีมีมติให 5 จังหวัดประกอบดวย ภูเก็ต นราธิวาส ชัยนาท ศรีสะเกษ และลําปาง เปนจังหวัดนํา
รองในการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดใหม โดยจะใหผูวาราชการจังหวัดเปนเสมือนประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
(CEO) มีอํานาจหนาที่บริหารอยางเบ็ดเสร็จในจังหวัด ทั้งนี้ ไดกําหนดอีก 5 จังหวัดขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบขอดีขอเสีย โดยให พังงาเทียบกับ
ภูเก็ต ปตตานีเทียบกับนราธิวาส อางทองเทียบกับชัยนาท สุรินทรเทียบกับศรีสะเกษ และพิษณุโลกเทียบกับลําปาง ทั้งนี้ ร.ต.อ.ปุระชัย
เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย กลาววาจะมีการเก็บขอมูลในระดับจังหวัดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพวาเปนอยางไร สวน พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ใหเนนพิเศษในเรื่องความพอใจของประชาชน โดยจะมีการประเมินผลทุก 6 เดือน หลังจากเริ่มตนโครงการในวันที่ 1 ต.ค.2544 และ
สิ้นสุดโครงการในป 2545 อนึ่ง แนวคิดผูวาซีอีโอนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะใหมีการปฏิรูประบบราชการใหม โดยในสวนของก.
มหาดไทยไดมีแนวทางที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหม ซึ่งที่สุดเห็นวาควรจะมีการทดลอง ผูวาซีอีโอ ที่ใหอํานาจ
แกผูวาฯ อยางเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการทุกหนวยงาน
- แผนการดําเนินงานของ“ผูวา CEO” มีหลายขั้นตอนและมีทหารเขามามีสวนรวมดวย
การทดลองปฏิบัติตามโครงการ“ผูวา CEO” จะแยกเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) เดือนส.ค.-ก.ย.2544 เตรียมการกําหนดกรอบแนวคิด
จัดเก็บขอมูล เลือกผูบริหารระดับจังหวัดและทีมงาน 2) เดือน ต.ค.2544- มี.ค.2545 เริ่มปฏิบัติตามแผนระยะที่ 1 3) เดือนเม.ย.2545
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ความพอใจของประชาชน ราชการสวนทองถิ่นและภูมิภาค 4) เดือนเม.ย.-ก.
ย.2545 เปนการปฏิบัติตามแผนระยะที่ 2 โดยจะปรับปรุงจากการประเมินครั้งที่ 1 และ5) ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการของ 10 จังหวัดและ
สรุปผลการทดลองในเดือนก.ย.2545 โดยงบประมาณที่ใชมาจากงบกลาง
ในสวนดานความมั่นคงนั้นพ.ต.ท.ทักษิณ ใหฝายทหารแตงตั้งผูชวยงานผูวาราชการจังหวัด CEO ซึ่งพล.อ.พัลลภ ปนมณี รองผู
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กลาววา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองวาใหทหารไปคุมการทํางานของผูวาราชการจังหวัด จึงได
เปลี่ยนชื่อจากรองผูวาราชการจังหวัดเปนรอง ผอ.รมน.จังหวัดและไดเสนอโครงสรางใหมของกอ.รมน.ในการแตงตั้งรองผอ.รมน.จังหวัด 75
จังหวัด ไปยังสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณากอนนําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงสรางดังกลาวจะมีผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัด
เปนผอ.รมน.จังหวัด โดยกอ.รมน.จะสงนายทหารยศพลตรีหรือตํารวจและพลเรือนระดับซี 10 ขึ้นไป ไปเปนรองผอ.รมน.จังหวัด คาดวาจะ
แลวเสร็จในเดือนต.ค. 2544 ซึ่งขณะนี้มีนายทหารเสนอตัวมากกวา 100 คนแลว ไมแตเทานี้ พล.อ.พัลลภ บอกวาพ.ต.ท.ทักษิณยังใหกอง
บัญชาการทหารสูงสุดเสนอชื่อพลตรีจํานวน 5 คน ไปทําหนาที่เสนาธิการจังหวัดใน 5 จังหวัดนํารองดวย เนื่องจากเห็นวาทหารเคยผาน
ระบบโรงเรียนเสนาธิการหรือวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรมาแลว ทําใหมีระบบความคิดและการวางแผนที่ดี มารวมตัวกันเสนอความคิด
ที่ดีใหกับผูวาราชการจังหวัดได ทั้งนี้จะมาจากเหลาทัพใดก็ได อาทิ จังหวัดภูเก็ตจะใชทหารเรือ เพราะจะประสานงานกับทหารภายในพื้นที่
ในการแกปญหาตางๆ ได เปนตน
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- ความเคลื่อนไหวของฝายคานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเด็น “ผูวา CEO”
แนวทางดังกลาว ไดรับการทักทวงจากนายชํานิ ศักดิเศรษฐ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตยวาไมใชเรื่องงาย และจะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารระบบราชการครั้งสําคัญ เกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญและระบบราชการทั้งระบบ สิ่งที่รัฐบาลสะทอนออก
มาเปนเพียงรูปแบบของการคิดไวทําไวซึ่งจะนําไปสูการตายดาบหนา อันเปนเรื่องที่หลายฝายมีความกังวล เพราะปจจุบันมีหนวยงานราช
การสวนกลางจํานวนมากแฝงตัวอยูในสวนราชการภูมิภาค รัฐบาลตองเตรียมความพรอมในการที่จะปรับปรุงกฎหมายระเบียบคําสั่งทั้งขุด
เพื่อที่จะโอนอํานาจของราชการสวนกลางใหกับสวนภูมิภาคดวย สวนนายสาทิตย วงศหนองเตย โฆษกพรรคประชาธิปตยยังบอกวาโครง
การนี้ยังมีความสับสนในรายละเอียดอยูมาก ซึ่งฝายคานจะติดตามใน 3 ประเด็นคือ 1) แนวทางปฏิบัติแบบมีอํานาจเบ็ดเสร็จ 2) การนํารอง
ใน 5 จังหวัดและเปรียบเทียบกับอีก 5 จังหวัด และ 3) การประเมินผล เพราะเกรงวาจะเปนแคการสรางประเด็นใหมของรัฐบาลเพื่อใหเกิด
ความสนใจและก็จะเงียบไป นอกจากนั้น ยังมีการเคลื่อนไหวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ อบจ. อบต. และเทศบาล ที่มารวมตัวกัน
ที่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดคานการดําเนินนโยบายดังกลาวในวันที่ 14 ส.ค.2544 ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ยํ้าวาโครงสรางใหมของก.มหาดไทยเปน
เรื่องของการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค ไมไดกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใดเพราะยังคงมีอํานาจการ
บริหารของตนเองงบประมาณก็ไมเกี่ยวของกัน แมจะมีการแบงสวนปกครองแตก็ตองมีปฏิสัมพันธตอกันมิฉะนั้นจะกลายเปนคนละเรื่อง
ขณะที่ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย บอกวารัฐบาลพรอมรับฟงขอวิพากษวิจารณจากทุกฝายอยูแลว สําหรับจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับเลือกใหเปนจังหวัดนํารอง CEO นั้น นายบุญชง วีสมหมาย รองประธานสภาผูแทนราษฎร ในฐานะเปนคนจังหวัด
ศรีสะเกษบอกวาหากรัฐบาลทดลองไดผลก็จะตองนําไปใชทั่วประเทศ ศรีสะเกษก็จะมีสวนในการสรางความสําเร็จนี้ดวย และบอกวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมควรตีตนไปกอนไขเพราะหากการทดลองไมสําเร็จรัฐบาลก็ยุติโครงการนี้เอง
วันที่ 30 ส.ค.2544 นายปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทยตอบกระทูดวนของนายเกษม รุงธนเกียรติ ส.ว.สุรินทร เกี่ยวกับ
โครงการทดลองการบริหารจังหวัดหรือผูวาฯ CEO ในการประชุมวุฒิสภา วา เปนการปรับโครงสรางการบริหารที่เรียกวาผูวาราชการแบบ
บูรณาการใน 5 จังหวัด และจังหวัดที่มีลักษณะใกลเคียงกันเพื่อจะไดเปรียบเทียบการบริหารงานใหมอีก 5 จังหวัด เปนโครงการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางใหไปอยูที่ภูมิภาคทั้งเรื่องการบริหารงาน บุคลากร และงบประมาณ (สยามรัฐ 05,10,140844, ผูจัดการ 07,090844,
มติชน 09,310844, กรุงเทพธุรกิจ 11 0844, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 13, 220844, Bangkok Post 130801, มติชนสุดสัปดาห 130844)

1.2 ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
1.2.1 “ทักษิณ” หลุดคดีซุกหุน นักวิจารณระบุสงผลกระทบตอสถานภาพของอดีตนายกฯชวน หลีกภัย
บทความ “จับกระแส” ในมติชนสุดสัปดาหประจําวันที่ 6 ส.ค.2544 กลาววา จากความคาดหวังของพรรคประชาธิปตยในคดี
ความผิดจากซุกหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ ป.ป.ช. วินิจฉัยและยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2543 วา จะ
กระทบตอคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งในวันที่ 6 ม.ค.2544 แตการณกลับตรงกันขาม พรรคไทยรักไทยกลับไดรับเลือก
ตั้งดวยคะแนนเสียงขางมากและสามารถจัดตั้งรัฐบาลไดสําเร็จ จากนั้นพรรคประชาธิปตยไดหันมาฝากความหวังไวกับการพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยคาดวาคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะดับอนาคตทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ โดยผูนําคนสําคัญของพรรคบางคน
อาทิ นายบรรญัติ บรรทัดฐาน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน นายชํานิ ศักดิเศรษฐ นายอาทิตย อุไรรัตน ซึ่งบางคนถึงขั้นระบุวารัฐบาลอาจยุบ
สภาดวยซํ้าไปนั้น กลับปรากฏวา ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมากไดวินิจฉัยวา พ.ต.ท.ทักษิณ มิไดมีความผิดดังขอกลาวหาของ ป.ป.ช. ทําให
ความหวังของพรรคประชาธิปตยตองพังทะลาย และทําใหกระแสความตองการเปลี่ยนแปลงหัวหนาคนใหมของพรรคประชาธิปตยมีมากขึ้น
โดยบทความชี้วา เนื่องจากการดํารงตําแหนงนายกฯของพ.ต.ท.ทักษิณไมเพียงแตกอใหเกิดภาพเปรียบเทียบกับนายชวน หลีกภัย เทานั้น
แตความสําเร็จในการบริหารงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังสะทอนในเรื่องความแตกตางของคนตางยุคตางสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลายเปน
บุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการณของสังคมการเมืองในปจจุบันมากกวานายชวน หลีกภัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชวน หลีกภัย หน.พรรคประชาธิปตย อดีตนายกรัฐมนตรี เปดเผยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2544 วา ภายหลังการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2544 ในฐานะที่เปนผูบริหารพรรค ไดเสนอขอลาออกเพื่อรับผิดชอบตอผลการเลือกตั้งที่ออกมา เพื่อใหมีการเลือก
ตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม แตเสียงสวนใหญเห็นวาทําเชนนั้นคงไมมีประโยชน ควรจะปรับปรุงขอบกพรองใหเรียบรอยกอน และให
พนจากตําแหนงไปตามวาระ ตนก็ยอมรับ ดังนั้น ในระยะเวลาที่เหลืออยู จะเรงชวยแกไขและทํางานเพื่อใหหัวหนาพรรคคนใหมที่จะเขามา
ไดรับสิ่งที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ตนยังไมไดไปไหน ยังอยูที่เดิมเพียงแตขอเปลี่ยนตําแหนงไป เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเติบโตของ
พรรคตอไป หลังจากหมดวาระของหัวหนาพรรคแลว ตนไมคิดจะไปแขงขันในการเลือกตั้งครั้งใหม สวนใครจะมาแทนนั้น คงไมสามารถ
กําหนดได เพราะในพรรคมีระบบ และสมาชิกพรรคมีอิสระในการเลือกบุคคลเขามาทํางาน อนึ่ง นายชวน หลีกภัย จะครบวาระการดํารง
ตําแหนงหัวหนาพรรคในเดือนมิ.ย.2546 ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่หน.พรรคตอไปอีกประมาณ 2 ป (มติชนสุดสัปดาห 06,130844)
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1.2.2 รัฐบาลประสบปญหาสภาผูแทนฯลม เพราะองคประชุมไมครบ ทําให พ.ร.ก.ฉบับสําคัญไมผานสภาฯ อางฝาย
คานตีรวนไมเห็นแกชาติบานเมือง ขณะที่รองวิปรัฐบาลยันหากลมอีกจะลาออกจากตําแหนง แตยังตองเผชิญ
ดานสุดทายคือวุฒิสภาที่ไมยอมพิจารณา 3 วาระรวด
วันที่ 16 ส.ค.2544 ระหวางที่สภาผูแทนราษฎรกําลังพิจารณารางพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
ซึ่งถือเปนกฎหมายสําคัญเพราะเกี่ยวเนื่องกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจโดยที่รัฐบาลตั้งใจใหกฎหมายฉบับนี้ผานสภา 3 วาระรวด แตเมื่อ
การพิจารณาดําเนินไปชวงระยะเวลาหนึ่ง พรรคฝายคานนําโดยพรรคประชาธิปตย ที่แสดงทาทีคัดคานรางพ.ร.บ.ฉบับนี้และไมตองการใหมี
การผาน 3 วาระรวด ไดเสนอใหมีการนับองคประชุม ปรากฏวาส.ส.พรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยที่กุมคะแนนเสียงขางมากอยาง
เด็ดขาดในสภาไมไดอยูในที่ประชุมจํานวนมาก เปนผลใหองคประชุมไมครบ ทําใหสภาฯตองลมกลางคัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯออก
มาชี้แจงวา การที่ส.ส.รัฐบาลไมอยูในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจ อยางไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบและตักเตือนมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีก
ขณะเดียวกัน มีรายงานขาววา การพายแพเกมการเมืองใหกับพรรคประชาธิปตยครั้งนี้ ทําใหมีการเคลื่อนไหวของส.ส.พรรคไทยรักไทยที่
ตองการใหมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรของพรรครัฐบาล (วิป) ซึ่งมีนายเสนาะ เทียนทอง เปน
ประธาน เนื่องจากมีขอบกพรองในการประสานงาน อยางกรณี รางพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. บสท. ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ กลับไมมีการ
ประชุม ส.ส.รัฐบาลลวงหนา เพื่อเตรียมการ ทําใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น ซึ่งถือวาเปนการเสียหนาครั้งสําคัญของพรรคไทยรักไทยที่มีเสียง
ขางมากเด็ดขาดในสภาฯ
วันที่ 20 ส.ค.2544 มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) มีนายเสนาะ เทียนทอง เปนประธาน
ที่ทําเนียบรัฐบาล หลังการประชุม นายอดิศร เพียงเกษ รองประธานวิปรัฐบาล เปดเผยวาที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรในวันที่ 22-23 ส.ค.2544 โดยวันที่ 22 ส.ค.2544 จะนํารางพ.ร.บ.แกไข พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) หรือ TAMC
เขาพิจารณา 3 วาระรวดอีกครั้งตอจากสัปดาหที่แลว และครั้งนี้คงจะสามารถผานทั้ง 3 วาระ และบอกวาถาไมผานหรือสภาลมอีกตนจะลา
ออกจากการเปนรองวิปรัฐบาลทันทีและใหแตละพรรคไปหามาตรการเพื่อให ส.ส.มารวมประชุมอยางพรอมเพรียง
ไมแตเทานี้ ในการประชุมส.ส.พรรคไทยรักไทยในวันที่ 21 ส.ค.2544 นายอดิศรบอกวาจะเสนอใหพรรคจัดกําลังพรรคใหมทั้ง
หมดจากกลุมตางๆที่มีอยูในพรรคเดิมใหมาทําหนาที่กันใหมากขึ้น เพื่อเติมบางสวนที่ยังไมมีบทบาทใหเขามารวมกัน ตัวอยางเชน ส.ส.
พรรคไทยรักไทยมี 263 คน ใหแบงเปน 26 กลุมๆละ 10 ใหดูแลกันเองและตั้งตัวแทนมาทําหนาที่ดูแลติดตามคนในกลุมตัวเองใหมารวม
ประชุม โดยการประชุมสภาแตละครั้งตัวแทนกลุมจะตองมารายงานจํานวนส.ส.ที่มารวมประชุมหรือขาดประชุมสภาฯใหประธานวิปทราบ
และนําไปรายงานใหหัวหนาพรรคพิจารณา
วันที่ 22 ส.ค.2544สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบผานราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
(บสท.) 3 วาระรวด โดยมีการลงคะแนนเสียงรับรองในวาระที่ 3 ที่ 321 ตอ 90 เสียง มีผูงดออกเสียง 1 ราย หลังจากที่มีการโตแยงอยางยืด
ยาวกับฝายคานนานกวา 10 ชั่วโมง ในมาตรา 3 ซึ่งเปนการแกไขกฎหมาย TAMC ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพยใหเปลี่ยนมาใชเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย แทนเกณฑของกรมที่ดิน และวันที่ 24 ส.ค.2544 รัฐบาลไดสงราง
กฎหมายดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา แตปรากฏวาประธานวุฒิสภาคือพล.ต.มนูญกฤต รูปขจร มิไดบรรจุราง พ.ร.บ. ดังกลาวเขาสูการ
พิจารณาเปนวาระดวนตามที่รัฐบาลขอรอง ทามกลางกระแสขาวที่วาวุฒิสภาไมเห็นดวยตอการใหพิจารณา 3 วาระรวด เนื่องจากเปน
กฎหมายสําคัญควรมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษา โดยจะนําเขาพิจารณาในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2544 นี้ โดยบอกวาไมเกี่ยวกับการเมืองแต
อยางใด
ในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2544 วาระสําคัญคือการพิจารณาพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสิน
ทรัพยไทย (บสท.) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่จะใหเปลี่ยนแปลงการประเมินราคาที่ดินจากการยึดตามการประเมินของกรมที่ดินมาเปนการประเมิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไดผานการผลักดันของรัฐบาลจนผานสภาผูแทนราษฎร 3 วาระรวด โดยใหเหตุผลวาเปนเรื่องเรง
ดวนและรัฐบาลตองการใหวุฒิสภาผาน 3 วาระรวดเชนกัน โดยมีความพยายามโนมนาวใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบอยางเต็มที่ อยางไรก็
ตาม รัฐบาลสามารถผลักดันใหวุฒิสภารับหลักการในวาระที่ 1 ดวยคะแนนเสียง 171 เสียงตอ 8 เสียง เทานั้น โดยเมื่อมีการเสนอให
พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ปรากฏวา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ 90 ตอ 85 เสียง ไมใหพิจารณาวาระที่ 2 และที่ 3 รวดเดียว แตใหมีการตั้งกรร
มาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณากอน ทําใหรัฐบาลไมสามารถผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ใหผาน 3 วาระรวดตามตองการได นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ รมต.คลัง กลาววา หลังจากนี้ คงตองมีการประสานงานระหวาง 3 ฝาย คือ รัฐบาล สภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหมากขึ้น
สวนการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาคงจะไมมีปญหาในเรื่องโอนหนี้ของบสท.ที่จะเริ่มในตนเดือนก.ย.2544 มากนัก (มติชน 210844,
สยามรัฐ 24,260844, กรุงเทพธุรกิจ 270844, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 28,29,310844, มติชนสุดสัปดาห 200844, 030944)
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1.3 ความเคลื่อนไหวขององคกรอิสระ
1.3.1 ศาลรัฐธรรมนูญ
- ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน 8 ตอ 7 พ.ต.ท.ทักษิณ รอดคดีซุกหุน
ทามกลางสารพัดกระแสขาวลือ วันที่ 31 ก.ค. นายประเสริฐ นาสกุล ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ถึงกับตองออกมาปฏิเสธขาวลือที่
วาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมากมีมติวาพ.ต.ท.ทักษิณ จงใจ ปกปดทรัพยสิน วาไมเปนความจริง และยังไมมีการสอบถามมติจากที่
ประชุมเลย ไมแตเทานี้ ยังมีใบปลิวแพรกระจายในทําเนียบรัฐบาลระบุวาผูใหญระดับชาติเสนอชวยพ.ต.ท.พนคดีซุกหุนแลกกับการให พล.
อ.สุรยุทธ จุลลานนท เปนผบ.ทบ.อีก 1 ป และยังมีขาวการโอนเงินเขาบัญชีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มจาก 100 ลานบาทเปน 600 ลาน
บาท และทายสุด 1,000 ลานบาทซึ่งสรางความเสื่อมเสียใหกับสถาบันเปนอยางยิ่ง นายกระมล ทองธรรมชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอก
วา อยากให ป.ป.ช. ตรวจสอบดูเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอป.ป.ช.ไวหมดแลว
วันที่ 2 ส.ค.2544 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมที่จะลงมติในคําวินิจฉัยกลาง สวนนายอิสระ นิติทัณฑประภาศ ยังเขียนคํา
วินิจฉัยสวนตัวไมเสร็จเนื่องจากตองเขารับการผาตัด จึงถือวาหากนายอิสระเขียนเสร็จเมื่อไรก็จะลงมติคําวินิจฉัยกลางเมื่อนั้น นอกจากนี้
นายประเสริฐ นาสกุล ไดสอบถามนายศักดิ์ เตชาชาญ ที่เพิ่งไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วาจะลงมติคดีนี้หรือ
ไมเพราะไมไดทําหนาที่มาตั้งแตตน ซึ่งนายศักดิ์ไดบอกวาจะลงมติดวยและเขียนคําวินิจฉัยสวนตัวเสร็จแลว ขณะที่ที่ประชุมทั้งหมดก็เห็น
ตรงกันวาเมื่อนายศักดิ์ขึ้นบัลลังกแลวก็มีสิทธิที่จะลงมติ
วันที่ 3 ส.ค.2544 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8 ตอ 7 คะแนนเสียงจากศาลรัฐธรรมนูญเต็มคณะ 15 คน วาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รอด
พนจากการถูกหามดํารงตําแหนงทางการเมือง 5 ป ทําใหขอกลาวหาของป.ป.ช.เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2543 ที่ระบุดวยคะแนนเสียง 8 ตอ 1 ที่วา
พ.ต.ท. ทักษิณ จงใจยื่นบัญชีทรัพยสินเปนเท็จและเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดตามมาตรา 295 แหงรัฐธรรมนูญ วาดวยการใหผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตองแสดงบัญชีทรัพยสินตามเวลาและวิธีการที่กําหนด ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 14 เสียงเปนเอกฉันทรับคํารอง
ของป.ป.ช.ตั้งแตวันที่ 18 ม.ค.2544 สงผลใหวาที่นายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ มีฐานะเปนจําเลยของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณาดําเนิน
การมาจนกระทั่งถึงวันที่ 18 มิ.ย.2544 ที่คูความตองแถลงปดคดีตอศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเอง ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ ยืนยันวา ปญหาที่เกิดขึ้น
เปน “ความบกพรองโดยสุจริต”
ขอวินิจฉัยดังกลาวของศาลรัฐธรรมนูญ สงผลใหขอกลาวหาของป.ป.ช.ตกไป และพ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงดํารงตําแหนงนายกฯตอ
ไป ซึ่งใน 8 เสียงที่เห็นวาพ.ต.ท.ทักษิณ ไมผิดนี้ 4 เสียงประกอบดวย นายกระมล ทองธรรมชาติ นายผัน จันทรปาน นายจุมพล ณ สงขลา
และนายศักดิ์ เตชาชาญ เห็นวาพ.ต.ท.ทักษิณ ไมผิดตามมาตรา 295 เพราะใชบังคับไดเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเทานั้นไม
สามารถใชบังคับพ.ต.ท.ทักษิณได เพราะพนตําแหนงทางการเมืองในฐานะรองนายกฯไปแลวตั้งแตวันที่ 6 พ.ย.2540 สวนอีก 4 เสียง
ประกอบดวย พล.ท.จุล อติเรก นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายสุจินดา ยงสุนทร และนายอนันต เกตุวงศ เห็นวาพ.ต.ท.ไมจงใจแสดงรายการ
บัญชีฯเท็จ เพราะขอเท็จจริงไมชัดเจน แตภายหลังนายกระมล ทองธรรมชาติ ไดเปลี่ยนเหตุผลมาเปนพ.ต.ท.ทักษิณ ไมผิดเพราะไมจงใจ
แสดงรายการบัญชีทรัพยสิน เพื่อใหเหตุผลนี้มี 5 เสียง และมาตรา 295 ไมสามารถบังคับกับพ.ต.ท.ทักษิณได มี 3 เสียง เพื่อมิใหมีปญหาใน
การทําคําวินิจฉัยกลางเพราะเหตุผลตางกันมีเสียงเทากัน
นายโอภาส อรุณินท ประธานป.ป.ช. ใหความเห็นวาหากนําผลการชี้ขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาผนวกกับของป.ป.ช. สัด
สวนของคะแนนที่มีมติใหพ.ต.ท.ทักษิณ พนผิดจะออกมา 9 ตอ 15 เสียง โดยมาจากศาลรัฐธรรมนูญ 8 เสียงดังกลาวขางตนและป.ป.ช. 1
เสียงจากนายประสิทธิ์ ดํารงชัย ขณะที่ฝายที่ลงมติใหพ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดประกอบดวย นายประเสริฐ นาสกุล นายมงคล สระฏัน นาย
สุจิต บุญบงการ นายสุวิทย ธีรพงศ นายอมร รักษาสัตย นายอิสระ นิติทัณฑประภาส นายอุระ หวังออมกลาง จากศาลรัฐธรรมนูญ และ
จากป.ป.ช.อีก 8 คน ไดแก นายโอภาส อรุณินท นายวิวัฒน วัฒนศิริธรรม คุณหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา พล.ท.สวัสดิ์ ออรุงโรจน
นายกลานรงค จันทิก นายกมล ประจวบเหมาะ นางฤดี จิวาลักษณ นายณัฏฐ ศรีวิหค ขณะที่ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพล บอกวาประชา
ชนในกทม.และเมืองใหญรอยละ 62.68 เห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดีแลว รอยละ 16.20 เห็นวายุติธรรมดีแลว รอยละ 13.38 ดีใจ
มากที่นายกฯหลุดคดี และรอยละ 5.63 เห็นวาทําใหไมเกิดความวุนวาย สวนที่ไมเห็นดวยกับคําตัดสินมีรอยละ 2.11
คดี “ซุกหุน" หรือคดีการแสดงบัญชีทรัพยสินหนี้สินอันเปนเท็จของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เริ่มตนโดยการเปดโปงของ น.ส.พ.
ประชาชาติธุรกิจตั้งแตกลางเดือนก.ย.2543 ซึ่งขณะนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ดํารงตําแหนงเพียงหน.พรรคไทยรักไทย และเริ่มตนคดีดวยการยื่น
เรื่องของร.ต.เสงี่ยม บุษบาบาน ใหกับป.ป.ช.ตรวจสอบในวันที่ 26 ก.ย.2543 นับเปนคดีประวัติศาสตร กินเวลานานถึง 10 เดือน (สยามรัฐ
01,02,04,07,110844, มติชน 02,09,0844, กรุงเทพธุรกิจ 02,03,04,05,070,09,110844, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 03,120844, ประชาชาติ
ธุรกิจ 6-8 0844, มติชนสุดสัปดาห 060844)
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- ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาปรับการทํางานตอบรับกระแสการวิพากษวิจารณ
กรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีตางๆ โดยเฉพาะคดี ”ซุกหุน” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯไดรับการวิพากษ
วิจารณวายังไมไดมาตรฐานนั้น ทางศาลรัฐธรรมนูญไดมีความเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหม โดยมี
นายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูรวบรวมแนวทางแกไขเพื่อใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจาณามีทั้งหมด 11 ประเด็น
ดวยกันคือ
1) องคคณะตุลาการในวันรับคํารองใหวินิจฉัยถือเปนองคคณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ไมอาจถอนตัวจากการวินิจฉัยได
เวนแตถูกคัดคานตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
2) เมื่อศาลไดรับคํารองวินิจฉัย ตุลาการเสียงขางนอยจะตองวินิจฉัยในประเด็นที่ตุลาการเสียงขางมากรับไวดวย
3) กรณีผูรองตายหรือถอนคํารองหากเปนคดีที่เปนประโยชนตอสาธารณะก็สามารถพิจารณาวินิจฉัยตอไปได
4) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอสามารถวินิจฉัยชี้ขาดตามประเด็นกฎหมายไดแลว ไมจําเปนตอง
มานั่งบัลลังกได
5) ศาลอาจจะออกระเบียบประมวลจริยธรรมของตุลาการ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของตุลาการ
6) มีการกําหนดคาตอบแทน คาพาหนะ และคาที่พักของพยานศาล
7) หากพยานไมยอมเดินทางมาเบิกความตอศาล โดยไมมีเหตุผลอันควร ศาลสามารถตัดพยานปากนั้นออกไปได
8) ในการแถลงดวยวาจากอนลงมติใหสงคําวินิจฉัยสวนตนใหแกพยานศาล
9) ใหสงคําวินิจฉัยของศาลและคําวินิจฉัยสวนตนลงในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 เดือน นับแตมีคําวินิจฉัยออกมา
10) ใหมีการบรรจุเสียงขางนอยลงในคําวินิจฉัยกลาง และ
11) การลงนามใหระบุวาเปนการลงนามขององคคณะในการพิจารณาวินิจฉัย ไมใชเปนการลงนามเห็นชอบในคําวินิจฉัยนั้น ซึ่ง
2 ประเด็นสุดทายเสนอโดยนายสุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพธุรกิจ050844,มติชนสุดสัปดาห 030944)

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 นโยบาย “3 กลุมพลัง” ของ “เจียง” เพื่อเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
พรรคคอมฯจีน ไดรับการตอตานอยางหนัก
วันที่ 1 ก.ค.2544อันเปนวันครบรอบ 80 ป ของการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตในประเทศจีน ประธานาธิบดีเจียง เจอ หมิน ไดกลาว
คําปราศรัยเกี่ยวกับทฤษฎีหรือนโยบาย “3 กลุมพลัง" หรือ Three Repressents Theory ซึ่งเปดทางใหกลุมทุนนิยมเขามาในพรรคฯ โดยชี้วา
พรรคคอมมิวนิสตจีนจะไมสะทอนผลประโยชนจากชนชั้นนําที่เปน”กลุมพลังที่มีการผลิตมากที่สุด” และ “วัฒนธรรมที่กาวหนาที่สุด” เทานั้น
ซึ่งกลุมปฏิรูปและกลุมที่สนับสนุนเจียง เจอ หมิน ในพรรคฯบอกวา นโยบายดังกลาวเปนพื้นฐานสําหรับการวางหลักแหงกฎหมายและการ
ปฏิรูปการเมืองอยางออนที่สุด ขณะที่กลุมซายจัดในพรรคฯ ตางรูสึกวิตกกังวล และมองวาเปนการทรยศตอชนชั้นชาวนาและคนงาน เปนใบ
เบิกทางใหกลุมธุรกิจเอกชนที่เคยถูกประณามวาเปน “ชนชั้นขูดรีด” เขามามีบทบาทรวมในพรรคคอมมิวนิสตจีน และตั้งขอสังเกตวาคํา
ปราศรัยดังกลาวชอบธรรมหรือไม เพราะควรผานการตรวจของคณะผูนําพรรคกอน อีกทั้งยังเปนแผนการสรางลัทธิบูชาบุคคลใหกับ
ประธานาธิบดีเจียง พิจารณาไดจากจดหมายฉบับหนึ่งในอินเทอรเน็ตที่อางวามาจากเติ้งหลี่กัน อดีตหัวหนาสํานักงานโฆษณาชวนเชื่อของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งระบุวาเปนความพยายามที่จะยกระดับนโยบาย “3 กลุมพลัง” ใหทัดเทียมกับแนวความคิดของทานประธานเหมา
เจอ ตุง และเติ้งเสี่ยวผิง และยังไดโจมตีการคอรรัปชันภายในพรรคฯที่เกิดขึ้นตั้งแตจีนเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจเมื่อ 20 ปกอน และคิดวาสถาน
การณอาจจะเลวรายกวานี้หากกลุมนักธุรกิจเอกชนเขามามีที่นั่งในพรรคฯดวย
ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องที่นําไปสูวิวาทะในหองสนทนาในอินเทอรเน็ตของจีน ลามปามไปถึงสื่อของรัฐบางสวนที่ถกเถียงกันวา
นักทุนนิยมยังควรถูกตัดสินเปนกลุมคนโลภและเอารัดเอาเปรียบกลุมชนชั้นคนงานหรือเปนพลเมืองที่ยอมรับไมได โดยสรุปวาในมุมมองทาง
เศรษฐกิจนักธุรกิจเปนองคประกอบที่เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคม แตนักธุรกิจในพรรคคอมมิวนิสตจีนเปน
ผลผลิตที่นาหัวเราะของระบบขาราชการซึ่งจะยํ่ายีองคกรและเปนแหลงคอรรัปชันในพรรค
อยางไรก็ตาม กลุมการทูตตะวันตกชี้วาทฤษฎีดังกลาวจะเขาที่ประชุมโหวตรับรองในการประชุมคองเกรสของพรรคฯในป2545
และจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอกลุมผูนํารุนใหม
เนื่องจากการประชุมคองเกรสพรรคฯปหนาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงกลุมผูนํา
ระดับสูงสุดครั้งใหญดวย (ผูจัดการ 150844)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 คอลัมนิสต แสดงความเห็นเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตรในการเมืองปจจุบัน วาควรมี
การปรับตัวกันใหม
พิชญ พงศสวัสดิ์ เจาของคอลัมน “รอยแปดวิถีทัศน” ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตรในน.ส.พ.กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับประจําวันที่ 1 ส.ค.2544 วา จุดประสงคในการเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาวมีสองประการคือ 1) ตองการจะบอกวาการศึกษา
รัฐศาสตรในสังคมไทยโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีมีความสําคัญตามพันธกิจของการที่มหาวิทยาลัยของรัฐจะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของสังคม และ 2) ตองการที่จะขามพนปญหาขอถกเถียงเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตรวาเปนวิชาชีพหรือวิชาการกันแน รวมทั้งตองการที่
จะฃี้ใหเห็นวาคําถามที่วาจบรัฐศาสตรแลวไปทําอะไรดี ตกงานหรือทําไดทุกอยางนั้นเปนคําถามที่หลงประเด็น จากจุดประสงคดังกลาว
พิชญ พงศสวัสดิ์ ไดอธิบายวาการผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยตองตอบสนองความตองการของ
สังคมโดยเฉพาะคนหมูมากเนื่องจากเปนการจัดการศึกษาที่ใชทรัพยากรของสังคมในลักษณะที่เขมขนกวาการจัดการศึกษาในระดับอื่น
มหาวิทยาลัยจึงมีหนาที่หลักในการผลิตความรูและบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน อาทิ การบริหารองคกรที่มิไดแสวงหากําไร เศรษฐศาสตร
แรงงาน สาธารณสุข กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง วิทยาศาสตรบริสุทธิ์มากกวาวิทยาศาสตรประยุกต เปนตน มากกวาการผลิต
บุคลากรเพื่อตอบสนองระบบตลาด ความหวาดกลัววาจบรัฐศาสตรแลวจะตกงานเปนแนวคิดที่มีสาเหตุมาจากความลักลั่นของการปรับตัว
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของไทยในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ที่คณะรัฐศาสตรลมเหลวที่จะผลิตบัณฑิตออกสูสังคมเนื่องจากไปคิด
ถึงการผลิตเพื่อออกไปรับใชระบบทุนนิยมภายใตชื่อวาตลาดแรงงาน
พิชญ พงศสวัสดิ์ วิจารณวา อดีตที่ผานมาคณะรัฐศาสตรนั้นยึดมั่นอยูกับระบบราชการ-อํามาตยาธิปไตย ความยิ่งใหญของคณะ
ผูกโยงกับการกุมอํานาจในระบบราชการโดยเฉพาะก.มหาดไทยและก.ตางประเทศ
แตเมื่อสภาวการณของการเมืองการปกครองมี
บรรยากาศของการปฏิรูปที่ระบบราชการตองออนตัวลง และจําตองเปดเวทีใหกับนักการเมืองทองถิ่นและการเขามามีสวนรวมของประชาชน
แทนที่คณาจารยและนิสิตคณะรัฐศาสตรจะมองวาเปนโอกาสที่ดีในการปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตใหลงไปทํางานในทองถิ่นหรือองคกรพัฒนา
เอกชน กลับพยายามอางวาคณะรัฐศาสตรผลิตคนใหมีความสามารถในการคิดรอบดานและวิเคราะหวิจารณได ซึ่งเปนคุณสมบัติของทุก
สาขาวิชา
พิชญ พงศสวัสดิ์ เห็นวา คณะรัฐศาสตร ตองมีความเปนวิชาชีพ ถายโอนความเชี่ยวชาญเดิมๆ ไปยืนหยัดเคียงบาเคียงไหลกับ
สังคมแทนที่จะผลิตปลัดอําเภอที่หวังจะเปนผูวาราชการจังหวัด หรือนักการทูตที่หวังจะเปนอัครราชทูตมาสูการผลิตปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เจาหนาที่ทองถิ่นที่ทํางานรับใชชุมชน ผลิตเจาหนาที่ในองคกรการเมืองอิสระที่ตั้งขึ้นมาใหมๆใหทํางานเพื่อความเปนธรรมทางสังคม
ผลิตนักพัฒนาเอกชนที่มีความเขาใจในโลกาภิวัตนที่ทํางานเพื่อเสริม/สงอํานาจ
ใหกับประชาชนมากกวาผลิตคนที่บาคลั่งอํานาจและ
ตําแหนงโดยอางวาทําเพื่อประชาชน รวมทั้งตองผลิตนักสหภาพที่ทํางานดานยการบริหารบุคคลที่เขาใจปญหาแรงงานและเคียงขางผูใชแรง
งาน กลาวคือวาแรงงานคือคน คือเพื่อนมนุษย มิใชทรัพยากรมนุษยที่พรอมจะถูกนํามาใช ซึ่งความเปนวิชาชีพดังกลาวทางคณะฯตองผนึก
ประสาน และปะทะ กับการพัฒนาทางวิชาการของคณะฯที่จะตองยึดโยงกับประเด็นทางสังคมเพื่อลดทอนความเหลื่อมลํ้าทางสังคม มาก
กวาการไปเนนหลักสูตรสําหรับผูบริหารหรือทําวิจัยใหกับหนวยงานของรัฐที่ดิ้นรนหลบลี้หนีภัยจากการรุกคืบของอํานาจประชาชน ทั้งนี้ การ
ปรับตัวของคณะรัฐศาสตรมิไดเปนการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส แตถือเปนพันธกิจที่หลีกเลี่ยงไมไดของคณะรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของสังคมที่จะตองผลิตปญญาชนที่ทํ าหนาที่ยึดโยงกับมวลชนที่ยังมีปญหาและตกอยูในสภาวะของการตอสูตอรองกับโครงสราง
อํานาจทางการเมือง มากกวาจะผลิตสินคาชั้นรองเพื่อเสนอขายตอระบบทุนนิยมโดยอางความเปนสินคาสารพัดประโยชนหรืออางความ
เปนนักวิชาการเพื่อผลิตเด็กหัวดีสงไปเรียนตอตางประเทศเทานั้น (กรุงเทพธุรกิจ 010844)

1.2 รมต.ศึกษาฯ หารือใหปรับการอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป เริ่มที่อนุบาลถึงม.3
กลายเปนประเด็นรอนในก.ศึกษาฯ มีทั้งฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
วันที่ 6 ส.ค.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ในฐานะรมต.ศึกษา หารือรวมกับรมต.ดานการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) รวมทั้งปลัดก.ศึกษาฯ นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษา ผลการประชุมหารือเห็นวาควรปรับการอุดหนุน
การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 12 ป เริ่มตั้งแตปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับ 9 ป หมายถึง ตั้งแตอนุบาลศึกษาถึง ม.3 จากเดิมที่เริ่มตั้งแต
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เนื่องจากเห็นวาควรสรางความสําคัญในการเตรียมสรีระการเลาเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย สวนการ
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ศึกษาระดับมัธยมปลายนั้น รัฐบาลจะอุดหนุนใหเฉพาะคนที่ตองการรับการเกื้อกูล ซึ่งสงผลใหตองมีการปรับแผนและนโยบายตามมาอีก
มากแตก็ตองทํา เพราะทําใหงบประมาณคาใชจายที่รัฐบาลตองใชลดลงตามไปดวย
นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา กลาวถึงกรณีนี้วา ขณะนี้ยังไมมีความชัดเจนวาจะแกไขมติครม.ที่ใหการ
อุดหนุนตั้งแตชั้นประถมฯ 1-มัธยมฯ 6 อยางไร และตอไปจะใหการชวยเหลือเด็กชั้น ม.ปลายหรือจะหยุดใหการอุดหนุนหรืออุดหนุนเฉพาะ
เด็กที่ดอยโอกาสเทานั้น และหากใหการอุดหนุนจะเปนการชวยเหลือในสวนของคาใชจายในการเรียนหรือคาใชจายสวนตัวซึ่งตองขอความ
ชัดเจนกอน เพราะเทาที่ผานมาทางกรมสามัญศึกษาไดอุดหนุนคาใชจายสําหรับนักเรียนขั้นม.ปลายคนละ 1,400 บาทตอป ซึ่งขณะนี้ให
การอุดหนุนชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 สวนจํานวนตัวเลขของเด็กดอยโอกาสหรือขาดแคลนทางกรมฯเคยสํารวจหลายปมาแลวพบวามี
เพียงรอยละ 10 ของนักเรียนม.ปลาย สวนนายพนม พงษไพบูลย ปลัดก.ศึกษาฯ บอกวาผลการหารือในวันที่ 6 ส.ค.2544 ที่ผานมาสําหรับ
ตนเองยังไมแนใจวานายกฯไดตัดสินใจแลวหรือไมและเพิ่มเติมวาปจจุบันก.ศึกษาฯสามารถจัดการศึกษาในระดับอนุบาลไดรอยละ 75 ของ
จํานวนประชากรในขณะที่ระดับม.ปลายจัดไดเพียงรอยละ 60 ของจํานวนประชากร แตเห็นวาการจัดการศึกษา 12 ปที่ขยายถึงม.ปลายจะ
ทําใหชาวบานทั่วไปและคนยากจนไดรับประโยชนมากกวา
สําหรับนายชลอ กองสุทธิ์ใจ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) เห็นดวยที่จะเริ่มตนตั้งแตระดับอนุบาล
เพราะเปนการปูพื้นฐานการศึกษาใหแกเด็กตั้งแตเยาววัย และคิดวานายกฯตองการใหเริ่มนับกอนประถมศึกษาเพื่อแกไขปญหาการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น ทางดาน พ.ต.ท.ทักษิณฯ ชินวัตร บอกวาการเปลี่ยนมติครม.เดิมในเรื่องดังกลาว
สวนใหญของที่ประชุมเห็นดวย เนื่องจากเห็นวาการเรียนการสอนในระดับอนุบาลเปนชวงที่ตองใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอม รัฐ
จึงตองใหการสนับสนุนโดยมอบหมายใหนายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ สรุปขอมูลทั้งหมดเสนอตอครม.เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางไรก็ตาม ดร.รุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปดเผยวา ป 2542 ทางสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เคยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจํานวน 300,000 คน เกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐานพบวารอยละ 65.7
ตองการใหรัฐอุดหนุนการจัดการศึกษาฟรีในระดับ ป.1-ม.6 สวนระดับอนุบาล-ม.3 ตองการใหรัฐอุดหนุนเพียงรอยละ 20.4 เนื่องจากคาใช
จายระดับอนุบาลตํ่ากวาระดับม.ปลายมาก และจากการคํานวณพบวาในระยะ 5 ปขางหนาตั้งแตป 2545-2550 คาใชจายทั้งสองแบบจะไม
แตกตางกันมากนัก และแสดงความเห็นวาการที่นายกฯกลาวถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมหารือคณะรัฐมนตรีศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น
เปนเพียงคําปรารภและเพียงแตขอใหทบทวนเทานั้น สําหรับตนเองนั้นเห็นดวยกับการสํารวจแตก็ยังมีความเปนหวงในเรื่องการศึกษากอน
ปฐมวัยเชนกันเพราะเปนรากฐานของการพัฒนาเด็กและที่ผานมาผลการวิจัยก็ชี้ชัดวาปฐมวัยเปนชวงที่มีการพัฒนาการเรียนรูของสมองที่
ตองใหความสําคัญดวย
วันที่ 9 ส.ค.2544 นายสุทิน คลังแสง โฆษก.ศึกษาฯ ไดออกมาแถลงในเรื่องนี้วา นายกฯไดรับขอมูลจากหลายฝายทั้งจากงาน
วิจัยทางการแพทยและทฤษฎีการเรียนรูที่สรุปวาการจัดการศึกษาใหไดประสิทธิภาพสูงสุดจะตองทุมไปที่ระดับอนุบาล ไมใชเสนอใหทบ
ทวนเพื่อประหยัดงบประมาณ แมในที่ประชุมจะยังไมมีมติแตก็เชื่อวาในที่สุดที่ออกมาคงตองมีการทบทวนมติครม.เดิม
สวนนายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ แสดงความเห็นกรณีนี้วากําลังรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลเพราะหลัก
สูตรพื้นฐาน 12 ปที่กรมวิชาการยกรางขึ้นและไดทําประชาพิจารณไปแลว อยูในขั้นตอนการสรุปเพื่อปรับหลักสูตรอยู หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะไดนําหลักสูตรอนุบาลซึ่งมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งดําเนินการยกรางไวตางหาก เนื้อหาจะเปนการเตรียมความพรอม การพัฒนากลาม
เนื้อ โครงสราง พัฒนาสมอง เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนระดับประถมศึกษานั้นมารวมเขากับหลักสูตรพื้นฐาน 12 ป ซึ่งในทาง
ปฏิบัติคงไมมีผลกระทบอะไรมากนัก เนื่องจากหลักสูตรม.ปลายจะมีวิชาเลือกเปนสวนใหญวิชาบังคับมีเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
วันที่ 10 ส.ค.2544 นางกษมา วรวรรณ ฯ ไดเสนอทางเลือก 3 ประการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตอนางสิริกร มณี
รินทร รมช.ศึกษาฯ สาระสําคัญคือ 1) ใหรัฐจัดงบใหเพียงพอโดยที่นักเรียนไมตองเสียคาใชจายในป 2545 อีก 2) ใหจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนตามหลักเกณฑปจจุบันคือ 1,400 บาทตอคนตอป และอนุญาตใหโรงเรียนรอยละ 20-30 สามารถเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพิ่มเติม
ได โดยตองกําหนดเพดานวาเปนจํานวนเงินเทาไร รวมทั้งรัฐตองจัดสรรเงินกูใหเพียงพอดวย และ 3) หากรัฐบาลไมอุดหนุนการศึกษา
ระดับม.ปลาย จะตองจัดปจจัยพื้นฐานตางๆใหกับนักเรียนที่ยากจนรอยละ 20 รวมทั้งเงินกูยืมใหเพียงพอ และเสนอขอที่สองใหเปนทาง
เลือก
จากความขัดแยงทางความคิดในเรื่องการอุดหนุนการจัดการศึกษาพื้นฐาน 12 ป ควรเริ่มที่ระดับชั้นใดนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชี้แจง
วาไดคุยกับศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปตยที่มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษามาตั้งแตแรกเริ่ม ก็มีความเห็นตรงกัน
วาควรเริ่มที่ระดับอนุบาล และนักการศึกษาสวนใหญก็บอกวาการเริ่มที่ระดับประถมศึกษาจะชาเกินไป เพราะระดับอนุบาลสมองเด็กจะรับ
อะไรไดดีมาก หากไมดูแลใหดีจะลดสมรรถภาพของสมองลงไป และจากการศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยพบวาตอนลูกยังเล็กพอแมยังลําบาก
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อยู บางคนไมสามารถสงลูกเขาเรียนอนุบาลได หากรัฐบาลเขามาชวยจัดการศึกษาให จะเปนการชวยเหลือประชาชนที่อยูในภาวะสรางตัว
กวาลูกจะขึ้นชั้นม.ปลาย ผูปกครองสวนใหญก็สามารถตั้งตัวไดแลว หากยังมีฐานะยากจนรัฐก็เขาไปชวยจะเหมาะกวา ในขณะที่ใชงบ
ประมาณพอๆกัน (อาทิตยวิเคราะหรายวัน 070844, กรุงเทพธุรกิจ 080844, สยามรัฐ 08,100844, ผูจัดการ 09,100844, มติชน
10,120844)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 นักวิชาการดานการศึกษาเสนอทบทวนระบบการประเมินผลนักเรียนทั้งหมด เพราะเนนดานวิชา
การมากกวาความรูความสามารถ และเสนอใหใชวิธีการผสมผสาน
วันที่ 30 ส.ค.2544 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ และผูปกครองเขารวมกวา 50 คน วิทยากรสําคัญคือรศ.ดร.ไพฑูรย สินลา
รัตน คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาฯ บอกวาการประเมินผลผูเรียนของโรงเรียนในประเทศไทย เชน โรงเรียนรุงอรุณ สาธิตจุฬาฯ และโรงเรียน
อื่นๆ สวนใหญยังประเมินผลจากเนื้อหาวิชาการมากกวาประเมินความรูความสามารถของนักเรียนแตละคนในลักษณะแบบคอยเปนคอยไป
โดยครูปกครองควรรวมกันสังเกตวาเด็กมีพัฒนาการการเรียนรูมากนอยเพียงใด รวมทั้งเหมาะสมกับวัยหรือไม ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้
ครูตองหมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลแลวจดบันทึกเพื่อใหผูปกครองอาน แตในทางปฏิบัติผูสอนไมสามารถมานั่งสังเกตและจด
บันทึกนักเรียนเปนรายบุคคลได เพราะมีงานสอนลนมือและมีนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบมากเกินไป นอกจากนี้ จากจุดประสงคการ
เรียนรูของก.ศึกษาฯที่กําหนดไวในแตละระดับชั้นโดยวัดจากเนื้อหาวิชาการเปนหลักวานักเรียนเรียนเรื่องนี้แลวควรรูอะไรบาง เมื่อเปนเชนนี้
ผูสอนจึงตองเนนสอนเนื้อหาวิชาการตามไปดวย
รศ.ดร.ไพฑูรย เห็นวาควรประเมินผลจากหลายสวนรวมกัน สังเกตวากอนเรียนเด็กมีความรูแคไหน เมื่อเรียนจบแลวเด็กมีความรู
เพิ่มขึ้นหรือไม โดยอาจดูจากผลงานที่เด็กทํา หากเด็กทําไดแมจะไมประณีตสวยงามแตก็ถือไดวาเด็กเกิดการเรียนรูแลว สวนการประเมิน
ความรูดานเนื้อหาวิชาการนั้นจะตองใชแบบทดสอบเพื่อประเมินความรูเด็กและไมวาผลจะออกมาวาเด็กทําคะแนนไดมากนอยเพียงใดก็
ควรที่จะนําผลงานตางๆมาประเมินดวย สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลนั้น รศ.ดร.ไพฑูรย บอกวาเปนรูปแบบการจัดการ
ศึกษาของไทยในอดีตตั้งแตยังไมมีความเจริญเชนปจจุบัน พอแมหรือญาติพี่นองก็ถายทอดความรู ใหเด็กเรียนรูจากธรรมชาติ ปฏิบัติจาก
ของจริง แตโฮมสคูลในปจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารเขาไปชวยในการแสวงหาความรูของเด็ก ซึ่งตองใชเวลานาน แตถามีผูปกครอง ครู
คอยวางพื้นฐานในการใชให การคนหาความรูของเด็กก็จะงายขึ้น ซึ่งการที่เด็กเรียนรูผานเว็บไซตก็ถือวาผานการประเมินในระดับหนึ่ง และ
สรุปวา การประเมินความรูความสามารถของแตละคนไมควรกําหนดรูปแบบตายตัว เพราะเด็กแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน ควรใชรูป
แบบการประเมินแบบผสมผสานโดยพิจารณาทั้งจากแบบทดสอบ พฤติกรรมระหวางเรียน ฯลฯ เมื่อภาพรวมพบวาเด็กมีพัฒนาการเพิ่มจาก
ครั้งแรกก็ถือวาผาน (ผูจัดการ 310844)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสาร
1.1.1 “ปรับโครงขายดิจติ ลั ” เปาหมายของผูใหบริการขาวสารไทย รองรับการเปดตลาดเสรีสื่อสาร
ระหวางวันที่ 2-5 ส.ค.2544 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ มีการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแหงชาติ ป 2544 ภายใต
หัวขอ “เน็ตเวิรค ไทย แอนด เทเลคอม ไทย 2001” เพื่อแสดงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศอินเทอรเน็ต การสื่อสารไทย
และการสื่อสารผานดาวเทียมของไทย ซึ่งลวนมุงไปที่การแสดงโครงขายสื่อสารดวยระบบดิจิตัล โดยจะรวมเอาเทคโนโลยีสื่อสารโทร
คมนาคม ทั้งจากรัฐและเอกชนมาแสดงเพื่อใหประชาชนไดเห็นความพรอมของโครงขายไทย
ทั้งนี้ “โลกแหงดิจิตัล” กลายเปนเปาหมายแหงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ออกมาสนองความตองการของมนุษย แทนที่ระบบ
อนาล็อก เริ่มตั้งแตคอมพิวเตอรเรื่อยมารวมถึงเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ เชน เครื่องเลนเทป วีซีดี หรือระบบโทรศัพท จะเห็นไดวาปจจุบันตูชุมสาย
โทรศัพทตามบานเรือน ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ของบริษัทเทเลคอมเอเชียคอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ TA และ
ของบริษัทไทยเทเลโฟน แอนด เทเลคอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) หรือ TT&T ลวนเปนระบบดิจิตัลทั้งหมดแลว ยกเวนคูสายโทรศัพทที่สวน

32
ใหญกวารอยละ 90 ที่ยังเปนระบบอนาล็อก สําหรับระบบโทรศัพทมือถือ ปจจุบันยังปรากฏการใชงานทั้งสองระบบคือระบบอนาล็อกกับ
ระบบดิจิตัล ซึ่งระบบอนาล็อก เปนการใหบริการของ เอ็นเอ็มที 900 ของฟนแลนด ใหบริการโดยบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) บริษัท เอไอเอสและแอมป 800 ของสหรัฐอเมริกา ใหบริการโดยบริษัท ไทเทิล แอ็ตเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) หรือ TAC
สวนระบบดิจิตัล ไดแก จีเอสเอ็ม 900 ของAIS และ 1800 ของ TAC ใหบริการโดยบริษัท ดิจิตัล โฟน จํากัด ไมแตเทานี้ การสื่อสารผานดาว
เทียมของกลุมชินคอรป โดยเฉพาะดาวเทียมไอพีสตาร ก็ยังมุงไปที่เทคโนโลยีบรอดแบนด ที่ชวยใหผูใชบริการสามารถตอบโตแบบ 2 ทางได
นายธวัชชัย วิไลลักษณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทสามารถ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กลาววาเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได
นําเสนอในงานนิทรรศการครั้งนี้ ไดแก การบริการสงขอมูล ภาพกราฟฟก มัลติมีเดีย และเสียงระบบดิจัตัลผานดาวเทียมความเร็วสูง (ไอพี
สปดคาสต เซอรวิส) โดยใชเทคโนโลยีไอพี มัลติคาสต ในการสงสัญญาณจากสถานีเครือขายไปยังสถานีลูกขายทั่วประเทศ ระบบการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียมแบบสองทางเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณวิดีโอ คอนเฟอเรนซ และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับเรียนมากกวา 3 จุดขึ้น
ไป โดยใชอัตราความเร็ว 1,920 กิกะบิตตอวินาที และยังมีระบบดิจิตัล ซับสไครเบอร ไลน (DSL)ใหบริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงผาน
เครือขายองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่มีคุณสมบัติถายทอดขอมูล ภาพ และเสียง ผานโครงขาย ซึ่งระบบนี้จะเปลี่ยนจากสัญญาณ
โทรศัพทธรรมดาใหกลายเปนระบบดิจิตัล สําหรับมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียง ความเร็วกวา 100 เทาของโมเด็มธรรมดา รวมทั้งเสนอ “เอ็กซ
เพิรตโซน” สําหรับผูชมงานใหไดรับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากวิศวกรที่มีความรูหลายสาขา
ขณะเดียวกัน บริษัท ซีเมนส จํากัด โดยนายภาณุ เจียรมั่งคั่ง ผูชวยรองประธานฝายระบบเครือขายไอพีและสายโทรศัพท ก็บอก
วาทางบริษัทก็มีเทคโนโลยีดิจิตัลมานําเสนอ โดยแบงเปนระบบDSL ในชื่อ “เอ็กซเพรสลิงค เน็กซ เจเนอเรชัน เน็ตเวิรค” รองรับทั้งระบบเสียง
และขอมูลในชื่อ “เซอรพาส” ซึ่งจะใหความเร็วและประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้ ยังมีระบบโทรศัพทมือถือแวพ และระบบตูสาขาโทรศัพทรุน
ใหมตอไอพี เน็ตเวิรคได สวนกลุมบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ก็เนนการนําเสนอเทคโนโลยีดิจิตัลดวยเชนกัน อาทิ
การบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ประสิทธิภาพของโครงขายโทรศัพทแบบพกพาในระบบดิจิตัลที่สามารถนําไปใชงานในระบบมัลติมีเดีย
ไดดีเปนหลัก
ในดานการสื่อสารผานระบบดาวเทียม บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) ไดเสนอเทคโนโลยีบรอดแบนด เพราะเห็นวาการ
บริการ บรอดแบนดสามารถนําไปใชงานดานการทองอินเทอรเน็ต การดาวนโหลดขอมูล อี-เมล สงจดหมายดวยภาพและเสียง ดูเกมสามมิติ
ออนไลน ประชุมระยะไกล ซื้อ-ขายหุนออนไลน ดานการแพทย การศึกษาทางไกล บริการโทรศัพทบนอินเทอรเน็ต ถายทอดสัญญาณภาพ
งานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งการบริการบรอดแบนดสามารถจัดสงไดในพื้นที่กวาง เร็ว และ คลองตัวใน
การดําเนินงาน เหมาะสําหรับพื้นที่หางไกล ชนบท หรือประเทศขนาดใหญ
ในการนําเสนอผลงานของผูประกอบการดานการสื่อสารในนิทรรศการครั้งนี้ ทําใหสามารถมองภาพอนาคตเทคโนโลยีไดวาลวน
ตองพัฒนาเพื่อกาวไปสูระบบดิจิตัลทั้งหมดแนนอน จะเห็นไดจากการที่เจาของเทคโนโลยีตางพัฒนาระบบโทรศัพทของตัวเองใหรองรับได
ทั้งสองระบบ เปนการเตรียมพรอมลวงหนากอนจะปรับเทคโนโลยีสูระบบดิจิตัลทั้งหมด สงผลใหผูบริการของไทยตองเรงเตรียมพรอมและ
กาวไปสูการบริการดวยระบบดิจิตัลลวนๆตอไป (กรุงเทพธุรกิจ 020844)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการวิจัย
1.2.1 สกว.เปดตัวนักวิทยาศาสตรดีเดนป ‘ 44 มีผลงานพัฒนาวิธีการวิเคราะหทางเคมีดวยเทคนิค FIA
วันที่ 1 ส.ค.2544 นายวิจารณ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนและนักวิทยาศาสตรรุนใหม มูลนิธิสง
เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับเครือซีเมนตไทย จัดแถลงขาวเปดตัวนักวิทยาศาสตรดีเดนประจําป 2544 คือ
รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม จากผลงานดีเดน
สาขาเคมีวิเคราะห รศ.ดร.เกตุ อายุ 48 ป จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล จอหน มอรส ประเทศอังกฤษ ผลงาน
วิจัยที่สามารถควารางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนไดคือการพัฒนาวิธีการวิเคราะหทางเคมีที่อาศัยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส
Flow
Injection Analysis : FIA และเทคนิคที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาอุปกรณและวิธีการสําหรับการวิเคราะหทางเคมีขึ้นเองโดยมีจุดประสงคเพื่อทด
แทนการนําเขาจากตางประเทศ ทั้งนี้จะชวยลดคาใชจาย ทําใหประหยัดเวลาดวย อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยที่คิดคนขึ้นโดยคํานึงถึงการใช
จาย มีความถูกตองแมนยําสูง เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหในสภาพแวดลอมของประเทศไทย โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณราคาไมแพงและยัง
ไดองคความรูใหม ซึ่งเปนนวัตกรรมของวงการวิทยาศาสตรในแขนงนี้ของโลกอีกดวย ที่สําคัญผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชใน
งานวิเคราะหดานตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรม ใชในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและวัตถุดิบ เชน การวิเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาห
กรรมปโตรเคมีและการวิเคราะหวิตามินซี สําหรับดานสิ่งแวดลอมนั้นสามารถนําไปวิเคราะหคุณภาพนํ้า ดานเกษตรกรรมใชในการวิเคราะห
แรธาตุในดิน วิเคราะหความเปนกรดในผลไม เปนตน
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รศ.ดร.เกตุ บอกวากวาจะมาถึงวันนี้ตนไดทํางานวิจัยทางเคมีมากวา 18 ป และจะวางแผนพัฒนาผลงานวิจัยตอไปอีกเพื่อให
เยาวชนรุนหลังนําไปเปนแบบอยาง สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงนักวิทยาศาสตรรุนใหมคือการทํางานดานวิทยาศาสตรแมบางครั้งจะถูกมองวา
เปนการปดทองหลังพระแตก็เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของนักวิทยาศาสตรวาทําอยางไรจึงจะใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศมาสรางสิ่ง
ประดิษฐหรือวิจัยใหทัดเทียมตางชาติ คิดวาคนไทยไมใชไมเกงแตจะดึงศักยภาพนักวิทยที่มีอยูมาใชอยางไร สวนภาครัฐตองการฝากวาคน
ไทยมีความรูความสามารถ เพราะฉะนั้นจึงควรรวมนักวิทยาศาสตรจากหลายสาขาเขามาทํางานวิจัยรวมกันเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ แตตองดูจุดเดนจุดดอยของวงการวิทยาศาสตรไทยแลวดึงเอาศักยภาพของคนไทยมาพัฒนาจุดเดนใหดีขึ้น
สวนนักวิทยาศาสตรรุนใหมอีก 4 คน ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต ประธานมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคดนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภไดเปดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตรรุนใหมจํานวน 4 คน ไดแก ผศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล ผศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร ม.สงขลานครินทร และผศ.
ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร นพ.วิจารณ กลาวเพิ่มเติมวารางวัลนักวิทยา
ศาสตรดีเดนและนักวิทยาศาสตรรุนใหม เปนรางวัลเชิดชูเกียรติและเผยแพรผลงานของนักวิทยาศาสตร เพื่อเปนตัวอยางแกนักวิทยาศาสตร
และเยาวชนของชาติ
การจัดมอบรางวัลดังกลาวจัดขึ้นมากวา 20 ปมาแลว เพื่อเชิดชูเกียรติและผลงานของนักวิทยาศาสตรรุนใหม โดยผูไดรับรางวัล
ตองมีผลงานวิจัยที่มีความสําคัญอยางตอเนื่อง และไดรับการเผยแพรทางวารสารวิชาการที่ไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของสากล ขณะเดียว
กันจะตองเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมสูง เพื่อจะไดเปนตัวอยางที่ดีตอนักวิทยาศาสตรและเยาวชนตอไป การเชิดชูผูไดรับรางวัลจะเปนแรง
ผลักดันใหเยาวชนรุนใหมเกิดการตื่นตัว อีกทั้งจะไดเลิกงมงายในเรื่องไสยศาสตรที่ถูกปลูกฝงกันมาแตอดีต และฝากฝงผูปกครองใหสงเสริม
บุตรหลานใหเรียนวิทยาศาสตร อยาคิดวาเปนเรื่องยาก เพราะที่จริงแลวเปนความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน (สยามรัฐ, ผูจัดการ
020844)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสาร
2.1.1 การแพรระบาดของ”ไวรัสโคดเรด” สรางความปนปวนใหกับระบบอินเทอรเน็ตทั่วโลกกวา 150,000 เครื่อง
ไวรัส “โคัด เรด” เขาโจมตีเว็บไซตตางๆดวยขอความวา Hacked by Chinese และกระจายไปยังคอมพิวเตอรเครื่องแลวเครื่อง
เลานับรอยนับพันเครื่อง และถูกพบเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2544 “โคัด เรด” หรือรหัสแดงเปนโปรแกรมไวรัสตัวหนอน ถูกออกแบบมาใหแพร
ระบาดในชวง 20 วันแรกของแตละเดือน และในวันที่ 20 ไวรัสที่แพรกระจายอยูในเครื่องคอมพิวเตอรตางๆทั่วโลกก็จะมุงโจมตีไปที่เว็บไซต
ของทําเนียบขาวพรอมๆกัน โดยมุงทําลายเว็บไซตดังกลาวมิใหใชงานไดตอไป สํานักงานพิทักษการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของสหรัฐ
อเมริกา (National Infrastructure Protecttion Center : NIPC) ไดประกาศเตือนใหประชาชนเตรียมรับมือการแพรระบาดของโปรแกรมไว
รัสตัวนี้ที่จะออกอาละวาดในเย็นวันที่ 1 ส.ค.2544 ตามเวลาในประเทศไทย รอน ดิ๊ก ผูอํานวยการศูนย NIPC บอกวาความคับคั่งในชองการ
สื่อสารอันเปนผลมาจากการแพรระบาดของไวรัส “โคัด เรด” อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ตลดตํ่าลงได ซึ่งสง
ผลกระทบโดยตรงตอผูใชทั่วไป “โคัด เรด” ไดแพรระบาดในเซิรฟเวอรโดยอาศัยขอบกพรองในซอฟตแวร Internet Information Services :
IIS ของไมโครซอฟตเพื่อการแพรเชื้อเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรที่รันระบบปฏิบัติการวินโดว 2000 โดยอัตโนมัติดวยตัวของมันเองและทุกครั้งที่
แพรเขาสูเครื่องอื่น มันจะกลืนเขากับระบบนั้นๆ ซึ่งเปนเหตุใหมันสามารถแพรกระจายออกไปไดอยางรวดเร็วในอัตราทวีคูณ แตไวรัสชนิดดัง
กลาวไมระบาดในระบบวินโดว 95,98,และวินโดวMe
หลังคําประกาศเตือนของหนวยงานสหรัฐผานพนไป ปรากฏวา ”โคด เรด” ไดสรางความปนปวนใหกับคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตแลวอยางนอย 150,000 เครื่องทั่วโลก จนเปนผลใหก.กลาโหมสหรัฐตองปดเว็บไซตของทําเนียบขาวลงชั่วคราวเพื่อกําจัดขอบก
พรองของซอฟตแวรและปองกันความผิดพลาดในอนาคต เนื่องจากโปรแกรมไวรัสตัวนี้มุงเปาทําลายโดยตรงที่เครือขายเว็บไซตของรัฐบาล
สหรัฐเปนหลัก และพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีดวยการเปลี่ยนตัวเลขอินเทอรเน็ตแอดเดรสของเว็บไซตของตน ทั้งนี้ ศูนยคนควาและวิจัย
ดานความปลอดภัยบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Computer Emergency Response Team : CERT) ของมหาวิทยาลัยคารเนดี้เมลลอน กลาว
เตือนวาการระบาดของ “โคด เรด” สามารถสงผลกระทบตอการใชอินเทอรเน็ตไมวาจะเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการสวนตัวก็ตาม เนื่องจากมันจะ
ฝงตัวอยูในเอกสารดานธุรกรรมอิเล็กทรอ นิกสตางๆ เชน อีเมล เปนตน และสามารถที่จะกระจายตัวไปสูเครื่องอื่นๆไดโดยไมตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากผูใชแตประการใด ซึ่งแตกตางจากไวรัสคอมพิวเตอรทั่วๆไปโดยสิ้นเชิง (Bangkok Post, ผูจัดการ 010844, กรุงเทพธุรกิจ
090844, มติชนสุดสัปดาห 060844)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 แนวคิดและนโยบายดานอาหาร
1.1.1 สธ.สังคายนาความมั่นคงทางอาหาร
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาวภายหลังเปดการประชุมเวทีสาธารณะเพื่อวิพากษแผน
ความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพวา แมประเทศไทยจะผลิตอาหารจนสามารถสงออกได แตกลับไมมีระบบการผลิตที่มั่นคงยั่งยืนอยางแท
จริง รวมทั้งวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไป จากที่เคยพึ่งพาตนเองหาอาหารจากแหลงธรรมชาติโดยตรง เปนการพึ่งพาอาหารผานระบบตลาด กล
ไกการตลาดและราคาสินคาจึงกลายเงื่อนไขสําคัญในการเขาถึงระบบอาหาร
นอกจากนี้ ผูบริโภคไมสามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไดดวยตนเอง สงผลกระทบตอสุขภาพ สะทอนให
เห็นอยางชัดเจนเรื่องการเจ็บปวย เชน โรคมะเร็ง ปญหาการขาดโปรตีนและพลังงานในเด็กอายุ 0-5 ป ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ในสตรีตั้งครรภและวัยเรียน ตลอดจนโรคอวนที่พบสูงขึ้นในทุกกลุมอายุ
ดาน น.พ.ประเวศ วะสี นักวิชาการอาวุโส ไดปาฐกถาเรื่อง “อาหารไทย อาหารเพื่อพลโลก” ในการประชุมครั้งนี้ตอนหนึ่งวา คน
ไทยเกงในการผลิตอาหารทํานาทําสวนมากกวาการผลิตเทคโนโลยี ควรหามาตรการมาเสริมจุดแข็งนี้นําไปตอสูในตลาดโลก ไทยควร
กําหนดยุทธศาสตรทางอาหารใหชาวนาอยูไดโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม หากมีปาชาวบานอยูได เก็บอาหารมาจากปา แตถาปาหมดชุมชน
ลมสลายแนนอน ทําอยางไรใหทุกคนมีกิน ไมมีความหิวโหย มีความเขมแข็งทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ศีลธรรมวัฒนธรรม ปญญา ความ
ยุติธรรมในสังคม (มติชน 01, 090844)
1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.2.1 นํารองพัฒนาฟารมหมูรักษสิ่งแวดลอม
นายปรีชา อุจวาที ปศุสัตวจังหวัดนครปฐม เปดเผยวา ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการจัดการฟารมสุกรที่เหมาะสม
โดยมุงเนนเกษตรกรรายยอยที่มีการเลี้ยงสุกรอยูตามริมแมนํ้าลําคลอง และลุมแมนํ้าทาจีน โดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับจุลินทรียในการลดมล
ภาวะในฟารมสุกรทั้งสิ้น 123 ราย ใน อ.เมือง อ.สามพราน และ อ.นครชัยศรี โดยใหจัดทําระบบบอบําบัดนํ้าเสียในฟารมสุกรกอนที่จะปลอย
ลงสูแหลงนํ้าในแมนํ้าลําคลอง โดยไดรับเงินสนับสนุนจากกรมปศุสัตว 50% และเกษตรกรออกทุนเอง 50%
นายปรีชากลาววา ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความกาวหนาในการเลี้ยงสุกร มีการพัฒนาการเลี้ยงแบบรายยอย
เขาสูระบบอุตสาหกรรมทําใหไดผลผลิตที่ดี มีปริมาณเพียงพอที่จะบริโภคภายในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ ปจจุบันมีการ
เลี้ยงทั้งสิ้น 8 ลานตัว ซึ่งสุกร 1 ตัว จะถายของเสียเปนอุจจาระและปสสาวะออกมาประมาณ 5 ก.ก.ตอวัน จึงมีของเสียเฉลี่ยตอวันประมาณ
40 ลานก.ก. ของเสียดังกลาวจะสงกลิ่นเหม็น มีแกสพิษ เปนแหลงแพรกระจายของเชื้อโรคและพาหนะนําโรค เชน แมลงวัน ทําใหเกิดปญหา
ตอแหลงนํ้าธรรมชาติ กระทบตอคุณภาพดินและปญหาสังคม
นอกจากนี้ องคการการคาโลก (WTO) ไดเนนใหการเลี้ยงสัตวตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอม หากประเทศไทยไมสามารถดําเนิน
การไดตามที่ประเทศคูคากําหนด ก็จะไมสามารถสงสินคาปศุสัตวไปจําหนายในประเทศนั้นๆได (มติชน 150844)
1.2.2 ฟารมจระเขเปดขายเนื้อกิโลละพัน เปปพิสดารไดใน “ซูเปอร-รานสุกี้”
ร.อ.ปญญา ยังประภากร กรรมการผูจัดการบริษัท จระเขทองการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือฟารมจระเขสมุทรปราการ
เปดเผยวา ไดจัดตั้งบริษัทจระเขทองขึ้นมาเพื่อการบริโภค โดยมอบหมายใหบริษัทเวนเจอรเท็ค มารเก็ตติ้ง เปนผูทําตลาดและจัดจําหนาย
ทั้งในและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายหารคา “วานิ-โอ” โดยในไทยจะเริ่มจําหนายในสัปดาหหนาผานซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร และโรง
แรม ใน 3 ลักษณะ คือ เนื้อสดแชแข็ง ตุนยาจีน และเนื้อตากแหง ราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท แบงขายในบรรจุภัณฑขนาด 250 กรัม และ
500 กรัม โดยจะมีการจัดเทศกาลเนื้อจระเขรวมกับโรงแรมตางๆ รวมทั้งวางจําหนายในโคคาสุกี้ จัด 6 เมนูใหเลือก เมนูละ 200 บาท อาทิ
ทอด สเต็ก ตมยํา
ในดานการสงออก ดําเนินการมาตั้งแตป 2538 แตสงออกในรูปจระเขมีชีวิตไปยังประเทศจีน โดยชวง 2 ปที่ผานมามียอดขายรวม
3 พันตัว แตจากนี้ไปจะพัฒนาเปนการสงออกเนื้อสําเร็จรูป และขยายเขาประเทศตางๆในเอเชีย เชน จีน ฮองกง ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย ตั้ง
เปายอดขายรวมปแรก 40 ลาน ปจจุบันบริษัทมีจระเขมีชีวิตเพื่อนํามาแปรรูปทั้งหมด 1.5 หมื่นตัว แตละตัวตองใชเวลาเลี้ยง 3 ป เพื่อใหมี
ขนาด 28-35 กิโลกรัมตอตัว ซึ่งเหมาะการนํามาแปรรูป “การบริโภคเนื้อจระเขในตางประเทศมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะกังวลเรื่องโรค
จากสัตวที่ใหเนื้อแดง อาทิ เนื้อวัว สวนคนไทยยังไมเขาใจ ยังติดวาจระเขเปนสัตวเพื่อการทองเที่ยว ไมใชเปนอาหาร" (มติชน 220844)
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1.3 ธุรกิจอาหารและการสงออก
1.3.1 ปนแบรนดใหมเปดตลาดนอก พบความตองการอาหารไทยยังมีสูง ตั้งเปา 5 ปขยายสาขาโคคา สุกี้ ปละไมนอย
กวา 25 สาขา
นายคุณาวัฒน ดํารงมณี ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา โฮลดิ้ง จํากัด (โคคาสุกี้) เผยเปาหมายของกลุมโคคา โฮลดิ้งวา
ตองการเปนผูนําตลาดสุกี้ของกลุมผูประกอบการไทยที่มีการขยายกิจการในตางประเทศ หลังจากพิจารณาสภาพตลาดและแนวโนมการลง
ทุนในประเทศไทยแลว พบวาโอกาสทางการตลาดลดนอยลงจากสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งผูนําตลาดมีสาขาประมาณ 107 ทั่วประเทศ ขณะที่
โคคาสุกี้นับเปนอันดับสองของตลาดสุกี้เมืองไทย มีสาขาในปจจุบัน 10 แหง
ดังนั้น การขยายในชวง 3-5 ปจากนี้จะเปดบริการไมนอยกวาปละ 25 สาขา มุงเจาะตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกามากขึ้น ตั้งแตป
2545 เปนตนไป จากปจจุบันมีรานโคคาสุกี้เปดใหบริการในสิงคโปร 5 สาขา มาเลเซีย 6 สาขา อินโดนีเซีย 6 สาขา และญี่ปุน 6 สาขา ซึ่ง
การขยายธุรกิจในตางประเทศจะเนนการขายแฟรนไชส สําหรับธุรกิจรานอาหารไทย “แมงโก ทรี” นั้น ในปลายปนี้จะเปดเพิ่มอีก 2 แหง ที่อี
ยิปตและญี่ปุน ในรูปแบบของการขายแฟรนไชส มีมูลคาการลงทุนตอ 1 สาขา เฉลี่ย 12 ลานบาท ปจจุบันมีสาขาในประเทศ 1 แหง ยานสุ
รวงศ และในลอนดอน ประเทศอังกฤษ 1 แหง
นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนาธุรกิจรานอาหารภายใตชื่อ “แมงโก ชิลลี่” เปนรานฟาสตฟูดไทย เปดบริการในลักษณะฟูดคอรด มูล
คาการลงทุนตอ 1 สาขา เฉลี่ย 2.5-4 ลานบาท จะขยายตลาดในตางประเทศโดยเฉพาะ ไมมีแผนเปดบริการในเมืองไทย (กรุงเทพธุรกิจ
200844)
1.3.2 แอปเปลฝรั่งเศสบุกตลาดไทย มุงทํายอด 200 ลาน
นายชัคค วานัวร ประธานคณะกรรมการสงเสริมการตลาดของแอปเปลฝรั่งเศส ภายใตชื่ออินเตอรเฟล (Interfel) ซึ่งเปนองคกรสง
เสริมสินคาเกษตรกรรมผักและผลไมประเทศฝรั่งเศส เปดเผยวา ขณะนี้อินเตอรเฟลไดรุกเขามาทําตลาดแอปเปลในประเทศไทย เนื่องจาก
มองวาเปนประเทศที่มีแนวโนมการเติบโตสูง
ทั้งนี้ ในป 2543 แอปเปลฝรั่งเศสที่นําเขาในประเทศไทยมีมูลคา 145 ลานบาท คิดเปน 8.5% ของตลาดแอปเปลนําเขา และในป
หนาคาดการณวาจะมียอดขายแอปเปลฝรั่งเศสถึง 200 ลานบาท หรือจํานวน 5 พันตัน และจะเติบโตอยางตอเนื่องในอีก 2-3 ปขางหนา
(กรุงเทพธุรกิจ 110844)
1.3.3 สหรัฐลุยตรวจสอบมาตรฐานโรงงานไทยผลิตอาหารสงออก
นายชนินทร เจริญพงษ ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา เมื่อไมนานมานี้ องค
การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ไดติดตอผานสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยวา จะขอตรวจสินคาไทยที่สงออกไปจําหนายใน
สหรัฐ โดยจะเนนตรวจกระบวนการผลิตหรือจีเอ็มพีในระดับสากล ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะมีมาตรฐานสูงกวาประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน
โดยอาหารที่เอฟดีเอระบุขอตรวจนั้นเปนอาหารที่มียอดการสงออกจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก คือ โรงงานที่ผลิตอาหารกระปอง 4 แหง
และโรงงานผลิตซอส นํ้าจิ้ม อีก 4 แหง
“มาตรฐานจีเอ็มพีที่ทางเอฟดีเอวางไวนั้นเปนมาตรฐานสากลที่โรงงานในประเทศไทยไมตองปรับปรุงมากนัก เพราะโรงงานเหลา
นี้มีตลาดการสงออกไปสหรัฐ ญี่ปุน และประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเปนตลาดหลักอยูแลว อยางไรก็ตาม สาเหตุที่เอฟดีเอตองการเขามา
ตรวจสินคาของไทยทุกปนั้น อาจจะเปนไปไดวาเคยตรวจพบสารคลอตริเดียม โบดูลินั่ม ซึ่งเปนเชื้อราชนิดหนึ่ง เมื่อกินเขาไปแลวจะทําให
สมองเปนอัมพาต และทําใหเกิดมะเร็งไดอีกดวย ปนเปอนในอาหารที่ไทยสงออกไปจําหนายในตางประเทศ อีกทั้งโรงงานบางแหงอาจจะมี
การใชสีผสมเกินมาตรฐานสากลที่กําหนด เปนตน”
นายชนินทรกลาววา ภายใตกําแพงการคาขององคการการคาโลก กําหนดไววาจะตองใหประเทศที่เปนสมาชิกเขาตรวจสอบ
กระบวนการผลิตซึ่งกันและกันไดเพื่อความโปรงใส ทําใหไทยตองเปดโอกาสใหกลุมคูคามาศึกษาดูวิธีการผลิตอาหารดังกลาว ที่ผานมาเอฟ
ดีเอเขามาตรวจกระบวนการและขั้นตอนการผลิตอาหารในประเทศไทยมาแลว 3 ครั้ง กวา 40 แหง (มติชน, อาทิตยวิเคราะหรายวัน
140844)
1.3.4 ญี่ปุน เปดฉากสงครามขาวกลอง
เมื่อเดือนก.ค.ที่ผานมา อาหารกลองที่ผลิตในสหรัฐถูกแชแข็งไปยังญี่ปุน เพื่อนํามาวางขายตามสถานีรถไฟ และรานคาปลีกบาง
แหงในประเทศ แมวายอดขายอาหารกลองฝมือชาวมะกันจะมีสัดสวนเพียง 0.002% ของตลาดอาหารกลองทั้งหมดในแดนอาทิตยอุทัย แต
กลับกลายเปนสาเหตุใหเกิดความสับสนวุนวายขึ้น เมื่อกลุมเกษตรกรซามูไรออกมาบอกวา อาหารกลองเหลานี้เปรียบเหมือนการ “ตบหนา”
ภาคเกษตรกรรมของประเทศที่กําลังประสบปญหาอยางรุนแรง กลุมเกษตรเหลานี้ออกมาประทวง รวมถึงชูธงที่มีขอความวา ขาวกลอง หรือ
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“เบนโตะ” ในภาษาญี่ปุนสามารถทําขึ้นจากขาวญี่ปุนเพียงอยางเดียวเทานั้น พรรครัฐบาลเสรีประชาธิปไตย (แอลพีดี) และกระทรวงเกษตร
ก็โดดเขารวมการประณาม “เบนโตะ” ฝมือชาวมะกันดวย เหตุผลความโกรธาของรัฐบาลญี่ปุนครั้งนี้ เพราะถือเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
เมือง รวมถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนญี่ปุน
เบนโตะเปนสวนหนึ่งของชีวิตชาวญี่ปุนมานานหลายศตวรรษ ในแตละวันมีการขายเบนโตะตก 6 ลานกลองในญี่ปุน ไมนับรวม
ขาวกลองจากบานที่บรรดาพนักงานออฟฟศ และเด็กๆพกพาไปกินที่โรงเรียน นอกจากนี้ ตัวขาวเองก็ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุน สมเด็จพระ
จักรพรรดิจะทรงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวของกับการเก็บเกี่ยวขาวทุกป
อยางไรก็ตาม เอ็นอารอี เวิรล เบนโตะ บริษัทผลิตอาหารกลองในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ เจาของขาวกลองที่เปนตนเหตุความขัด
แยงพรอมเต็มที่ที่จะตอสูในสงครามขาวกลอง เห็นไดจากการที่บริษัทกําลังมองหาลูทางเพิ่มการผลิต และอาจถึงขึ้นนําความเปนแคลิฟอร
เนียเขามาปรุงแตงเบนโตะแบบดั้งเดิมของญี่ปุนเล็กนอยดวย (กรุงเทพธุรกิจ 130844)

1.4 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.4.1 กรมวิชาฯ เกษตร เรงแกสารพิษในพืชผล จัดอบรม-สรางแล็บ 8 ศูนยทั่วประเทศ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนอีกหนวยงานหนึ่งซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการใชสารเคมีเปนพิษในดาน
การเกษตร โดยเฉพาะกองวัตถุมีพิษการเกษตร ซึ่งนอกจากจะมีเจาหนาที่ในการควบคุมดูแลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรแลว ก็ยัง
ตองมีความรับผิดชอบในการหาวิธีการแกปญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นอีกดวย
นางจันทรทิพย ธํารงศรีสกุล นักวิทยาศาสตร 8 กลุมงานวิจัยสารพิษตกคาง กองวัตถุมีพิษทางการเกษตร เปดเผยถึงสถานการณ
การใชวัตถุมีพิษทางการเกษตรในปจจุบันวา วัตถุมีพิษทางการเกษตรซึ่งพบวา มีอัตราการนําเขาสูงที่สุดในชวงป 2538-2542 ที่ผานมา คือ
สารไกลโฟเซท (glyphosate) ซึ่งเปนสารปองกันและกําจัดวัชพืช สถิติลาสุดในป 2542 มีปริมาณการนําเขาสูงถึง 6,772 ตัน คิดเปนมูลคาถึง
1,185 ลานบาท ความนิยมใชสารเคมีดังกลาวเนื่องจากตองการทุนแรงงานคนที่จะตองมาดายหญา หรือปราบปรามวัชพืชในแปลงเกษตร
สารพิษที่ใชกําจัดวัชพืชนี้ ยังไมพบปญหาที่เกี่ยวกับการสงออก เพราะไมไดใชในการเพาะปลูกโดยตรง แตใชเพื่อเตรียมแปลง
เพาะปลูก ซึ่งกวาจะเก็บเกี่ยวฤทธิ์ของสารก็มักจะสลายตัวไปหมดแลว สวนสารที่เปนปญหามากในตอนนี้คือ สารปองกันและกําจัดแมลง
ศัตรูพืช เพราะเกษตรกรใชเกือบตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก และตัวยาก็สัมผัสกับพืชโดยตรง ซึ่งหากเกษตรไมคํานึงถึงพิษภัยของสาร
โดยไมเก็บเกี่ยวในระยะที่ปลอดภัยก็จะมีสารพิษตกคางในพืชผลนั้น
นางจันทรทิพย กลาวอีกวา พืชผลการเกษตรที่พบการตกคางของสารพิษมากที่สุด ไดแก พืชผักกินใบ เพราะสวนที่ใชบริโภคคือ
สวนที่สัมผัสกับสารพิษโดยตรง การบริโภคพืชผักเหลานี้ใหปลอดภัย ทําไดโดยการแชนํ้าสารสมหรือนํ้าดางทับทิมกอน รวมทั้งการลางดวย
นํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง ก็จะชวยลดการตกคางของสารพิษได นอกจากนั้น การปลอยทิ้งไวก็จะทําใหสารตกคางเสื่อมฤทธิ์ลงเรื่อยๆ ตามระยะ
เวลาที่เก็บ
สารพิษตกคางในพืชผลการเกษตรไมเพียงแตจะเปนปญหาของผูบริโภคภายในประเทศเทานั้น
ในดานการสงออกก็เชนกัน
ปญหาการตกคางของสารพิษถูกหยิบยกมาเปนเงื่อนไขของการกีดกันทางการคาสินคาเกษตรของไทยโดยประเทศคูคาที่ใชมาตรฐานนานา
ชาติ เชน มาตรฐาน CODEX MRL หรือแมแต HACCP มาเปนเงื่อนไข ที่ผานมา ประเทศไทยมีปญหาสินคาเกษตรถูกขึ้นบัญชีสินคา
อันตรายหลายรายการ ลาสุดคือกรณีการพบสารพิษจําพวกยาฆาแมลงในพริกที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบพบในสินคาล็อต
หนึ่งก็จะถูกขึ้นบัญชีดํา และมีการสงขอมูลแจงไปทั่วโลก ทําใหพริกจากไทยตองถูกจับตามองและมีปญหาถึงการระงับคําสั่งซื้อ จนกวา
ประเทศไทยจะชี้แจงและแสดงใหเห็นไดวาสามารถจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ปญหาสารพิษตกคางดังกลาว ทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตรทําการสรางเสริมศักยภาพ
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) ซึ่งมีอยู 8 ศูนย ในจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน
อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา ใหสามารถทํางานทางดานการตรวจวิเคราะหเกี่ยวกับดานสารพิษตกคางในการ
เกษตรได โดยเปนงบประมาณจากเอดีบีรวมทั้งโครงการประมาณ 100 กวาลาน ซึ่งสวนใหญใชไปในการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
รวมทั้งเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห นอกจากนั้นก็จะเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากร โดยไดเริ่มโครงการแลวเมื่อตนป 2544 ที่
ผานมา ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป จนถึงป 2546
“ตอนนี้เริ่มฝกอบรมใหความรูแลว และจะตองมีการลงไปตรวจสอบการทํางานเปนระยะๆ โดยงานในทุกสวนจะตองดําเนินการ
ไปพรอมๆกัน คาดวาภายในป 2546 ก็จะไดศูนยการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง และรับรองมาตรฐานพืชผลการเกษตรที่ทําหนาที่ไดอยาง
สมบูรณเต็มที่ถึง 8 ศูนยทั่วประเทศ”
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ปจจุบันการตรวจสอบมาตรฐานของผลผลิตการเกษตรมักเริ่มตั้งแตขั้นเริ่มตนที่แปลงเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนสุดทายในการ
บรรจุผลิตภัณฑเลยทีเดียว ซึ่งการมีหนวยงานที่มีมาตรฐานขึ้นมาทําหนาที่ดังกลาว จะชวยทําใหการเกษตรเพื่อการสงออกของไทยไดรับการ
ยอมรับมากยิ่งขึ้น สําหรับบริษัทสงออกพืชผลปลอดสารพิษหรือพืชผลชีวภาพในไทยขณะนี้มี 10 ราย ที่กําลังรอใหมีการรับรองของรัฐบาล
อยู โดยแตละบริษัทจะตองปฏิบัติตามมาตรการปลอดสารพิษ (สารเคมี) ตางๆ ซึ่งรวมถึงการขุดบอนํ้าลอมรอบพื้นที่เพาะปลูก เพื่อปองกัน
สารพิษในนํ้าจากพื้นที่โดยรอบเขามาปนเปอน ตลอดจนปลูกไมยืนตนเปนกรอบกั้นสารเคมี ที่อาจฟุงกระจายมาทางอากาศ นอกจากพืชผล
แลว ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรกําลังเรงทําโครงการวิจัยสารตกคางในสัตวเลี้ยงทางการเกษตรอื่นๆ ดวยทั้ง กุง ไก และปลา
(ผูจัดการ 210844, Bangkok Post 060801)
1.4.2 ชี้คนไทยบริโภคหมูปนเปอน 3 หมื่นตัว/วัน
วันที่ 1 สิงหาคม 2544 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเรื่องหมูปลอดสารพิษ คนปลอดภัย นายชัยณรงค
คันธพนิต นักวิจัยจาก สกว.กลาววา ปจจุบันผูบริโภคนิยมซื้อหมูเนื้อแดงและไมมีมัน ทําใหผูเลี้ยงหมูหันมานิยมใชยาในกลุม Beta-agonists
ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพมาก
นางจุฑารัตน เศรษฐกุล นักวิจัย กลาววา นอกจากใชยาในกลุมเบตาอะโกนิสต แลวยังพบวามีการใชยาตานจุลชีพอื่นๆที่ตกคาง
แมวาจะมีการระงับการใชยาปฏิชีวนะบางกลุม แตก็มีการลักลอบใชกันอยู ขณะนี้มีโรงฆาสัตวเพียง 4 แหงเทานั้นที่ไดรับการรับรองมาตร
ฐานใหเปนโรงฆาสัตวเพื่อสงออก คิดแลวปจจุบันมีเนื้อหมูที่สงเขาโรงฆาสัตวไดมาตรฐานเพียง 10% เทานั้น อีก 90% นํามาจากโรงฆาสัตว
ที่ไมไดมาตรฐาน ขณะที่คนไทยตองบริโภคเนื้อสัตววันละ 30,000 ตัว
นายธงชัย เฉลิมชัยกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ยาในกลุม Beta-agonists เชน Clenbuterol
หรือ Salbutamol มีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมและชวยกลามเนื้อขยายตัว และเผาผลาญไขมันที่สะสมในรางกาย แตจะสงผลขางเคียง
ทําใหกลามเนื้อสั่น หัวใจเตนเร็วผิดปกติ วิงเวียนศรีษะ ยาเหลานี้เคยใชเลี้ยงโคขุนในประเทศสเปนและฝรั่งเศส จนเกิดปญหาการตกคางใน
ตับโค ทําใหผูบริโภคมีอาการมือสั่น กลามเนื้อกระตุก ปวดศรีษะและหัวใจเตนเร็วผิดปกติ จึงควรควบคุมการใชยาประเภทนี้
รศ.ดร.จุฑารัตน เสนอทางออกวา “ใหมีการนําระบบการจัดระดับเกรดซากสุกรมาใชเปนเกณฑ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่จะรับรองหรือรับ
ประกันคุณภาพของซากสุกร และตกลงราคาซื้อขายกันได จะชวยใหผูบริโภคในประเทศไทยไดบริโภคสุกรที่มีคุณภาพดี”
อยางไรก็ดี ขณะนี้ภาคเอกชนไดรวมมือกับนักวิจัย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คิดคน
เครื่องมือตรวจสอบยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวไดเปนผลสําเร็จคือ “เคเอส-9 เอส” โดยเปนการตรวจสอบสารตานจุลชีพในเนื้อเยื่อซีรัม
และปสสาวะของไกและสุกร ซึ่งสามารถรูผลไมเกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง ขณะที่การตรวจสอบแบบเดิมๆ นั้น ใชการตัดชิ้นเนื้อวางลงบนจานเพาะ
เชื้อแบคทีเรีย และรอบจานเพาะเชื้ออยางนอย 18 ชั่วโมง จึงสามารถอานผลได (มติชน 020844, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 040844)
1.4.3 สธ.ออกกฎคุม “ยาตกคาง” ในเนื้อสัตว
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปดเผยวา ตนไดลงนามในประกาศ สธ.ที่ 231/2544 ลงวัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2544 ประกาศใหอาหารสัตวที่มียาสัตวตกคางเปนอาหารที่อยูในขายที่ตองกําหนดมาตรฐาน ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เทากับ
เปนกฎหมายการควบคุมปริมาณยาสัตวตกคางครั้งแรก ผลของกฎกระทรวงฉบับนี้จะครอบคลุมทั้งเนื้อสัตวที่วางจําหนายในประเทศและ
ผลิตภัณฑที่สงออกดวย โดยจะมีผลหลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน หรือเริ่มตนมีผลบังคับใชราวตนเดือนกุมภาพันธ
2545
“กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหมีการควบคุมมาตรฐานปริมาณยาสัตว 29 ชนิด ในเนื้อสัตว เปนไปตามมาตรฐานขององคการ
มาตรฐานอาหารสากลหรือ CODEX ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสัตว ชนิดของอวัยวะหรือผลผลิตของสัตว นอกจากนี้ ยังไดสั่งใหสํานักงานสา
ธารณสุขทั่วประเทศไดตรวจสอบเนื้อสัตวที่วางจําหนายอยางเขมงวดแลว” นางสุดารัตนกลาว
ดาน นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลาววา อย.มีหนาที่ในการควบคุมปริมาณการนําเขา
ของยาตางๆ ที่นํามาใชกับสัตว สวนผูใชคือ สัตวแพทย การใชยาเหลานี้มีกําหนดชวงเวลากอนที่สัตวจะถูกชําแหละ เพื่อที่สัตวจะไดขับถาย
ออกมาใหหมดกอน แตผูประกอบการบางรายอาจจะขาดความรู ความเขาใจและความตระหนักในเรื่องพิษสะสมที่จะมีผลตอสุขภาพ ตัว
อยางของมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นตามกฎกระทรวงนี้ไดแก เนื้อสุกรที่ชําแหละขายตอไปนี้ เนื้อสุกรสวนที่เปนกลามหนึ่งกิโลกรัมตองไมมีสาร
คารบาดอกซ ซึ่งเปนยาควบคุมและปองกันโรคทองรวงสุกรในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อวิบริโอ, ซัลโมเนลลา, อีโคไล ไมเกิน 5 ไมโครกรัม
เนื้อวัวหนึ่งกิโลกรัมตองไมมีสารศีรานอลและเทรนโบโลนแอซีเทต เกิน 2 โมโครกรัม เนื้อไกตองไมมีสารสเตรปโตไมซิน ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะไม
เกิน 500 ไมโครกรัม ฯลฯ ผูฝาฝนตองโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (มติชน 220844, ผูจัดการ 200844, สยามรัฐ 200844, Bangkok Post
200801)
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2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 แนวคิดและนโยบายดานสาธารณสุข
2.1.1 'ร.ร.สรางสุข' ไมคืบ 'สสส.' ระดมสมองสรางสุขภาพเด็ก
ในเดือนส.ค.2544 นี้ สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัดประชุมรวมกับตัวแทนกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
และองคกรเอกชนตางๆ เพื่อหาแนวทางในการทํางานและสรางเครือขายสุขภาพในโรงเรียน นางลักขณา เติมสิริกุลชัย ผูอํานวยการ กลาววา
แนวคิดโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพเปนแนวคิดระดับนานาชาติ ริเริ่มโดยองคการอนามัยโลก ถาพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนสรางเสริมสุข
ภาพได เด็กและเยาวชนของประเทศก็จะมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดี
"ความหมายของโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพคือ สถานที่ซึ่งทุกฝายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน รวมมือกันจัดระบบโครงสรางผสม
ผสานดวยกิจกรรม เพื่อสรางเสริมและปกปองสุขภาพของนักเรียน กิจกรรมที่กลาวถึงคือ การเรียนรูเรื่องสุขภาพโดยมีเด็กเปนศูนยกลางทั้ง
ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย อาทิ เปนโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดนํ้าอัดลม โรงเรียนที่เนนอาหารซึ่ง
ครบถวนดวยโภชนาการ ไมมีไขมันสูง เปนตน กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดนั้นควรจะมาจากการศึกษาปญหาสุขภาพของนักเรียนภายในโรงเรียน
กอน จากนั้นจึงนํามาสูการกําหนดระดับนโยบายและปฏิบัติตอไป"
นางจงจิตต เรืองดํารงค ตัวแทนจากกรมอนามัยกลาววา ปญหาการสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนก็คือ เปนเรื่องใหมและผูปก
ครองมักไมคอยใหความรวมมือในการชวยกันคิดเพื่อสรางความเขาใจใหกับทุกฝาย กรมอนามัยไดทําโครงการนํารองในโรงเรียนตนแบบ 75
โรงเรียน ตอมาในป 2542 ขยายเปนอําเภอละ 1 โรงเรียน ป 2544 เปนตําบลละ 2 โรงเรียน
"แตโรงเรียนสวนใหญดึงชุมชนเขามารวมนอย เปนปญหาที่วาทําอยางไรถึงจะดึงผูปกครองมารวมคิดรวมทําได โรงเรียนที่เขา
โครงการมี 1 ใน 3 ของโรงเรียนทั่วประเทศแลว แตโรงเรียนที่ผานเกณฑมีเพียง 10% เทานั้น หรือประมาณ 3,000 โรงเรียนจาก 30,000 กวา
โรงเรียน (มติชน 220844)
2.1.2 สธ.เปดศูนยแจงเหตุฉุกเฉิน นํารอง 13 จังหวัด ชูคอนเซ็ปต 'นาทีแหงชีวิต' ใหนึกถึง 1669
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปดเผยภายหลังประชุมรวมกับหลายหนวยงานเกี่ยวกับ
แผนปองกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุวา ทางสธ.ไดทําแผนเรื่องนี้ไวแลวประกอบกับโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท
รักษาทุกโรคที่จัดงบประมาณให 1,202 บาทตอหัวตอปนั้น ในจํานวนนี้มีเงินสําหรับการจัดบริการศูนยฉุกเฉิน 19 บาทตอหัวตอป
ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลใดจัดบริการแจงเหตุฉุกเฉินจึงจะจัดสงเงินตรงนี้ใหเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการฉุกเฉินกับประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมอบหมายให นพ.เสรี ตูจินดา อธิบดีกรมการแพทย รวมกับ นพ.สมชาย กาญจนสุต ผูอํานวยการศูนยนเรนทร
จัดทําแผนตั้งศูนยฉุกเฉินดังกลาวใน 12 เขตของสธ. และบางเขตในกรุงเทพฯรวมเปน 13 จังหวัด
นางสุดารัตนกลาวอีกวา แผนงานหลักที่ศูนยแจงเหตุฉุกเฉินจะดําเนินการคือ ประการแรก รณรงคใหประชาชนตื่นตัวในการลด
อุบัติเหตุ เมาแลวไมขับขี่ยานพาหนะ ประการที่สอง ประสานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติใหบังคับใชกฎหมายใน 13 จังหวัดนํารองอยาง
จริงจังตลอดทั้งป พื้นที่นํารองในกรุงเทพฯ คาดวาจะออกตรวจจับไดราวกลางเดือนกันยายนนี้ ประการที่สาม เสนอใหแกไขกฎหมายใหรัด
กุมชัดเจนขึ้น เชน กรณีเมาแลวขับเกิดอุบัติเหตุมีโทษปรับ 10,000 บาท จําคุก 3 เดือน อาจมีการระบุในใบขับขี่หรือเอกสารสําคัญวา ผูใช
บัตรนี้เคยเมาแลวขับจนเกิดอุบัติเหตุ อาจตองจายคาประกันมากกวารายอื่น
นอกจากนี้ ยังมอบหมายนโยบายให นพ.สมชาย พัฒนาศูนยนเรนทร โทร 1669 ซึ่งเดิมเคยเปนศูนยรับแจงขอความชวยเหลือ
เวลาเกิดอุบัติเหตุ ใหเปนศูนยปรึกษาสุขภาพฉุกเฉินดวย ตกบันได เสนเลือดในสมองแตก ฯลฯ จะทําอยางไร ถือการใหคําปรึกษามีความ
สําคัญเปน "นาทีแหงชีวิต" ในการชวยเหลือผูปวย
การพัฒนาตรงนี้ไมตองลงทุนมาก เพราะโรงพยาบาลแตละแหงมีระบบแจงเหตุโทร 1669 อยูแลว เพิ่มเพียงการเชื่อมระบบไปยัง
หองฉุกเฉินเพื่อขอปรึกษาแพทย ซึ่งตรงนี้ศูนยนเรนทรจะจัดคูมือการใหคําปรึกษาขึ้น ดานนพ.สมชายกลาววา โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่
คาดวาจะทําระบบฉุกเฉินใหมโทร 1669 ปรึกษาปญหาสุขภาพไดนั้นนาจะเปนโรงพยาบาลราชวิถี สวนจังหวัดในพื้นที่ 12 เขตจะหารือกันอีก
ครั้ง ที่คาดไวนาจะประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี เพชรบุรี สุราษฎรธานี หาด
ใหญ และพระนครศรีอยุธยา (ผูจัดการ 210844)
2.1.3 จี้ อภ.เลิกเปน ‘เสือนอนกิน’ ยํ้ารัฐให ‘เอกสิทธิ์’ ไมใช ‘อภิสิทธิ์’
ในโอกาสครบ 35 ป แหงการกอตั้งองคการเภสัชกรรม (อภ.) 2 ส.ค.2544 ไดมีการจัดเสวนาเรื่อง "องคการเภสัชกรรมที่สังคมคาด
หวัง" ขึ้น ผศ.ภญ.สําลี ใจดี อาจารยจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ กลาววา เวลานี้คนใน อภ.สวนใหญไดลืมไปหมดแลววาปณิธานของอภ.
คืออะไร ไมไดใหความสําคัญกับประโยคที่วา "รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ" ซึ่งเปนความมุงมั่นตั้งใจของดร.ตั้ว ลพานุกรม ผูใหกําเนิดโรง
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งานเภสัชกรรมเทาใด ทําใหบทบาทของ อภ.ที่เปนอยูในทุกวันนี้ไมไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนอยางที่ควรจะเปน ทั้งนี้
ตั้งแตอดีตที่ผานมา อภ.กุมอํานาจของระบบยาของรัฐทั้งหมด แตกลับกลายเปนเงื่อนไขที่ทําใหอภ.มีอภิสิทธิ์ "ถาเราไมเขาใจคําวา ‘เอกสิทธิ์’
ไมสําเหนียกสํานึกถึงหนาที่ วาเราไดเอกสิทธิ์นี้แลว เราจะมุงไปขางหนายังไงใหรักษาเจตจํานงในการกอตั้งองคการเภสัชฯ คือ การพึ่งตัวเอง
ในดานยา และทําใหประชาชนทุกคนไดรับประโยชน" ผศ.ภญ.สําลี กลาว
นส.ปราณี ศรีกําเหนิด สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ชี้วา "บทบาทขององคการเภสัชฯในวันนี้ ถูกมองวาทําตัวเหมือน
บริษัทเอกชนเขาไปทุกที โดยเนนกินสวนตาง 5 เปอรเซ็นต จากการรวมศูนยสั่งซื้อยามากกวา ซึ่งถาเปนอยางนี้ก็ไมจําเปนตองมีองคการ
เภสัชฯก็ได เพราะชวยแกปญหาอะไรของประเทศไมไดเลย เชนเดียวกันกับ ดร.จอหน อึ๊งภากรณ สว.กรุงเทพมหานคร ที่กลาววา ในฐานะ
ตนเปนประธานอนุกรรมการศึกษากรณีทุจริตยา พบวาคนที่คิดจะทุจริตเรื่องยาสามารถทําไดโดยใชอภ.เปนเครื่องมือ ซึ่งอภ.ไมไดแสดงบท
บาทในการรักษาผลประโยชนของประชาชนเลย
"แตผมไมเห็นดวยกับการยุบองคการเภสัชฯ ผมคิดวาองคการเภสัชฯ มีคุณคา แตมีจุดออนที่ความโปรงใสและการตรวจสอบ ซึ่ง
จะตองมีโครงสรางและระบบใหมที่ตรวจสอบโดยคนภายนอกไดมากขึ้น เชน สตง. เปนตน นอกจากนี้ อภ.นาจะแสดงบทบาทในการทําให
ยาที่มีสิทธิบัตรหรือถูกผูกขาดมีราคาลดลง หรือยาที่จําเปนตัวใดหมดสิทธิบัตรแลวก็ใหเรงผลิตออกมา เชน ยาตานไวรัสเอดส ยิ่งไปกวานั้น
ควรกระตุนใหรัฐบาลใชมาตรการบังคับใชสิทธิ ซึ่งเวลานี้กําลังอยูในกระแสเรียกรองระดับโลก ที่ไมตองการใหบริษัทยาคากําไรเกินควรจาก
ความเจ็บปวยและชีวิตของเพื่อนมนุษย
นพ.วชิระ บถพิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา ไดสะทอนปญหาของอภ.ที่ผานมาหลายดาน ไดแก คุณ
ภาพยายังไมนาไววางใจโดยจะพบยานํ้าแขวนตะกอนอยูบอยครั้ง ซึ่งก็ตองทิ้งไปไมกลาสั่งใหผูปวย ปญหาตอมาคือราคา ซึ่งที่ผานมาพบวา
ยิ่งผลิตราคายาของอภ.ยิ่งแพงขึ้น ทําใหยาชนิดเดียวกันของเอกชนมีคุณภาพดีกวาและราคาถูกกวา นอกจากนี้ ก็ยังมีปญหาการจัดสงที่ลา
ชา สําหรับขอเสนอที่มีตออภ.ก็คือ ตองมีการแกไข พ.ร.บ.องคการเภสัชกรรม พ.ศ.2509 โดยรางขึ้นใหมพรอมกําหนดเจตนารมณใหชัดเจน
เพื่อประเทศและประชาชน ดวยการตรึงราคายาเพื่อใหผูบริโภคเขาถึงยาไดในราคาไมสูงเกินไป รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบองคกรมากขึ้น (ผูจัดการ 030844)

2.2 ความเคลื่อนไหวตอเนื่องของ ‘นโยบาย 30บาทฯ’
2.2.1 30 บาท ทุกโรคสอบผาน เอแบคโพลชี้ ‘ชาวบานพอใจ’
สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลวิจัยประเมินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในกลุมผูปวยที่เขาโครงการ :
กรณีศึกษาตัวอยางผูปวยที่เขาโครงการ 6 จังหวัดนํารองทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร พะเยา ยโสธร นครสวรรค และยะลา
ซึ่งดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม-16 สิงหาคม จํานวน 2,181 ตัวอยาง พบวาสวนใหญพอใจตอการบริการรักษาสุขภาพใน
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งที่ตั้งของโรงพยาบาล วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาล ความยินดีตอนรับของเจาหนาที่โรงพยาบาล ของ
พยาบาล แพทย การตรวจสุขภาพเบื้องตนของพยาบาล วิธีการตรวจรักษาของแพทย เครื่องมืออุปกรณในการตรวจรักษา
สวนปญหาในการเขารักษาสุขภาพตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่พบคือ ความลาชาในการรอการรักษา จํานวนแพทยมีไม
เพียงพอ ไมสามารถใชบัตรไดกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เอาใจใสผูปวยไมดีเทาที่ควร และใหยาจํานวนนอย ตองมาบอยๆ เปนตน
(กรุงเทพธุรกิจ 180844)
2.2.2 ดัน 54 จังหวัด เขาโครงการ 30 บาท ดีเดย 1 ตุลาฯ
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข กลาววา ขณะนี้ สธ.กําลังรวบรวมรูปแบบการดําเนินงานการสงเสริมปองกันโรคใน
โครงการ 30 บาท รักษาไดทุกโรค ของ 21 จังหวัดนํารองที่เขาโครงการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน และ 1 มิถุนายน ที่ผานมา เพื่อดูวาแตละแหง
ทําอะไรกันไปบาง และมีปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร มีอะไรที่นาเปนหวงบาง โดยไดมีการประชุมรวมกับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และผู
อํานวยการโรงพยาบาลทั้ง 21 จังหวัด ซึ่งมีหลายแหงที่มีโครงการที่นาสนใจ เชน การทําโครงการแพทยชุมชน แพทยประจําบาน หรือการ
ตระเวนเยี่ยมไข เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่นําไปสูการสรางสถานพยาบาลใกลบานใกลใจและนําแพทยไปหาชาวบานมากขึ้น รวมทั้ง
แพทยยังสามารถเนนใหชาวบานไดรูจักการสรางสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกดวย
นางสุดารัตนกลาววา ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ อีก 54 จังหวัดที่เหลือพรอมที่จะเขารวมโครงการทั้งหมดครบทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศ
แตยังยกเวนกรุงเทพฯที่จะทํานํารองกอนเฉพาะบางเขตเทานั้น เพราะพื้นที่มีความซับซอนมีปญหาหลายอยาง เชน การแบงพื้นที่ความรับผิด
ชอบ การลงทะเบียน ระบบฐานขอมูล ประชากร หรือการสรางเครือขายสถานพยาบาล โดยจะเริ่มเพียงบางเขตยานชานเมืองเทานั้น ไดแก
เขตลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก ดอนเมือง และบางเขตยานฝงธนบุรี เปนตน
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“ขณะนี้กลายเปนวา ทุกจังหวัดตองการที่จะเขาโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งสธ.แจงไปวาถาไมพรอมก็ไมเปนไร ไมตองทํา
เอาใจนักการเมือง เพราะกําหนดเสนตายไวในวันที่ 1 เมษายน 2545 แต ทางจังหวัดกลับแจงวา ถาไมเขาก็จะถูกชาวบานทวงถามตลอด
เวลาวาทําไมไมเขาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จึงทําให 1 ตุลาคมนี้ ทุกจังหวัดยกเวนกทม.สามารถเขารวมโครงการ 30 บาท รักษาทุก
โรคพรอมกันแนนนอน” นางสุดารัตนกลาว
ผูสื่อขาวรายงานวา โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในระยะที่ 2 ใน 15 จังหวัดนํารอง มีการใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 49 ลานบาท
มีผูถือบัตรทองเขารับรักษาจํานวน 192,066 ครั้ง หรือ 10% ของผูปวยทั้งหมด เปนผูปวยนอกจํานวน 179,711 ครั้ง ซึ่งคาใชจายเฉลี่ย
สําหรับผูปวยนอกครั้งละ 119 บาท ผูปวยในจํานวน 12,355 ครั้ง เฉลี่ยรายละ 1,883 บาท สวนโรงพยาบาลเอกชนมีผูใชบริการ 6,213 ครั้ง
คิดเปนเงิน 4.9 ลานบาท (มติชน 210844, ผูจัดการ 060844)
2.2.3 ดันโรคไตเขารักษา 30 บาท ในหนึ่งป
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข กลาววา โรคไตวายเรื้อรังเปนโรคที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานมาก เปนภาระในการดูแล
รักษาและตองเสียคาใชจายอยางมาก ปจจุบันมีโรงพยาบาลที่สามารถปลูกถายไตไดทั้งสิ้น 26 แหง แตปญหาสําคัญคือ การแคลนไตที่จะ
นํามาใชในการปลูกถาย จากขอมูลของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทยพบวา ในป 2543 มีผูปวยไตวายเรื้อรังตองรับการรักษาดวย
การฟอกทางชองทองจํานวน 5,553 ราย และมีผูปวยลงทะเบียนรอรับการบริจาคไตถึง 1,015 ราย แตมีผูปวยไดรับการปลูกถายไตจากผู
ปวยที่สมองตายที่ลงทะเบียนไวกับศูนยรับบริจาคอวัยวะเพียง 87 รายเทานั้น
สธ.ไมไดนิ่งนอนใจปญหานี้ และพยายามที่จะดึงโรคไตวายเรื้อรังเขามาอยูในชุดสิทธิประโยชนในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
ใหไดโดยเร็ว ขณะนี้กําลังใหนักวิชาการเก็บขอมูลอยูวาจริงๆแลวแตละปมีผูไตวายเรื้อรังกี่คน ยอดสะสมแตละปเทาใด ตองใชเงินในการ
ฟอกไต ลางไต และผาตัดเปลี่ยนไตที่ตนทุนเทาใด เพราะขอมูลที่มีอยูขณะนี้เปนการคาดประมาณทั้งสิ้น หากตัวเลขเรื่องงบประมาณชัดเจน
เชื่อวาอีกภายใน 1 ป 30 บาทรักษาทุกโรคจะครอบคลุมโรคไตวายเรื้อรังดวย
นพ.สุรพงษกลาวอีกวา ปญหาสําคัญของการใหบริการผูปวยไตวายเรื้อรังประการหนึ่งคือ ผูใหบริการคิดคาใชจายในการฟอก
เลือดลางไตแพงเกินความเปนจริง มีการเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากคาบริการทางการแพทยดวย ซึ่งนพ.สุพัฒน วาณิชยการ เลขาธิการมูล
นิธิโรคไตฯ ใหขอมูลวา คาฟอกไต 3-4 พันบาท ราคาจริงๆเพียง 1,500 บาทเทานั้น ซึ่งสธ.จะพยายามดึงราคาฟอกไตลงมากอน เพื่อขยาย
การใหบริการที่ทั่วถึงมากขึ้น (มติชน 190844)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.3.1 ที่ประชุมนานาชาติวิตกปญหา “ไวรัสตับบี” ในไทย
นพ.ธีระ พีรัชสุทธิ์ อายุรแพทยโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสงขลานครินทร เปดเผยวา จากการประชุมวิชาการเกี่ยวกับ
แนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดระดมผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ ที่ประสบปญหามีผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีเรื้อรังคอนขางมาก ทั้งจากสหรัฐ ไทย จีน ฮองกง สิงคโปร ปากีสถาน มาเลเซีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย ไตหวัน และฟลิปปนส พบวาขณะนี้
ประเทศไทยมีอัตราผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมากประเทศหนึ่งในโลก แตละปรัฐตองสูญคาใชจายในการรักษาผูปวยมะเร็งตับ ตับแข็ง ตับ
อักเสบเปนจํานวนมาก ลาสุดพบวาคนอายุ 30 ปขึ้นไป เปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังมากถึงรอยละ 6-10
"คนที่อยูในกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะกลุมบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของกับเลือด กลุมที่มีอาชีพตองสัมพันธกับเลือดบอย เชน
ตํารวจ ทหาร อาสาสมัครชวยเหลือชีวิต และผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด ควรตรวจเลือดและสุขภาพเปนประจําเพื่อปองกันการติดเชื้อ
หากพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังควรติดตามรักษาจากแพทยอยางตอเนื่อง ซึ่งแพทยจะนัดเจอทุก 3-6 เดือน แตสวนใหญคนไขมักจะหาย
ไปไมมาตามนัด โดยเขาใจวาตนเองไมมีอาการผิดปกติอะไร แตเชื้อในรางกายยังคงมีการแบงตัวอยูเรื่อย ๆ คลายระเบิดเวลา ไมรูวาจะเกิด
การอักเสบรุนแรงขึ้นเมื่อใดและอาจกลายเปนตับแข็งหรือมะเร็งตับไดโดยไมทันตั้งตัว" นพ.ธีระ กลาว (มติชน 140844)
2.3.2 คนไทยเปนเบาหวานมากขึ้น 3-4%
นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน นายกสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย เปดเผยวา ขณะนี้คนไทยปวยเปนเบาหวานมากขึ้นถึง 3-4%
เปนการเพิ่มขึ้นในกลุมคนอายุนอยราว 5% และกลุมคนอายุ 50 ปขึ้นไปราว 7-8% คนในเมืองกรุงมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนกลุมอื่น
เพราะขาดการออกกําลังกาย แตรับประทานอาหารซึ่งมีไขมันสูง ปกติแลวคนอวนมีโอกาสปวยเปนโรคนี้ 3-4 เทา สําหรับคนที่ปวยแลวถาไม
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหใกลเคียงคาปกติก็จะมีอาการแทรกซอน โดยเฉพาะโรคหัวใจจึงมักจะพบวาผูปวยเบาหวานจะเสียชีวิตเนื่อง
จากโรคหัวใจเปนอันดับหนึ่ง (มติชน 190844)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานยา
2.4.1 พิสูจนแลว 'วี - 1' รักษาเอดสไมได กดดันใหนายกฯสั่งเลิกแจก
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14 ส.ค. นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข แถลงวา จากการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลิตภัณฑ วี - 1 ของกรมควบคุมโรค
ติดตอ ปรากฏผลเบื้องตนวา ไมอาจยืนยันวา วี - 1 อิมมูนิเตอรมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิตานทานของรางกาย ปริมาณเม็ดเลือดขาว
หรือปริมาณเชื้อไวรัสเอดสในเลือด ฉะนั้น ผูติดเชื้อจําเปนตองไดรับการรักษาจากแพทยอยางใกลชิด หลังจากนี้จะทําหนังสือแจงให พล.ต.อ.
สลาง บุนนาค ทราบและสรุปการดําเนินการทั้งหมดสงใหสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชนทั่วประเทศทราบ แมวา วี - 1 จะขึ้นทะเบียนเปน
ผลิตภัณฑอาหารเสริมกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว และสถาบันตาง ๆ ยืนยันวาไมมีพิษระยะเฉียบพลัน แตการแจกจายครั้ง
ตอไปหามอวดอางสรรพคุณวาเปนยา
หามตั้งเงื่อนไขการกินวาหามกินยาตานไวรัสควบคูดวยถือวาเปนการใหขอมูลที่ไมถูกตองจะถูก
ดําเนินคดีได
ดานเครือขายผูติดเชื้อเอดสเตรียมเขาพบนายกฯ กดดัน 'สลาง' ใหยุติการแจกอาหารเสริม วี - 1 อิมมูนิเตอรโดยเด็ดขาด ดวย
เหตุผลวา ที่ผานมามีการอวดอางสรรพคุณเกินจริง นายนิมิตร เทียนอุดม เลขาธิการมูลนิธิเขาถึงเอดสกลาววา "นาสังเกตวารัฐ ทําไมถึงได
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ ปลอยใหมูลนิธิฯ ไมเคารพกติกาของสังคม หรือเพราะมีนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยเขาไปเกี่ยวของดวยจึงได
ละเวนไมดําเนินการตามกฎหมาย"
สวนนพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ กลาววา การที่พล.ต.อ.สลาง บุนนาค ไมยอมรับผลการศึกษาของคณะ
กรรมการที่ สธ. ตั้งขึ้นมาศึกษาประสิทธิภาพของ วี - 1 ซึ่งพบวาไมมีผลชัดเจนในการรักษาผูติดเชื้อเอดสและกลาวหาวา สธ.รับเงินจากตาง
ชาตินั้น ขอชี้แจงวาการตรวจสอบของ สธ. มีคณะกรรมการทํางานถึง 3 ชุด พรอมทั้งดําเนินการตรวจวินิจฉัยตามขอมูลที่ทางมูลนิธิพล.ต.อ.
สลางสงมาให รวมทั้งไดนําผูปวยจํานวน 50 คนมาทําการตรวจรางกาย และเจาะเลือด เพื่อหาปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งชนิดซีดี 4 และซีดี 8
รวมทั้งปริมาณไวรัสเอชไอวีหรือไวรัสโหลด ในเลือดปรากฏวา กลุมตัวอยางทั้ง 50 คน บางคนมีสภาพอยูในสถานการณเลวรายที่สุด ทั้งผล
เลือดและสภาพรางกาย แตมี 1 คนไมพบวามีเชื้อเอชไอวี คือมีผลเลือดเปนลบ ไมแนใจวาเกิดขึ้นหลังไดรับประทานอาหารวี - 1 หรือไมเคย
ติดเชื้อเอดสตั้งแตตน ดังนั้น คณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยจึงเสนอวา ควรตรวจซํ้าอีกครั้งใน 2 เดือนขางหนา แลวใหนัก
วิชาการ ผูทรงคุณวุฒิมาศึกษาวินิจฉัยอีกครั้ง อนึ่ง หลังจาก สธ.ไดแถลงผลออกไป ปรากฏวา กรรมการทุกคนถูกขมขูในรูปแบบตาง ๆ ขณะ
นี้ตองระมัดระวังตัว เพราะไมทราบวาไปขัดผลประโยชนของใคร แตขอยืนยันอีกครั้งวา กรรมการไมไดรับอิทธิพลจากบริษัทยาตางชาติ ทุก
คนทํางานดวยความเปนอิสระมีความเปนนักวิชาการ
ดานพล.ต.อ.สลาง บุนนาค กลาววา เขาใจกระทรวงสาธารณสุขดีวา เมื่อไดรับรายงานมาอยางไรก็ตองแถลงไปอยางนั้น แตถา
ปกปดเรื่องที่ดีเอาไว แลวนําสิ่งที่ไมจริงไปพูดก็เปนสิ่งที่ไมถูกตอง เนื่องจากถาไมดีจริงเมื่อผูปวยใชแลวก็ยอมจะตองเลิกไปเอง แตนี่ผูปวยนํา
ไปบอกกันตอ ๆ จนมูลนิธิฯมีคนไขมากกวา 30,000 คน และเชื่อวาอีก 3 เดือนขางหนาคงมีถึงแสนคน ที่สําคัญคือ ความจริงแลวเรื่องนี้กรม
ควบคุมโรคติดตอซึ่งมีหนาที่โดยตรงตองเขามาดูบางวา คนไขเปนอยางไร แตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอไดสงรถเอ็กซเรย เอายามาชวย
เหลือในโรคฉกฉวยเพียงครั้งเดียวแลวก็ทอดทิ้งเลย
ยิ่งไปกวานั้น อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอฝาฝนมติที่ประชุมซึ่งมีรมต.สาธารณสุขและรมช.สาธารณสุขเขารวม โดยมีนายพิทักษ
อินทรวิทยนันท รองนายกฯ เปนประธานอยางชัดเจน เพราะที่ประชุมมีมติเอาไววา จะตองเลือกกรรมการที่เปนกลางเปนธรรมและไมมีผล
ประโยชนเกี่ยวของกับการใชยาตานหรือวิเคราะหวิจัยยาตานอยู ขณะเดียวกันกรรมการชุดนี้จะตองสรรหาจากการพิจารณารวมกัน 3 ฝาย
คือ สภาสังคมสงเคราะหในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิและกรมควบคุมโรคติดตอ แตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอกลับลักไกตั้ง
กรรมการเองโดยไมไดหารือใครเลย (มติชน150844,ผูจัดการ170844)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวการบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 ประชาชนรองพิพิธภัณฑเด็กสุดโหด เก็บคาชมแพงปดโอกาสเด็กจน
รายงานขาวแจงวา ภายหลังจากที่ กทม. เปดใหเด็ก ๆ และผูปกครองเขาชมพิพิธภัณฑเด็กแหงกรุงเทพมหานคร ที่สวนสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ ตั้งแตวันที่ 17 ส.ค. 2544 ที่ผานมานั้น ปรากฏวาไดมีผูปกครองจํานวนมากรองเรียนกับผูสื่อขาววา กทม. เก็บคาผาน
ประตูในราคาที่แพงเกินไป คือผูใหญเก็บคนละ 70 บาท เด็กคนละ 50 บาท ยกเวนเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และเด็กพิการเขาชมฟรี ทั้ง ๆ ที่กอน
หนานี้ กทม. ไมไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาแตอยางใด ผูปกครองรายหนึ่ง เปดเผยวา พิพิธภัณฑเด็กแหงนี้คนสวนมากเขา
ใจวาจะไดเขาชมฟรี หรือหากจะเสียคาใชจายก็ไมนาจะเกิน 20 บาท ทําใหคนที่ไปสวนใหญรูสึกผิดหวัง เพราะมักจะไปกันทั้งครอบครัว และ
มีผูใหญไปกันหลายคน ซึ่งราคาบัตรผานประตูที่ กทม.จัดเก็บนั้นถูกมองวา เปดโอกาสใหเฉพาะเด็กลูกคนมีฐานะเทานั้น ขณะที่เด็กฐานะ
ปานกลางและฐานะยากจนอาจจะไมมีโอกาสไดเขาชม ซึ่งราคาที่ กทม. จัดเก็บนั้นไมตางกับคาเขาชมสวนสนุกของเอกชน
ทางดานนายอนันต ศิริภัสราภรณ ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม (สนส.) กลาววา กทม. ตองยอมรับวาออนในการประชา
สัมพันธทําใหประชาชนสวนใหญคาดหวังวาการเขาชมพิพิธภัณฑเด็กจะไมเสียคาใชจาย เมื่อไปถึงจึงรูสึกผิดหวัง แตคนสวนใหญที่ไดเขาไป
จะพูดเปนเสียงเดียวกันวาคุมคา เพราะมีกิจกรรมใหเลนมากมาย การที่ตองเก็บคาเขาชม เนื่องจาก การบริหารพิพิธภัณฑมีคาใชจายปละ
ประมาณ 30 ลานบาท ซึ่งเปนคาเจาหนาที่และการบํารุงรักษาอุปกรณตลอดจนการดําเนินการตาง ๆ หากใชงบประมาณ กทม. ถาปไหน
กทม. มีงบประมาณเพียงพอก็จะดูแลไดดี ถางบประมาณนอยก็ดูแลไมได ขณะนี้กําลังอยูระหวางการจัดตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑเด็กที่จะเขามา
บริหาร ซึ่งอัตราที่จัดเก็บรายไดถือวาเปนการนําเงินจากครอบครัวที่มีฐานะมาเพื่อชวยเหลือครอบครัวที่ดอยโอกาส ซึ่งเมื่อมูลนิธิฯ เขามา
อาจมีการระดมทุนเพื่อจะชวยลดในเรื่องคาใชจายที่จะเก็บจากเด็กได และตั้งเปาวาจะใหบริการฟรีแกเด็ก 2 แสนคน แตมีเงื่อนไขวาเด็กที่
ดอยโอกาสจะตองติดตอมายังสํานักสวัสดิการสังคม เพื่อขอเขาชมเปนหมูคณะ ซึ่งจะใหเขาชมฟรี หรืออาจมีสวนลดพิเศษสําหรับโรงเรียน
ตาง ๆ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ 210844)
1.1.2 พบสินคากลุมเศรษฐกิจเกาครองใจผูบริโภค
ผลสํารวจลาสุดในดัชนีความพึงพอใจของผูบริโภคอเมริกัน (เอซีเอสไอ) ซึ่งถือเปนเครื่องชี้วัดทัศนะของผูบริโภคอเมริกันที่มีตอตัว
สินคา ระบุวา บริษัทในเศรษฐกิจยุคใหมไมไดเผชิญหนากับความสูญเสียเฉพาะในตลาดหุนเทานั้น แตยังสูญเสียตําแหนงสินคาในดวงใจ
ของผูบริโภคชาวอเมริกันอีกดวย โดยผูบริโภคอเมริกันมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑจากกลุมเศรษฐกิจเกา เชน รกยนต และของใชจําเปนใน
บาน ซึ่งมีตั้งแตตูเย็นจนถึงเครื่องลางจานที่วางจําหนายมากกวาสินคาในยุคเศรษฐกิจใหม เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล และการบริการ
เคเบิลทีวีที่เสนอรายการตาง ๆ หลายรอยชองสถานี
อยางไรก็ตาม ผลสํารวจครั้งลาสุดตั้งขอสังเกตวาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคถดถอยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2543 และตน
ป 2544 นี้เริ่มลดลง ซึ่งนักเศรษฐศาสตรไดมองในแงดีวา การใชจายของผูบริโภคที่ถือเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจอาจจะมีเสถียรภาพในอีก
สองสามเดือนขางหนา สวนความนิยมในสินคาประเภทคอมพิวเตอรตกตํ่าลง 4.1 % จากที่เคยไดคะแนน 74 คะแนน ในชวงไตรมาสแรกรวง
ลงมาอยูที่ 71 คะแนน ถือเปนอันดับตํ่าสุด นับตั้งแตป 2541 แมวาคอมพิวเตอรสวนบุคคลจะมีราคาถูกกวา มีประสิทธิภาพมากกวาและ
ทํางานรวดเร็วกวา
ผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบานยี่หอ เจเนอรัล อิเล็กทริกส (จีอี) เวิรลดพูล และเมยเทค ที่แมวาคะแนนจากการสํารวจครั้งนี้จะลด
ลงแตยังถือวาอยูในอันดับสูง ในสวนของรถยนตในดวงใจผูบริโภคอเมริกัน ไดแก รถยนตคาดิแลค จากคายเจเนอรัลมอเตอร (จีเอ็ม) ที่ได
คะแนน 88 โดยมีคายผลิตรถยนตฮอนดา มอเตอร และโตโยตา มอเตอร ตามมาติด ๆ ดวยคะแนน 83 ( กรุงเทพธุรกิจ 210844)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว
1.2.1 งัดสารพัดกลยุทธทองเที่ยวไทยแลนด ชู 6 จังหวัดนํารองดึงดูดตางชาติพักยาว
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ประจําสํานักนายกฯ เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวพํานักระยะยาวแหงชาติวา ไดกําหนดนิยามของการทองเที่ยวพํานักยาวหรือ Long stay เปนการใชระยะเวลาทองเที่ยว
ในไทย 1 เดือนขึ้นไป และกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน 3 กลุม ประกอบดวย 1. ผูที่เกษียณอายุ 50 ปขึ้นไป 2. นักเรียน นักศึกษาที่เขามา
ศึกษาในไทย 3. กลุมฝกซอมกีฬา และผูที่หลบหนีชวงอากาศหนาวจัดและรอนจัดในประเทศตนเอง ขณะเดียวกันไดกําหนดกลุม
อสังหาริมทรัพยที่จะมารองรับโครงการนี้เปน 3 ประเภทที่รัฐจะเขาไปชวยสนับสนุนคือ 1. โรงแรมและรีสอรตที่มีอยูแลว 2. คอนโดมิเนียม
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อาคารชุด อพารตเมนต บานจัดสรรที่มีอยูแลว 3. กลุมอสังหาริมทรัพยที่จะกอสรางขึ้นใหมตามความตองการของนักทองเที่ยว สําหรับ
จังหวัดที่นํารองโครงการนี้กอนมี 5 แหงคือ เชียงใหม กาญจนบุรี สุโขทัย หนองคาย เพชรบุรี (ชะอํา) และประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) (ไทยรัฐ
160844)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชน
1.3.1 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชนในประเทศ
- อ.ส.ม.ท. ปลื้มเรตติ้งกระฉูดกําไรเกินเปา
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอํานวยการองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) กลาวถึงผลการดําเนินงานของอ.ส.ม.ท.
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา หลังจากที่มีการปรับผังรายการมาตั้งแตตนป โดยเริ่มผังใหมในเดือน ก.พ. 2544 ซึ่งนโยบายของอ.ส.ม.ท.นั้น
ตองการใหเปนสถานีทางเลือกใหมของประชาชน สงเสริมความรูทางวิทยาศาสตร และใหมีรายการที่สงเสริมความเปนเหตุเปนผล มีรายการ
ที่ประเทืองอารมณและรายการที่ประเทืองสติปญญา ซึ่งเมื่อมีการประเมินผลในรอบ 6 เดือนพบวาไดผลเกินคาด มีจํานวนผูชมเพิ่มขึ้นตอ
เนื่องกวา 100 % ดูจากวันจันทร - วันอาทิตย ระหวางเวลา 06.00 - 24.00 น. เพิ่มขึ้น 8% ในชวงไตรมาสแรกป 2544 และสํารวจเมื่อเดือน
ก.ค. 2544 เพิ่มขึ้นถึง 9%
สําหรับในสวนของรายได จากขอมูลในเดือนก.ค. 2544 พบวา อ.ส.ม.ท.มีสวนแบงของรายไดสูงขึ้นเปน 14 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสแรกของป 2543 ซึ่งมีสวนแบงเพียง 11.7 % จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การนําผลการวิจัยไปวิเคราะหควบคูกับการบริหาร
องคกรจะเห็นไดวา อ.ส.ม.ท.ประสบความสําเร็จ ซึ่ง อ.ส.ม.ท.จะตองมีการปรับปรุงผังรายการใหมอีกในชวงเวลาตอไป เพื่อใหมีการดึงกลุมผู
ชมใหมเขามา ซึ่งบางสวนจะมีการปรับผังในเดือน ส.ค. 2544 และยังมีรายการถายทอดฟุตบอล ที่ทางอ.ส.ม.ท.รวมกับเอกชนทุมงบ
ประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลจากตางประเทศกวา 90 ลานบาทเพื่อถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลีกใหคอลูกหนังไดชมกัน โดยซื้อ
ลิขสิทธิ์ตรงจาก ESPNเปนเวลา 3 ป และจะถายทอดสดฤดูกาลละ 18 แมตซ เริ่มแมตซแรก 18 ส.ค. 2544 ซึ่งในรายการของฟรีทีวีชอง 9 จะ
มีการถายทอดใหชมกัน
อนึ่ง จากการสํารวจของบริษัทเอซีนีลเส็น มีเดียอินเตอรเนชั่นแนล พบวารายการซีรีสซีไรท และทีวีแชมเปยนไทยแลนด ติดอันดับ
50 รายการที่ผูชมนิยมสูงสุด และมีรายการชอง 9 ถึง 20 รายการที่ติด 200 อันดับรายการที่มีผูชมสูงสุดตอสัปดาห และเปนอันดับที่ 3 รอง
จากชอง 7 และชอง 3 ซึ่งจะทําใหสิ้นป 2544 ชอง 9 จะมีกําไรถึง 600 ลานบาท จากป 2543 ที่มีกําไร 470 ลานบาท (ผูจัดการ, ไทยรัฐ
150844 ,มติชน 210844)

1.3.2 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชนตางประเทศ
- CNN ปรับโฉม Headline News หวังดึงผูฟงหนุมสาว
รายงานขาวจาก นิวยอรก ไทมส กลาววา AOL Time Warner ไดเขามาชวยปรับปรุงโฉมหนาของรายการ Headline News ของ
CNN ใหมีสีสันสะดุดตาผูชมมากขึ้น และมีแนวโนมไปในแนวทางเดียวกับสถานีเพลงมากขึ้นดวยการนําเอากราฟกที่อลังการ การแสดงภาพ
หลากหลายมุมมองอันเปนเทคนิคที่ใชบนการโปรโมตเว็บไซตมาใชกับรายการ Headline News และให Moby ซึ่งเปน DJ และนักรอง รวม
ทั้ง New Order วงดนตรีปอป แนวอัลเทอรเนทีฟ มาชวยโปรโมตรายการดวย ซึ่งการปรับปรุงรายการ Headline News ครั้งใหญนี้ เปนโฉม
หนาใหมของรายการประเภทขาวสารลวน ๆ ของ CNN ที่นําเสนอทางเคเบิลทีวีในสหรัฐและในสวนอื่น ๆ ของโลก อันแสดงถึงความคิดที่กาว
หนา และเปนหนึ่งในนโยบายเชิงรุกของ CNN ในการเสนอขาวทางโทรทัศนในอเมริกาที่หวังชักชวนและลอใจใหลูกคาวัยหนุมสาวเขามาเปน
ผูชมรายการมากขึ้น
อยางไรก็ตาม การดําเนินตามนโยบายนี้ตองแกปญหาใหไดวาทําอยางไรจึงจะเขาถึงลูกคาหนุมสาวที่เปนเปาหมายใหม ในเมื่อ
สวนใหญของลูกคากลุมนี้ติดรายการของสถานี MTV มากกวาจะสนใจการเคลื่อนไหวของขาวสารบานเมือง ซึ่งการจัดรายการในลักษณะนี้
เคยใชกับ ABC News มากอน และพบวาสามารถลดปญหาเสียงบนและตําหนิจากลูกคาไดมากมายหลังจากนําเอานักแสดงชื่อ Leonardo
Di Caprio มาเปนแขกของรายการพิเศษในการพูดคุยถึงเรื่องสิ่งแวดลอม รวมถึงการสัมภาษณอดีตประธานาธิบดีบิลล คลินตัน จนกลาย
เปนรายการที่ดังสนั่นเมืองมาแลว
ดังนั้น CNN จึงหวังวา รายการ Headline News จะทําไดดีกวาภายใตการดําเนินงานของ 2 ผูบริหาร Jamie Kellner และ Garth
Ancier ที่มีความชํานาญในการดึงดูดลูกคากลุมวัยรุนหนุมสาวใหเขามาชมรายการทางโทรทัศนมากขึ้น ทั้งนี้ ผูบริหารทั้ง 2 เชื่อมั่นวา หนุม
สาวตองการชมขาวที่รวดเร็วและใหแนวคิดและสาระที่เปนประโยชนกับการดํารงชีวิตทางธุรกิจของตน ทําใหขาวที่จะเสนอตอไปเปนขาวที่
สั้น ๆ และดําเนินรายการอยางรวดเร็ว และการใหขอมูลตัววิ่งจะเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม เปนการเสนอในแนวทางของกรอบขาวอยางที่ใชกัน
ในเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต เชน Fox News , MSNBC และ CNN แทน (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 080844)
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1.4 ความเคลื่อนไหวดานการบันเทิง
1.4.1 ปาฏิหาริย "สุริโยไท" ทะลวงกลุมวัยรุนเลิกดูถูกหนังไทย
ความยิ่งใหญอลังการของภาพยนตรเรื่อง สุริโยไท รวมทั้งเรื่องการทุมทุนในการสรางอยางมหาศาล ทําใหภาพยนตรเรื่องนี้โดนใจ
วัยรุนหลายตอหลายคนที่นิยมบริโภคภาพยนตรตางประเทศ เพราะไมวาจะเปนแผนการทําโฆษณาประชาสัมพันธที่ดีและปูพรมไปทั่ว ซึ่ง
แสดงภาพลักษณของภาพยนตรเรื่องนี้วาเปนภาพยนตรที่ยิ่งใหญทําออกมาไดดีเทียบเทาหรือดีกวาภาพยนตรจากตางประเทศ ทําใหภาพ
ยนตรเรื่องนี้กลายเปนที่สนใจแทบจะในทันที และนับเปนมิติใหมที่ทําใหวัยรุนที่กําลังอยูในกระแสวัฒนธรรมตะวันตก หรือกระแสวัฒนธรรม
ญี่ปุนที่มีอยูเต็มประเทศไทยเรานั้นเริ่มที่จะหันกลับมามองอุตสาหกรรมภาพยนตรในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น วัยรุนเหลานี้ที่มักชื่นชอบหรือนิยม
ภาพยนตรจากอเมริกาหรือญี่ปุน และดูถูกภาพยนตรไทยเมื่อไดเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธของภาพยนตรเรื่องนี้ก็เริ่มคิดที่จะหันกลับมา
ดูภาพยนตรไทยและยอมรับภาพยนตรไทยมากกวาในอดีต นับเปนมิติใหมของวงการภาพยนตรไทยเลยทีเดียว ซึ่งไดกลายมาเปนบรรทัด
ฐานใหมของภาพยนตรไทยที่กําลังจะสรางตอไปในอนาคต เพราะหากวางแผนการตลาดมาเปนอยางดีเหมือนกับภาพยนตรจากฮอลลีวูด
แลวก็ไมตองกลัววาภาพยนตรที่สรางขึ้นมานั้นจะ "เจง" เพราะวัยรุน ซึ่งเปนชวงอายุที่จายเงินงายที่สุด ไดเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติตอภาพ
ยนตรโดยหันไปสนใจเรื่องรายละเอียดของภาพยนตรเนื้อหา เทคนิคการถายทํา แทนการพุงเปาไปที่ตัวผูแสดงหรือไปดูหนังเพื่อใหไดเห็น
หนาดาราเพียงอยางเดียว
ภาพยนตรเรื่อง "สุริโยไท" จึงเปนเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขประตูการยอมรับภาพยนตรไทยจากกลุมผูชมที่เปนวัยรุน แตก็
ตองขึ้นอยูกับผูสรางภาพยนตรเรื่องตอ ๆ ไปดวยวาจะรักษามาตรฐานไวไดหรือไม หากคนสรางภาพยนตรสามารถรักษามาตรฐานภาพ
ยนตรไทยไวไดแลว การที่ภาพยนตรไทยจะกาวไปสูเวทีโลกก็ไมใชเรื่องยาก อนึ่ง เมื่อภายนตรเรื่อง "สุริโยไท" เขาฉายในวันที่ 17 ส.ค. 2544
นั้นยอดจําหนายตั๋วเฉพาะวันแรงพุงสูงถึง 40 ลานบาท และในวันหยุดเสาร - อาทิตยมีผูจองตั๋วชมภาพยนตรลวงหนาเต็มแทบทุกรอบ
(อาทิตยวิเคราะหรายวัน 14,210844)
1.4.2 คายเทปหั่นราคาซีดีสูของเถื่อน
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการ รวมกับนายอภิรักษ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บ. แกรมมี่ เอ็นเตอรเทน
เมนท จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ตั้งแตวันที่ 21 ส.ค. 2544 ทางแกรมมี่จะปรับโครงสรางราคาจําหนายแผนซีดีเพลงไทยดวยการลดราคาลง
เหลือแผนละ 155 บาททุกประเภทเพลง จากราคาเดิม 290 บาท (ราคาปก) เทากับลดลงประมาณ 50 % ซึ่งในชวงแรกของการลดราคาจะ
ทําใหรายไดจากการจําหนายแผนซีดีเพลงหายไปประมาณ 300 ลานบาท แตทางบริษัทก็เชื่อมั่นวาในอนาคตรายไดจากการจําหนายแผนซี
ดีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 - 40% หรือคิดเปนรายได 1,000 ลานบาทภายในปแรก เนื่องจากราคาจําหนายของสินคาลิขสิทธิ์จะทําใหตลาดลูก
คายอมรับได เพราะราคาตางกันกับซีดีเถื่อนไมมากนัก ซึ่งนโยบายดังกลาวเปนการสนับสนุนมาตรการปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ภาครัฐ ที่ใชมาตรการทางกฎหมาย สวนแกรมมี่ในฐานะภาคเอกชนรายใหญในตลาดเพลงเมืองไทยไดใชมาตรการทางการคา รวมทั้ง
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียงไทย (Thai Recording Industry Association) หรือ TRIA ก็รวมมือที่จะรณรงคใหผูบริโภคซื้อสินคาที่ถูก
ตองตามลิขสิทธิ์ดวยการโฆษณา และประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม (กรุงเทพธุรกิจ 160844)
ทางดานนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการผูจัดการ บ. อาร เอส โปรโมชั่น 1992 เปดเผยวา ทางบริษัทไดมีการปรับลดราคาซีดี
เพลงและวีซีดีอัลบั้มใหมเพื่อสูกับแก็งซีดีเถื่อนที่กอบปขายกันเกลื่อนทองตลาด ซึ่งการปรับราคาซีดีครั้งนี้ถือเปนการปรับฐานราคาซีดีและวีซี
ดีครั้งใหญของอุตสาหกรรม เพื่อแกปญหาซีดีเถื่อน คาดวาการปรับลดราคาซีดีเพลงลงจะทําใหบริษัทมียอดการขายซีดีเพลงเพิ่มขึ้น เพราะ
เชื่อวาผูบริโภคที่ซื้อซีดีเพลงเถื่อนจะหันมาซื้อซีดีเพลงลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายมากขึ้น เพราะมีระดับราคาใกลเคียงกัน ดูจากเพียง 1 วันที่วาง
จําหนายอัลบั้มใหมของฟอรด สพชัย ไกรยูรเสน นั้นมียอดการขายดีกวา 100% ทันที (ไทยรัฐ 170844)

2. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนา
2.1.1 "พระสังฆราช" ให กรมการศาสนาอยูในความไมประมาท กรณีขาวพุทธถูกรังแก - ใหจบสิ้นไปจากไทย
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2544 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปดงานวันคลายวันสถาปนากรมการ
ศาสนาครบ 60 ป ที่กรมการศาสนา ก.ศึกษาธิการ และไดพระราชทานพระวรธรรมคติตอนหนึ่งวา "กรมการศาสนามีความสําคัญเปนพิเศษ
เพราะพระพุทธศาสนาอยูในอํานาจบริหารของบรรดาผูใหญในกรมการศาสนายิ่งยามนี้รูกันดีวา มีความวุนวายเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับพระ
พุทธศาสนา จนถึงกับมีการตระหนกตกใจกันวา พระพุทธศาสนากําลังจะถูกรังแกใหจบสิ้นไปจากแผนดินไทยเรานี้ กรมการศาสนายอม
ทราบดีอยูแลวและยอมไมประมาทอยูแลวขาวรํ่าลือจะจริงเท็จเพียงใดไมสําคัญ สําคัญที่ตองตั้งอยูในความไมประมาท เทินทูนรักษาพระ
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พุทธศาสนาใหจริง ใหเต็มสติปญญาความสามารถเพื่อตัวเองของทุกคนยิ่งกวาเพื่อผูใดหรือเพื่ออะไรอื่น พระพุทธศาสนาเปนคุณยิ่งใหญแก
ทุกชีวิตขอใหเขาใจและมั่นใจในความจริงนี้ อยาลังเลสงสัย ทุกวันนี้เปนที่นาเสียใจยิ่งนักที่พระธรรมคําสั่งสอนในสมเด็จพระบรมศาสดาสัม
มาสัมพุทธเจาถูกละเลยจนเกือบจะพากันไมรูศีล ไมรูธรรม การทําบุญกุศลใหถึงพรอมและการชําระจิตใจของตนใหผองใส นี่คือหัวใจที่
สําคัญยิ่งกวาหัวใจของเราทุกคน
ทางดานนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาธิการ ไดกลาวถึงความคืบหนารางพ.ร.บ.สงฆวา ขณะนี้กรรมการมหาเถรสมาคม
(มส.) ไดเสนอรางมายัง ก.ศึกษาธิการแลว คาดวาจะมีการหารือในวันที่ 27 ส.ค. 2544 ระหวางคณะทํางานพิจารณารางพ.ร.บ.สงฆกับคณะ
กรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง เพื่อปรับกฎหมายใหสอดคลองกับขอเสนอของ มส.
คาดวาจะหารือกันประมาณ 2 ครั้งก็สามารถเสนอไปยังครม.ได พรอมทั้งประสานไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับใหสอดคลองกันดวย
(สยามรัฐ, มติชน 210844)

3. การทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการทุจริตคอรรัปชัน
3.1.1 ส.ว. ฟตวางระบบงานชูกลุมตานคอรรัปชันมีชื่อครบกอนลงมือ
นพ. นิรันดร พิทักษวัชระ ส.ว.อุบลราชธานี ในฐานะผูประสานงานเครือขายประชาชนตานการคอรรัปชันรวมกับสมาชิกวุฒิสภา
กลาววา ที่ประชุมไดขอสรุปจากการสัมมนาในประเด็นที่สําคัญคือ กระบวนการเชื่อมโยงในการตานการทุจริตคอรรัปชั่นจะตองประสานกับ
เครือขายตาง ๆ ของประชาชน องคกรอิสระ โดยทําอยางเปนระบบ ตองมีการผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมเพื่อรองรับตามมาตรา 303 และ
170 จะตองมีการเขาชื่อกัน 50,000 รายชื่อ โดยจัดทําอยางเปนระบบในการเตรียมรายชื่อใหกระจายไปทั่วทุกจังหวัด แตละจังหวัดตองมีราย
ชื่ออยางนอย 2,000 รายชื่อ ตองมีการตรวจสอบประวัติและหลักฐานใหเรียบรอย นอกจากนี้ ยังมีคณะทํางานติดตามในเรื่องของกฎหมาย
เพราะการทุจริตจะตองโยงถึงกฎหมาย หรือเปนชองโหวที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน คณะทํางานจะรวบรวมและเสนอใหมีการแกไข และจะ
ตองมีคณะทํางานในการรณรงคใหประชาชนไดเขาใจถึงกระบวนการคอรรัปชัน รวมถึงมาตรการใหความปลอดภัยกับผูที่มีสวนรวม ที่ผาน
มามักจะมีการสังหารหรือขัดขวางแกนนําทั้งนี้จะตองประสานกับสถาบันวิชาการ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย เพื่ออาศัยขอ
มูลความรูพื้นฐานสรางความเขาใจใหชัดเจนขึ้น และสิ่งที่สําคัญจะตองสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นกับประชาชนวาตองมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง (สยามรัฐ 210844)

4. ปญหายาเสพติด
4.1 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
4.1.1 ปรับภารกิจ " กอ.รมน." ยุคใหม สรางชุมชนเขมแข็งพื้นที่สีแดง
พ.ท.สุวรรณ เฉิดฉาย ผูแทนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 2 กลาวในการบรรยายสรุปแนวทางแก
ไขปญหายาเสพติดของ กอ.รมน. ภาค 2 วา ที่สําคัญคือ กลยุทธในการดําเนินการตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดโดยความรวมมือของ
ประชาชน ซึ่งมีการจัดตั้งชุมชนเขมแข็งตานยาเสพติดขึ้น รวมทั้งการแกไขปญหายาเสพติดในยุคใหมตองทําเปนองครวมไมแยกสวนอีกตอ
ไป ทั้งนี้ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการแกไขปญหายาเสพติดคือ ความหวาดระแวงเจาหนาที่ของรัฐ ผูนําหมูบานหรือเจาหนาที่ของรัฐไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดเสียเอง ประชาชนที่จะเขารวมแกไขเกรงไมไดรับความปลอดภัย
จากการติดตามประเมินผลการดําเนินการเห็นวาการแกไขปญหายาเสพติดที่ไดผลที่สุดคือ การสรางชุมชนเขมแข็ง สวนวิธีการ
แกไขปญหาโดยใชความเด็ดขาดหรือการใชวิธีการใหสังคมลงโทษกันเอง ไมเกิดผลดีเทากับวิธีการใหอภัยทางสังคม ซึ่งเปนที่มาของแนว
ทางการแกไขปญหายาเสพติดของ กอ.รมน. ในการปราบปรามยาเสพติดดวยวิธีการสรางชุมชนเขมแข็งในพื้นที่ที่ถูกมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่เปนอันตราย ทั้งนี้ แนวทางการจัดตั้งชุมชนเขมแข็งของกอ.รมน. ภาค 2 ไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบของการ
ปองกันปญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดตามแนวทางการใชพลังแผนดิน ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายก ฯ
ลงนามในคําสั่งเมื่อเดือน ก.ค. 2544 (ผูจัดการ 170844)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(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
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแ ปลหนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี่ 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. นางสุภกานต รัตนาพันธุ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณทิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยทํางานเปน
นักเขียนหนังสือวิชาการใหกับบริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด กองบรรณาธิการ
วารสารชัยพฤกษวิทยาศาสตร นักวิชาการสํานักพิมพสวัสดี จํากัด ผูชวยประสานงานรองกรรมการผูจัดการ บริษัทตนออ-แกรมมี่
จํากัด และมูลนิธิโลกสีเขียว
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 ว ยวิจยั 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
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

