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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล วิเคราะห และสังเคราะห เหตุการณและแนวโนมดาน
ตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนธันวาคม 2543 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของโครง
การขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 จนปจจุบัน ตามหนังสือสัญญาใหทุนเลขที่ RDG
01/0004/2543
ทานทีส่ นใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต ขอเชิญที่เว็บไซตของ สกว. ชื่อ
http://www.trf.or.th/ttmp/index.htm

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

--------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 มกราคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
ธันวาคม 2543
----------------------------------

หาขาวใหญรอบป 2543 : ผลกระทบตอแนวโนมโลกและสังคมไทย
จากการติดตามประมวลวิเคราะหสังเคราะหขาวสารเหตุการณและแนวโนมประเทศไทยในรอบป 2543 พบวา
มีขาวและเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอแนวโนมสังคมไทยและของโลก 5 ขาวใหญดวยกันดังนี้
1. คณะนักวิชาการซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคมไทย ประกาศยุทธศาสตรแกวิกฤติชาติ โดยนอก
จากการประกาศครั้งนี้แลว ยังมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแถลงยุทธศาสตรแกวิกฤติชาติเปนสวนบุคคลอีกหลายคน คํา
ประกาศเหลานี้มีเนื้อหาตรงกันอยู ไดแก การเสนอใหประเทศเดินในหนทางที่เปนตัวของตัวเอง พึ่งตนเอง ระมัดระวังใน
การผูกพันกับตลาดโลกซึ่งตกอยูในการควบคุมของบรรษัทขามชาติ ดําเนินการปฏิรูปการเมืองการปกครองและบริการ
สังคมที่จําเปนอยางเรงดวน แกปญหารุนแรงที่คุกคามความมั่นคงของประเทศเฉพาะหนา ไดแกความยากจน การทุจริต
คอรรัปชัน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม และการแพรระบาดของยาเสพติด
การประกาศในครั้งนี้ เมื่อนับรวมเขากับการเคลื่อนไหวของคณะนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของ
องคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และองคกรประชาชนหลายแหงกอนหนานั้น ไดแสดงใหเห็นวา สิ่งที่เรียกวา “การเมือง
ภาคประชาชน” ไดกาวขึ้นมาถึงขั้นที่มีบทบาทอันไมอาจปฏิเสธไดบนสังเวียนการเมืองไทยแลว คาดวาในป 2544 พลัง
การเมืองภาคนี้นาจะมีบทบาทเดนและมีความเขมแข็งขึ้น โดยมีบทบาทสําคัญ ไดแก การเปนกลุมกดดันและพลังตรวจ
สอบทางสังคมตอชนชั้นนําและฝายบริหาร การเปนกลุมเรียกรองตอสูเพื่อสิทธิผลประโยชนของประชาชนรากหญา และ
การเสนอแนวทางและนโยบายทางเลือกแกสังคม
อยางไรก็ตาม การที่พลังการเมืองภาคประชาชนจะเติบโตมีบทบาทเขมแข็งขึ้นไดนั้น จําตองเอาชนะปญหา
และอุปสรรคบางประการ ไดแก 1) การรวมตัวหรือประสานรวมมือปฏิบัติการกันมากขึ้น ซึ่งหมายถึงวาตองมีเอกภาพ
ทางความคิดและแนวทางนโยบายในระดับหนึ่ง 2) แสวงหาแนวรวมเชนจากสื่อมวลชน ชนชั้นกลาง 3) การตอสูกับแนว
ทางการเมืองหลัก ซึ่งยังคงมีอํานาจและอิทธิพลสูงอยู เพื่อใหเกิดการยอมรับแนวทางการเมืองภาคประชาชนมากขึ้น ดัง
นั้นการเมืองในป 2544 จึงมีแนวโนมที่จะเกิดศึกหลายเสาขึ้น ควรเตรียมรับมือกับสถานการณที่สับสนวุนวายซึ่งเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับทุกสังคมที่จะเปลี่ยนผานไปสูคุณภาพใหม
2. ปแหงการเลือกตั้งที่ชุลมุนภายใตการตรวจสอบ ป 2543 นี้กลาวกันวาเปนปแหงการเลือกตั้ง เนื่องจาก
มีการเลือกตั้งในหลายระดับตั้งแตตนปจนถึงปลายป รวมทั้งการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 มกราคม 2544 ซึ่งการตอสูสวน
ใหญก็ยังอยูในป 2543 การเลือกตั้งเหลานี้มีลักษณะเดนคือ 1) ยังคงมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงอยางกวางขวาง 2) ยัง
คงมีการเลนเกมทางการเมืองอยางสูงและสลับซับซอนรวมทั้งจากกลุมผูมีอํานาจอยูเบื้องหลัง 3) เกิดการชุลมุนภายใต
การตรวจสอบ เชนกรณีการแจก “ใบเหลือง” และ “ใบแดง” จนเกิดความลาชาในการประกาศผล และคาดวาการเลือก
ตั้งทั่วไปในตนเดือนมกราคมหนาก็อาจเกิดปญหาในทํานองคลายกัน
ไปจนถึงเรื่องการตรวจสอบทรัพยสินซึ่งมีผล
กระทบสูงมากตอผลการเลือกตั้งและผูที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ลักษณะดังกลาวทําใหคาดหมายไดวาการปฏิรูปทางการเมืองคงตองใชเวลา ไมใชสําเร็จไดในเร็ววัน ทั้งนี้ถือ
เปนลักษณะรวมของประเทศกํ าลังพัฒนาประการหนึ่งก็คือมีความไมมั่นคงและไมแนนอนทางการเมืองคอนขางสูง
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ความลาชานี้อาจทําใหเกิดความไมแนนอนทางการเมืองไดหลายรูปและหลายระดับ ทางออกที่ถูกตองนาจะอยูที่มุง
ดําเนินการปฏิรูปทางการเมืองตอไปอยางมีจังหวะกาวและอยางเร็ว
3. เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ชะลอตัวเปนประวัติการณโดยมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดในรอบ
หลายปที่ผานมา ตลาดหุนนาสแด็กซึ่งถือวาเปนตัวแทนของเศรษฐกิจใหมนั้น หลังจากดัชนีพุงขึ้นสูงเปนประวัติการณ
เกิน 5 พันจุดในเดือนมีนาคมแลว จากนั้นก็เริ่มทรุดตัวจนกระทั่งมาอยูที่ประมาณ 2,500 จุดในเดือนธันวาคมนี้ การคาด
คะเนที่มีมาตั้งแตปลายป 2542 วาเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัว ก็ไดปรากฏเปนจริง เหลือเพียงแตวาการชะลอตัวนี้จะเปน
เพียงเล็กนอยหรือชะลอตัวมากถึงขั้นสูภาวะถดถอย และภาวะชะลอตัวนี้จะยาวนานเพียงใดเทานั้น ซึ่งมีความเปนไปได
สูงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวอยางแรงเนื่องจากมีอัตราเติบโตสูงอยางตอเนื่องมาหลายป
เขาขั้นที่เรียกวาเปน
เศรษฐกิจฟองสบู แตนักเศรษฐศาสตรสหรัฐหลายคนยังเห็นวา ถึงชะลอตัวแรงแตก็คงฟนตัวไดเร็ว เนื่องจากพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจสหรัฐในหลายดาน เชนความรูทางเทคโนโลยี การจัดการดานการเงินการคลัง ความสามารถในการบริหารและ
จิตใจการเปนนักลงทุน ภาวะการมีงานทํา ฐานะการคลังของประเทศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ คอนขางแข็งแกรง
เมื่อเทียบกับประเทศอํานาจเศรษฐกิจอื่น ไมวาจะเปนกลุมประเทศยุโรปตะวันตก หรือญี่ปุน
เห็นพองกันวาการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเปนเหมือนหัวรถจักรของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ยอมสงผล
กระทบอยางสูงไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม ซึ่งไดเผชิญกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ยังมีความออนแอ
เปราะบางอยูมาก อันที่จริงแลวเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ยกเวนจีน) และตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศ
ไทย หากวัดจากดัชนีตลาดหลักทรัพยก็ถือวาทําไดไมดีนัก จากเหตุการณเหลานี้แสดงวาในป 2544 ประเทศไทยนาจะ
ตองเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เลวรายกวาในป 2543 เอาไว
4. ความสําเร็จในโครงการจีโนมมนุษย โครงการจีโนมมนุษยซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะศึกษายีน (Gene) ทั้ง
หมดของมนุษย ไดประสบความสําเร็จขั้นตนกอนเวลาที่กําหนด ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากการเขารวมโครงการของบริษัท
เอกชน จนเกิดการแขงขันและการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนขึ้น ความสําเร็จกอนเวลานี้แสดงวา 1) ความรูที่
ไดจากโครงการนี้สามารถสรางผลประโยชนไดอยางมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารสําหรับประเทศอุตสาหกรรม
ดังนั้นจึงไดมีการระดมกําลังทรัพยากรจํานวนมากมาใชในการนี้ 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขาวสารที่เปนไปอยาง
ทับทวีชวยรนเวลาการศึกษาเรื่องนี้อยางมาก ความสําเร็จกอนเวลานี้ยังแสดงวาการที่มนุษยจะกาวสูโลกแหงเทคโนโลยี
ใหมอาจเกิดขึ้นเร็วกวาที่คาด ที่สําคัญไดแกเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรโมเลกุล และเทคโนโลยีดาน
หุนยนต (Genetic Engineering , Nano-technology, Robot – GNR) ซึ่งจะทําใหสามารถสรางชีวิตประดิษฐ หุนยนตที่
คลายมนุษย หรือมนุษยที่มีอวัยวะแบบหุนยนต ซึ่งจะเปลี่ยนสังคมมนุษยใหผิดไปจากเดิมมาก วิศวกรคอมพิวเตอรบาง
คนเห็นวามันอาจเกิดขึ้นไดใน 20-30 ปขางหนา แตสังคมใหมที่เกิดขึ้นอาจไมสวยงามและสะดวกสบายอยางที่คาดฝน
หากอาจกลับกลายเปนสังคมทาสแบบใหม ที่คนมีความรูเลิศเพียงหยิบมือเดียวปกครองผูดอยความรูกวาทั้งโลก หรือ
กระทั่งนําไปสูการสูญพันธุของมนุษยได เห็นไดวาเมื่อมนุษยมีอํานาจทางความรูเพิ่มขึ้นก็ตองการจริยธรรมใหมที่มีความ
เขมงวดมากขึ้นดวย ในระยะใกลนี้จริยธรรมทางวิทยาศาสตรนาจะเปนปญหาสําคัญ ควบคูกับจริยธรรมทางการคาและ
การประกอบธุรกิจ
5. การประชุมวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศลมเหลว การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือที่เรียก
กันทั่วไปวาปญหาโลกรอนอาจกลาวไดวาเปนโลกาภิวัตนของปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบรุน
แรงและกวางไกลทั่วโลก ในดานตางๆ ตั้งแตการเกษตร ความวิปริตทางลมฟาอากาศ จนถึงการแพทยและสาธารณสุข
ดังนั้นจึงมีการคาดหวังวาจะไดรับการรวมมืออยางดีจากทั่วโลกเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นแลวในกรณีลดเลิกการใชสารซี
เอฟซี แตการประชุมเพื่อแกปญหานี้ ที่จัดขึ้นที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา กลับ
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ลมเหลวไมเปนทา มีความขัดแยงกันระหวางกลุมยุโรปตะวันตกที่ตองการใหลดการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพซึ่งเปน
สาเหตุใหญประการหนึ่งที่กอปญหาโลกรอน ขณะที่สหรัฐซึ่งเปนประเทศที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดนี้มากที่สุดไมเห็น
ดวย และเสนอใหใชมาตรการอื่น เชนการปลูกปา เพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซดจากชั้นบรรยากาศ
ความลมเหลวของการประชุมแกปญหาโลกรอนนี้แสดงวา
เมื่อถึงคราวตองเลือกระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมแลว ขางการเติบโตทางเศรษฐกิจมักไดรับชัยชนะ ซึ่งจะทําใหความรุนแรง
จากปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมเปนพิษยิ่งรุนแรงขึ้น
ขาวและเหตุการณสําคัญ 5 เรื่องดังกลาว ลวนแสดงถึงแนวโนมที่จะตองเพิ่มความระมัดระวัง การตั้งสติ การ
อดทน ความเพียรพยายามและการทํางานหนักมากขึ้นในป พ.ศ.2544 ความอดทนและการเปดใจกวางจะชวยแปร
วิกฤติเปนโอกาส และลดทอนการแปรโอกาสเปนวิกฤติลง
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ประมวล สถานการณและแนวโนมประเทศไทย
ธันวาคม 2543
--------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 ผูว า การแบงกชาติปราศรัยทางทีวีครั้งแรก รายงานสถานภาพเศรษฐกิจ และเสนอสรางวาระแหงชาติเพื่อปลด
เปลื้องภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2543 นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดใหผูวาการฯ กลาวรายงานตอ
สาธารณชนถายทอดสดทางสถานีโทรทัศน ในหัวขอเรื่อง "เศรษฐกิจการเงินไทย: ธนาคารแหงประเทศไทย รายงานสาธารณะ" พรอมดวยผู
บริหารสถาบันการเงินกวา 40 คน มารวมรับฟง
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. กลาววาในป 2543 นี้ เศรษฐกิจของไทยยังขยายตัว แตตํ่ากวาที่เคยคาดการณไวกอน
หนานี้ เพราะเศรษฐกิจยังไมไดฟนตัวในวงกวาง มีความเปราะบาง โดยเฉพาะในครึ่งปหลังมีผลจากราคานํ้ามัน ความเชื่อมั่นของผูบริโภค
และธุรกิจลดลง ทําใหกําลังซื้อของประชาชนและการใชจายภายในชะลอตัว การฟนตัวไดอาศัยภาคการสงออกเปนหลัก ทําใหอุตสาหกรรม
ที่พึ่งตลาดนอกขยายตัว 22% โดยสงออกมากที่สุดในกลุมไฮเทคที่สูงขึ้น 30% ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศหดตัว
7.5% อุตสาหกรรมสงออกบางประเภท ยังไมมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆ ของประเทศมากนัก และมีการใชวัตถุดิบนําเขาจากตาง
ประเทศสูง สินคาออกที่ขยายตัวไดดีเหลานี้ จึงไมสามารถดึงใหเศรษฐกิจโดยรวมฟนตัวไดมากนัก นอกจากนั้น การนําเขาที่ไดรับผลกระทบ
จากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ทําใหการเกินดุลการคาลดลงเหลือ 4,600 ลานเหรียญ ประกอบกับคาเงินของไทย รวมทั้งของประเทศเพื่อนบาน
หลายแหงถูกกดดันใหออนลงจากความผันผวนของระบบการเงินโลก เมื่อเทียบกับสกุลหลัก ทําใหกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนใน
ประเทศ แตโดยรวมแลว ฐานะการเงินระหวางประเทศของไทยดีขึ้นมาก และหนี้ตางประเทศลดลงถึง 11,700 พันลานเหรียญ ในชวง 9
เดือนแรกของปนี้ ขณะที่เงินสํารองอยูที่ประมาณ 32,500 ลานเหรียญ สูงกวาภาระหนี้ระยะสั้นถึง 2 เทา
ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังไดกลาวถึงผลงานการแกไขปญหาสถาบันการเงินวา แมปนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวไดไมมาก แตก็มีความคืบ
หนาหลายดาน เชน ฐานะโดยรวมของธนาคารพาณิชยในประเทศดีขึ้นมาก หลายแหงเริ่มหากําไรได สวนตางดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยก็
ปรับตัวดีขึ้น อยูระดับ 1.57%ในไตรมาสที่ 3 ดานภาระหนี้สินของสถาบันการเงินก็ลดลงมาก กวา 78% ของหนี้ตางประเทศของภาคธนาคาร
เปนหนี้ที่กูยืมใหม หลังเดือนกรกฎาคม 2540 แสดงวาการกูยืมของธนาคารไทยจากตางประเทศไมมีปญหา ดานกันสํารอง คาดวาสถาบัน
การเงินทุกแหง จะสามารสํารองไดครบถวน 100% ภายในสิ้นปนี้ ตามเกณฑที่ธปท.กําหนด ปญหาหนี้ NPL จากเดิมที่เคยสูงระดับ 47.7%
ของสินเชื่อรวม ณ ต.ค.ไดลดลงเหลือ 22.5% ของสินเชื่อรวม ในสวนภาคสถาบันการเงินที่ทางการเขาแทรกแซงกิจการนั้น ทางการไดดําเนิน
การจําหนายหุนธนาคารพาณิชย ที่ถูกแทรกแซงสําเร็จไปแลว 2 แหง ขณะนี้อยูระหวางหาผูรวมทุนใหอีก 2 ธนาคารคาดวาจะเสร็จในปหนา
สวนภาระกองทุนฟนฟูฯขณะนี้ การแกไขมีแนวทางที่ชัดเจนแลว คือ กระทรวงการคลังจะดําเนินการคํ้าประกันเงินกูของกองทุนฯโดยตัวเลข
เบื้องตนที่ประเมินไวขณะนี้ 880,000 ลานบาท นอกจากนั้น ม.ร.ว. จัตุมงคลไดคาดการณภาวะเศรษฐกิจป 2544 วาจะขยายตัวประมาณ
4% โดยในชวงครึ่งปแรกเศรษฐกิจจะทรงตัว แตในครึ่งปหลังหากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมีความชัดเจน การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจะมีแนวโนมดีขึ้น
นอกจากนั้น ม.ร.ว. จัตุมงคล ยังไดกลาวถึงประเด็นที่ควรจับตามอง 4 เรื่อง และแนวทางเบื้องตนในการแกปญหาเศรษฐกิจ 3
ประการ กลาวคือ 4 ประเด็นที่ตองจับตามองคือ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 2) การฟนตัวของอํานาจซื้อของประชาชน 3)
บทบาทดานการคลัง รัฐตองรักษาความสมดุลระหวางการกระตุนเศรษฐกิจและเสถียรภาพของฐานะ การคลังในระยะยาว 4) การดําเนิน
นโยบายการเงิน ซึ่งยังตองอาศัยอัตราดอกเบี้ยตํ่าตอไปอีกระยะหนึ่ง สวนแนวทางเบื้องตนในการแกปญหา 3 เรื่องคือ 1) ไทยจําเปนตอง
พัฒนาอุตสาหกรรมใหทันสมัย ไมลาหลังประเทศอื่น 2) ตองสรางวาระแหงชาติขึ้นมาใหมีขอกําหนดและบังคับใชหลักธรรมาภิบาลอยาง
กวางขวาง เพื่อสรางความมีเอกภาพในดานการบริหารและการปกครองทั้งในภาคราชการและเอกชน 3) ตองวางแนวทางโครงสรางการเงิน
ของประเทศ ใหมีการพัฒนาอยางสมดุล (ผูจัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 281243)
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1.1.2 สภาพัฒนฯระบุ จีดีพีไตรมาส 3-4 ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง คาดแนวโนมภาวะเศรษฐกิจป 44 ขยายตัว4-4.5%
ซึง่ "ศุภชัย" ชี้อาจทําใหไทยประสบปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได
นายสรรเสริญ วงศชะอุม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน แถลงภาวะ
เศรษฐกิจ จากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2543 พบวา ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันป
ที่แลวเพียง 2.6% ตํ่ากวาการขยายตัว 6.3% ในไตรมาสที่แลว โดยเปนผลมาจากความตองการในประเทศชะลอลง ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามัน ภาวะนํ้าทวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาพืชผลตกตํ่า ความซบเซาของตลาดหลักทรัพย และความไม
แนนอนทางการเมือง ตลอดจนคาเงินบาทที่ออนตัวตอเนื่องไดไปกดดันเงินเฟอเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมชวง 9 เดือนของป 2543 เศรษฐกิจขยาย
ตัวจากระยะเดียวกันของปที่แลว 4.7%
สําหรับไตรมาสที่ 4/2543 คาดวาเศรษฐกิจยังคงขยายตัวเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว แตเปนแนวโนมขยายตัวที่ชะลอตัวลง
อยางตอเนื่องจากไตรมาสที่ 3 โดยการสงออกยังเปนตัวสนับสนุนใหมีความตองการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้น ขณะที่การใชจายเพื่อการอุปโภค
และบริโภคภาคเอกชนยังคงเปราะบาง ทําใหคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจตลอดทั้งป 2543วาจะขยายตัว 4.5% ซึ่งเปนการปรับลดประมาณ
การการขยายตัวของเศรษฐกิจจาก 5% ที่คาดไวเดิมเนื่องจาก 1. มีการปรับฐานตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีในครึ่งปแรกจาก 5.9% เปน
5.7% 2. ไดปรับสมมติฐานราคานํ้ามันดิบ (โอมาน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 27 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล เปน 28 ดอลลารสหรัฐ/ บารเรล 3. ภาวะ
ชะงักงันของการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะการทองเที่ยวจากกรณีนํ้าทวมภาคใต 4. การสงออกขยายตัวสูงกวาประมาณการเดิม ขณะที่การนํา
เขาเพิ่มขึ้นรวดเร็วกวาการสงออก
นายสรรเสริญยังกลาววา แนวโนมภาวะเศรษฐกิจป 2544 นั้น คาดวาจะขยายตัว 4-4.5% ชะลอลงกวาป 2543 จะมีลักษณะพึ่ง
พาอุปสงคภายในมากขึ้น แรงกดดันราคานํ้ามันตอตนทุนการผลิตจะปรากฏชัดขึ้นและคาดเงินเฟออยูในระดับ 2.6% การลงทุนเอกชนขยาย
ตัว 9.4% สวนการสงออกจะขยายตัวชาลงกวาในป 2543 โดยคาดวาจะมีมูลคา 74.3 พันลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% ขณะที่การนําเขามี
มูลคา 70.9 พันลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.5% ทําใหเกินดุลการคา 3.4 พันลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากการเกินดุล 5.2 พันลาน
ดอลลารสหรัฐในป 2543 เมื่อรวมกับการเกินดุลบริการและบริจาคประมาณ 2.1 พันลานดอลลารสหรัฐ ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
4.2% ของจีดีพี ลดลงจาก 6.7% ในป 2543 โดยเงื่อนไขที่เปนขอจํากัดตอการขยายตัวเศรษฐกิจประกอบดวย 1. การชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจโลกที่จะขยายตัว 4.2% ตํ่ากวา 4.7% ในป 2543 2. ราคานํ้ามันในครึ่งปแรกของป 2544 จะอยูในระดับสูง 3. ยังไมมีแนวโนมวา
ตลาดหลักทรัพยจะปรับตัวขึ้นไดมาก แตคาดวาสถาบันการเงินจะเปนปกติมากขึ้น 4. ภาวะชะลอตัว เนื่องจากปจจัยทางการเมือง สวน
ปจจัยบวกจะประกอบดวย 1. เงินเฟออยูในระดับตํ่า 2. แนวโนมดอกเบี้ยยังอยูระดับตํ่า 3. การปรับโครงสรางหนี้คืบหนามากขึ้น 4. ราคาพืช
ผลปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม สศช.ชี้วาการขยายตัวเศรษฐกิจในป 2544 จะสูงกวานี้หากการสงออกขยายตัวได 11% ตามเปาหมายของ
กระทรวงพาณิชย ซึ่งจะมีผลตอเนื่องจากการลงทุนและการอุปโภคบริโภค ของภาคเอกชนดวย
เลขาธิการ สศช.ยังไดฝากนโยบายเศรษฐกิจของป 2544 ใหรัฐบาลชุดใหมที่จะเขามาบริหารไมวาจะมาจากพรรคการเมืองใด จะ
ตองใหความสําคัญกับ 6 ประเด็น ตอไปนี้ 1. เรงรัดแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 2. มาตรการกระตุนการลงทุนภาคเอกชน 3. สนับสนุน
การสงออกโดยเรงสรางตลาดใหมรักษาตลาดเกา 4. กระตุนจิตสํานึกและรณรงค ใหลดการใชจายสินคาฟุมเฟอย ที่นําเขาจากตางประเทศ
5. รณรงคการประหยัดการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพอยางจริงจังตอเนื่อง และ 6. รักษาวินัยการคลัง เพื่อแกไขปญหาหนี้สาธารณะ
(ไทยรัฐ 191243)
อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา หากอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในป 2544 ขยายตัวไมถึง 4.5% ประเทศไทยอาจประสบปญหาในเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เนื่องจากรายได
ที่เปนเงินตราตางประเทศจะไมเพียงพอกับรายจายคาซื้อสินคานําเขา โดยเฉพาะรายจายการนําเขานํ้ามันที่มีภาระตนทุนเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา
ตัว ฉะนั้นในชวงเวลานี้รัฐบาลจําเปนตองสงเสริมการสงออกอยางสุดความสามารถ เพื่อรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับ
5% หรือไมตํ่ากวา 4.5% และเพื่อรักษาไวซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว รวมทั้งผลักดันใหมีการออกมาตรการรองรับการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดในอีก 2-3 ปขางหนา (ไทยโพสต 261243)
1.1.3 แบงกชาติปรับเปาเศรษฐกิจปนี้ เหลือโตแค 3-4% จากเดิม 4-4.5% เนือ่ งจากดัชนีชี้นําในแบบจําลองเศรษฐกิจ
เปลี่ยน
รายงานกลาววา ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา เศรษฐกิจไทยในป 2543 คาดวา
จะขยายตัวลดลงเหลือประมาณ 3-4% จากเดิมที่ประมาณการไว 4-4.5% เนื่องจากปจจัยชี้นําในแบบจําลองเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางที่ชะลอลงทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคการผลิตและกอสรางที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดตํ่าลง เนื่องจากในชวงไตรมาสที่สอง ภาคอุต
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สาหกรรมมีการผลิตสินคาเกินความตองการจํานวนมาก ประกอบกับประชาชนขาดความเชื่อมั่น เพราะใกลชวงเลือกตั้งจึงลดการอุปโภค
บริโภค ผูวา ธปท. ระบุวา ไดปรับแบบโมเดลใหมโดยปรับลดตัวเลขสินคาคงคลังลงครึ่งหนึ่ง ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจปนี้เติบโตตํ่า
ลงกวาที่คาดไว ทําใหในไตรมาส 4 เศรษฐกิจจะขยายตัวตํ่าลงดวยในระดับ 3-4% (ไทยโพสต 211243)
1.1.4 อัตราเงินเฟอเดือน พ.ย. สูงขึ้น คาดเงินเฟอปหนาอยูที่ระดับรอยละ 2-2.5
จากการแถลงของนายพิศิษฐ เศรษฐวงศ อธิบดีกรมการคาภายใน เกี่ยวกับอัตราเงินเฟอวา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (เงินเฟอ)
ประจําเดือนพ.ย. 2543 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2543 สูงขึ้นรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. 2542 สูงขึ้นรอยละ 1.7 และเมื่อรวมอัตรา
เงินเฟอเฉลี่ย 11 เดือนของป 2543 (ม.ค.-พ.ย.) เทียบกับชวงเดียวกันของป 2542 สูงขึ้นรอยละ 1.6
สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานของประเทศในเดือนพ.ย.ที่คํานวณจากรายการสินคาและบริการ 185 รายการ โดยหักรายการ
สินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงานจํานวน 85 รายการซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของสัดสวนคาใชจายทั้งหมดออกไปเทียบกับ
เดือน ต.ค. 2543 สูงขึ้น รอยละ 0.1 เทียบกับเดือนพ.ย. 2542 สูงขึ้นรอยละ 0.7 และเฉลี่ย 11 เดือนสูงขึ้นรอยละ 0.7
นายพิศิษฐกลาววา การที่เงินเฟอเดือนพ.ย. 2543 สูงขึ้นจากเดือน ต.ค. 2543 รอยละ 0.2 นั้นเปนเพราะ การสูงขึ้นของดัชนีราคา
สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 0.1 และสินคาหมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 0.2
นายพิศิษฐยังคาดวา กําลังซื้อภาคประชาชนในปหนาที่อาจจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายของแตละพรรคการเมืองมีจุดประสงคที่
จะเพิ่มกําลังซื้อภาคการเกษตร ซึ่งถือเปนภาคที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยในปหนาคาดวาอัตราเงินเฟอนาจะอยูในระดับรอยละ 2-2.5 โดย
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 4-4.5 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยที่ 40 บาท/เหรียญสหรัฐ (บวกลบ) (ผูจัดการ 021243)
1.1.5 อธิบดีกรมสรรพากรเปนหวงปงบประมาณ 2544 จะเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไมไดตามเปา เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลง เตรียมเรงรัดขยายการเก็บภาษีในกิจการตางๆ มากขึ้น
นายศุภรัตน ควัฒนกุล อธิบดีกรมสรรพากรเผยวา กรมฯ ไดรับมอบหมายในการจัดเก็บภาษีปงบประมาณ 2544 ทั้งสิ้น 490,210
ลานบาท โดยยอดภาษีมูลคาเพิ่มสูงกวาชวงเดียวกันของปกอนถึง 10 % ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อรวมกับเงินเฟอในป 2544 ขยาย
ตัวเพียง 7 % ทําใหตนเปนหวงเปาหมายภาษีมูลคาเพิ่มในป 2544 ทําไมไดตามเปา เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบกับการใชจาย
บริโภคของประชาชนที่ลดลง สวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลนั้น ไมนาหวง เพราะรายไดจากดอกเบี้ยในป 2544 อยูในระดับที่
เปนจริง แตเปนหวงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลใหบริษัทเอกชนขาดทุนจากคาเงินที่ผันผวนได แตเทาที่เขาไปตรวจสอบบริษัทในตลาด
หุน พบกลุมบริษัทญี่ปุนยังมีแนวโนมผลประกอบการที่ดีอยู (ไทยรัฐ 201243)
อนึ่ง นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง กลาวเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีวา ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยการ
ขยายฐานในการจัดเก็บภาษีใหมลงไปในธุรกิจขนาดยอม เนื่องจากปจจุบันไทยมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพียงรอยละ 6 ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีเทานั้น ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมีฐานการจัดเก็บภาษีถึงรอยละ 35 ของจีดีพี ดังนั้นการจัดเก็บภาษี
ของไทยจึงควรอยูที่ระดับรอยละ 20-21 (ขาว อ.ส.ม.ท. )
ขณะเดียวกัน ผูสื่อขาวรายงานจากกรมสรรพากรวา สํานักจัดเก็บภาษีรายใหญ หรือแอลทีโอ ของกรมสรรพากร กําลังเตรียมที่จะ
ขยายการจัดเก็บภาษีไปสูธุรกิจหลายประเภทมากขึ้น เชน ธุรกิจรถยนต เพราะขณะนี้ มีบริษัทรถยนตตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ
มากขึ้น เชน ฟอรด, จีเอ็ม, ไครสเลอรและบีเอ็มดับบลิว เปนตน นอกจากนี้ ยังจะขยายการตรวจสอบภาษีไปถึงหางสรรพสินคาที่ขายสินคา
ราคาถูกหรือดิสเคาทสโตร เชน โลตัส, คารฟูร, แม็คโครและบิ๊กซีดวย เพราะในชวงที่ผานมา ดิสเคาทสโตรเหลานี้ไดลงทุนโดยขยายสาขาไป
อยางมากมายทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญจึงยังไมมีกําไร แตคาดวาในปหนาการลงทุนของดิสเคาทสโตรจะยุติลง เนื่อง
จากไดขยายตัวอยางเต็มที่แลวในชวงที่ผานมา ซึ่งจะทําใหธุรกิจเหลานี้มีกําไร พอที่จะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกรมสรรพากรไดมากขึ้น
(ไทยรัฐ 251243)
1.1.6 ภาวะการสงออก 10 เดือนมีมูลคา 5.7 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพิ่ม 20.8% แตยังมีมูลคานอยกวามาเล
เซียและสิงคโปร
จากรายงานของ ก.พาณิชย ซึ่งวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะการคาระหวางประเทศในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ พบวา แม
วาการสงออกในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.-ต.ค.) จะมีมูลคาถึง 57,704 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวถึง 20.8% แตมาเลเซียมียอดการ
สงออกเพียงเดือน ม.ค.-ส.ค. มูลคาถึง 63,741 ลานดอลลารสหรัฐ สิงคโปรระหวาง ม.ค.-มิ.ย. มูลคาถึง 63,403 ลานดอลลารสหรัฐ นอก
จากนั้น ปรากฏวาทั้งจีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไตหวัน ลวนมีอัตราการขยายตัวการสงออกมากกวาไทยทั้งสิ้น
รายงานขาวไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหการสงออกของไทยขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง มาจากการขยายตัวของความตองการในตลาด
โลก คาเงินบาทที่ออนตัวลง ไดรับความชวยเหลือจากบริษัทแมในตางประเทศในการขยายตลาดสินคาโดยเฉพาะ เครื่องใชไฟฟา
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อิเล็กทรอนิกสและยานยนต สินคาสงออกของไทยยังเพิ่มขึ้นทุกหมวด เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 5% อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 5.7% อุตสาห
กรรมเพิ่ม 23% แตสินคาเกษตรที่เปนพืชหลักของไทยยังคงสงออกลดลง ทั้งปริมาณและมูลคา เชนขาว ปริมาณลดลง 13.8% มูลคาลดลง
17.3% ราคาลดลง 4.1% มันอัดเม็ดและมันเสนปริมาณลดลง 21.6% มูลคาลดลง 37.4% ปลาแชแข็งปริมาณลดลง 20.7% มูลคาลดลง
27% ราคาลดลง 7.9% ทั้งนี้เนื่องจากความตองการของตลาดชะลอตัวลง การแขงขันดานราคา และการขาดแคลนปลาในประเทศ ขณะที่
นํ้าตาลทราย ยางพารา และอาหารทะเลกระปองสงออกเพิ่มขึ้น
สําหรับการนําเขาในชวง 10 เดือนแรกมีมูลคา 51,280 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 27.4% โดยมีการนําเขาขยายตัวทุกหมวดสิน
คา โดยเฉพาะสินคาเชื้อเพลิงที่นําเขามีมูลคาถึง 6,241 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 66.8% ตามการปรับตัวของราคานํ้ามันในตลาดโลก สิน
คายานพาหนะมูลคา 1,692 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 71.7% นําเขามาเพื่อผลิตสงออก และมีการนําเขาเครื่องบินของการบินไทย สินคา
ทุน วัตถุดิบ วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป เชน สวนประกอบอุปกรณโครงรถและตัวถัง แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบคอมพิวเตอร เคมีภัณฑ เครื่องจักร
ใชในอุตสาหกรรม หนังฟอก ผาผืน ดายและเสนใย เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ 041243)
1.1.7 ชีป้ ห นาภาวะการสงออกแขงขันรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากกําลังซื้อหดขณะผูขายมีมากขึ้น
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกฯ และ รมต.พาณิชย กลาวในระหวางการสัมมนาเปาหมายการสงออกป 44 ซึ่งกรมสงเสริมการ
สงออกจัดขึ้นวานนี้วา ประมาณการสงออกของไทยในปหนาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.3% คิดเปนมูลคาราว 77,000-78,000 ลานเหรียญสหรัฐ
โดยการนําเขาจะขยายตัว 15% ขณะที่การสงออกในป 43 เชื่อวาจะขยายตัวถึง 20% มูลคารวม 70,000 ลานเหรียญ ขณะที่การนําเขาเพิ่ม
ขึ้น 22% ดุลการคาเกินดุล 6,000-7,000 ลานเหรียญ หรือลดลง 14.5% จากปกอน
ทั้งนี้ แมเปาสงออกจะมีอัตราการขยายตัวลดลงเหลือ 11% ในป 44 แตก็นับวาสูงมากเมื่อเทียบกับจีดีพี อยางไรก็ตาม การจะทํา
ใหการสงออกคงการขยายตัวในเกณฑสูงเชนในปนี้อีกเปนเรื่องยากเพราะฐานการสงออกในปนี้สูงมาก ดัชนีชี้นํานี้คาดวา จะทําใหเศรษฐกิจ
ฟนตัวไดอยางตอเนื่องและขยายตัวในป 44 ไดถึง 5% แตหากเศรษฐกิจขยายตัวเกินกวา 5% ก็จะตองคุมการนําเขาไมใหขยายตัวมากไป
กวา 15% ที่ตั้งเปาไว
สําหรับการขยายตัวของการสงออก ที่มีอัตราลดลงนั้นมีผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสหรัฐ สหภาพยุ
โรป และญี่ปุน เสถียรภาพคาเงินบาทที่มีผลตอการแขงขัน ความผันผวนของราคานํ้ามัน และมาตรการใชการกีดกันทางการคา เชน มาตร
การดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอม รวมถึงปจจัยภายในประเทศ เชน ปญหาการปรับโครงสรางภาษีการนําเขาวัตถุดิบ เปนตน
ดาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผูจัดการธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) กลาววา เปาหมาย
การสงออกที่จะขยายตัว 11% ในป 44 นับเปนตัวเลขที่ทําไดยาก เพราะปหนาเศรษฐกิจของผูซื้อโดยเฉพาะสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุน
จะชะลอตัวลง สงผลใหกําลังซื้อหด ขณะที่ผูขายมีมากขึ้น โดยเฉพาะผูขายที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ เชน ไทย เกาหลี ฟลิปปนส มาเล
เซีย อินโดนีเซีย รวมถึงเวียดนาม ซึ่งประเทศเหลานี้จะเรงสงออกเพื่อนําเงินมาฟนฟูเศรษฐกิจ ทําใหภาวะการแขงขันรุนแรงมากขึ้น (ไทยรัฐ
141243)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
2.1.1 “พิสฐิ ” เตือนป 2001 เปนปแหงความผันผวน เนื่องจากเศรษฐกิจ “สหรัฐ” จะชะลอตัวลงแรง
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ในปหนาจะเปนปแหงความผันผวนของคาเงินสกุลตางๆ
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่คาดวาจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไมใหชะลอ
ลงแรงเกินไป ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคาเงินดอลลารสหรัฐที่ออนลง ขณะที่คาเงินบาทและคาเงินสกุลสําคัญอื่นๆ ปรับตัวแข็งขึ้นตามดอลลลาร
ที่ออนลง
ฉะนั้นในปหนาความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจะมีมากขึ้น ฉะนั้นผูทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ โดยเฉพาะผูสงออก
และผูนําเขาควรจะตองปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวดวย เชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐที่มีภาระหนี้ตางประเทศ ทั้งกระทรวงการ
คลัง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่จะตองปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาระ
หนี้ประเทศ
“การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ควรจะมองไปขางหนาและปองกันไว ดีกวาจะทําเมื่อไฟลนกน หรือความผันผวนเกิดขึ้น
แลว เพราะสายเกินไป ไมมีประโยชน ฉะนั้นจะตองผลักดันในจุดนี้ใหหนวยงานรัฐเกิดความตื่นตัว สําหรับแนวโนมเงินบาทยังคงแข็งคาตอ
เนื่อง เพราะดอลลารยังมีแนวโนมออนลงตอเนื่อง แตยืนยันไดวาชวงนี้ไมพบการเก็งกําไรคาเงินบาท” นายพิสิฐกลาว (ไทยโพสต 261243)
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2.1.2 คาดปหนาหนี้เสียธนาคารพาณิชยลดเหลือ10% ประเมินธุรกิจแบงกป "44 แขงขันรุนแรงมากขึ้น ระบุตองเรงแก
หนีเ้ สีย ควบการบริหารรายได ขยายสินเชื่อ ปรับตัวรองรับแบงกตางชาติ
นายจุลกร สิงหโกวินท กรรมการผูจัดการใหญธนาคารเอเชีย (BOA) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปดเผยวาในป 2544
คาดวาหนี้เสียของระบบธนาคารจะสามารถปรับลดลงเหลือประมาณ 10% ได เนื่องจากมีการโอนหนี้เสียไปเอเอ็มซี และหากมีการเรงปรับ
โครงสรางหนี้อยางจริงจัง จากปจจุบันหนี้เสียทั้งระบบรวมที่โอนอยูในบรรษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) มีประมาณ 31%
ภายในปหนาการดําเนินธุรกิจ ของธนาคารพาณิชยจะตองมุงแกไขหนี้เสียที่เหลือ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้เสียที่ยากจะแกไข เพราะ
ตองผานขบวนการพิจารณาในขั้นศาลเพียงอยางเดียว สวนการขยายสินเชื่อคงจะทําไดเล็กนอย เนื่องจากในปนี้อัตราการขยายตัวของสิน
เชื่ออยูในลักษณะทรงตัวหรือแทบไมมีการขยายตัว สงผลใหในครึ่งปแรกของป 2544 อัตราดอกเบี้ยจะยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
พื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังไมดีนัก
"การดําเนินธุรกิจในปหนาของธนาคารจะมีการแขงขันรุนแรงมากขึ้น ธนาคารพาณิชยจะตองเหนื่อยกันมากกับการแกปญหา
NPL กันตอไป"
สวนคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) กลาวา ภายใน ป 2544 ธนาคารพาณิชยยัง
ตองแกไขปญหาหนี้เสียควบคูไปกับการ บริหารงานในดานอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาองคกร ซึ่งธนาคารจะตองเนนงานดานบริการเปนหลัก
เพื่อดึงดูดลูกคาใหใชบริการและผลิตภัณฑมากขึ้น รวมทั้งจะตองลดตนทุนการบริหารใหไดมากที่สุด
การปรับตัวดานการบริการของธนาคารพาณิชยไทยในปหนา ไมถือวาเปนขอเสียเปรียบเมื่อเทียบกับธนาคารลูกครึ่ง และธนาคาร
ตางชาติ หากธนาคารพาณิชยไทยสามารถดูแลลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารพาณิชยไทยมีจุดแข็งในดานฐานลูกคาที่มีอยูมาก
เปนการปูทางสูธุรกิจรายยอย (รีเทล แบงกกิ้ง) และลูกคาบริษัท (คอรปอรเรท) ซึ่งในปหนาการแขงขันในดานนี้จะมีสูง
คุณหญิงชฎากลาววาในป 2544 ปญหาหนี้เสียยังคงเปนปญหาใหญที่ธนาคารพาณิชยไทยจะตองตามแกไขตอไป แตก็ตอง
ดําเนินการควบคูไปกับการบริหารและจัดระบบองคกร เพื่อใหธนาคารสามารถแขงขันกันได รวมทั้งแขงขันกับธนาคารตางชาติ (ผูจัดการ
061243)
2.1.3 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ชี้ตัวเลขเอ็นพีแอลตุลาคมที่ผานมามีอัตรา 22.46% แมจะลดลง แตก็มีเอ็นพีแอลที่ไหลยอน
กลับหลังจากปรับโครงสรางหนี้ไปแลวไดเพิ่มขึ้นเปน 1.78 หมื่นลานบาท
บทวิเคราะหจากบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด รายงานวา ตัวเลข NPL ลาสุดของเดือนตุลาคมที่ผานมา ซึ่งเทากับ 22.46%
นั้น แมวา NPL รายใหมที่เขาสูระบบจะลดลงจาก 1.89 หมื่นลานบาทในเดือนกันยายน เปน 1.66 หมื่นลานบาทในเดือนตุลาคม แต NPL ที่
เคยปรับโครงสรางหนี้หรือ NPL re-entry ก็ไดเพิ่มขึ้นเปน 1.78 หมื่นลานบาท จาก 1.37 หมื่นลานบาท ในเดือนกอนหนา
ในขณะเดียวกันยอด NPL ที่ลดลงจากการปรับโครงสรางหนี้ของเดือนตุลาคม ก็ไดกลับลดลงเปน 2.88 หมื่นลานบาท จาก 4.02
หมื่นลานบาทในเดือนกอนหนา อยางไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมที่ผานมาก็ไมมีการปรับลดลงของ NPL อันเปนผลจากการโอนไปยัง AMC
เหมือนที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน ที่สูงถึง 4.38 แสนลานบาท ดวยเหตุนี้การลดลงสุทธิของ NPL ในเดือนตุลาคม จึงเทากับเพียง 7.1 พันลาน
บาท เมื่อเทียบกับที่ลดลงสุทธิ ไดถึง 4.76 แสนลานบาท ในเดือนกันยายนกอนหนา และทําใหสัดสวน NPL ของเดือนตุลาคม อยูใกลเคียง
กับเดือนกอนคือที่ 22.46% เมื่อเทียบกับ 22.82% ของเดือนกันยายน (ผูจัดการ 111243)
ศูนยวิจัยระบุวา หากพิจารณาจากยอดหนี้เสียที่อยูกับระบบธนาคารพาณิชยประมาณ 1.05 ลานลานบาท ซึ่งไมนับรวมที่อยูกับ
บริษัทบริหารสินทรัพย(เอเอ็มซี)ปรากฏวามีสํารองรองรับเพียง 3.8 แสนลานบาทเทานั้น ในขณะที่ยอดหนี้เสียที่ไมมีสํารองรับ มีอยูประมาณ
6.7 แสนลานบาท ยอดหนี้เสียที่ไมมีสํารองรองรับดังกลาว แมวาจะมีหลักทรัพยคํ้าประกันแตก็อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงของมูลคาหลัก
ทรัพยคํ้าประกัน โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจหดตัว ในขณะเดียวกันยอดหนี้เสียที่ไมมีสํารองยังมากกวาฐานะเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของระบบ
ธนาคารที่มีอยูประมาณ 3 แสนลานบาท (ผูจัดการ 071243)
อนึ่ง รายงานขาววันที่ 7 ธ.ค. เปดเผยวา นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และอดีตกรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารทหารไทย ไดออกมาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาหนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชยวา รัฐบาลใหมที่เขามาจะตองเรงแกหนี้
เสียของธนาคารพาณิชยเอกชนทั้ง 5 แหง เพื่อระงับไมใหปญหาเศรษฐกิจโดยรวมเกิดความรุนแรง ทั้งนี้โดยนายทนงเสนอใหรัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนประกันการขายหนี้เสีย แตไมจําเปนตองรับซื้อหนี้มาบริหารเองตามรูปแบบบริษัทสินทรัพยของประเทศ (NATIONAL AMC) และวา
หากธนาคารสามารถขายหนี้เสียในราคา 50% ขึ้นไปได ก็สามารถดําเนินงานอยูได ดังนั้น รัฐบาลควรตั้งกองทุนชดเชยกรณีที่ธนาคารขาย
ทรัพยสินตํ่ากวา 50% เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธนาคาร และเมื่อธนาคารมีกําไรก็นําเงินมาเขากองทุน ซึ่งแนวทางดังกลาวรัฐบาลไมจํา
เปนตองใชเงินลงทุนมาก เพียงแตดําเนินการดวยความโปรงใส
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"รัฐบาลตองแกปญหาหนี้เสียใหจบเพื่อชวยฟนภาพเศรษฐกิจไทย ซึ่งขณะนี้หนี้เสียทั้งระบบก็ลดลงไปมาก เหลือเพียงธนาคาร
พาณิชยเอกชน 5 แหง ที่ยังไมไดรับความชวยเหลือ เมื่อภาคการเงินมีเสถียรภาพแลว แนวทางตอไปรัฐควรใหความสําคัญตอการปรับโครง
สรางเศรษฐกิจและการผลิต" นายทนงกลาว (ผูจัดการ 071243)

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน
2.2.1 เอ็มเอสซีไอ ประกาศปรับเปลี่ยนระบบคํานวณนํ้าหนักหุนในดัชนีทุกตัวของบริษัทใหม ไปใหความสําคัญกับ
สภาพคลองของหุนเปนหลัก
รายงานขาวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2543 กลาววา บริษัทเงินทุนหลักทรัพยมอรแกน สแตนเลย แคปปตอล อินเตอรเนชันแนล (เอ็มเอส
ซีไอ) ออกประกาศวา ตั้งแตตนเดือน พ.ย. ป 2544 เปนตนไป บริษัทจะเริ่มปรับเปลี่ยนระบบคํานวณนํ้าหนักหุนในดัชนีทุกตัวของบริษัท จาก
การที่เนนมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม (มารเก็ตแคป) ไปใหความสําคัญกับสภาพคลองของหุน (Free float) แทน โดยจะเริ่มทะยอย
ตีพิมพองคประกอบของดัชนี และปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2544
นอกจากนี้ เอ็มเอสซีไอ ยังไดเพิ่มสัดสวนของหุนเปาหมายในดัชนีมาตรฐาน จาก 60% ของมารเก็ตแคป มาเปน 85% ของมาร
เก็ตแคป ที่คิดจากหุนที่มีสภาพคลองสูง คาดวาจะสงผลใหหุนบริษัทขนาดเล็กมีปริมาณเพิ่มขึ้นในดัชนีตางๆ ขณะที่หุนบริษัทที่มีการซื้อขาย
ไมถึง 15% ของหุนในตลาดทั้งหมดจะถูกเพิกถอนออกไป
รายงานขาวกลาววา ดัชนีเอ็มเอสซีไอนั้น เปนดัชนีที่ผูจัดการกองทุนรวมทั่วโลก ใชเปนแนวทางในการจัดสรรนํ้าหนักเงินลงทุนใน
ตลาดหุนตางๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครั้งนี้ เอ็มเอสซีไออางวา เพื่อสนองตอบความตองการของประชาคมการเงิน โดยเฉพาะผูจัดการ
กองทุนรายใหญ ที่ขณะนี้นิยมลงทุนในหุนของบริษัทที่มีหุนจํานวนมากถูกซื้อขายในตลาดหุน หรือหุนที่มีสภาพคลองสูง
อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหใหมุมมองวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะสงผลใหนํ้าหนักของบริษัทอเมริกันในดัชนีเอ็มเอสซีไอ
เวิลด อินเด็กซ เพิ่มขึ้นเปน 55.68% จาก 51.2% สวนนํ้าหนักของบริษัทอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเปน 10.4% จาก 9.68% ขณะที่นํ้าหนักของหุน
ญี่ปุนจะลดลงจาก 11.5% เหลือ 9.6% และเยอรมนีจะลดลงจาก 3.9% เหลือ 3.09% สําหรับดัชนีเอ็มเอสซีไอ อิเมอรจิง มารเก็ตส ฟรี อิน
เด็กซ นั้น คาดวา นํ้าหนักของมาเลเซียจะลดลงจาก 6.9% เหลือ 4.5% และอินเดียลดลงจาก 7.5% เหลือ 4.25% (กรุงเทพธุรกิจ 121243)
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด กลาววา เนื่องจากดัชนี เอ็มเอสซีไอ เปนสิ่งที่นักลงทุนจากตางประเทศใชเปนบรรทัดฐานในการ
ลงทุน การลดนํ้าหนักการลงทุนจึงมีนัยสําคัญ โดยจะทําใหเพดานการลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่ตองการจะกลับมาสูตลาดหุนไทย มีนอย
ลงไป จึงนับวาเปนปจจัยลบประการหนึ่งสําหรับการลงทุนในตลาดหุนไทย นอกเหนือไปจากปจจัยอื่นๆ ที่ยังคงรุมเรา (ผูจัดการ 151243)
2.2.2 ดัชนีตลาดหลักทรัพยเดือน ธ.ค. ไตระดับขึ้นลงในชวงแคบๆ มีปริมาณการซื้อขายวันที่ 25 ทําสถิติตํ่าสุดในรอบ
9 ป สวนตลาดเงินก็เปนไปในทํานองเดียวกัน
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยชวงเดือน ธ.ค. (ถึงวันที่ 25 ) ปรากฏมีปริมาณการซื้อขายในแตละวันอยูระหวางสอง
สามพันลานบาท ดัชนีเคลื่อนไหวแคบๆ ระหวาง 270 และ 265 จุด โดยปดตลาดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ดัชนีตกลง 4.06 จุด มาอยูที่ 273.86 จุด
และเปดตลาดวันจันทรที่ 4 ก็ตกลงอีก 1.31 จุด เหลือ 272.55 จุด หลังจากนั้นในการซื้อขายวันที่ 6 และ 7 ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กนอย .56 และ .68
จุด ตามลําดับ เนื่องจากมีหุนบางตัวมีปจจัยบวกเขามาเสริม เชนหุนล็อกซเลย ซึ่งไดเงินชดเชยจากบริษัทจาโก หลังจากอนุญาโตตุลาการชี้
ขาดใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลแพคดี กรณียุติโครงการหวยออนไลน รวมทั้งการเก็งกําไรในหุน บริษัท กฤษดามหานคร และการกลับ
เขามาซื้อหุนของบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น หรือ ทีเอ หลังจากถูกแรงเทขายอยางหนักในวันกอนหนานั้น หลังจากนั้นการซื้อขาย
หุนสวนใหญอยูในแดนลบ
รายงานการซื้อขายหลักทรัพยวันที่ 12 ธ.ค. ตลาดหลักทรัพยไทยปดที่ 269.62 จุด ปรับตัวลดลงถึง 4.07 จุด ดวยมูลคาการซื้อ
ขายรวมทั้งสิ้น 2,257 ลานบาท โดยนักวิเคราะหระบุวา ผลการประกาศการคํานวณดัชนีเอ็มเอสซีไอ ของมอรแกน สแตนเลย ทําใหเกิดการ
คาดการณอยางมากมายวา หลักทรัพยตัวใดบางจะไดรับผลกระทบจากการคํานวณดัชนีดังกลาว ทําใหเกิดแรงเทขายหลักทรัพยหลายกลุม
นอกจากนี้ ผลความคืบหนาของกรณีการพิจารณาคดีของ ทีพีไอ ก็มีผลตอตลาดหลักทรัพยเชนเดียวกัน
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพยในชวงกลางเดือนถึงปลายเดือน ธ.ค. ยังประสบกับปจจัยลบหลายประการ ไมวาจะเปนปจจัยทาง
การเมือง และทิศทางเศรษฐกิจในปหนาที่ยังไมมีความชัดเจน ตลอดจนผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของตลาดหลักทรัพยทั่วโลก จากการ
คาดการณวาเศรษฐกิจสหรัฐกําลังจะชะลอตัวลง โดยเฉพาะในชวงระหวางวันที่ 20- 25 ธ.ค. ซึ่งตลาดหุนดาวโจนส สแตนดารด แอนด พัวร
และดัชนีนาสแด็ก ปรับตัวลดลงอยางรุนแรง ประกอบกับเปนชวงเทศกาลคริสตมาส บรรยากาศการซื้อขายเงียบเชียบ (ขาว อ.ส.ม.ท. 1243)
สวนตลาดหุนไทยวันที่ 25 ธ.ค. บรรยากาศการซื้อขายซบเซา โดยดัชนีเริ่มเปดตลาดที่ระดับ 267.69 จุด เพิ่มขึ้น 0.60 จุด ดัชนี
เคลื่อนไหว ในกรอบแคบๆ ในจุดสูงสุดที่ 267.94 จุด เพิ่มขึ้น 0.85 จุด และจุดตํ่าสุดที่ 266.45 จุด ลดลง 0.64 จุด กอนมาปดตลาดที่ระดับ
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266.52 จุด ลดลง 0.57 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายที่ 612.70 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการซื้อขายที่ตํ่าสุด ในรอบ 9 ป โดยมูลคาตํ่าสุด ณ 2
มกราคม 2534 ที่มีมูลคาการซื้อขาย 551.53 ลานบาท ซึ่งนักวิเคราะหหลักทรัพยกลาววา เปนการซื้อขายที่ตํ่ามาก เนื่องจากตลาดหุนไดรวม
ปจจัยความไมแนนอนเขามาทุกประการ โดยเฉพาะปจจัยทางการเมืองที่วันนี้สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ (ป.ป.ช.) จะตัดสินคดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย วามีความผิดกรณีการโอนหุนใหบุคคลอื่นหรือไม ซึ่งหาก ป.
ป.ช.ตัดสินวา พ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดจริง จะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยางมาก เพราะทําใหประเทศเกิดภาวะขาดผูนํา
และมีผลทําใหการเมืองไมมีเสถียรภาพ จึงทําใหตลาดสะทอนความไมเชื่อมั่นของนักลงทุนออกมา เนื่องจากตลาดหุนชอบความมั่นคง ไม
ชอบความเสี่ยง สําหรับการเคลื่อนไหวตลาดเงินตรา อยูในภาวะเชนเดียวกันตลาดหลักทรัพย พบวามีการเคลื่อนไหวในชวงแคบๆ ระหวาง
42-43 บาทตอดอลลารสหรัฐ (ไทยโพสต 261243)

2.3 ความเคลื่อนไหวควบรวมกิจการในประเทศ
2.3.1 กรณี ทีพีไอ เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ประกาศปลด "ประชัย เลีย่ วไพรัตน" จากประธานเจาหนาที่บริหารทีพีไอ
ใหเปนเพียงผูชวยผูบริหารแผนฟนฟูฯ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2543 บริษัท เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จํากัด ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตร
เคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ไดประกาศยืนยันการปลดนายประชัย เลี่ยวไพรัตน พนจากตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของทีพี
ไอแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2543 เปนตนไป ทําใหนายประชัยไมมีอํานาจสั่งการใดๆ ในทีพีไอและบริษัทในเครือไดอีกตอไป
ขณะเดียวกัน ก็ทาบทามนายประชัยใหเขามาดํารงตําแหนงที่ปรึกษาของผูบริหารแผน แตเอ็ฟเฟคทีฟฯยังไมไดรับคําตอบยืนยันจากนายประ
ชัย ในขอเสนอดังกลาว ทั้งนี้โดยไดแตงตั้งนายแอนโทนี่ นอรแมน กรรมการผูจัดการเอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส รักษาการในตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารของทีพีไอและบริษัทในเครืออีก 6 แหง ไดแก บริษัท นํ้ามันทีพีไอ จํากัด บริษัท ไทยเอบีเอส จํากัด บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จํากัด บริษัทผลิตไฟฟาทีพีไอ จํากัด และบริษัท ทีพีไออะโรเมติกส จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน จนกวาเอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส จะดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสม ซึ่งคาดวาจะเปนบุคคลสัญชาติไทยเพื่อใหเขารับ
ตําแหนงดังกลาว
เหตุผลของการปรับเปลี่ยนผูบริหารครั้งนี้ เอ็ฟเฟคทีฟฯระบุวา เพื่อใหการบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัทดําเนินไปอยางราบรื่น
หลังจากที่นายประชัยไดแสดงความไมพอใจตอแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา รวมทั้งยังตอตานแผนดังกลาวมา
โดยตลอด ดังนั้นในฐานะผูบริหารแผนบริษัทจะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากทุกฝายใน ทีพีไอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหการบริหารแผนฟนฟูกิจการของทีพีไอดําเนินไปอยางราบรื่นและถูกตองตามกฎหมาย โดยไมมีการตอตานหรือคัดคานการดําเนิน
ธุรกิจและการบริหารแผน
นายนอรแมน กลาววาหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติจากศาลใหเปนผูบริหารแผนของทีพีไอ และบริษัทในเครือทั้ง 6 แหงนั้น บริษัท
มีความมุงมั่นที่จะดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายนี้อยางจริงจัง และตั้งใจแนวแนที่จะสรางทีมงานบริหารที่แข็งแกรง และมีพันธะสัญญา
รวมกันในการบริหารแผนอยางตรงไปตรงมา โดยมิใหเกิดการลาชาแตอยางใด ทั้งนี้ นับแตที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารแผนของบริษัท
ทั้ง 7 บริษัท ไดพบกับผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของทีพีไอ พรอมทั้งนําเสนอรางระเบียบการปฏิบัติงานใหม ที่จะนํามาใชในชวงการ
บริหารแผน ซึ่งการพบกันกับผูบริหารในครั้งนี้เปนประโยชนและดําเนินไปในทางสรางสรรค โดยบริษัทมุงหวังที่จะทํางานรวมกับผูบริหาร
เหลานี้เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนทั้งหมดสําเร็จลุลวงดวยดี
สวนนายประชัย อดีตประธานเจาหนาที่บริหารทีพีไอ กลาวถึงกรณีเอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส ปลดตนออกจากตําแหนงวา การ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารภายในทีพีไอของ เอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรส เปนการทําผิดกฎหมายลมละลายมาตรา 90/1 ซึ่งผูบริหารแผนจะ
ไมมีสิทธิ์ปลดผูบริหารเดิมได และวาการสั่งปลดตนจากตําแหนงเทากับวาเอ็ฟเฟคทีฟ แพลนเนอรสไมเคารพกฎหมายไทย ทั้งที่ใชกฎหมาย
ไทยอยู (ผูจัดการ 281243)

3. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจตางประเทศ
3.1 เศรษฐกิจสหรัฐ
3.1.1 นักวิเคราะหชี้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวไมนิ่มนวล หลัง ก.พาณิชยทบทวนตัวเลข จีดีพีไตรมาส 3 เหลือ 2.4%
ขยายตัวตํ่าสุดในรอบ 4 ป
ก.พาณิชยสหรัฐรายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2543 วา ไดทบทวนตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไตรมาส 3
พบวาอยูที่ระดับ 2.4% จากประมาณการเดิมที่ตั้งไว 2.7% ซึ่งตัวเลขดังกลาวนับวาเปนระดับตํ่าสุดในรอบ 4 ป และลดฮวบลงจาก 5.6% ใน
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ไตรมาส 2 และจาก 4.8% ในไตรมาสแรกดวย ขาวกลาวดวยวา จีดีพีที่ลดลงนี้สะทอนวาภาคการคาและสินคาคงคลังของเดือน ก.ย. ไดออน
ตัวลงมากกวาที่ ก.พาณิชยคาดไว โดยสวนใหญมาจากการขาดดุลการคาในเดือนก.ย. และยอดสงออกลดลงขณะที่ยอดนําเขาเพิ่มขึ้น
นายเฮนรี วิลลเมอร นักเศรษฐศาสตรแหงบารเคลยแคปตอล แสดงทัศนะวา เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล หลัง
จากจีดีพีในไตรมาส 3 ขยายตัวในระดับตํ่า นายโรเบิรต แมคอินทอช จากวาณิชธนกิจ เอตัน แอดวานซ เตือนวา การใชจายของผูบริโภคที่
ซบเซาลง อาจกอใหเกิด "ภาวะถดถอยเล็กๆ" และวาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจไมนุมนวลอยางที่คาดไว (กรุงเทพธุรกิจ 011243)
อนึ่ง รายงานขาวจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐ วันที่ 19 ธ.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ (เอฟโอ
เอ็มซี) ไดประกาศใหคงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของเฟดไวเทาเดิมที่ 6.5% โดยระบุวาเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความเสี่ยงตอภาวะเงินเฟออยู
และระบุดวยวา การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐอาจเปนการชะลอตัวที่รวดเร็วเกินไป ทําใหบรรดานักวิเคราะหในตลาดหลักทรัพยของ
สหรัฐคาดการณวา เฟดอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคราวถัดไปคือระหวางวันที่ 30-31 ม.ค. 2544 (มติชน
211243)
3.1.2 หุน กลุม เทคโนโลยีในตลาดหุนสหรัฐถูกทุบอยางแรง นักวิเคราะหชี้เหตุมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
รายงานขาวกลาววา ในวันที่ 7 ธ.ค. หุนบริษัท โมโตโรลา ผูผลิตโทรศัพทมือถือรายใหญอันดับสองของโลก ปรับตัวลดลงแตะ
ระดับตํ่าสุดในรอบ 9 ป กอนที่จะขยับขึ้นมาปดที่ 17.44 ดอลลาร ลดลงไป 44 เซนต หลังจากบริษัทปรับลดตัวเลขคาดการณผลกําไรไตร
มาส 4 ลงจากเดิมกวา 40% สวนหุนอินเทล ผูผลิตไมโครโปรเซสเซอรรายใหญสุดของโลก ก็มีสถานการณไมตางกัน หลังจากทางบริษัทออก
มาเตือนวา รายไดไตรมาส 4 จะตํ่ากวาที่ประมาณการไว และแมแตไมโครซอฟต ยักษใหญซอฟแวรของโลก หุนรวง 3.81 ดอลลารหรือ
เกือบ 7% หลังจากนักวิเคราะหมือหนึ่งของ โกลดแมน แซกส ปรับลดตัวเลขคาดการณกําไรตอหุนประจําปงบประมาณ 2544 ลงมาอยูที่
1.88 จาก 1.91 ดอลลารสหรัฐ ทําใหมูลคาหุนลดลง 6.3% คิดเปนเงินถึง 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อคํานวณจากมูลคาหลักทรัพยตาม
ราคาตลาดของไมโครซอฟต นอกจากนั้นยังมีหุนในกลุมเทคโนฯ ตัวอื่นๆ อีกหลายตัว
การพากันดิ่งลงเหวของหุนไฮเทคในครั้งนี้ ไดฉุดใหดัชนีนาสแด็กปรับตัวลดลงไปอีก 43.84 จุด หรือ 1.57% ปดตัวที่ระดับ
2,752.66 จุด และเปนการตกฮวบลงเปนวันที่สอง หลังจากปรับตัวลดลงไปแลว 3.2% ในวันที่ 6 ธ.ค. เมื่อแอปเปล คอมพิวเตอรออกมา
เตือนวาจะขาดทุนเปนครั้งแรกในรอบ 3 ป บรรดาผูประกอบการอุตสาหกรรมไฮเทคมองวา ภาวะทรุดลงในครั้งนี้ เปนผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกมากกวาที่จะเปนการดําเนินกลยุทธที่ผิดพลาดของทางบริษัท "มันเกิดขึ้นทุกที่ในโลก และเกือบจะทุกผลิตภัณฑที่
เราขาย" เจาหนาที่ระดับสูงคนหนึ่งของอินเทล ตั้งขอสังเกต ซึ่งสอดคลองกับสถานการณของโมโตโรลา ที่ระบุวายอดขายทั้งในภาครถยนต
เครือขาย เซมิคอนดัคเตอร และอุปกรณไรสายซบเซาโดยถวนหนา (กรุงเทพธุรกิจ 091243)

4.ประมวลทัศนะและการวิเคราะหภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและธุรกิจเอกชน
4.1 ทัศนะตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจป 2543 และ 2544
4.1.1 วิวาทะเศรษฐกิจระหวางพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปตย
เมื่อ 29 พ.ย.43 สมาคมบริษัทหลักทรัพยไดสรุปประเด็นการอภิปรายของพรรคไทยรักไทยและประชาธิปตยในหัวขอ "เศรษฐกิจ
และตลาดทุนไทยในมือรัฐบาลไทย สดใสหรือมืดมน" โดยแยกเปน 3 หัวขอ คือเศรษฐกิจมหภาค, การเงินการคลังและตลาดทุน ดังนี้
กลุมเศรษฐกิจมหภาค พรรคไทยรักไทยประกาศวา 1.จะทําใหเศรษฐกิจขยายตัว 5.7% ตอป, นําหลักการบริหารเชิงธุรกิจมาใช
ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบคลายคลึงกับ CEO ของเอกชน, ฟน
เศรษฐกิจในลักษณะที่เชื่อมโยงตอเนื่อง, ใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม, พักการชําระหนี้เกษตรกร 3 ป, จัดตั้งกองทุน
หมูบานทั่วประเทศหมูบานละ 1 ลานบาท, ใหทุกตําบลมีผลิตภัณฑของตนเองและมีเว็บไซตเชื่อมตอทั่วประเทศ ขณะที่พรรคประชาธิปตย
จะควบคุมเงินเฟอใหไมเกิน 3% ตอป, ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในลักษณะของการแกปญหาที่ครบถวนเพื่อปองกันมิใหการใชมาตรการแก
ไขปญหาอยางหนึ่งกอใหเกิดปญหาอยางอื่นตามมา เพื่อมิใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นอีก, เปดเสรีการคาอยางเปนธรรม, เจรจาตอรองกับ
ตลาดตางประเทศแบบพหุภาคี, สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ, ลดการนําเขาและเพิ่มการสงออก
ดานการเงินการคลัง พรรคไทยรักไทยระบุวา จะใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ, เนนการใชจายไปยังปจจัยที่ทําให
เศรษฐกิจฟนตัว, เปลี่ยนแปลงโครงสรางคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อมิใหกระบวนการตัดสินใจดานนโยบายขึ้นกับผูวาการ
เปนหลัก, รักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ, จัดตั้งเอเอ็มซีกลางเพื่อใหหนี้เสียทั้งหมดออกจากระบบสถาบันการเงิน พรรคประชาธิปตย
จะดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล แตเปนการขาดดุลที่ลดนอยลงตามลําดับ, รักษาวินัยการคลังโดยตอเนื่องและดําเนินมาตรการ
ดานหนี้สาธารณะอยางระมัดระวัง, ลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เปน 25% ใน 4 ป, ลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ลดอากรขาเขาและสินคา

14
นําเขา เพื่อลดตนทุนภาคอุตสาหกรรม, เปลี่ยนวิธีแกไขปญหาสถาบันการเงินจากการปดและการประมูลขายเปนการเขาแทรกแซงและ
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ดานตลาดทุน พรรคไทยรักไทยระบุวา จะปฏิรูปโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหมีบทบาทในการพัฒนาตลาดทุน
เพิ่มขึ้น, เปลี่ยนโครงสรางตลาดหลักทรัพยใหมีการทํางานในรูปแบบเอกชนและเนนดานการตลาดมากขึ้น, กําหนดเปาหมายการเพิ่มมูลคา
ตลาดของตลาดหลักทรัพยใหเปนสัดสวน 100% ของจีดีพีภายใน 4 ป, แปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พรรค
ประชาธิปตยจะปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการในการกํากับดูแล โดยลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มสินคาใน
ตลาดทุน, ปรับปรุงการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยใหมีรูปแบบเอกชน, ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของทางการใหมีความยืดหยุน, สนับสนุน
การออกพันธบัตรและหุนกู (ไทยรัฐ 071243)
4.1.2 สถาบันเศรษฐกิจเอกชนคาดป '44 เศรษฐกิจหดตัวเหลือ 3.9%
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.43 คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบดวยสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารแหงประเทศไทยไดประชุมหารือเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของไทยในป 2543 และป 2544 ซึ่งที่ประชุมไดคาด
การณวาภาวะเศรษฐกิจป 2544 นาจะชะลอตัวลงจากป 2543 ที่คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณ 4.5% ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) มาอยูที่ประมาณ 3.9% ของจีดีพี ทั้งนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมเศรษฐกิจในป 2544 รวม 5 ประการ ไดแก 1) ราคานํ้า
มันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมในประเทศ 2) แนวโนมการสงออก แมวาในป 2543 จะขยายตัวประมาณ
20% แตคาดวาในป 2544 จะขยายตัวไมเกิน 10% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง 3) การแกไขปญหาของสถาบันการเงินที่ยังไม
เขาที่เขาทาง 4) การไหลออกของเงินทุนตางประเทศ และ 5) ปญหาหนี้รัฐบาล ซึ่ง ณ สิ้นเดือน ก.ค.2543 มีมูลคาหนี้ประมาณ 2.7 ลาน
ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 5.4% ของจีดีพี ซึ่งถือวาอยูในอัตราที่สูง (ไทยรัฐ 051243)
4.1.3 ทีดีอารไอชี้เศรษฐกิจป' 44 โต 4-5%
นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาวในระหวางการสัมมนาเรื่อง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร วาเศรษฐกิจไทยมาถึงวันนี้ ไมใชเศรษฐกิจสีขาวและสีดํา
แตเปนสีเทา อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยไดผานจุดตํ่าสุดแลว แตการฟนตัวยังไมเกิดขึ้นทุกภาค อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครึ่งหลัง
ของป 2543 จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่รอยละ 5.9 ของจีดีพี รวมทั้งในปหนายังมีปจจัยบวกและ
ปจจัยลบที่ตองติดตามอีกมากมายจึงยังไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาจะเปนอยางไร แตเชื่อวาในป 2544 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจะอยู
ระดับ 4-4.5% สอดคลองกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2544-2549) ที่คาด
วาจะอยูระดับ 5.5% โดยจะไมมุงเนนการขยายตัวที่หวือหวา แตจะมุงเนนที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวา
สําหรับปญหาหนี้สาธารณะ 2.7 ลานลานบาท ที่รัฐบาลใหมตองหาทางแกไข ซึ่งแนนอนวาจะเกี่ยวเนื่องกับนโยบายภาษี โดย
เฉพาะในเดือนต.ค.2544 ตามกําหนดการจะมีการปรับขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มจาก 7% เปน 10% ซึ่งหากไมขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มจะมีปญหาอยาง
แนนอน ในทางตรงกันขาม หากคงที่หรือลดอัตราลงอีกก็อาจจะเกิดความเสี่ยงตอปญหารายไดภาครัฐที่จะเกิดขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ,
สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 141243)
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพกลาววา ในบริบทเศรษฐกิจไทยตองดูถึงปญหาโครงสราง
เพราะปญหาเกิดจากโครงสรางภาคการเงินและภาคการผลิต นับจากนี้นโยบายการเงินการคลังตองดูแลไมใหอัตราการเกินดุลลดตํ่าลงไป
กวา 500 ลานดอลลารสหรัฐใหได และไมใหมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในชวงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน โดยผูที่วางนโยบายการเงินการ
คลังจะตองหาทางออกใหได สําหรับปญหาดานโครงสรางการผลิต ถือวาวันนี้ประเทศไทยมีการผลิตสวนเกินจํานวนมาก ดังนั้น การเพิ่ม
กําลังการผลิตจึงไมมีความจําเปน (กรุงเทพธุรกิจ 141243)
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทยระบุวา สภาพปญหาของประเทศขณะนี้ถาปญหาการเมืองไมนิ่ง
การแกไขปญหาหนี้ดอยคุณภาพและเอ็นพีแอลในระบบการเงินก็คงยังไมสามารถปรับตัวลดลงไดอยางชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนตางเฝารอ
ดูโฉมหนารัฐบาลใหมวาใครจะมาเปนผูดูแลแกไขปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคที่ไดเสนอใหมีการจัดตั้งเอเอ็ม
ซีสาธารณะขึ้น โดยเชื่อวาเมื่อคนรูสึกมั่นใจ การแกไขปญหาก็จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
สวนปญหาภายในของธนาคารกรุงไทยนั้น ขณะนี้พรอมจะเดินหนา แตตองรอแกไขปญหาภายในและเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรของธนาคารใหดีเสียกอน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น141243)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ภาคประชาชนถกวาระประชาชน
วันที่ 13 ธ.ค.43 มูลนิธิอาสาเพื่อสังคมไดจัดแถลงขาวการจัดงาน "วาระประชาชน : เพื่อความเปนไท" ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16-17
ธ.ค.43 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) นายเดช พุมคชา ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนกลาววา
การจัดงานนี้ไดรับความสนใจจากนักวิชาการมากพอสมควร ขณะที่นักการเมืองยังไมมีการตอบรับออกมาเทาใดนัก การจัดทําวาระประชา
ชนจะเปนกระบวนการหนึ่งในการเขารวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เหมือนที่เคยทําในแผนฯ 8 ซึ่งหลังจากนั้นทุกอยางก็ชะงัก
และในชวงทําแผนฯ 9 ภาคประชาชนจึงพยายามที่จะนําเสนออีกครั้ง
"จะเปนวาระประชาชนที่เกิดจากความตั้งใจอยากมีสวนรวมโดยกลุมคนจน เครือขายสมัชชาตางๆรวมกันทํางานนี้เพื่อรวบรวม
ประเด็นและขอเสนอใหกับรัฐบาล" จากเดิมที่ภาคประชาชนจะเคลื่อนไหวกันเฉพาะกลุม แตครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวรวมกันทั้งประเทศ โดย
รวมกันศึกษาและเสนอทางออกโดยใชโอกาสการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศประกาศวาระประชาชนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สําหรับประเด็นที่กําหนดจะนํามาเสนอเปนวาระประชาชนจะไดมาจากการระดมความคิดเห็นของเครือขายตางๆ 15 กลุม และ
พันธมิตร ประกอบกับเรื่องการเมือง การเกษตร ทรัพยากร สิ่งแวดลอมและพลังงาน ทรัพยากรทางทะเล ชุมชนแออัด แรงงาน ชนเผา ผูหญิง
เด็ก ผูบริโภค การศึกษา สุขภาพ เอดสและหลักประกัน สื่อภาคประชาชน หนี้สาธารณะ คนจน
ทั้งนี้โดยมีกําหนดการอภิปรายกลุมยอยในวันที่ 15 ธ.ค.43 และประกาศเจตนารมณวาระประชาชนในวันที่ 16 ธ.ค.43 (ผูจัดการ
141243)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 เอ็นจีโอจัดวันสิทธิมนุษยชนสากลรณรงคยุติความรุนแรงสังคมไทย
วันที่ 10 ธ.ค.43 เปนวันสิทธิมนุษยชนสากล องคกรพัฒนาเอกชน 15 องคกร จะรวมกันจัดงาน "10 ธ.ค.วันสิทธิมนุษยชนสากล"
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรและสงเสริมความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใหเปนที่ยอมรับใน
สังคมไทยและประชาชนไดรับรู มีการจัดกิจกรรมกลุมตางๆ เนนการรณรงคเผยแพรความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจาก
นั้นจะมีการลงชื่อสนับสนุน "ยุติการทารุณกรรม" กับองคกรนิรโทษกรรมสากลประเทศไทย และนํารายชื่อดังกลาวสงใหรัฐบาลตอไป
(กรุงเทพธุรกิจ 081243)
นางศิริพร สะโครบาเน็ค เลขาธิการมูลนิธิผูหญิงกลาววา ปที่แลวหญิงไทยถูกขมขืน 3,500 ราย ซึ่งเปนกรณีที่มีการแจงความ
สวนจํานวนที่ไมเขาแจงความคาดวาจะมีอีกมาก เฉลี่ยแลวมีการขมขืนไมตํ่ากวา 10 ราย/วัน สวนปญหาหญิงถูกทุบตีในครอบครัว ถูกสามี
ขมขืน กลายเปนเรื่องปกติธรรมดา โดยสามีมองวาภรรยาเปนสมบัติของตนเองจะจัดการอยางไรก็ได ฉะนั้นสามารถกลาวไดวาหญิงทั่วโลก
ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง
ศ.ดร.ยศ สันติสมบัติกลาววา รัฐใชกฎหมายเปนเครื่องมือคุกคามและละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชนชนบท เห็นไดชัดจากการใช
กฎหมายเวนคืนที่ดิน การประกาศเขตอุทยานทับที่ทํากินของชาวไรชาวนา ตอมาก็มีการใชการกระทําที่รุนแรงเพื่อขับไลชาวบานออกจากปา
โดยใชมาตรการทางกฎหมายบังคับเชนการตั้งขอหาใหชาวบาน แตหากมีการกลาวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อใชตอรองกับอํานาจรัฐ ทาง
เจาหนาที่รัฐตลอดจนกลุมคนมีอํานาจจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นหรืออางถึงการตีความเรื่องสิทธิมนุษยชนที่แตกตางกัน
คณะผูจัดงานไดออกคําประกาศ 10 ธันวาวันสิทธิมนุษยชนสากล โดยระบุวา สิทธิมนุษยชนคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ซึ่งตอง
ไดรับการเคารพ การถือปฏิบัติอยางเทาเทียมและจริงจัง ซึ่งทุกสวนของสังคมจะตองรับรูและปฏิบัติตอกันดวยความเคารพซึ่งกันและกัน
เคารพตอความคิดเห็นที่แตกตางอยางสันติวิธี สมาชิกในสังคมตองไมเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความรุนแรง มา
จากทัศนคติที่วาผูอื่นไมเหมือนเราโดยหยิบยกเหตุความแตกตางในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็น การศึกษา สถานะทาง
สังคมจึงสงผลถึงการเลือกปฏิบัติ เกิดการแบงแยกและนําไปสูการกระทําที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ
ดานองคกรนิรโทษกรรมสากลไดชูประเด็นการทารุณเด็ก โดยเรียกรองใหรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมในการปกปองเด็กๆ ใหรอดพนจากการทารุณและใหการรับประกันวาจะตองเปดเผยพฤติกรรมกระทําทารุณกรรมเหลานั้นใหสังคม
ไดรับรู (กรุงเทพธุรกิจ 111243)
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1.3 ความเคลื่อนไหว คาจาง ขอพิพาทแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 หวั่นพรรคการเมืองเมินแรงงานถาเสียงพลิก แนะผูนํารณรงคคนงานโหวตตามโพลล
ผศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ กลาวในการประชุมเรื่อง "ผลสํารวจผูนําแรงงานตอการเลือกตั้ง และเวที
วิสัยทัศนวาที่รัฐมนตรีแรงงาน" ที่โรงแรมรัตนโกสินทร วา การเลือกตั้งครั้งใหมนี้เปดมิติทางการเมืองใหม เพราะประชาชนใหความสําคัญกับ
นโยบายของพรรคการเมืองมากขึ้น รวมทั้งนโยบายดานแรงงานดวย และอยากใหขบวนการแรงงานแสดงจุดยืนใหชัดเจนวา จะเลือกพรรคที่
ลงมติไปแลว ไมวาจะเปนในวันที่ 26 พ.ย.43 ที่ประกาศเลือกพรรคความหวังใหมและโพลลครั้งนี้ที่จะเลือกไทยรักไทย โดยการรณรงคใหผูใช
แรงงานไดรับรู เพราะหากไมเปนเชนนั้น ตอไปนักการเมืองจะไมฟงเสียงของกลุมผูใชแรงงานอีก โดยดร.ณรงคไดตั้งขอสังเกตวา กลุมผูนํา
แรงงานกับผูใชแรงงานอาจจะมีความคิดตางกัน โดยโพลลออกมาวากลุมผูนําแรงงานเลือกพรรคไทยรักไทยและลงคะแนนเรื่องนโยบายให
พรรคความหวังใหม ขณะที่ผูใชแรงงานระดับฐาน อาจไมไดคิดเชนเดียวกับกลุมผูนําแรงงานก็ได ทั้งนี้กลุมที่ลงใหพรรคไทยรักไทยอาจเปน
เพราะเห็นวามีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรและชนบทที่ชัดเจน เพราะกลุมแรงงานสวนมากมาจากครอบครัวเกษตรในตางจังหวัด จึงอยากให
พรรคนี้เขามาแกไขปญหานี้ก็ได
ดาน นายชัยวัฒน สุรวิชัย ผอ.สถาบันพัฒนาการเมือง กลาววา เมื่อพิจารณาถึงคะแนนที่กลุมแรงงานใหพรรคประชาธิปตยแลว
ยังนับวามีคะแนนมากกวาที่ควรจะไดรับดวยซํ้า โดยหากพิจารณานโยบายแรงงานของแตละพรรคจะพบวา นักการเมืองดูแลววา สาธารณ
ชนตองการอะไร แลวนําไปจัดทํานโยบาย สวนรัฐบาลชุดใหมจะสนใจปญหาแรงงานหรือไมนั้น ตองขึ้นอยูกับขบวนการแรงงานดวยวาจะมี
ความชัดเจนและเขมแข็งในการตรวจสอบการทํางานของพรรคที่จะเขามาทํางานไดหรือไม "กลุมไหนมีพลัง ก็จะทําใหรัฐบาลชุดใหมให
ความสนใจ เชน กลุมเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันของทั้งเกษตรกร และนักวิชาการ รวมทั้งผูนําสังคม ซึ่งพอจะทําใหรัฐบาลสนใจไดบาง ดัง
นั้น กลุมแรงงานก็ตองแสดงพลังใหรัฐบาลหันมาแกไขปญหาดวย" (กรุงเทพธุรกิจ 161243)
1.3.2 กรณีพิพาทเอโร:ศาลแรงงานสั่งบริษัทไทยเอโร และบริษัทไทยเอโร การเมนต จายคาชดเชยแรงงานลูกจาง
ความเคลื่อนไหวการชุมนุมเรียกรองความเปนธรรมของกลุมพนักงานบริษัทไทยเอโร จํากัด มหาชน และบริษัทไทยเอโร การเมนต
จํากัด จํานวน 1,169 คน ซึ่งถูกบริษัทเลิกจางตั้งแตวันที่ 15 ก.ย.43 โดยไมไดรับเงินชดเชยตามกฎหมายและพนักงานกลุมดังกลาวพยายาม
ตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงไดอยูที่หนาก.แรงงานฯมานานหลายเดือนแลว ลาสุดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.43 ศาลแรงงานกลางไดมีคํา
พิพากษาใหนายจางทั้งสองบริษัทจายคาชดเชยใหกับลูกจางทั้งหมดรวมเปนเงิน 40,321,784.5 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป นับตั้ง
แตวันที่ 15 ก.ย.43 จนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหดําเนินการภายใน 7 วัน หากไมปฏิบัติตามคําพิพากษาเจาหนาที่จะยื่นคําขอออกหมาย
บังคับคดี เพื่อดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของนายจางเพื่อขายทอดตลาด และนําเงินมาจายคาชดเชยใหกับลูกจางทุกคน
ดานนายรังสฤษฏิ์ จันทรัตน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลาววา ภายในวันที่ 22 ธ.ค.43 นี้หากนายจางจายเงินคา
ชดเชยทุกอยางก็ไดขอยุติ แตหากไมจายทุกอยางก็เปนไปตามขั้นตอนของการบังคับคดี นอกจากนี้จะแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจดําเนิน
คดีอาญากับนายจางดวย เพราะการไมจายคาชดเชยตามกฎหมายถือวามีความผิด ขณะนี้พนักงานสอบสวนกําลังเรงรัดคดีอยูเชนกัน
(สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 161243)
1.3.3 คณะกรรมการคาจางกลางปรับคาจางแรงงานขั้นตํ่า 3 บาท เปนของขวัญปใหมแกกรรมกร
วันที่ 21 ธ.ค.43 คณะกรรมการคาจางกลางมีการประชุมเพื่อพิจารณาคาจางขั้นตํ่า โดยมีนายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.
แรงงานฯ เปนประธาน หลังการประชุมนายอิระวัชรแถลงวา มติคณะกรรมการคาจางกลางเห็นควรใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า 3 บาท
ทั่วประเทศเหมือนกันทั้ง 3 โซน คือในเขต กทม.และปริมณฑลปรับจาก 162 บาทเปน 165 บาท เขตจังหวัดที่มีอัตราคาจางขั้นตํ่าวันละ 140
บาท ปรับขึ้นเปนวันละ 143 บาท และจังหวัดที่มีอัตราคาจาง 130 บาทก็ปรับขึ้นเปน 133 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.44 เปนตนไป การ
พิจารณาปรับคาจางขั้นตํ่าครั้งนี้เปนการพิจารณาจากขอมูลซึ่งใชเวลาการรวบรวมยาวนาน ไมเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ดูแล ก.แรงงานฯแต
อยางใดและใหถือวาอัตราใหมนี้เปนอัตราคาจางขั้นตํ่าพื้นฐานตอไป (กรุงเทพธุรกิจ 161143)

1.4 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางประเทศ
1.4.1 ไตหวันหามจางแรงงานฟลิปปนส
วันที่ 7 ธ.ค.43 นายเบียนเวนิโด ลาเกสมา รัฐมนตรีแรงงานฟลิปปนสเปดเผยวา รัฐบาลไตหวันไดยกเลิกคําสั่งหามการจางแรง
งานชาวฟลิปปนสทํางานในไตหวันแลว หลังจากที่มีการรื้อฟนเปดการบินพาณิชยติดตอกันโดยตรงระหวางทั้งสองประเทศ ขณะที่ทางสภา
กิจการแรงงานไตหวันไดยกเลิกคําสั่งหามดังกลาว การเคลื่อนไหวของไตหวันในการออกคําสั่งหามจางแรงงานชาวฟลิปปนสในภาคการผลิต
และโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานในเดือนมิถุนายนที่ผานมาถูกมองวาเปนการตอบโตกรณีที่ฟลิปปนสระงับขอตกลงการบินพลเรือนใน
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ระดับทวิภาคีระหวางสองประเทศ นายลาเกสมาใหสัมภาษณสถานีวิทยุวา คําสั่งหามนี้เพื่อหยุดการหลั่งไหลเขาไตหวันของแรงงานฟลิป
ปนส ซึ่งมีเปนจํานวนมาก (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 071243)
1.4.2 รายงานยูนิเซฟชี้กวาครึ่งของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในอินเดีย เจริญเติบโตไมเต็มที่และมีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ
สํานักขาวรอยเตอรเผยรายงานสภาวะเด็กโลกป 2544 (State of the World Children 2001) ของยูนิเซฟวา กวาครึ่งของเด็กอายุ
ตํ่ากวา 5 ปในอินเดีย เจริญเติบโตไมเต็มที่และมีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ โดยรายงานระบุวา 53% ของเด็กอินเดียอายุตํ่ากวา 5 ป นํ้าหนักตํ่า
เกินไปและ 52% เปนเด็กแคระ "นี่เปนเรื่องที่ทาทายมากสําหรับอินเดีย เปนปญหาที่ตองจัดการในหลายๆดาน รวมทั้งการดูแลเด็กวัยศูนยถึง
สามปใหดีขึ้นและดูแลหญิงมีครรภใหมากขึ้นดวย" เจาหนาที่ยูนิเซฟในอินเดียกลาว นอกจากนี้รายงานยังแจงอีกวา 1 ใน 5 ของเด็กในโลก
อาศัยอยูในอินเดีย รวมทั้ง 1 ใน 3 ของเด็กที่ขาดสารอาหารดวย แมวาอินเดียจะผลิตอาหารพอเพียงสําหรับประชากรหลายพันลานคน แต
18% ของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ก็ยังขาดสารอาหาร ซึ่งเปนภาวะที่รุนแรงและตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดรวมถึงไดรับอาหารพอเพียงเปน
เวลานานจึงจะทําใหสุขภาพกลับมาเปนปกติได อัตราการตายของทารกในอินเดียสูงถึง 70 คน ในทุก ๆ 1,000 คน แตก็ลดลงกวาครึ่งแลว
เมื่อเทียบกับ 147 คนในป 1960 รัฐบาลวางแผนวา จะลดอัตราการตายในทารกแรกเกิดใหเหลือเพียง 60 คนตอ 1,000 คนภายในสิ้นปนี้
(กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 151243)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานนโยบายสิ่งแวดลอมของนักการเมือง
2.1.1 นักวิชาการจวกนโยบาย สวล. พรรคการเมือง "พลิ้ว" ไมทําการบาน-ขาดความชัดเจน
วันที่ 6 ธ.ค.43 ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมรวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจัดแสดงวิสัยทัศนและนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ของพรรคการเมืองเรื่อง "สอบนโยบายพรรคการเมืองดานสิ่งแวดลอม" ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ ซึ่งมีตัวแทนพรรคการเมือง 6
พรรค เขารวมเสนอนโยบายคือ นายสุวิทย คุณกิตติ ตัวแทนพรรคไทยรักไทย, นายทรงศักดิ์ เกียรติสุข พรรคความหวังใหม, นายยอดมนู
ภมรมนตรี พรรคชาติพัฒนา, นายวุฒิพงษ กิติธเนศวร พรรคชาติไทย, นายพิจิตต รัตตกุล พรรคถิ่นไทย และคุณหญิงจรัสศรี ทีปรัช พรรค
ประชาธิปตย จากการซักถามโดยตัวแทนนักขาวในประเด็นตางๆ ที่เหมือนกัน เชน เรื่องนโยบายการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เรื่องพืชและ
อาหาร GMO ศูนยวิจัยนิวเคลียรที่องครักษ พ.ร.บ.ปาชุมชน การรักษาทรัพยากรนํ้าและปาไม การเก็บคาบํารุงนํ้าเสีย การทําประชาพิจารณ
พลังงานทางเลือก การสรางเขื่อนและโครงการขนาดใหญอื่นๆ การตั้งกระทรวงสิ่งแวดลอม นโยบายการจัดการขยะ อนุสัญญาความหลาก
หลายทางชีวภาพ กาซเรือนกระจก มาตรการดานเศรษฐกิจ นโยบายประกันภัยสิ่งแวดลอม ไปจนถึงความขัดแยงในเรื่องปลากะตัก ฯลฯ
ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมในสังกัดสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยไดขอสรุปเปนไปในทางเดียวกันวาพรรคการเมืองไมไดให
ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดลอมเทาที่ควร
นายธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กลาววิพากษวิจารณนโยบายพรรคการเมืองทั้งหมดวา ทุกพรรคการ
เมืองตอบเหมือนกับที่คาดการณเอาไว ไมไดตอบคําถามใหกระจาง ตอบแบบพลิ้วไปพลิ้วมาและขาดนโยบายเชิงรุก ไมไดมองวาปญหาสิ่ง
แวดลอมอาจเลวรายไปกวาที่เปนอยูและไมไดคิดวาจะมีมาตรการทําใหดีขึ้นไดอยางไร นโยบายสวนใหญจะพูดกวางๆ มากกวา ซึ่งผิดหวัง
มากที่สุด ประเด็นที่ขาดความชัดเจนที่สุดในทุกพรรคคือไมมีนโยบายระยะไกลเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ไมมีพรรคการ
เมืองใดเลยที่พูดเรื่องนโยบายสิ่งแวดลอมกับการคาซึ่งกําลังจะกลายเปนปญหาขึ้นไดในอนาคตและไมมีมาตรการทางดานเศรษฐศาสตรสิ่ง
แวดลอมที่ชัดเจน ไมมีรูปธรรมในการแกปญหา "นโยบายพรรคการเมืองดานสิ่งแวดลอม เขียนแคใหสวยหรูเทานั้น แตไมมีใครบอกใหชัดเจน
เลยวา ถึงเวลานั้นจะผลักดันภาระดังกลาว เขาไปดําเนินการแกไขปญหาไดอยางไร"
ดานนายกิตติ สิงหาปด ที่ปรึกษาชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมกลาววา เมื่อพิจารณาจากตัวแทนพรรคการเมืองที่แตละพรรคสงมา
พบวาไมมีพรรคใดเลยที่สงตัวแทนพรรคที่ใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม ยกเวนพรรคถิ่นไทยที่หัวหนาพรรคเดินทางมาดวยตัวเอง นอก
จากนี้ นโยบายที่แตละพรรคเสนอมาสะทอนชัดเจนวา แตละพรรคไมไดทําการบานเลย สําหรับนโยบายพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคสวนใหญ
จะตอบปญหาเฉพาะหนามากกวานํานโยบายพรรคที่แทจริงมาตอบคําถาม และคําตอบของแตละพรรคไมไดแตกตางกันมากนัก เชน
นโยบายเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินทุกพรรคระบุวาจะใหมีการเก็บภาษีการถือครองที่ดิน แตก็เปนคําตอบที่ไมชัดเจนและไมมีการ
เตรียมตัวมากอน เรื่องการจัดการปาไมทุกพรรคเห็นวาคนกับปาอยูรวมกันได แตจะตองมีมาตรการในการควบคุม อยางไรก็ตาม ทุกพรรค
การเมืองก็ไมมีความชัดเจนในรูปธรรม
สวนเรื่องการแกไขปญหาการมีสวนรวมของประชาชน ในโครงการขนาดใหญของรัฐทุกพรรคการเมืองระบุวาจะตองใหประชาชน
มีสวนรวมตั้งแตตน แตไมมีความชัดเจนวาจะใหเขารวมอยางไรที่เปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม นโยบายทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ
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การลงสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ลาสุดศาลรัฐธรรมนูญไดตีความออกมาวา จะตองใหสภาผูแทนราษฎร
ลงมติกอนที่รัฐบาลจะลงสัตยาบัน ทุกพรรคเห็นวาทันทีที่เขาไปในสภาผูแทนราษฎรจะสนับสนุนใหมีการลงสัตยาบันอนุสัญญาความหลาก
หลายทางชีวภาพ
นอกจากนี้ ทุกพรรคเห็นวาจะตองมีการติดฉลากอาหารตัดตอพันธุกรรม สวนเรื่องการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตที่ทั่วโลกคัดคาน ทุก
พรรคการเมืองระบุวาจะตองมีการศึกษาใหชัดเจน แตพรรคประชาธิปตยฟนธงวา จะตองมีการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ
071243)
อนึ่ง ในการจัดประชุมโตะกลมเรื่อง “สิ่งแวดลอมไทยสูอนาคต 2001” เมื่อเร็วๆนี้ โดยตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และนักวิชาการกวา 100 คน นายอภิชาติ ทองอยู กลาววา ประเทศไทยกําลังประสบกับวิกฤติการณทางสิ่งแวด
ลอมอยางรุนแรง เนื่องจากการวางแผนใชทรัพยากรที่ผิดพลาด ทําใหพื้นที่ปาไมและที่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและแหลงนํ้ามีคุณ
ภาพลดนอยลงเรื่อยๆ รวมถึงคุณภาพอากาศที่ลดลง (มติชน 111243)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 สวล.เมือง : กทม. ไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 10 เมืองทองเที่ยวโลก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยรายงานวา กรุงเทพมหานครไดรับเลือกใหรับรางวัลเมืองที่ดีที่สุด 1 ใน 10 อันดับ สําหรับการ
ประชุมการทองเที่ยวประจําป 2000 (Bangkok, Top 10 City-Global Achievement Award) สวนเมืองอื่นๆ ประกอบดวย ลอนดอน เมล
เบิรน ซิดนีย ปารีส ริโอ เดอ จาเนโร สิงคโปร เวียนนา โตรอนโตและแวนคูเวอร (ผูจัดการ 021243)
อนึ่ง นิตยสารเอเชียวีก ฉบับลาสุด ไดจัดอันดับ 40 เมืองนาอยูในเอเชีย ปรากฏวาเชียงใหมติดอันดับที่ 13 และหลนมาจากอันดับ
ที่ 11 ของปที่แลว สวนกรุงเทพฯติดอันดับที่ 17 หลนจากอันดับที่ 13 โดยเชียงใหมไดคะแนน 59 คะแนนจาก 100 คะแนน (กรุงเทพธุรกิจ
131243)

2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 ความเคลื่อนไหววาดวยนํ้า : สรุปความเสียหายอุทกภัย 10 จังหวัดภาคใต และแนวทางแกไขระยะยาว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลความเสียหายจากอุทกภัยใน 10 จังหวัดภาคใต ชวงปลายเดือน พ.ย.43 ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ตรัง ยะลา สตูล ปตตานี พัทลุง ชุมพร และสุราษฎรธานี ดังนี้ พื้นที่ปลูกขาว พืชไร ผัก และผลไมเสียหาย
รวม 1,642,552 ไร สัตวเลี้ยงและสัตวปก ไดรับผลกระทบรวม 4,583,355 ตัว บอปลารวมทั้งสัตวนํ้าจืดและนํ้ากรอย มีพื้นที่ไดรับความเสีย
หาย 35,534.31 ไร มูลคา 525.797 ลานบาท (เดลินิวส 071243)
นายกิจจา ผลภาษี อธิบดีกรมชลประทานกลาววา แนวทางแกไขปญหานํ้าทวมในระยะยาว กรมชลประทานไดดําเนินการแกไข
ปญหานํ้าทวมตามกระแสพระราชดํารัสตั้งแตป 2531 เมื่อเกิดนํ้าทวมใหญ โดยการสรางคลองเลียบเมืองเลียบแนวบายพาสเพื่อระบายนํ้า
ออกจากตัวเมืองไปสูทะเลสาบ ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการสํารวจออกแบบไวแลวเสร็จ แตปจจุบันก็ยังไมสามารถดําเนินการได เพราะติดขัด
เรื่องที่ดินที่ราษฎรไมยอมเวนคืน 2) กรณีไมมีการขุดคลอง กรมชลฯจะใชการสรางรางคอนกรีตเพื่อลดการไปใชพื้นที่ของราษฎร (ไทยโพสต
041243)
ตอมา นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปดเผยวา ครม.ไดให ก.เกษตรฯศึกษาความเปนไปไดในการดําเนิน
การปองกันปญหานํ้าทวมในพื้นที่ อ.หาดใหญ โดยก.เกษตรฯ จะทําใน 4 มาตรการ คือ 1) ปรับปรุงขนาดคลองธรรมชาติเดิมที่ขุดลอกไวตั้ง
แตป 2532-2538 2) การขุดคลองระบายนํ้าสายใหมยาว 40 ก.ม. จํานวน 2 คลอง เพื่อชวยระบายนํ้าจากเขาทั้ง 2 ดานเพื่อลงสูทะเล
3) สรางอาคารระบายนํ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงอาคารเดิมในปจจุบัน และ 4) ใชระบบเตือนภัยในลักษณะเดียวกับที่ใชในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
(ไทยโพสต 071243)
2.3.2 กรมปาไม ลงโทษ 22 ขาราชการ ฐานพัวพันลอบตัดไมปาสาละวิน
วันที่ 7 ธ.ค.43 นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมปาไม เปดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือน กรมปา
ไม (อกพ.กรม) วา อกพ.กรม มีมติลงโทษขาราชการกรมปาไมที่มีสวนเกี่ยวของกับการลักลอบตัดไมทําลายปาสาละวิน แมฮองสอน จํานวน
ทั้งหมด 22 คน โดยเปนการลงโทษทางวินัย ไลออกขาราชการ 1 ราย คือ นายสิทธิชัย สมจิตร เจาหนาที่ปาไม 5 ปลดออกขาราชการ 7 ราย
คือนายวิฑูรย ชลายนนาวิน ผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติกรมปาไม ภาคกลาง นายปริญญา ลายเขียน เจา
หนาที่ปาไม 7 นายพูนศักดิ์ สินพัน นายชนะ สุขประเสริฐ นายปริญญา โกเมศ นายโชติ ลิ้นชุม นายอมร สวัสดิ์ยางกูร นอกจากนั้นเปนการ
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ภาคทัณฑ และวากลาวตักเตือนโดยคําสั่งมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สําหรับสาเหตุการลงโทษครั้งนี้ มาจาก
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การที่ขาราชการดังกลาวทั้งหมดไปเอื้อประโยชนและมีสวนพัวพันกับการใหพอคาไมเขาไปลักลอบตัดไมในปาสาละวิน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น
071243)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 คณะกรรมการเขื่อนโลกชี้ เขื่อนเพื่อการชลประทานลมเหลว
คณะกรรมการเขื่อนโลก (WCD: World commission on Dam) รายงานผลการศึกษาเก็บขอมูลจากการสรางเขื่อน 125 เขื่อน ใน
79 ประเทศ โดยใชเวลาศึกษา 18 เดือน พบวา เขื่อนที่สรางในประเทศจีนทั้งหมดประสบความลมเหลวในจุดประสงคที่วางเอาไวเพื่อการแก
ปญหาอุทกภัย ในทางตรงขามเขื่อนบางแหงยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดนํ้าทวมอีกดวย เขื่อนที่สรางขึ้นมาเพื่อการชลประทานนั้น จากการ
สํารวจทั้งหมดทุกประเทศแลวพบวาไมบรรลุเปาหมาย อยางไรก็ตามเกือบทุกเขื่อนคอนขางจะประสบความสําเร็จในเรื่องการผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยพบวา 19% ของพลังงานไฟฟาไดจากพลังนํ้าของเขื่อนนั้นประสบความสําเร็จมากกวา 50% ใน 63 ประเทศ จาก 79 ประเทศ และ
ระบุถึงสาเหตุที่เขื่อนไมประสบความสําเร็จวา มีดินจากตัวเขื่อนไหลลงไปปดกั้นทางไหลของนํ้าทําใหนํ้าไหลไมสะดวก ถายเทไมไดเต็มที่
เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากทําใหพื้นที่ทายเขื่อนมีปญหานํ้าทวม และเขื่อนที่อยูในประเทศเขตรอนยังมีปญหากาซเรือนกระจกอีกดวย เพราะนํ้าที่ขัง
อยูในเขื่อนมีซากพืชซากสัตวเนาเปอยอยูมาก เมื่อกาซจากแหลงเหลานี้ระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศก็จะกลายเปนกาซเรือนกระจกที่ทําลาย
ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ เขื่อนยังสงผลกระทบตอสังคมไมนอย ประชาชนในพื้นที่กอสรางเขื่อนหลายแหงตองเผชิญกับภาวะเสี่ยง
นานัปการ เชน เสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน ฯลฯ และเกือบทุกประเทศที่มีการสรางเขื่อนจะมีสื่อมวลชนรายงานขาววา ขาราช
การและนักการเมืองในประเทศเหลานั้นหาประโยชนจากการสรางเขื่อน (มติชน 021243)
2.4.2 โรงงานพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบิล ปดฉากแลว
มีรายงานวา วันที่ 15 ธ.ค.43 วิศวกรของโรงงานพลังงานนิวเคลียร "เชอรโนบิล" จะปดเตาปฏิกรณนิวเคลียรตัวที่ 3 ซึ่งเปนตัวสุด
ทายของโรงงานในเวลา 13.17 น. ตามเวลาทองถิ่นหรือ 18.17 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยจะเปนการทํางานในวันสุดทาย หลังจากนั้น
โรงงาน "เชอรโนบิล" จะเปนเพียงสวนหนึ่งของประวัติศาสตรที่มนุษยจะตองบันทึกไววา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2529 เตาปฏิกรณนิวเคลียรของ
โรงงานแหงนี้ไดเกิดระเบิดขึ้นมาทําใหประชาชนเสียชีวิต 15,000-30,000 ราย และมีอานุภาพรายแรงกวาระเบิดที่ทําลายลางเกาะฮิโรชิมา
ของญี่ปุนถึง 500 เทา (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 151243)
2.4.3 เหตุการณแผนดินไหวที่ตุรกีคราชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 41 ราย
สํานักขาวอนาโตเลียรายงานวา วันที่ 15 ธ.ค.43 เกิดเหตุแผนดินไหวทางภาคตะวันตกของประเทศตุรกี วัดความสั่นสะเทือนได
5.0 ริกเตอร ทําใหประชาชนเสียชีวิต 6 คน ซึ่ง 5 ใน 6 คน เสียชีวิตในสถานที่เดียวกันและมีผูไดรับบาดเจ็บถึง 41 คน ในเหตุการณแผนดิน
ไหว ดานนายอาหเหม็ด เคยฮาน ผูวาราชการจังหวัดอังการากลาววา ผูที่ไดรับบาดเจ็บสวนใหญ เปนเพราะกระโดดออกจากระเบียง และ
หนาตาง ของอาคารที่อาศัยอยูดวยความตกใจ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 161243)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 อุตสาหกรรมนอมรับพระราชดํารัสผลิตเอธานอลใชแทนนํ้ามัน
วันที่ 5 ธ.ค.43 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีกระแสพระราชดํารัสทรงหวงใยปญหาราคานํ้ามันและใหเรงผลิตเอธา
นอลและแอลกอฮอลจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปญหา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรมกลาววา ก.อุตสาหกรรมใน
ฐานะผูดําเนินโครงการนอมรับกระแสพระราชดํารัสดังกลาวใสเกลาฯ โดยคณะกรรมการเอธานอลแหงชาติที่มีปลัด ก.อุตสาหกรรมเปน
ประธานจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องการตั้งโรงงานผลิตเอธานอลภายในวันที่ 15 ธ.ค.43 นี้ และจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ 26 ธ.ค.43 เพื่ออนุมัติในหลักการ ซึ่งโครงการนี้จัดเปนการลงทุนของภาคเอกชน โดยรัฐบาลเปนผูกําหนดกรอบตางๆ เชน กําลังการ
ผลิตปริมาณ 3-5 แสนลิตรตอวัน ปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อปองกันการลักลอบนําแอลกอฮอลไปผลิตสุราเถื่อน การจัดตั้ง
โครงการผลิตแอลกอฮอลหรือเอธานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ไดจากสินคาเกษตร คือ ออย มันสําปะหลัง ซึ่งจะนํามาผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทําใหราคานํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาถูกลง โดยคุณภาพเหมือนเดิมไมแตกตาง คาดวาการตั้งโรงงานผลิตเอธานอลและแอลกอฮอลในครั้งนี้จะ
ใชงบประมาณ 4-5 พันลานบาท เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ อยางไรก็ตามจะใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น
061243)
อนึ่ง ความพยายามแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่น นายวิธิต เจียระไน นายอําเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธกลาวกับผูสื่อขาวเอเอฟ
พีวา เกษตรกรไทยกําลังพยายามใชนํ้ามันมะพราวซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติแหลงใหมมาทดแทนนํ้ามันดีเซลที่กําลังถีบราคาสูงขึ้น
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เรื่อยๆ โดยปจจุบันมีเกษตรกรไทยใน จ.ประจวบคีรีขันธประมาณ 40 คน ไดนําเอานํ้ามันมะพราวมาใชเปนเชื้อเพลิง ในรถบรรทุก รถแทร็ค
เตอรและเครื่องสีขาว พบวา นํ้ามันมะพราวที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพดีพอๆกับนํ้ามันดีเซลที่ใชกันอยู และเห็นวาในอนาคตนํ้า
มันมะพราวไดรับการพัฒนาเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติสําหรับบรรดาเกษตรกร ซึ่งจะทําใหประหยัดเงินไดเปนอยางดี และเปนประโยชนแกกลุม
เกษตรกรผูปลูกมะพราวอีกดวย รายงานระบุวา ราคานํ้ามันมะพราวในปจจุบันอยูที่ 4 บาท หรือ 0.09 ดอลลารสหรัฐตอลิตร ซึ่งถูกกวานํ้า
มันดีเซลที่กําลังถีบราคาสูงขึ้น ตามกลไกราคานํ้ามันในตลาดโลกมาก (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 111243)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 คณะมนตรีความมั่นคงฯตกลงขยายโครงการนํ้ามันแลกอาหารอิรัก ดานอิรกั เห็นดวยสานตอโครงการ
วันที่ 6 ธ.ค.43 มีรายงานวา คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ไดตกลงเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.43 ที่จะขยาย
โครงการขายนํ้ามันแลกอาหารของอิรักออกไปอีก 6 เดือน และปรับปรุงกระบวนการในการเรงสงนํ้ามันดวย ทั้งนี้ คณะมนตรีความมั่นคงฯได
ตกลงกันในหลักการเพื่อที่จะนําเงิน 600 ลานยูโร ซึ่งเปนรายไดจากการขายนํ้ามันของอิรักเขาในบัญชีเงินฝากที่ควบคุมอยางเครงครัดโดยยู
เอ็น เพื่อนําเงินจํานวนนี้ มาใชในการฝกและจายใหพนักงานในอุตสาหกรรมนํ้ามันของอิรัก
อยางไรก็ตาม นักการทูตระดับสูงของชาติอาหรับคนหนึ่งกลาววา คณะมนตรีความมั่นคงฯไมไดกระตุนใหอิรักรื้อฟนการสงออก
นํ้ามันของตน และอิรักไดระงับการสงออกนํ้ามันเปนเวลา 5 วันแลว เนื่องจากขอตกลงกับยูเอ็นไมไดเกี่ยวกับการกําหนดราคานํ้ามันในเดือน
ธันวาคม (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 061243)
วันที่ 10 ธ.ค.43 มีรายงานวา ทางการอิรักไดยอมรับที่จะทบทวนขอตกลงของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในโครงการขายนํ้ามันเพื่อ
แลกอาหารอีก 6 เดือน มีรายงานวานายโมฮัมหมัด ซาอิด อัล-ชาฮาฟ รัฐมนตรีตางประเทศของอิรักไดสงขอความไปใหแกนายโคฟ อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติวา ทางการอิรักเห็นดวยที่จะทบทวนโครงการเพื่อมนุษยธรรมไปอีก 6 เดือน ซึ่งโครงการดังกลาวไดเริ่มขึ้นในเดือน
ธ.ค.ป 2539 ถือเปนการควํ่าบาตรการสงออกของอิรักโดยใหอิรักขายนํ้ามันเพื่อแลกกับอาหารและเครื่องอุปโภคที่จําเปนตอประชาชนกวา
22 ลานคนในประเทศเทานั้น อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวก็ไดถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.43 ที่ผานมา เนื่องจากมีความขัดแยงกันในเรื่อง
เกณฑการพิจารณาราคานํ้ามันสงออกของอิรัก การตกลงกันไดดังกลาวหมายถึงอิรักจะหันมาสงออกนํ้ามันอีกครั้งภายใตการดูแลของยูเอ็น
(สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 101243)
3.2.2 ราคานํ้ามันตางประเทศปรับตัวขึ้นเล็กนอย
วันที่ 7 ธ.ค. ราคานํ้ามันโลกปรับตัวลดลง โดยเฉพาะนํ้ามันดิบเนื่องจากขาวสหประชาชาติยื่นขอเสนอประนีประนอมตออิรักใน
การกําหนดราคานํ้ามันและตลาดคาดวาสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียจะสามารถจัดหานํ้ามันดิบเพื่อทดแทนสวนของอิรักที่ขาดหายไป
ไดในเวลาอันสั้น อยางไรก็ตาม แมวาขณะนี้ราคานํ้ามันในตลาดโลกไดออนตัวลงบาง แตยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวเคลื่อนไหวขึ้น ราคาซื้อ
ขายนํ้ามันในตลาดลวงหนาวันที่ 7 ธ.ค.43 เปนดังนี้ นํ้ามันเบรนตทะเลเหนือ ที่ตลาดลอนดอนสงมอบเดือนมกราคม 2544 อยูที่ระดับ 28.22
ดอลลารสหรัฐ/บารเรล สวนที่ตลาดนิวยอรกราคานํ้ามันไลทสวีทครูดลดลงมาอยูที่ 29.53 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น
071243)
3.2.3 เวเนซุเอลา ประกาศลดราคานํ้ามันครั้งใหม
วันที่ 7 ธ.ค.43 ประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ ของเวเนซุเอลาประกาศวาจะลดราคานํ้ามันของเวเนซุเอลาครั้งใหมลงอีก 2 ดอลลาร
สหรัฐ โดยเปนการลดราคานํ้ามันเปนครั้งสองแลวในรอบไมกี่วัน เมื่อวันอังคารที่ 5 ธ.ค.43 ผานมา ราคานํ้ามันของเวเนซุเอลาขายถูกลง 4
ดอลลารสหรัฐ/บารเรล นอกจากนี้ ยังไดเรียกรองใหนายอาลี โรดริเกซ รัฐมนตรีพลังงานเวเนซุเอลา เจรจากับบรรดาผูนําของโอเปกวา ราคา
นํ้ามันจะไมลดลงไปมากกวานี้แลว (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 071243)
3.2.4 โอเปกหารือเพื่อลดการผลิตนํ้ามัน หวังดึงราคานํ้ามันกระเตื้อง
ชีค ซาอุด นัสเซอร อัล-ซาบาห รัฐมนตรีนํ้ามันของคูเวต ใหสัมภาษณหนังสือพิมพอัล-ไร อัล-อัม วากลุมประเทศสมาชิกผูสงออก
นํ้ามัน(โอเปก) จะรวมกันพิจารณาปรับลดกําลังการผลิตนํ้ามันในการประชุมโอเปกที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 ม.ค.2544 หากวาราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องเชนในปจจุบันนี้ โดยอาจจะลดการผลิตลงวันละ 1,000,000 บารเรลหากวาจําเปน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนที่กําลังจะมาถึงความตองการบริโภคนํ้ามันทั่วโลกจะมีปริมาณลดลง
ทั้งนี้ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงอยางไมนาเชื่อ เพียงแค 1 สัปดาหที่ผานมา ราคานํ้ามันลดลงถึง 5 ดอลลารสหรัฐ โดยราคานํ้ามัน
เบรนตทะเลเหนือสงมอบกอนเดือนมกราคมปหนาชวงปดตลาดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.43 อยูที่ 26.56 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล การลดปริมาณการ
ผลิตนํ้ามัน ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งของโอเปกในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปหนา (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 111243, กรุงเทพธุรกิจ
151243)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 ความเคลื่อนไหวขององคกรอิสระเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1.1.1 ป.ป.ง.พิจารณาเงินบริจาคพรรคการเมืองวาเขาขายการฟอกเงินขณะที่กกต.พิจารณาผิดกม.พรรคฯ
พล.ต.ท.วาสนา เพิ่มลาภ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) เปดเผยวาทางป.ป.ง.กําลังเฝา
ติดตามพฤติกรรมของนักการเมือง2-3
รายเนื่องจากสงสัยวาอาจมีการนําเงินที่ไดจากการฟอกเงินไปใชในการหาเสียงเลือกตั้ง(มติชน
011243) และจากรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคของพรรคการเมืองตางๆ ประจําเดือนพ.ย.2543 ปรากฏวา
พรรคชาติไทยมีเงินบริจาคเขาพรรคมากที่สุดคือ 49,178,000 บาท รองลงมาตามลําดับคือพรรคชาติพัฒนา ความหวังใหม ประชาธิปตย
เสรีธรรม ประชากรไทย และไทยรักไทย กรณีนี้มีที่นาสังเกตสองพรรคคือพรรคชาติไทยซึ่งไดรับบริจาคจากบริษัทเกาภิญโญ จํากัด จํานวน
25 ลานบาท และพรรคประชาธิปตย ที่ผูบริจาคเกือบทั้งหมดเปนบริษัทหางรานผูรับเหมากอสรางและกิจการโทรคมนาคม รวม 23 บริษัท
จํานวน 15.5 ลานบาท
ขณะที่ กกต.ยอมรับวาการบริจาคของบริษัทเกาภิญโญเปนเรื่องผิดสังเกตนั้น ทางป.ป.ง.บอกวาจะพิจารณาวาเขาขายการฟอก
เงินหรือไม เนื่องจากผลการเสวนาที่สมาคมนักขาวแหงประเทศไทยในวันที่ 9 ธ.ค.2543 ไดตั้งขอสังเกตวาบริษัทเกาภิญโญเพิ่งจดทะเบียน
ในป 2542 และมีสถานะขาดทุน อีกทั้งที่ตั้งของบริษัทก็ไมไดมีลักษณะเปนออฟฟศปฏิบัติงานแตอยางใด และการที่มีผูรวมทุนเปนบริษัท
ตางชาติซึ่งมีสํานักงานอยูที่เกาะบริติชเวอรจิน อันเปนแหลงฟอกเงิน ทําใหนาสงสัยวาเงินบริจาคอาจไดมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ผิด
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองถึงขั้นยุบพรรค ซึ่งหัวหนาพรรคคือนายบรรหาร ศิลปอาชา รับวาจะตรวจสอบขอเท็จจริง
และหากไมถูกตองก็พรอมคืนเงินแกผูบริจาค ทางกกต.เองก็บอกวาพรอมที่จะตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคฉาวดังกลาว ตอมา นายบรรหาร
บอกวาไดเซ็นเช็คคืนเงินใหบริษัทไปแลว อยางไรก็ตาม วันที่ 18 ธ.ค.2543 กกต.มีมติวาเงินบริจาค 25 ลานไมผิดตามกฎหมายพรรคการ
เมืองมาตรา 53 และ 54 เนื่องจากบริษัทตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25 กอนสงใหป.ป.ง.ตรวจสอบตอไป(ไทยโพสต 06,07,10,
11,121243,มติชน,กรุงเทพธุรกิจ 111243,สยามรัฐ11,131243)
1.1.2 ป.ป.ช.กับการวินิจฉัยกรณีซุกหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯชวนและนายบัญญัติ และการตรวจสอบกก.ปปช.
ขององคกรประชาชน
วันที่ 4 ธ.ค.2543 คุณหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบกรณีการโอนหุนพ.ต.ท.ทักษิณกลาว
ถึงความคืบหนาในกรณีดังกลาววาอยูระหวางการตรวจสอบเอกสาร และการประชุมในวันนี้มีการหยิบยกเรื่องการซื้อสนามกอลฟอัลไพน
จากนายเสนาะ เทียนทอง ผูสมัคร ส.ส.ระบบบัญชรายชื่อของพรรคไทยรักไทย รวมทั้งการโอนหุนไปใหคนใชมาพิจารณาประกอบประเด็น
และเพิ่มเติมวาแมจะเปนการดําเนินการของคุณหญิงพจมาน ชินวัตรในการโอนหุนแตก็ถือวาการทํานิติกรรมใดๆของภรรยา สามีตองรับรู
ดวย(สยามรัฐ,ไทยโพสต 051243) อยางไรก็ตาม วันที่ 6 ธ.ค.2543 คณะอนุกรรมการพิจารณาการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินไดสอบปาก
คําพยานสําคัญสองทานคือนายเจิมศักดิ์ ปนทอง สมาชิกวุฒิสภา กรณีการซื้อหุนสนามกอลฟอัลไพน และน.ส.บุญชู เหรียญประดับ คนรับ
ใชของ พ.ต.ท. ทักษิณที่รับถือหุนจากพ.ต.ทักษิณหลายบริษัทดวยกัน อาทิ สนามกอลฟอัลไพน ,เพจเจอร เซลล ,เอสซี แอสเสท ,เอ็นซี.ซี.
แมนเนจเมนต ,ชินวัตรอินเตอรเนชันแนล และชินคอรปอเรชัน (ไทยโพสต 071243)
วันที่ 7 ธ.ค.2543 คุณหญิงปรียา กลาววาวันที่ 8 ธ.ค. พ.ต.ท.ทักษิณ และภรรยาและนายสุรเธียร จักธรานนท กรรมการอํานวย
การบริษัทเอสซี แอสเสท จะมาใหปากคําโดยจะถูกแยกสอบปากคําคนละหอง สําหรับนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกฯและรมต.
มหาดไทย นั้น บอกวาจะไปชี้แจงตอคณะอนุกรรมการฯในวันที่ 8 ธ.ค.2543 และชี้ใหควรตัดสินกอนถึงวันเลือกตั้งเพื่อมิใหตองเลือกตั้งกัน
ใหมหากผูถูกกลาวหาถูกตัดสินวาทําผิด(ผูจัดการ,ไทยโพสต 081243)
บายวันที่ 8 ธ.ค.2543 พ.ต.ท.ทักษิณ เปดแถลงขาวหลังจากเขาใหปากคํากับคณะอนุกรรมการฯ ระบุวาเปนความผิดพลาดของ
เลขานุการสวนตัวและภรรยาที่ไมไดแจงบัญชีทรัพยสินทั้งหมดเพราะเขาใจผิดในกฎหมายใหม และบอกวาที่ไมไดแจงมีเพียง 600 กวาลาน
คิดเปน 2.5 % ของทรัพยสินทั้งหมด และเพิ่มเติมวากฎเกณฑการแจงบัญชีทรัพยสินที่ใชกันอยูในปจจุบันเริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2540
ขณะนั้นป.ป.ป.ซึ่งทําหนาที่ป.ป.ช.ก็ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑการแจงรายการทรัพยสิน ดังนั้นการแจงรายการทรัพยสินจึงกระทําไปตาม
ความเขาใจที่เคยทํากันมาจนเมื่อพนตําแหนงรองนายกฯและยื่นบัญชีทรัพยสินอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2541 ซึ่งมีระเบียบของป.ป.ป.ทําหนา
ที่ป.ป.ช.ออกมาใชบังคับความเขาใจในกฎระเบียบจึงยังไมกระจางชัดเทาที่ควรและตัวพ.ร.บ. ของป.ป.ช.เองก็เพิ่งจะออกมาใชบังคับปลายป
2542 และสรุปวาตนมิไดมีเจตนาปกปดหรืออําพรางความมีอยูแหงทรัพยสินแตอยางใด(ไทยโพสต 091243)
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วันที่ 13 ธ.ค.2543 ที่สํานักงานป.ป.ช.นายโอภาส อรุณินท ประธานป.ป.ช.เปดเผยวาทางป.ป.ช.ไดพิจารณาคดีเกี่ยวกับการปก
ปดทรัพยสินของบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองไปแลว 9 คน ทุกคนใชมาตรฐานเดียวกัน แมบางเรื่องจะใชดุลพินิจเขามาเกี่ยวของแตก็
ยังคงยึดมาตรฐานของกฎหมายเปนหลัก และใหความเห็นกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ วาในทางธุรกิจการโอนหุนใหคนอื่นทําไดแตเมื่อเขามาในวง
การเมืองโอนแลวไมแจงไมได อางไมรูกฎหมายเพื่อใหพนผิดก็ไมได (ไทยโพสต ,มติชน141243)
ป.ป.ช.บอกวาจะเรงสอบสวนกรณีหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯชวน และนายบัญญัติ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค.2543 นี้ โดย
วันที่ 15 ธ.ค.2543 มีการสอบปากคําพยานบุคคล 3 ปากคือนายบรรณพจน ดามาพงศ พี่ชายคุณหญิงพจมาน น.ส.กาญจนาภา หงษเหิร
และน.ส.กมลวัณ โชติกะพุกกะณะ เลขานุการสวนตัวของพ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน (กรุงเทพธุรกิจ 15,161243,ผูจัดการ161243)
วันที่ 26 ธ.ค.2543 ที่ประชุม ป.ป.ช.มีวาระเพื่อพิจารณาและลงมติประมาณ 20 วาระ วาระที่นาสนใจอาทิ กรณีการถือหุนของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หน.พรรคไทยรักไทย กรณีการถือหุนในสหกรณสุราษฎรธานี ของนายชวน หลีกภัย นายกฯและหน.พรรคประชาธิ
ปตย กรณีการถือหุนบริษัทศรีสุบรรณเทรดดิง จํากัดของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ฯลฯ โดยกรณีของพ.ต.ท.ทักษิณ อยูในอันดับการพิจารณา
แรกสุดแตปรากฏวาการพิจารณาตองเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากการชุมนุมของกลุมลูกศิษยของหลวงตามหาบัว มาสอบถามความคืบหนา
เรื่องการถอดถอนนายกฯและรมต.คลังออกจากตําแหนงที่ไดเสนอเขามากอนที่จะมีการวินิจฉัยเรื่องหุนรมต.(ไทยรัฐ 26 ธ.ค.2543,ขาวเที่ยง
วันไอทีวี 261243) ทายที่สุด ปปช.มีมติ 8 ตอ 1 เสียง เห็นวาพ.ต.ท.ทักษิณจงใจแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินอันเปนเท็จ ปกปดขอ
ความอันควรแจงใหทราบ สวนกรณีนายกฯชวนและนายบัญญัตินั้น คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันททั้ง 9 คน วาไมไดจงใจปกปดบัญชีราย
การทรัพยสินและหนี้สิน (ไทยโพสต,ไทยรัฐ,มติชน 271243) แตพ.ต.ท.ทักษิณประกาศยืนยันเดินหนาเปนนายกฯตอ หากประชาชนเท
คะแนนใหในวันที่ 6 ม.ค.2544 ซึ่งเปนวันเลือกตั้งทั่วไป (ไทยโพสต,ไทยรัฐ 301243)
อยางไรก็ตาม มีการเคลื่อนไหวจากนายอมร อมรรัตนานนท เลขาธิการเครือขายเดือนตุลา ระบุวามีกรรมการป.ป.ช.ขาดคุณ
สมบัติในการดํารงตําแหนง เนื่องจากเขาไปมีตําแหนงเปนกรรมการบริหารในบริษัทแหงหนึ่ง จึงเรียกรองใหกรรมการแสดงสปริตดวยการลา
ออกจากการเปนกรรมการป.ป.ช. หากไมดําเนินการก็จะไปยื่นเรื่องเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหถอดถอนตอไป นายอมรระบุสาเหตุที่ตรวจสอบ
ป.ป.ช.วาที่ผานมาป.ป.ช.ทํางานแบบเลือกปฏิบัติเห็นไดจากมีรมต.ที่ถูกรองเรียนถึง 17 คน แตป.ป.ช.กลับเรงดําเนินการเพียง 3 คนคือพ.ต.
ท.ทักษิณ นายชวน และนายบัญญัติประกอบกับกรรมการป.ป.ช.บางคนออกมาใหขาวรายวันซึ่งไมเหมาะสมตอสถานภาพองคกรที่ทําหนา
ที่ตรวจสอบ(ไทยรัฐ 261243) และวันที่ 25 ธ.ค.2543 เวลา 11.00น. นายอมรไดเดินทางไปยื่นหนังสือตอนายโอภาส อรุณินท เพื่อใหตรวจ
สอบคุณสมบัติกรรมการป.ป.ช. 3 คนที่ยังดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและหางหุนสวนจํากัด ซึ่งขัดกับมาตรา 11 วรรค 3 ของพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 2542 คณะกรรมการป.ป.ช.ทั้ง 3 คนดังกลาวประกอบดวย คุณ
หญิงปรียา เกษมสันตฯ พล.ท.สวัสดิ์ ออรุงโรจน และนายเกริกเกีรยติ พิพัฒนเสรีธรรม (ไทยรัฐ 281243) ซึ่งการยื่นเรื่องดังกลาวสงผลใหคุณ
หญิงปรียา ลาออกจากตําแหนง (ไทยโพสต 301243)
1.1.3 กกต. ไมรับรองปารตี้ลิสต รวมทั้งแจกใบแดงไมอั้น ชาติพัฒนา ประชาธิปตย โดนแลวกําลังจะตามมาดวยเสรี
ธรรม ชาติไทย และความหวังใหม
วันที่ 30 พ.ย.2543 นายยุวรัตน กมลเวชช กกต.ฝายบริหารการเลือกตั้งไดลงนามแจงการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในระบบบัญชีราย
ชื่ออยางเปนทางการแลว และเปดเผยรายชื่อบุคคลที่กกต.ไมรับรอง ไดแกพล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน พรรคความหวังใหมเนื่องจากพนสมาชิก
ภาพไปแลว นายศิริ ผาสุก พรรคเสรีธรรม เนื่องจากเสียชีวิต นายสัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย เพราะพนสมาชิกภาพ นาย
อนุชา พิฑูรพงศ พรรคชาติพัฒนา หลักฐานการศึกษาไมไดรับการรับรองจากกพ. และร.ต.ฉลาด วรฉัตร พรรคพลังธรรม เสียสิทธิเพราะไมได
ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา (มติชน 011243)
สวนเรื่องการแจกใบแดงกรณีทุจริตเลือกตั้งนั้นวันที่ 14 ธ.ค.2543 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเปนเอกฉันท ใหสงเรื่อง
นายสุชน ชาติสุนทราวุฒิ ผูสมัครส.ส.หมายเลข 12 เขต 2 ชัยภูมิ พรรคชาติพัฒนา ไปใหคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิผูสมัคร พิจารณาตัดสินชี้ขาดวาจะเพิกถอนสิทธินายสุชนจากผูสมัครส.ส.หรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากกกต.มีหลักฐาน
ที่ชัดเจนวานายสุชนกระทําการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนดวยการแจกเงินใหกับชาวบาน เปนการฝาฝนมาตรา
44 (1) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งส.ว.และส.ส. มติของกกต.ดังกลาวถือเปนการเริ่มตนใหใบแดงรายแรกแกผูสมัครส.ส.
ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 ม.ค.2543 ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเห็นชอบตามคําวินิจฉัยกรณีนายสุชน ชาติสุนทรา
วุฒิ ของกกต.และไดสงสํานวนกลับมากกต.แลว และหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนมีมติวา ความเห็นของกกต.ชอบดวย
กฎหมาย ขั้นตอนตอไปคือการแจงไปยังกกต.เขตเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุชนดวยการนําชื่อออกจากการเปนผูสมัคร
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วันที่ 22 ธ.ค.2543 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไดสงสํานวนสรุปพฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 44 ของ
นายบุญมาก ศิริเนาวกุล ผูสมัครส.ส.ราชบุรีเขต 1 พรรคประชาธิปตย ซึ่งกกต.กลางสงคนรับแจกเงินจํานวน 1,000 บาทจากมือนายบุญมาก
และนายภัทราวุธ พุกพิบูลย ผูสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคชาติพัฒนาใหคณะกรรมการตรวจสอบของกฤษฎีกาพิจารณาแลว ซึ่งทั้ง
สองทานนี้นายสวัสดิ์ โชติพานิช กกต.ฝายสืบสวนและวินิจฉัยบอกวาจากนี้ไปเปนเรื่องของคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกจากนี้ นายวราพงศ จิระวงศประภา ประธานกกต.จังหวัดเลยไดนําสํานวนสอบสวนพฤติกรรมของผูสมัคร 2 คนมามอบให
กกต. ประกอบดวย นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน ผูสมัครส.ส.เลย เขต 1 พรรคเสรีธรรม และนายปรีชา เรงสมบูรณสุข ผูสมัครส.ส.เลย เขต 3
พรรคเสรีธรรม กระทําการผิดกฎหมายเลือกตั้งมาเสนอเพิ่มเติม รวมทั้งการรองเรียนของสื่อมวลชนและตัวแทนชาวนครนายกเกี่ยวกับพฤติ
กรรมทุจริตการเลือกตั้งของนายสิทธิชัย กิตติธเนศวร ผูสมัครส.ส.นครนายก เขต 1 พรรคชาติไทย มีหลักฐานเปนเทปบันทึกเสียง ภาพถาย
เปนตน
ไมแตเทานี้ วันที่ 18 ธ.ค.2543 เจาหนาที่สอบสวนเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม ของกกต.ไดจับกุมเงินสดจํานวน 100,000
บาท ในรถหาเสียงของผูสมัคร ส.ส.พรรคความหวังใหม ซึ่งคนขับรถบอกวาจะนําไปจายคารถโฆษณาหาเสียง ทั้งนี้ นายสวัสดิ์ โชติพานิช
บอกวามีการรองเรียนเขามาจํานวนมากเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง
(กรุงเทพธุรกิจ08,15,161243,มติชน 081243,ไทยโพสต
08,14,19,21,231243, ผูจัดการ121243,มติชนสุดสัปดาห 181243,สยามรัฐ 211243,ไทยรัฐ261243)

1.2 วิสัยทัศนวาที่ 4 นายกฯคนใหมหลังเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธ.ค.2543 มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย จัดใหหัวหนา 4 พรรคการเมืองใหญที่สงรายชื่อปารตี้ลิสตครบทั้ง 100
คน แสดงวิสัยทัศนในการแกปญหาประเทศ ที่หอประชุมเล็ก ม.ธรรมศาสตร วิสัยทัศนสําคัญของหัวหนาพรรคแตละพรรค เชน พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร แหงพรรคไทยรักไทย เสนอแนวทางแกปญหาเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริ แกไขความยากจนที่
โครงสราง ใหคนไทยพึ่งตนเองได กระตุนเศรษฐกิจที่ประชาชนรากหญา ปรับยุทธศาสตรภูมิภาคใหเปนศูนยกลางของสิ่งตางๆ ปรับระบบ
หนี้เสียใหธนาคารสามารถกลับมาทํางานไดอีกครั้งโดยประชาชนเสียประโยชนนอยที่สุด
ฟนฟูระบบสินเชื่อนอกระบบธนาคารที่เกิดจาก
ความไวเนื้อเชื่อใจกันของคนทําธุรกิจ สงเสริมการสงออกและปรับปรุงศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย ลดการนําเขา สวนดาน
สังคมเนนการแกปญหาคอรรัปชัน และยาเสพติดอยางถอนรากถอนโคน ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและเปนธรรม
นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย เสนอการสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยโดยเริ่มจากความเขมแข็งดาน
เศรษฐกิจ ปรับปรุงความสะอาดโปรงใสของนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่น เพราะมีความสําคัญมากตอการพัฒนาบานเมือง การทํา
สังคมใหสงบรมเย็น ดวยการปราบปรามคอรรัปชัน แกปญหายาเสพติด อาชญากรรมดวยการปรับโครงสรางราชการ ปรับกลไกกระบวนการ
บริหารราชการ รวมทั้งกระทรวงทบวงกรมตางๆ เปนตน สําหรับนายกร ทัพพะรังสี หัวหนาพรรคชาติพัฒนาเสนอคุณสมบัติเดนของตนเองวา
ไดเตรียมความพรอมที่จะดํารงตําแหนงนายกฯ ไดเรียนรูความผิดพลาดทางการเมืองจากการรวมรัฐบาลและคิดวาเมื่อตนเองเปนนายกฯจะ
ไมผิดพลาดเชนนั้น และประการสุดทายคือการสะสมประสบการณดวยการดํารงตําแหนงรมต.มาตั้งแตป 2529
สวนนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย ใหความสําคัญกับการปฏิรูปชนบท ไมสรางหนี้เพิ่ม ชะลอโครงการที่ไม
สําคัญไวกอน ใชมาตรการประหยัด เนนเศรษฐกิจพอเพียง นายกฯตองลงไปควบคุมดูแลดานการปราบปรามยาเสพติดเองและรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานที่เปนตนตอในการแกปญหาและสรุปวาพรรคชาติไทยยินดีใหการสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคหากมีนโยบายที่เอื้อ
อํานวยตอการแกปญหาสังคมของประเทศชาติและประชาชนได(มติชน,ไทยโพสต 211243)

1.3 นักวิชาการชูธง ”ไมเลือกใคร”
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ นายกสภามหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อดีตอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยคณาจารยและนักวิชาการ
ดานสังคมและการเมืองอาทิ กลุมวิชาการปxป ของนายเสกสรรค ประเสริฐกุล กลุมนักวิชาการของนายธีรยุทธ บุญมี และอีกหลายองคกร
ไดออกแถลงการณเรียกรองใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 6 ม.ค.2544 กาในชองไมเลือกผูสมัครรายใด โดยใหเหตุผลวาเนื่อง
จากสถานการณการเมืองไทยในปจจุบันประชาชนไมมีตัวเลือกที่นาพอใจและไววางใจได พรรคการเมืองที่มีอยูไรความรับผิดชอบ ไมมี
นโยบายที่ชัดเจนไปมากกวาการหาเสียงอีกทั้งยังเสนอบุคคลลงสมัครที่ไมเปนที่ไววางใจใหเลือก และบอกวาแนวทาง”ไมเลือกใคร”เปนทาง
เลือกหนึ่งที่จะใหภาคประชาชนเขมแข็งและเชื่อมโยงการเมืองในระบบหรือภาคตัวแทนและการเมืองภาคตรวจสอบ
ซึ่งเมื่อประชาชนไม
เลือกใครเกินรอยละ 10 จะเปนสิ่งบอกเหตุใหนักการเมืองตองมีจิตสํานึกตอสังคม ซึ่งเสียงสะทอนจากประชาชนถึงความไมไววางในนักการ
เมืองนี้จะสามารถผลักดันการแกไขกฎหมายใหนักการเมืองเหลานั้นมีการพัฒนาและรับผิดขอบตอสังคมมากขึ้น เชนเดียวกับนานาประเทศ
ที่มีการบังคับใหพรรคการเมืองที่ไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนนอยกวาเกณฑไมมีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งตอไป และเรียกรองใหประชาชน
ที่ใชสิทธิคํานึงวาขณะนี้ไมวาพรรคการเมืองใดไดเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ไมแตกตางกันเลย เพราะแตละพรรคมุงหาเสียงใหชนะการเลือก
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ตั้งแตเมื่อมีรัฐบาลใหมประชาชนก็ไมไดอะไรที่แตกตางไปจากอดีต และสรุปวาการใชสิทธิ”ไมเลือกใคร”จะชวยชําระลางสิ่งสกปรกของการ
เมือง(ไทยโพสต 241243)

2. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 การประชุมอาเซียน-อียู ที่เวียงจันทนยังราวลึกแมจะคืบหนาเกี่ยวกับปญหาพมา
วันที่ 11-12 ธ.ค.2543 มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรปหรืออียูที่กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว นับเปนการเปด
เจรจากันครั้งแรกในรอบกวา 3 ป โดยที่ไมมีรมต.ตางประเทศอียูมารวมงานแมแตคนเดียว หลังการประชุมมีแถลงการณรวมซึ่งเปนไปตาม
คาดคือไมมีการกลาวถึงคําสัญญาของพมาในการยอมรับการเยือนยางกุงของคณะผูแทนอียูในเดือนธ.ค.2543 แตพมาก็รับประกันวาคณะ
ผูแทนอียูจะไดพบและพูดคุยกับผูนําฝายคานของพมาและยังรับปากวาจะยกเลิกขอจํากัดกับสามผูนําฝายคานที่ถูกควบคุมบริเวณรวมทั้ง
นางอองซาน ซูจี หัวหนาพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดี
แถลงการณรวมยังพาดพิงไปถึงการเรียกรองที่ปรากฏตั้งแตกลางเดือน พ.ย.2543 ขององคการแรงงานสากลหรือILO ที่ใหสมาชิก
ทุกชาติทบทวนความสัมพันธกับพมาที่ยังมีปญหาการกดขี่แรงงานรวมทั้งการสนับสนุนใหเปดการเจรจาการคาโลกรอบใหมภายใตกรอบ
ขององคการการคาโลกที่เนนการเปนกลางและสะทอนความตองการของประเทศกําลังพัฒนา และระบุวาจะมีการประชุมอาเซียน-อียูครั้ง
ใหมในยุโรปโดยยังไมไดกําหนดเวลาที่แนนอน ภายใตคํายืนยันของอาเซียนวาถาพมาไมไดเขารวมประชุมสมาชิกทั้งหมดของอาเซียนก็จะ
ไมไปรวมประชุม สําหรับพมาไดสัญญาวาจะปรับปรุงปญหาการบังคับใชแรงงานภายในประเทศ และเสนอใหตัวแทนของกลุมอียูเดินทาง
เขามาสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาสิทธิมนุษยชนในพมาในเดือนม.ค.2544
คําประกาศรวมกัน ณ กรุงเวียงจันทน แสดงถึงความคืบหนาเกี่ยวกับปญหาแรงงานในพมา การแซงกชันทางเศรษฐกิจพมาจากกลุมสมาชิก
องคการแรงงานระหวางประเทศหรือ ILO พรอมกับสนับสนุนการเปดรอบเจรจาการคาโลก(WTO) ตลอดจนสนับสนุนความพยายามของ
นานาชาติกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการแกไขปญหาผูอพยพลี้ภัยชาวติมอรตะวันออก ซึ่งกลุมผูแทนอียูสรุปวาเปนการอําลานโนบาย”ไมแทรก
แซงกิจการภายในของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน”โดยปริยาย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีความวิตกหวงใยอยางลึกซึ้งตอการใช
กําลังเกินกวาเหตุในตะวันออกกลาง
กอนหนานี้ป 2540 อียูเคยยื่นคําขาดไมยอมหารือกับกลุมสมาชิกอาเซียน หากอาเซียนใหประเทศพมาสมาชิกใหมของอาเซียนใน
ขณะนั้นมารวมนั่งโตะเจรจาดวย ขณะที่ฝายอาเซียนก็ยึดมั่นในนโยบายไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดและยึดมั่นในหลักการไม
เลือกแบงแยกปฏิบัติและใหเกียรติประเทศสมาชิกทุกประเทศเทาเทียมกัน(ผูจัดการ 131243,มติชนสุดสัปดาห181243)

1.2 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยุติดวยคําตัดสินของศาลสูงสุดแหงสหรัฐ
ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะผูพิพากษาศาลสูงสุดแหงรัฐฟลอริดา 7 คน ในวันที่ 22 พ.ย.2543 ที่มีมติเปนเอกฉันทใหทางการ
รัฐฟลอริดานับคะแนนเสียงเลือกตั้งดวยมือตอไปในเขตปาลมบีช เขตโบรวารด และไมอามี-เดด สรางความไมพอใจใหกับทีมรณรงคหาเสียง
ของฝายรีพับลิกันและนําไปสูการยื่นอุทธรณตอศาลสูงสุดแหงสหรัฐใหใชอํานาจแทรกแซงคําตัดสินดังกลาวของศาลสูงรัฐฟลอริดา
วันที่ 6 ธ.ค.2543 คณะทนายความของนายอัล กอร ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตไดยื่นฟองรองตอศาล
เกี่ยวกับปญหาการนับผลคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐฟลอริดาถึง 3 ศาล โดยศาลสูงสุดของรัฐฟลอริดาเปนศาลชี้ขาดการ
สิ้นสุดการนับคะแนนเสียง หรือจะใหนับคะแนนเสียงเพิ่มเติม ตามคํารองของทนายความจากพรรคเดโมแครต
อยางไรก็ตาม วันที่ 12 ธ.ค.2543 ศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกาตัดสินชี้ขาดใหยุติการนับคะแนนใหมในรัฐฟลอริดาตามคําสั่งของ
ศาลสูงสุดแหงรัฐฟลอริดา ที่นายอัล กอร ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตไดยื่นรองขอ โดยศาลสูงสุดสหรัฐใหเหตุผล
วาเปนการขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยการใหการคุมครองสิทธิพื้นฐานของผูมีสิทธิออกเสียงแตละคนอยางเทาเทียมกัน คําตัดสินดัง
กลาวสงผลใหนายจอรจ ดับเบิลยู บุช ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันเปนผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 43 ของ
สหรัฐ หลังการตอสูนานถึง 36 วันเพื่อรอคะแนน 25 เสียงของรัฐฟลอริดาวาจะตกเปนของผูใด
หลังคําตัดสินนายอัล กอร ไดโทรศัพทแสดงความยินดีตอนายบุชและกลาวสุนทรพจนยอมรับความพายแพดวยทาทีผอนคลาย
ยิ้มแยมและจริงใจ สวนนายจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดเปดเแถลงขาวขอบคุณการแสดงความยินดีของนายกอร และรับปากที่จะทํางานรวมกัน
เพื่อสรางความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อผลประ โยชนของประเทศชาติตอไป สําหรับพิธีสาบานตนเขารับตําแหนง
ประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันที่ 20 ม.ค.2544
อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจของกัลลัพโพลล ที่สํารวจความเห็นใหกับเครือขายโทรทัศนซีเอ็นเอ็นและน.ส.พ.ยูเอสเอทูเดยระบุวา
รอยละ 61 ของคนอเมริกันเห็นดวยกับการใหศาลสูงของสหรัฐตัดสินชี้ขาด (มติชน 121243,มติชนสุดสัปดาห11,181243,ผูจัดการ 141243)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ผลการวิจัยระบุการเขาเรียนชั้นป.1 ระบบเดิมเด็กเกิดความเครียด เสนอรัฐยกเลิกและใชวิธีการ
ใหมแตผูปกครองคัดคานเกรงเปนชองทางเรียก”แปะเจี๊ยะ”มากกวาเดิม
ในโอกาสที่พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ จะมีผลบังคับใชในพ.ศ.2545 เรื่องหนึ่งที่ตองปรับคือวิธีการรับนักเรียนใหมหรือเขาเรียน
ชั้นป.1 ใหเหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(สกศ.)รวมกับสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) ทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง” วิธีรับนักเรียนเขาชั้นป.1” โดยมีบาทหลวงวิวัฒน แพรศิริ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) ในฐานะผูทําวิจัยสํารวจการ
รับนักเรียนจากโรงเรียน 4 ประเภท คือโรงเรียนของรัฐ ของเอกชน สาธิตและโรงเรียนในสังกัดการปกครองสวนทองถิ่นรวม 54 แหง โดยการ
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูปกครอง พบวาการรับนักเรียนใหมที่ปฏิบัติกันอยูมี 5 แบบดวยกันคือ1)เลื่อนจากระดับอนุบาลโดย
ไมคัดเลือก 2) ใชวิธีตามเกณฑพื้นที่บริการ 3) ตามโควตา 4)สอบวัดความถนัดและสัมภาษณความพรอมของเด็กและ 5) สอบวัดความ
สามารถดานวิชาการ
ผลการวิจัยระบุวาระบบที่ใชอยูเปนระบบที่เรงรัดการเรียนการสอนแบบยัดเยียดความรูใหทองจํา สงผลใหเด็กเกิดความเครียด
ในการเรียนเนื่องจากอายุ 6-7ขวบยังไมพรอมที่จะแขงขันทางดานวิชาการ อีกทั้งยังเอื้อตอระบบการสอนแบบเก็งขอสอบหรือโรงเรียนกวด
วิชา และเสนอรูปแบบการรับนักเรียนใหมที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 26(2)ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ระบุวาสถานศึกษา
ใชวิธีการที่หลากหลาย กลาวคือการปรับปรุงวิธีการรับเด็กเขาเรียนชั้นป.1 ใหม โดยรัฐตองออกกฎใหยกเลิกหรือหามการจัดการรับเด็กเขา
เรียนชั้นป.1 แบบการสอบเอนทรานซและควรปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐ ในอนาคตจะตองมีระบบ
การคัดเลือกที่ไมเนนการสอบคัดเลือกอยางเดียว แตควรมีระบบที่เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและกระจายโอกาสอยางเทาเทียม
ซึ่งงานวิจัยไดสรุปรูปแบบใหมของการรับนักเรียนชั้นป. 1 ที่ควรนําไปใชวามี 4 ลักษณะคือ 1) รับตามคุณสมบัติของเด็กตามสิทธิแหงบุคคล
และระเบียบของก.ศึกษาฯโดยไมสอบคัดเลือก 2)พิจารณาพัฒนาการและความพรอมของเด็กโดยกําหนดเกณฑคัดเลือก 3) ใหความสําคัญ
กับความสัมพันธชุมชนและสังคมโดยกําหนดโควตาพิเศษ และ 4) กําหนดเกณฑเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครอง
ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษามีสิทธิที่จะเลือกเอารูปแบบใดไปใชก็ไดขึ้นกับความพรอมของโรงเรียนและความเขาใจของผูปกครอง ใน
อนาคตเด็ก 2 โรงเรียนอาจผานวิธีการคัดเลือกคนละแบบแตตองอยูในมาตรฐานกลางที่ก.ศึกษาฯกําหนดและการเปลี่ยนแปลงระบบคัด
เลือกตองอยูบนพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เทาเทียมและเด็กไดประโยชนสูงสุด และสรุปวาทายที่สุดระบบการสอบเอนทรานซที่ใชอยูใน
ปจจุบันก็ตองยกเลิกไปดวยเพื่อสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยดังกลาวอยูระหวางการทําประชาพิจารณเพราะตองผลักดันมา
ใชในปการศึกษา2544 อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวไดรับการคัดคานจากผูปกครองดวยเกรงวาจะทําใหตองจาย”คาแปะเจี๊ยะ”มากขึ้น
(กรุงเทพธุรกิจ 011243,ผูจัดการ 111243)

2. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
2.1 การกระจายอํานาจการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไดรับการคัดคานจากสมาพันธครูฯ
อยางตอเนื่อง
นายทองคูณ หงสพันธุ รองปลัด ก.ศึกษาฯ ประธานคณะทํางานชะลอแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจ ดานการจัดการศึกษา
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นเรื่องการกระจายอํานาจการศึกษาซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันราชภัฏสงขลาเมื่อวันที่
7 ธ.ค.2543 วาตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย รวมทั้งตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 14 จังหวัดภาคใตลวนมีความเห็น
ตรงกันวาจะตองเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน โดยเฉพาะระดับองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) ซึ่งกลุมตัวแทนครู
สวนหนึ่งบอกวาควรชะลอการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไวกอนจนกวาองคกรสวนทองถิ่นจะพรอมและเห็นวาควรถายโอนโรงเรียน
ขนาดใหญไปกอนเพราะนอกจากมีความพรอมแลวยังอยูในพื้นที่คอนขางเจริญคือเขตเทศบาลซี่งเปนระดับที่นาจะมีความพรอมในการรับ
การถายโอนดวย สวนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯ ใหความเห็นในวันเดียวกันวาควรตองชะลอแผนการดังกลาวไวกอนเพื่อรอ
รัฐบาลใหมเขามาดําเนินการตอ เนื่องจากเปนเรื่องแนวนโยบายของรัฐและสงผลกระทบตอฝายปฏิบัติทั้งครูและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แมกฎหมายจะระบุใหดําเนินการภายใน 1 ปซึ่งจะครบในวันที่ 2 ก.พ.2544 ก็ตาม เนื่องจากปญหาการถายโอนนี้อาจนําไปสูการเผชิญหนา
ระหวางกลุมครูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุมสมาพันธครูแหงประเทศไทยนั้น ไดเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจจัดการศึกษาที่
จัดโดยองคกรครูพิจิตร โดยเนนทิศทางเกี่ยวกับการโอนยายครูไปอยูในการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.)และองคการบริหาร
สวนตําบล(อบต.) ซึ่งนายถวิล นอยเขียว ตัวแทนสมาพันธครูฯบอกวาทางสมาพันธครูฯกําลังรวบรวมรายชื่อกวา 50,000 ชื่อเพื่อตอตานและ
แกไขการกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นและหากผลการเจรจาในวันที่ 13 ธ.ค.2543 ไมเปนผล วันที่ 6 ม.ค. 2544 พลังครูนับแสนคนจะเดิน
ทางเขาทําเนียบรัฐบาลเพื่อคัดคานการกระจายอํานาจการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มติชน081243,ไทยโพสต121243)

3. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
3.1 สสวท.รวมก.ศึกษาฯจัดโครงการคัดนักเรียนหัวกะทิเพื่อผลิตนักวิชาการชั้นเยี่ยมใหกับประเทศ
ในอนาคต
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับก.ศึกษาฯจัดทําโครงการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษดานการเรียนทุกสาขาวิชารอยละ 3 หรือประมาณ 3.6 แสนคน จาก 12 ลานคน ตั้งแตชั้นป.1 ถึง ม.6 มาสงเสริมการเรียนการสอนเปน
พิเศษแยกจากเด็กปกติทั่วไป สวนอีกรอยละ 97 ก็จะอยูในระบบการศึกษาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งรวมเอาคนพิการและเด็กดอยโอกาสที่จะตองได
รับการศึกษาตามพื้นฐาน พ.ร.บ.การปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม เปนการสรางระบบการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษขึ้นมาอีกระบบ
หนึ่ง ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา รมช.ศึกษาฯแลว คาดวาจะเริ่มดําเนินการไดหลังป 2545 ซึ่ง
เปนปที่พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติมีผลบังคับใช
ดร.ธงชัย ซิวปรีชา ผอ.สสวท. บอกวาการจัดการศึกษากลุมนี้รัฐตองลงทุนสูง เพราะตองมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และตองสรางการศึกษาตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้จะทดลองทําหองเรียนพิเศษทั่วประเทศจํานวน 7 หองเรียนกอน โดยอาจเลือกโรง
เรียนที่อยูในโครงการสสวท.มาดําเนินการ ดร.ธงชัยใหความเห็นวาประเทศไทยไมเคยดึงเด็กเหลานี้มาใหเรียนหลักสูตรพิเศษ หาอาจารย
พิเศษให สอนใหลึกซึ้งมากขึ้นดังที่ประเทศอื่นๆกระทํากัน ที่ผานมาสสวท. ทําแตยังไมครบวงจร คือที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และมั่นใจ
วาอีก 4-5 ปขางหนาเราจะมีเด็กเกงและจะไดนักวิชาการเปนขุมกําลังอีกมากที่จะดําเนินการคนควา พัฒนาและสะทอนกลับสูสังคมไทยทั้ง
ระบบ (ไทยโพสต081243)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1.1 นโยบายแหงชาติวาดวยการศึกษาวิจัยทางคลินิก
นางนิตยา มหาผล โฆษก ก.สาธารณสุข เปดเผยวาขณะนี้ ก.สาธารณสุขไดจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการพัฒนางานวิจัย
ทางเวชกรรมหรือการวิจัยทางคลินิกในคนโดยผลักดันใหเปนนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะเปนการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัด
เจนโดยยึดหลักเกณฑของการปฏิบัติการวิจัยทางเวชกรรมที่ดี มีหนวยงานและคณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานทั้งเชิงจริยธรรม
และเชิงวิชาการ เปาหมายสําคัญคือเพื่อใหการวิจัยทางเวชกรรมของประเทศไทยไดรับการพัฒนาใหมีความนาเชื่อถือในระดับสากลและ
ดําเนินไปในทิศทางซึ่งพิทักษและคุมครองสิทธิมนุษยชนและผูบริโภคอยางแทจริง โดยเฉพาะแผนแมบทนี้เปนการสงเสริมการวิจัยทางเลือก
ใหมในการรักษาพยาบาลที่เชื่อถือไดตามหลักวิทยาศาสตร ไดแกสมุนไพร การแพทยแผนไทย และโภชนาการใหมากขึ้น เพราะที่ผานมาการ
วิจัยทางเวชกรรมสวนใหญเปนงานขึ้นทะเบียนตํารับยา ผลการวิจัยในคนนี้จะทําใหไทยมีอํานาจตอรองทางการคาดานเภสัชภัณฑ เสริม
เศรษฐกิจการลงทุนการวิจัยของบริษัทยา อีกทั้งเปนการคุมครองความปลอดภัยใหแกอาสาสมัครที่เขารวมโครงการทดลองตลอดจนประชา
ชนผูบริโภค เพราะปจจุบันไทยมีการผลิตและนําเขายาแผนปจจุบันมูลคาถึงปละ 30,000 ลานบาทโดยรอยละ 34 เปนการนําเขายาทั้งนี้
หลักสําคัญในการดําเนินการวิจัยจะกระทําบนหลักการพื้นฐาน3 ประการคือ 1) หลักความเคารพในบุคคลโดยเฉพาะอาสาสมัครที่เขารวม
ตองยินยอมดวยความสมัครใจ ไดรับการคุมครองดูแลเปนพิเศษจนสิ้นสุดการศึกษาวิจัย 2)หลักผลประโยชนคือการวิจัยตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและระมัดระวังปองกันอันตรายหรือความผิดพลาดอยางเต็มที่ ผูทําวิจัยตองเปดเผยขอมูลการวิจัยทุกขั้นตอนจนกวาการ
วิจัยจะแลวเสร็จ และ 3) หลักของความยุติธรรมคือเปนการปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคและเหมาะสม
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วันที่ 8 ธ.ค.2543 มีการลงนามในนโยบายแหงชาติวาดวยการศึกษาวิจัยทางคลินิกพรอมแผนแมบทการวิจัยในคน ระหวาง นพ.
มงคล ณ สงขลา ปลัดก.สาธารณสุขรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นพ.มงคล กลาวภายหลังการลงนามวาประเทศไทย
ยังขาดนโยบายและทิศทางในระดับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกทําใหองคความรูใหมๆไมกาวหนาเทาที่ควร สงผลกระทบตอ
การพัฒนาการศึกษาทางคลินิกหรือการทดลองในมนุษย โดยเฉพาะการทดลองยา การลงนามดังกลาวแสดงถึงความพรอมของประเทศไทย
และจะทําใหไดรับการยอมรับในการวิจัยทางคลินิกและมุงมั่นสนับสนุนสงเสริมการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี เพื่อผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศในการศึกษาวิจัยทางคลินิกและพัฒนาองคความรูใหมในระดับแนว
หนาของโลก และยังไดรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมผูผลิตเภสัชภัณฑกําหนดแนวทางใหผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน สวน
รศ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยบอกวานโยบายดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ประชาชนจะเขา
ถึงการบริการมากขึ้นและลดการพึ่งยาจากตางประเทศ (ผูจัดการ 081243,กรุงเทพธุรกิจ 121243)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ดานเทคโนโลยีอวกาศ
2.2.1 โครงการสถานีอวกาศนานาชาติมูลคา 6 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ เปดตัว 10 ธ.ค.’ 00
องคการนาซาผนึกกําลังพันธมิตรผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวม 16 ประเทศ เชนสหรัฐ แคนาดา บราซิล รัสเซีย ญี่ปุน
ชาติสมาชิกองคการอวกาศแหงยุโรป 11 ชาติ คือ เบลเยียม เดนมารก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย สเปน สวีเดน สวิตเซอร
แลนด อังกฤษ ฯลฯ รวมทุมงบประมาณมหาศาลมูลคา 60,000 ลานดอลลารสหรัฐ สรางสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อนําความรูความกาว
หนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชประโยชน เปาหมายคือการศึกษาวิจัยในอวกาศที่สามารถพัฒนาการดํารงชีวิตของมนุษยในยุค
อนาคต เทคนิคเหลานี้จะไดรับการทดลองเพื่อใชงานในอวกาศ รวมไปถึงการแสวงหาที่อยูอาศัยแหงใหมที่อาจจะเปนแหลงรวมของมนุษย
เพื่อการคงอยูของเผาพันธุมนุษยชาติในอนาคตดวย สถานีอวกาศนานาชาตินี้เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนสําคัญของการอยูรอดของมนุษยใน
กรณีที่ไมสามารถอยูบนโลกนี้ได 3 ปแรกใชเงินลงทุนไปแลว 37 พันลานดอลลารสหรัฐ ตั้งเปาสําเร็จสมบูรณและเริ่มปฏิบัติการไดจริงในป
ค.ศ. 2005 ซึ่งสถานีอวกาศแหงนี้จะมีสภาพเหมือนแมลงปอโลหะขนาดยักษที่ลอยอยูกลางอวกาศ ยาว 108.5 เมตร กวาง 88.4 เมตร หนัก
เกือบ 1,000,000 ปอนด มีแผนโซลาเซลลพื้นที่เกือบ2 ไรครึ่งเพื่อใหพลังงานไฟฟาแกหองแล็บ และจะมีความสวางสุกใสที่สุดในทองฟายาม
คํ่าคืนรองจากดวงจันทรและดาวศุกร มีผูคนที่เกี่ยวของกับการกอสรางมากกวา 100,000 คน มีเครื่องมือคอมพิวเตอรควบคุม 52 ตัว โดยมี
ซอฟตแวรกวา 400,000 ไลน มีลูกเรือนานาชาติจํานวน 7 คน ผลัดเปลี่ยนกันประจําการในสถานีทุก3-6 เดือน ทั้งนี้วันที่ 10 ธ.ค.2543 ดิส
คัฟเวอรี แชนแนลเตรียมถายทอดสดแพรภาพนําเสนอโครงสรางแบบเจาะลึกของสถานีอวกาศนานาชาติ ไปทั่วโลกพรอมกัน 32 ภาษา ใน
150 ประเทศ โครงการสรางสถานีอวกาศนานาชาติ ดําเนินการ 2-3 ปมาแลว โดยมีองคการนาซาเปนหนวยงานสําคัญรับผิดชอบดําเนินการ
(ไทยโพสต 071243,มติชน 091243)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 ไทย-ลาว จับมือพัฒนาการเกษตร เนนขุดบอปลาปรับระบบชลประทาน
นางชนัดดา แฮรรีล ประชาสัมพันธ จ.หนองคาย รายงานวา คณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือกปร. มีการ
พิจารณาแผนและงบประมาณป 2544 ในการดําเนินงานชวยเหลือโครงการพัฒนาและบริการดานการเกษตรในสปป.ลาว เมื่อปลายเดือน
ก.ย. ผลการพิจารณาสรุปไดวาจะใหความชวยเหลือกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะการขุดบอใหชาว สปป.ลาว ไดมีนํ้าใชและเลี้ยงปลา มีการ
กําหนดปรับระบบชลประทาน พัฒนาที่ดินเพื่อใชในการเพาะปลูก รวมทั้งการใหความชวยเหลือดานการปศุสัตว และการประมง โดยในป
2544 ฝายไทยไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหการสนับสนุนมากวา 2 ปที่ผานมา เพื่อสงเสริมใหคณะทํางานโครงการมีความพรอม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดเร็วที่สุด โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร หลัก 22 นี้ ตั้งอยูในเขตเมืองนาทรายทอง สปป.ลาว เปน
โครงการความรวมมือสองฝายระหวางไทย-ลาว ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหความประสงคของนายไกรสอน พมวิหาน
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ประธานประเทศ สปป.ลาว เมื่อป 2535 เปนโครงการพัฒนาและบริการกิจกรรมทางดานการเกษตรและปศุสัตวครบวงจรที่สําคัญของสปป.
ลาว ทั้งเปนประโยชนตอประชาชนลาวในพื้นที่เปาหมายและบริเวณใกลเคียงอยางมาก (เดลินิวส 071243)
1.1.2 ผุดนิคมอุตสาหกรรมเกษตร ดูดนักลงทุน-ญี่ปุนมาเต็งหนึ่ง
นายประภัตร โพธสุธน รมต.เกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงนโยบายการสงออกสินคาเกษตรวา กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายสง
เสริมการปลูกพืชผักผลไม โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ ปรับปรุงการบริการดานการขนสง ตลอดจนสงเสริมใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการแปร
รูปสินคาใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายใตการดําเนินงานโครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสราง ไดตั้งเงินกองทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาไวประมาณ 100 ลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยเนนวิจัยพัฒนาดานการเกษตรและสนับสนุนภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย มีสวนรวมลงทุนในงานวิจัยเพิ่มขึ้น
“เวลานี้ไดมีการเชื่อมโยงระบบสหกรณกับทางประเทศญี่ปุน เพื่อสงออกสินคาหลายประเภท อาทิ หนอไมฝรั่ง ขาวโพดออน
กลวย สับปะรด เปนตน เปาหมายการสงออกสินคาเกษตรของไทยในอนาคตนอกจากจะรักษาขีดความสามารถใหแขงขันสินคาหลักๆที่ไทย
สงออกเปนอันดับหนึ่ง เชน ขาว ยางพารา กุงทะเล สับปะรด เปนตน ใหครองความเปนหนึ่งตลอดไป สินคาผัก-ผลไม และสินคาแปรรูปอื่นๆ
เชน ปลาทูนากระปอง มันสําปะหลัง ก็มีนโยบายที่จะสงเสริมการแปรรูป การรักษาคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหารใหมากยิ่งขึ้น
ดวย สวนดานการลงทุนนั้น ครม.ไดมีมติใหจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้น เพื่อชักจูงนักลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุนซึ่ง
เปนประเทศที่มีเทคโนโลยีดานการแปรรูปอาหารใหมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อสงออกไปยังประเทศญี่ปุนและในภูมิภาคอาเซียนอีกดวย”
(ไทยรัฐ 071243)
1.1.3 สอท.จี้รัฐดันรง.อาหารไดมาตรฐาน
นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กลาวในงานสัมมนา
เรื่อง “กาวสูตลาดอาหารโลกดวย HACCP นําไทยสู ฟูด ฟอร เดอะเวิลด” วา จากการที่กลุมผูนําเขาอาหารรายใหญของโลกประกอบดวย
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ไดออกกฏบังคับใหสินคาอาหารที่นําเขา จะตองไดรับมาตรฐานการวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุม
วิกฤติ (HACCP) ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหาร
โดยจะสงผลกระทบอยางหนักตอผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและยอย (เอสเอ็มอี) ผูผลิตปอนวัตถุดิบใหกับโรง
งานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจมีปญหาดานการเงิน ทําใหเขาสูระบบมาตรฐาน HACCP ไดยาก ซึ่งจะ
กระทบถึงกลุมผูประกอบการขนาดใหญที่มีการสงออกในปจจุบันกวา 1 พันรายและไดรับมาตรฐานแลว ทําใหสงออกอาหารไดนอยลง จึง
ตองการใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรงใหความชวยเหลือสนับสนุนเงินทุน เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กสามารถเขาสูระบบมาตรฐาน
HACCP ไดทั้งหมดอยางชาไมเกิน 2-3 ปจากนี้ ปจจุบันมีโรงงานขนาดเล็กในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดกวา 1 หมื่นราย สําหรับอุตสาห
กรรมอาหารไทยยังมีแนวโนมที่ดีโดยในปนี้ทั้งปคาดวา จะสงออกไดเปนมูลคากวา 3 แสนลานบาท ตั้งเปาสงออกในปหนาในระดับเทากับป
นี้
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รับปากวากระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันอาหารจะใหความชวย
เหลือโรงงานผลิตอาหารเพื่อใหไดมาตรฐาน HACCP ตามที่กลุมประเทศผูนําเขากําหนด โดยขณะนี้สถาบันอาหารไดรับงบสนับสนุนตาม
แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ใหจัดทําโครงการใหความชวยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตางๆ ใหไดระบบมาตรฐาน HACCP วงเงิน
ประมาณ 40 ลานบาท โดยตั้งเปาใหไดมาตรฐาน HACCP ในป 2545 ไมตํ่ากวา 800 ราย หรือเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปนี้ ที่มีโรงงานได
รับมาตรฐาน HACCP เพียง 264 ราย หรือ 2% จากโรงงานทั้งหมด 12,000 ราย (กรุงเทพธุรกิจ 021243)

1.2 ธุรกิจอาหาร
1.2.1 “ซีพี” จองฮุบ บ.รานอาหารไทย พาณิชยขวาง แจงใหความรวมถือหุนแค 10%
นายกรพจน อัศวินวิจิตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เผยความคืบหนาของโครงการจัดตั้งบริษัทโกลบอล ไทย เรสตัว
รองต จํากัด หรือ จีทีอาร ซึ่งเปนบริษัทรานอาหารไทยวา การจัดตั้งบริษัทจีทีอาร ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท และใหถือหุนโดยรัฐบาล
30% เอกชน 70% ปรากฏวามีเอกชนไทยและผูประกอบการรานอาหารชาวตางประเทศหลายรายตองการเขามารวมโครงการนี้ โดยเฉพาะ
กลุมบริษัทเจริญโภคภัณฑหรือเครือซีพี ที่ตองการซื้อหุนทั้ง 70% ที่รัฐบาลจะนําออกขาย “แตทางเราไมสามารถใหได เนื่องจากไดกําหนดไว
วาบริษัทเอกชนที่จะเขามาถือหุนแตละรายจะถือหุนไดไมเกิน 10% ของทุนจดทะเบียนเทานั้น”
“การจัดตั้งรานอาหารไทยจีทีอาร จะประสบความสําเร็จก็ตองมองใหเปนเชิงธุรกิจ บริษัทอาเธอร แอนเดอสัน ซึ่งเปนที่ปรึกษา
เห็นวามีแนวทางที่จะดําเนินไปไดดวยดี ซึ่งหากไมสะดุดที่การทํางานบางอยาง เชน ระบบราชการ บริษัทนี้จะสามารถทํากําไรใหไดอยาง
มหาศาล”
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นายกรพจนกลาววา สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกผูถือหุนเอกชนนั้นจะพิจารณาจากเงื่อนไขคือตองเปนนิติบุคคลไทย ที่มี
ฐานะทางการเงินมั่นคงเปนที่ยอมรับของสาธารณชน มีความนาเชื่อถือทางธุรกิจ มีความสามารถในการระดมเงินทุนหากมีการเพิ่มทุนใน
อนาคต และเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารหรือธุรกิจที่เกื้อหนุนกันได รวมทั้งมีประสบการณ
ดานอาหารเปนที่ยอมรับของสาธารณชน (มติชน,ไทยโพสต,ผูจัดการ 121243,Bangkok Post 151200)
1.2.2 “บิก๊ คัพ” ชานมไขมุก ลูกครึ่งไทย-ไตหวัน รุกขายแฟรนไชส
“ชานมไขมุก” ธุรกิจใหมที่มาแรง เปนเครื่องดื่มแฟชั่นที่นิยมในหมูวัยรุนตลอด 2 ปที่ผานมา ซึ่งกอนหนานี้วัตถุดิบเกือบทุกอยาง
ตองนําเขาจากไตหวัน “ภัททิยา ศิรขจายเดช” กรรมการผูจัดการ บริษัท บิ๊กคัพ จํากัด เผยวา หลังจากไตหวันทดลองนําชานมไขมุกจาก
ไตหวันเขามาจําหนายผานรานเครื่องดื่มเมื่อ 2 ปกอน พบวามียอดขายที่นาพอใจ จึงไดลงทุนสรางโรงงานขึ้น โดยรวมกับบริษัทจากไตหวัน
ผุดโรงงานผลิตชานมไขมุกปอนลูกคา ทั้งแบบขายปลีกและขายสง เมื่อ 6 เดือนกอน พรอมวางแผนธุรกิจแฟรนไชสราน ชานมไขมุก “บิ๊ก
คัพ” ในรูปแบบซุมจําหนายภายในรัศมี 1-3 กม.ตอราน ใหไดภายใน 3 ป ปจจุบันมีลูกคาสั่งชานมไขมุกไปจําหนายแลวกวา 100 ราย โดย
70% เปนลูกคาในประเทศ ที่เหลือสงออกจําหนายในแถบเอเชีย เชน ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งมีฐานการตลาดผูรวมทุนชาว
ไตหวันอยูแลว
…สาคูเม็ดใหญของไทยที่ไดรับการเพิ่มมูลคาขึ้นเปนเครื่องดื่มภายใตชื่อ “ไขมุก” จะเปนที่นิยมยาวนานเพียงใด คงตองรอพิสูจน
แตที่แนๆเครื่องดื่มชานมไขมุก คงจะสรางเถาแกธุรกิจเครื่องดื่มรายยอยเพิ่มในตลาดไดบาง (กรุงเทพธุรกิจ 024213)
1.2.3 สงขาวออกป 44 เพิ่มมาอยูที่ 19 ลานตัน
นายสมบุญ ผไทฉันท ผูจัดการสมาคมผูสงขาวออกตางประเทศ เผยถึงแนวโนมการสงออกขาวของไทย ในป 2544 วา ปริมาณ
ผลผลิตขาวของประเทศในปหนาคาดวาจะอยูในระดับ 19 ลานตัน ขาวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปนี้เล็กนอย ในขณะที่ผลผลิตขาวของโลกยังอยูใน
เกณฑดี สําหรับการสงออกขาวของไทยในปหนาคาดวาจะยังอยูในระดับประมาณกวา 6 ลานตัน ตลาดที่มีศักยภาพในการสงออกขาวคุณ
ภาพดีของไทย ไดแก อิหราน ฮองกง และแอฟริกา สวนตลาดขาวคุณภาพปานกลาง ถึงระดับตํ่า ไดแก ไนจีเรีย และ เซเนกัล สวนการที่
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปหนาจะชะลอตัวลงนั้น นายสมบุญ กลาววา จะไมมีผลกระทบตอการนําเขาขาวคุณภาพดีจากไทยแตอยาง
ใด เพราะขาวหอมมะลิของไทยเปนที่นิยมบริโภคกันอยางกวางขวาง สําหรับปริมาณการสงออกขาวของไทยในปนี้ คาดวาจะสามารถสงออก
ไดประมาณ 6,400,000 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,600 ลานดอลลารสหรัฐ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 261243)

1.3 อาหารและสุขภาพ
1.3.1 ผลวิจัยรวมญี่ปุน-ไทย พบตมยํากุงตานมะเร็ง
สํานักขาวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม วา ทีมนักวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของไทยกับมหาวิทยาลัย
กินกิ แหงญี่ปุน รวมกันคนควาวิจัยพบตมยํากุงมีประสิทธิภาพสูงในการตอตานมะเร็งในระบบยอยอาหารของมนุษยมากกวาอาหารอื่นๆถึง
100 เทา ทั้งนี้ สารอาหารที่มีอยูในขา ตะไคร และใบมะกรูด เปนสวนผสมสําคัญ 3 ชนิดของตมยํากุงนั้นสามารถสกัดกั้นการเกิดเซลลมะเร็ง
ในระบบยอยอาหารของคนได
ขาวแจงวา คณะผูวิจัยพบใบมะกรูดมีสารเบอรกามอตติน (Bergamottin) มีฤทธิ์ในการสกัดโรคมะเร็งมากกวาเบตาแคโรทีนถึง
30 เทา นอกจากนี้แลวยังศึกษาพืชที่มีสารอาหารปองกันโรคมะเร็ง เชน ขิง ขึ้นฉายฝรั่ง หัวไชเทา กะหลํ่าปลี เผือก กะเพรา อะโวคาโด ผักบุง
มะระ มะมวง โหระพา แตพืชเหลานี้จะมีสารที่มีฤทธิ์ในการสกัดโรคมะเร็งเมื่อปลูกในประเทศไทยเทานั้น จะยกเวนเผือกและอะโวคาโด เมื่อ
ปลูกในญี่ปุนยังมีฤทธิ์ในการปองกันโรคมะเร็ง นักวิจัยตั้งขอสังเกตวาอาจเปนเพราะอากาศ กรรมวิธีการปลูกและการเก็บ
นส.สุรัตวดี จิวจินดา นักวิจัยสถาบันวิจัยกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนึ่งทีมงานการวิจัยกลาววา ในการวิจัยตมยํา
กุงตองใชการทดลองหลายๆวิธี เนื่องจากสารบางตัวใหผลในอีกวิธีแตอาจไมใหผลในอีกวิธี สวนผลการทดลองนั้นไมสามารถยืนยันการปอง
กันโรคไดถึง 100% เนื่องจากคนมีความแตกตางกันในดานกายภาพและกระบวนการตางๆในรางกาย ตอนนี้ยังไมสามารถบอกถึงปริมาณที่
แนนอนไดวาตองรับประทานในปริมาณเทาใดจึงจะไดผล ทําไดเพียงเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานเทานั้น
15 ธันวาคม พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผูอํานวยการสถาบันแพทยแผนไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให
สัมภาษณวา ถึงแมการเปดเผยผลงานวิจัยครั้งนี้จะเปนผลดีตอประเทศไทย คือทําใหอาหารไทยไดรับการยอมรับในระดับสากล แตยังมีเรื่อง
ที่นาเปนหวงเพราะอาจมีการจดสิทธิบัตรการขายอาหารโดยตางชาติ เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้นักวิชาการของญี่ปุนเปนผูคนพบ ซึ่งเมื่อญี่ปุน
ทําการวิจัยและมีหลักฐานทางวิชาการ ประเทศญี่ปุนก็สามารถนํางานชิ้นดังกลาวไปจดสิทธิบัตรได ทั้งๆที่กอนหนานี้ประเทศไทยรูมานาน
แลววาพืชสมุนไพรหลายชนิดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ แตยังไมมีการทําวิจัยอาหารแตละชนิดวามีสรรพคุณอยางไรบาง อยางไรก็ตามวิธีปอง
กันปญหาลักษณะดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตองรีบออกกฏกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม

30
และคุมครองภูมิปญญาไทย จดทะเบียนยาและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อปองกันตางชาติเอาเปรียบดวยการแสดงผลวิจัยตอสาธารณะ “ในยุค
นี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงวิจัยใหกวางขวางขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติไว” พญ.เพ็ญนภากลาว
ดานนายแกว กังสดาลอําไพ นักวิชาการสถาบันวิจัยโภชนาการ หัวหนาหนวยพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา นอกจาก
สมุนไพรในตมยํากุงที่จะชวยตานมะเร็งในระบบยอยอาหารแลว พริกในตมยํากุงก็มีสารบางอยางที่มีประโยชนที่ปองกันมะเร็ง เพราะกอน
หนานี้ทางสถาบันเคยทําการวิจัยพริกแกง 10 ชนิดแลวพบวา พริกแกงมากกวา 4 ชนิดสามารถลดฤทธิ์สารกอกลายพันธุได ระยะนี้ทาง
สถาบันกําลังทําวิจัยอาหารไทยตานมะเร็ง เพื่อพิสูจนทางวิทยาศาสตรใหชัดวาอาหารไทยมีฤทธิ์ตานมะเร็งจริงหรือไม ตัวอยางในการวิจัย
อาทิ แกงสมผักรวม ตมยํากุง ตมจืดตําลึง นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยขาวพันธุตางๆ วาตานมะเร็งไดหรือไม เชน ขาวกลอง ขาวขาว ขาว
เหนียวดํา เปนตน (มติชน 15,161243,Bangkok Post 161200)
1.3.2 ผลกระทบ “โรควัวบา” ตอไทย
จากกรณีโรควัวบาระบาดขึ้นอีกครั้งในประเทศแถบยุโรป สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงวาประเทศไทยยังไมมีอันตรายจาก
โรคดังกลาว เนื่องจากเนื้อวัวที่เรานําเขามาจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐ และแคนาดา อยางไรก็ตาม แมยังไมไดรับผลกระทบ
แตไมควรประมาท ควรเขมงวดการนําเขาเนื้อสัตวจากตางประเทศใหมากขึ้น และจากสถานการณดังกลาวทําใหประเทศแถบยุโรปลดการ
บริโภคเนื้อวัวลง จึงนาจะเปนโอกาสของประเทศไทยที่จะสงผลผลิตจํานวนเนื้อไกแข็ง เขาไปเจาะตลาดใหเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เคยสงให
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีเทานั้น (เดลินิวส 071243)
- หวั่นโรควัวบาระบาด หามนําเขา “เนื้อ-กระดูกปน”
ตอมานายระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตว เปดเผยวา จากที่สหภาพยุโรปหรืออียู ไดประกาศหามใชวัตถุดิบจากซากสัตว เนื้อ
ปน กระดูกปน คือ วัว กระบือ แพะ แกะ มาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว เพื่อปองกันการแพรระบาดโรควัวบานั้น ขณะนี้อียูไดประกาศเพิ่มเติม
โดยหามผลิตอาหารสัตวจากที่ใชซากสัตว เปด ไก และสุกร มาเปนอาหารสัตว รวมทั้งหามนําเขาอาหารสัตวที่ผลิตจากซากสัตวเหลานี้ ตั้ง
แตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2544 ซึ่งเปนชวงที่อียูจะทําการทดสอบเรื่องโรควัวบา ดังนั้นเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผูบริโภค ทางกรมปศุ
สัตวจึงไดออกประกาศกฏกระทรวง หามนําเขาเนื้อปน กระดูกปน และเลือดปนของวัว กระบือ แพะ แกะ ไก เปด สุกร จากตางประเทศมาใช
เปนวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว เพื่อไมตองการใหมีการแพรระบาดของโรควัวบาเขามาในประเทศ ประกาศดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่ 20 ธ.ค.
เปนตนไป
ที่ผานมา ไทยตองนําเขาเลือดหมูจากตางประเทศถึงปละ 54 ลานตัน โดยมีสัดสวนการนําเขาจากอียูถึง 31 ลานตัน ซึ่งผู
ประกอบการตองหันไปนําเขาจากประเทศอื่น ทั้งนี้เพราะโรควัวบาไดระบาดไปทั่วอียูแลว การประกาศครั้งนี้เชื่อวา ไมนาจะมีผลกระทบตอ
การสงออก หากอียูไมยอมรับ กรมปศุสัตวสามารถอางการประกาศของประเทศอื่นๆที่หามนําเขาเนื้อปน กระดูกปน และเลือดปนเชนกัน
เชน ญี่ปุน (กรุงเทพธุรกิจ 211243)
อนึ่ง กอนหนานี้นายสมเกียรติ เหลาทวีสุข นายกสมาคมผูผลิตปลาปนไทย ไดทําหนังสือรองเรียนปญหานี้ตออธิบดีกรมปศุสัตว
เนื่องจากเกรงวาคนไทยอาจติดเชื้อวัวบาได นอกจากนั้น การนําเขาดังกลาวยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมปลาปนของไทย จนตองลด
กําลังการผลิตลง ทั้งนี้เพราะกรมปศุสัตวไดปรับลดภาษีนําเขาเนื้อปน กระดูกปนจากเดิม 10% เหลือเพียง 1% เทานั้น (ผูจัดการ 081243,
ไทยรัฐ 091243)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 ประชันนโยบายสุขภาพแตละพรรคการเมือง
นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ พรรคชาติพัฒนา เนนใหมีคณะกรรมการบริหารเพียง 1 ชุด คือ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่
(กสพ.) บริหารสถานพยาบาลทุกระดับเปนเครือขาย ใหคนในทองถิ่นเขามาเปนกรรมการมากกวารอยละ 50 และในป 2544-2548 ทดลอง
นํารองใหกสพ.บริหารสถานพยาบาลในพื้นที่ตางๆ 12 จังหวัด ใน 12 เขต เชน เขตชายแดนครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ กลาง และเล็ก เพื่อหา
ความเหมาะสมของรูปแบบในพื้นที่ที่หลากหลาย ชวง 6 ปหลังเนนการปรับความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับสวนกลาง การมีสวนรวมของ
ประชาชนป พ.ศ.2548 เพิ่มพื้นที่นํารองเปนเขตละ 2 จังหวัดรวม 24 จังหวัด เมื่อถึงปพ.ศ.2553 ครบรอบเวลา 10 ป กระจายอํานาจดานสุข
ภาพครบทั่วประเทศ ยกระดับสถานีอนามัยมีแพทย พยาบาลประจําทั้ง 9,700 ตําบล
นพ.บุรณัชย สมุทรักษ พรรคประชาธิปตย เนนความเสมอภาคของประชาชนที่มีสิทธิไดรับบริการดานสุขภาพเทาเทียมกัน
ตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา ครอบคลุมกลุมผูทํางานอิสระ เกษตรกรชาวไร ชาวนา ใหสถานบริการระดับตน
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ดูแล 13 ลานครอบครัว เมื่อเจ็บปวย และมีระบบบริการสงตอเมื่อปวยหนัก พรอมกับตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน คณะกรรมการสาธารณสุข
ระดับพื้นที่ประกอบดวยผูแทน 3 ฝาย ภาครัฐ บุคลากรดานสาธารณสุขและประชาชน มีสวนรวมกําหนดแนวทางการบริหารจัดการดูแลสุข
ภาพคนในชุมชน
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส พรรคถิ่นไทย เปดโอกาสใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยรัฐเปนคนสนับสนุน
เงินกระจายทรัพยากรอยางทั่วถึง เปนผูกํากับดูแลมิใชการควบคุม จัดระบบใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีประชาชนเปนผูรับ
บริการเปนผูตรวจสอบ บุคลากรสาธารณสุขเปนผูใหบริการและรัฐบาลเปนผูสนับสนุนมุงลดคาใชจายดานสุขภาพ การกระจายอํานาจให
ทองถิ่นไดดูแลตนเอง เพราะปญหาแตละทองถิ่นมีความหลากหลายมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร และมีคณะกรรมการประชามนตรีเปน
ตัวเชื่อมนําปญหาของทองถิ่นมาหารือกับ ส.ส.ของพรรค
นพ.สุพงศ สืบวงศลี พรรคไทยรักไทย ตองการกระจายความรูลงไปสูประชาชน ใหรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพดานการกระจาย
การบริหารทรัพยากร มีแนวคิดอยู 3 แนวทางคือ กรอบทางความคิดการกระจายอํานาจ ทางพรรคไมอยากใหแบงแยกกันระหวางโรง
พยาบาลของรัฐกับเอกชน สวนพันธกิจตอการกระจายอํานาจ จะทํายังไงใหคนไทยมีสุขภาพดีทุกคน ประชาชนทุกคนจะตองมีหลักประกัน
สุขภาพ และกระบวนการกระจายอํานาจ จะทําอยางไรใหอํานาจมาตกอยูในอุงมือของประชาชนมากที่สุด ที่สําคัญจะทําอยางไรใหมีคนไข
นอยที่สุด โดยหันมาสงเสริมสุขภาพมากขึ้น
นายณรงค ปฏิบัติสรกิจ พรรคชาติไทย ตองมีการกระจายบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่หางไกล ใหประชาชนมีสวนในการตัด
สินใจวาตองการบุคลากรดานสาธารณสุขอะไรบาง นําทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งประกอบดวย ความรู ภาค
ประชาชน ภาคนักการเมือง มาชวยใหการกระจายอํานาจไปสูเปาหมาย การกระจายอํานาจตองทําเพื่อความกินดีอยูดี ใหประชาชนมีสุข
ภาพดี ซึ่งวิธีการบรรลุเปาหมายนั้น จะตองทําใหชุมชนเขมแข็ง มีความรูเกี่ยวกับเรื่องสงเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ลดจํานวนคนเจ็บปวย รัฐ
ปรับบทบาท มาเนนการสงเสริมปองกันสุขภาพมากขึ้นแทนที่จะมุงรักษา (ผูจัดการ 211243)
2.1.2 แพทย-พยาบาล พันธุใหม
นพ.สันต หัตถีรัตน เสนอแนวคิดที่จะทําใหการกระจายแพทย-พยาบาล สูชนบทเกิดผลอยางจริงจัง ไวในบทความ “แพทยพยาบาล พันธุใหม” สรุปความวา การรักษาพยาบาลแบบเอื้ออาทรและผูกพันกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ แพทยและพยาบาลเปนคนใน
ชุมชนและทองถิ่น ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและทองถิ่นนั้นในการเขาเรียนแพทย-พยาบาล และใชเวลาศึกษาอบรมสวนใหญในชุมชน
และทองถิ่นนั้นๆ นอกจากนั้น การรักษาพยาบาลแบบเอื้ออาทรจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อนักศึกษาแพทย-พยาบาลรักวิชาชีพนี้อยางแทจริง โดยได
ลองปฏิบัติงานกับคนเจ็บปวยกอนเขาเรียนแพทย-พยาบาล เพื่อใหตนเองรูวาตนชอบวิชาชีพนี้จริงหรือไม
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่คิดวาตนชอบวิชาชีพนี้ ควรจะมีโอกาสในระหวางปดภาคเรียนลองปฏิบัติงานในสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาลใกลบาน เชน ชวยตอนรับผูปวย ชวยพาผูปวยไปตรวจยังหองตางๆ ชวยปอนอาหาร เช็ดตัว เช็ดอุจจาระปสสาวะ ฯลฯ ใหผูปวย
และทํางานอื่นๆ ที่แพทย-พยาบาลผูดูแลเห็นควรใหทํา ตามกําลังความสามารถของนักเรียนแตละคน ในระบบใหมในปแรก นักเรียนแพทยพยาบาลจะไดสัมผัสกับคนปวยทันที เชน ใหเขียนรายงานเกี่ยวกับการเจ็บปวยของตนและครอบครัว ซึ่งตองขวนขวายหาขอมูลดวยตนเอง
ไดพูดคุยกับคนเจ็บปวยที่มาโรงพยาบาลและอยูในโรงพยาบาล ซึ่งหลายคนอาจจะเปนญาติหรือคนรูจัก เมื่อนักเรียนคุนเคยกับการพูดคุย
และสรางความสัมพันธกับผูปวยและญาติไดแลว จึงจะไดเรียนรูสิ่งอื่น เชน การเช็ดตัว การใหอาหาร การพยาบาลผูปวย ในระดับที่ละเอียด
ลึกซึ้งขึ้นกวาที่เคยทําในขณะลองปฏิบัติงานกอนเขามาเรียนแพทย-พยาบาล แลวจะไดเรียนความรูพื้นฐานสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้อง
ตน
ตอไปจึงเรียนรูสาเหตุของปญหา เชน โรค สมดุลของรางกายและจิตใจ ความเครียด ความขัดแยงในตนเอง ครอบครัวและ/หรือ
เพื่อนรวมงาน/รวมสังคม ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เปนตน ตอไปจึงเรียนรูปญหาและโรคที่พบบอยในชุมชนและทองถิ่นและแกไขได
จนจัดเจนแลว จึงจะไปศึกษาอบรมตอไปในโรงพยาบาลใหญๆเชน โรงพยาบาลศูนย เพื่อเรียนรูโรคที่พบนอย ลึกลับหรือซับซอน ผูที่สนใจก็
สามารถเพิ่มความรูที่ลึกซึ้ง เชน จักรวาล วิทยาศาสตรระดับลึก โมเลกุล ปรมาณู จีโนม (แผนภูมิพันธุกรรม) เปนตน ในสถาบันการศึกษาชั้น
สูงตอไป เพื่อใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการผลิตและสนับสนุนผลผลิต ชุมชนและทองถิ่นควรมีสวนรวมในการคัดเลือกและเปนผูให
ทุนสนับสนุนการเรียนตั้งแตแรก เมื่อนักเรียนไดเรียนรูจนถึงระดับที่เปนผูชวยแพทย-พยาบาลไดแลว ก็จะไดรับเงินตอบแทนแรงงานของตน
ดวย (นั่นคือ เรียนไปทํางานไป และไดเงินตอบแทนดวย) ทําใหเกิดความผูกพันระหวางนักเรียนกับชุมชนและทองถิ่นเพิ่มขึ้น
เนื่องจากวิชาชีพแพทย-พยาบาล ถือไดวาเปนวิชาชีพเดียวกัน คือ วิชาชีพที่ชวยใหประชาชนพนจากโรคภัยไขเจ็บ นั่นคือ การ
เรียนการสอนในระบบนี้จึงไมไดแยกนักเรียนแพทยและนักเรียนพยาบาลออกจากกัน ชวงหลังๆถานักเรียนคนใดชอบหรือถนัดในวิชาชีพ
แพทยก็มุงไปทางแพทย คนใดชอบหรือถนัดวิชาชีพพยาบาลก็มุงไปทางพยาบาล หรืออาจจะจัดเปนแบบ “บันไดวิชาชีพ” ก็ได เชน
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จบมัธยมศึกษา
พยาบาลประกาศนียบัตร

ผานการคัดเลือก

นักศึกษา 1 ป

1 ป พยาบาลวิชาชีพ 1 ป

ผูชวยพยาบาล

พยาบาลเวชประวัติ 1 ป

2 ป
แพทย

การเรียนการสอนในระบบใหมนี้จะเริ่มไดทันทีในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดทุกแหง ที่แพทย-พยาบาลและประชา
ชนในทองถิ่นตองการ เพราะทรัพยากรตางๆมีพรอมอยูแลว ไมตองสราง “หอคอยงาชาง” ใดๆ ขอใหกระทรวงสาธารณสุขรับทราบความ
ตองการของประชาชน และอนุมัติใหโรงพยาบาลในสังกัดที่พรอมจะดําเนินการตามความตองการของชุมชนดําเนินการได เพราะพระราช
บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2522 มาตรา 23 ไดมีขอยกเวนใหแลว ถาทบวงมหาวิทยาลัยและแพทยสภาจะคัดคาน ก็ขอใหสําเหนียกวา
ครั้งกอนที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหมหาวิทยาลัยเอกชนผลิตแพทย โดยไมฟงเสียงคัดคานของกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ทําไม
ทําได และทําไมแพทยสภาจึงยอมใหใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแกบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น ทั้งที่ไมยอมรับหลักสูตรตั้งแตตน ถา
มีผูสงสัยในความรูความสามารถของ “แพทย-พยาบาลพันธุใหม” ก็ใหมีการสอบเพื่อรับ “ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม” และใบประกอบวิชา
ชีพพยาบาล” ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ไมวาบัณฑิตนั้นจะจบจากสถานศึกษาใดก็ตาม โดยใชความพึงพอใจของผูปวยและการ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนเกณฑสําคัญในการตัดสิน ไมใชตัดสินกันโดยการสอบความรูทางทฤษฎีเทานั้น (มติชน
181243)

2.2 สถานการณโรคเอดส
2.2.1 สถานการณโรคเอดสในไทยและเอเชีย
ยูเอ็นเผยสถานการณเอดสในเอเชีย เนื่องในวันเอดสโลก 1 ธันวาคม รายงานธนาคารโลกที่เผยแพรในเดือนนี้ชี้วา ไทยตองปรับ
ยุทธศาสตรแกปญหาการแพรเชื้อเอดส เนื่องจากการแพรระบาด ซึ่งเดิมจํากัดอยูในแวดวงอุตสาหกรรมบริการทางเพศไดลุกลามสูกลุมอื่นๆ
แลว พรอมกันนี้ ไดเสนอภารกิจหลัก 3 ประการสําหรับตอตานการแพรเชื้อมัจจุราชไดแก ขยายการใชยุงยางอนามัยสูนอกอุตสาหกรรม
บริการทางเพศ ริเริ่มการรณรงคเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคผานการฉีดยา และสรางหลักประกันในการเขาถึงวิธีการปองกันที่ไดผล
และการเยียวยาผูติดเชื้อ สําหรับสถานการณเอดสที่นาหวงในเอเชียขณะนี้คือ การแพรกระจายเชื้อเอชไอวีในจีน ขณะนี้แผนดินใหญมีผูติด
เชื้อเอชไอวีราว 600,000 คน ซึ่งนับอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น หากไมมีปฏิบัติการยับยั้งอยางจริงจังใน 3-4 ป จีนจะผจญอันตรายอันนาสยด
สยอง โดยจะมีผูติดเชื้อเอชไอวี-เอดสถึง 10 ลานคน กรณีในป 2000 หรืออาจเลวรายไปกวานั้น เอ็ดวิน โจเซฟ จุดด ผูแทนยูนิเซฟหรือกอง
ทุนเพื่อการพัฒนาเด็กแหงยูเอ็นในจีนเผย อนึ่ง นสพ.กวงหมิง เดลี่ ของจีนรายงานวา การสุมตัวอยางสํารวจของ ก.สาธารณสุขจีนพบวา มี
ชาวจีนเพียง 3.8% เทานั้น ที่มีความรูวา เชื้อ HIV หรือเอดสติดตอกันไดทางใดบาง
นอกเหนือจากสภาพที่นาวิตกในจีนแลว พมามีแนวโนมที่ดูสิ้นหวังที่สุด ยางกุงเผยวามีประชาชนที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียง 25,000
คนเทานั้น แตธนาคารโลกประมาณวา มีผูติดเชื้อมากกวา 700,000 คน ขณะเดียวกัน การคากามที่กําลังโตวันโตคืนและการฉีดยาเขาเสน
เลือดแพรหลายเอิกเกริก จะโหมกระพือปญหาใหเลวรายหนักกวานี้ ผูเชี่ยวชาญบอกวา เอชไอวีในอินเดียไดลุกลามนอกวงการคากามไปสู
ประชากรกลุมอื่นๆดวยเชนกัน (ผูจัดการ,มติชน 011243,Bangkok Post 011200)

2.3 สถานการณดานโรคและภัย
2.3.1 ระวังเตาไมโครเวฟรั่วรุนแรง ถึงขั้นตาบอด
นางนิตยา มหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยผลกระทบของเตาไมโครเวฟวา เตาเหลานี้เปนเทคโนโลยีใหมที่อาศัยหลักการ
แปลงคลื่นไฟฟาที่มีความถี่ตํ่าใหเปนคลื่นรังสีแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงถึง 2,450 เมกะเฮิรตซ ที่กระทรวงฯเปนหวงมากที่สุดคือผูใชไม
สามารถมองเห็นรังสี จึงไมมีโอกาสไดรับรูถึงสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อวัยวะที่จะไดรับผลกระทบจากการใชเตาไมโครเวฟที่นาหวงก็
คือ นัยนตาอาจเปนตอกระจกถึงขั้นตาบอด ขณะเดียวกันในตางประเทศเคยมีกรณีแมบานฟองรองเรียกคาเสียหายเนื่องจากมะเร็งที่เกิดขึ้น
บริเวณแขนแลว โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกลาวเพิ่มเติมวา ปญหาที่กระทรวงฯใหความสนใจและติดตามก็คือ “การรั่วไหลของรังสีออก
นอกเตา” ซึ่งในประเทศไทยเองยังไมมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยการรั่วของรังสีไมโครเวฟ ขณะที่หลายๆประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย ไดกําหนดใหคามาตรฐานรังสีรั่วออกมาไดที่ระยะ 5 เซนติเมตรจากผิวเตา
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ในสวนของเตาไมโครเวฟที่มีใชในประเทศไทย จากการติดตามวัดปริมาณรังสีออกนอกเตาของกองรังสีและเครื่องมือแพทยพบวา
เตาไมโครเวฟที่มีการใชงานประจําจะมีคลื่นรังสีรั่วออกมาไดทุกดานของเตา
โดยดานหนาซึ่งเปนสวนของประตูจะมีการรั่วไหลมากที่สุด
ปริมาณการรั่วของรังสียังตํ่ากวามาตรฐานคือยังไมเกิน 5 มิลลิวัตต/ตารางเซนติเมตร ซึ่งยังจัดวาอยูในระดับที่ปลอดภัย อยางไรก็ตาม การ
รั่วของรังสียังขึ้นอยูกับอายุการใชงานและการดูแลรักษา เตาที่ไมมีการดูแล หรือในตูเปนสนิม ฝาเตาปดไมสนิท จะมีการรั่วของรังสีมาก แม
ในแงการแพทยปริมาณรังสีจะนอย แตผูใชเตาก็ตองระมัดระวัง เพราะคลื่นไมโครเวฟ ทําใหอาหารสุกไดฉันใด ถามีการรั่วมากหรืออยูใกล
มากก็อาจทําใหอวัยวะสวนตางๆของรางกายสุกได ดวยเหตุนี้ จึงไมควรอยูใกลเตาขณะเตากําลังทํางาน โดยเฉพาะเด็กเล็ก การอยูหางเตา
มากเทาใด ความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้น (ผูจัดการ 04,051243,มติชน 101243)
2.3.2 ภัยใหมของบุหรี่
นักวิจัยของโรงเรียนแพทยโอซากาของญี่ปุนเผยวา การสูบบุหรี่อาจทําใหประสาทการไดยินเสื่อมไดโดยเฉพาะกับเสียงที่มีความถี่
สูง พวกเขาไดศึกษากับคนงานและเสมียนพนักงานชาวอาทิตยอุทัย ที่ทํางานอยูตามบริษัทใหญๆ จํานวนหนึ่งพันกวาคน อายุระหวาง 3059 ป ยังไดพบวา ผูที่สูบบุหรี่จัดและนานป ประสาทหูก็จะยิ่งเสื่อมหนักเทานั้น หัวหนาคณะนักวิจัยอธิบายวา เหตุที่ประสาทผูสูบบุหรี่นานๆ
เกิดเสื่อม อาจเพราะโลหิตที่ไปหลอเลี้ยงประสาทหูคอยลดนอยลง (ไทยรัฐ 091243)
- ผูสูบบุหรี่-สูดควันเสี่ยงเปนอัมพาต
นพ.ประกิต รอดประเสริฐ แพทยทางดานประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดเผยวาการสูบบุหรี่ การใชยานัตถุ
หรืออมใบยาสูบ เปนสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบ และมีโอกาสเปนโรคอัมพาตไดมากกวาคนปกติถึง 4 เทา เพราะสาร
นิโคตินที่อยูในบุหรี่จะออกฤทธิ์กระตุนสมองและประสาทโดยอัตโนมัติ ทําใหหลอดเลือดตีบ ใจสั่น อารมณดี ความดันโลหิตสูง มือสั่น มี
อาการชัก เหงื่อออก คลื่นไส ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง นอกจากนี้ นิโคตินจะทําใหเลือดขนมาก ทําใหการไหลเวียนของเลือดชาลง เลือดขึ้น
สมองนอยลง เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบตัน จะมีผลใหกลามเนื้อหัวใจตาย ยังผลใหเกิดโรคอัมพาตตามมาได
ในรายงานขององคการอนามัยโลก ระบุวา ผูที่หยุดสูบบุหรี่ 1 ป จะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ
ตันไดถึง 50% และลดอัตราการเกิดอัมพาตลง 30-40% หลังหยุดสูบบุหรี่ 2-5 ป ถาหยุดไดเปนเวลา 15 ป อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด
ตีบตันจะเทากับผูไมสูบบุหรี่ (กรุงเทพธุรกิจ 111243)
2.3.3 คนไทยเปนโรคนอนไมหลับมากขึ้น
การวิจัยการนอนหลับของเอเชียป 2000 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิจัยการนอนหลับของเอเชีย โดยการสอบถามคนในวัยผูใหญจํานวน
3,668 คน ในประเทศไทย ฟลิปปนส และไตหวัน พบวา คนกรุงเทพฯมีปญหานอนไมหลับในระดับนาเปนหวงเชนเดียวกับในไตหวันและ
ฟลิปปนส จากการสํารวจพบวาผูหญิงและผูมีอายุระหวาง 45-64 ป จะรูสึกเปนกังวลกับสาเหตุและผลกระทบของปญหาการนอนไมหลับ
มากที่สุด ปญหาของการนอนไมหลับที่พบมากคือ อาการตาคาง และเมื่อตื่นขึ้นมากลางคันไมสามารถนอนหลับตอไดอีก สาเหตุของการ
นอนไมหลับของชาวเอเชียนั้นพบวา มาจากความเครียดกวา 80% สาเหตุของความเครียด 55% บอกวาเปนเรื่องงาน สวน 51% บอกวาเปน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้คนเอเชียสวนใหญยอมรับวา การนอนไมเพียงพอมีผลตอการทํางานโดย 70% ยอมรับวาผลการปฏิบัติงาน
จะตกตํ่าลงถามีปญหานอนไมหลับ อยางไรก็ดี สวนใหญยอมรับวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องสําคัญ ทําใหไมยอมไปพบแพทย (ผูจัดการ,
กรุงเทพธุรกิจ 051243,ไทยโพสต 111243)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.4.1 สธ. เดินหนาทัวรสุขภาพ
นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา ปจจุบัน ประชาชนเริ่มหันมาใหความ
สนใจในเรื่องโภชนาการที่ปลอดภัย ไรสารเคมีตกคาง และมีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น สําหรับประเทศไทยนั้น มีทรัพยากรสมุนไพร
กระจายอยูมากมาย หากบริหารจัดการอยางเปนระบบ คาดวาสามารถสรางรายไดและชื่อเสียงใหแกประเทศไดอยางแนนอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง "ทัวรสุขภาพ" ที่ทางกระทรวง ฯ กําลังขยายออกไปในจังหวัดที่มีศักยภาพและความพรอมทางดานการทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทอง
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่สนใจ โดยเนนการดูแลสุขภาพดวยวิถีทางธรรมชาติ มีเปาหมายเจาะกลุมนักทองเที่ยวตางชาติที่มี
ฐานะคอนขางดี เพื่อดึงเงินตราเขาประเทศ
นายกร กลาววา ขณะนี้ไดประสานกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. ใหเปนผูดูแลในดานการตลาดและประชา
สัมพันธไปยังตางประเทศ โดยการจัดเปน "โปรมแกรมทัวรสุขภาพ " สวนสถานที่ที่คาดวา จะรองรับไดในขณะนี้ คือ เขาคอ จ.เพชรบูรณ และ
ภูผานํ้า จ.เลย (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 171243, กรุงเทพธุรกิจ 181243)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 ทิศทางการตลาดและการบริโภคป 2001 พฤติกรรมผูบริโภคจะกําหนดบทบาทผูผลิต
รายงานขาวในชวงกลางเดือน ธ.ค. 2543 สมาคมการตลาดแหงประเทศไทยไดจัดงานสัมมนาสงทายป 2000 ประเด็นเกี่ยวกับ
การตลาดเรื่อง "ฟนธงการตลาดป 2001" โดยมีการวิเคราะหวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาอยางกวางขวาง โดยมีผูเขารวมจากวงการ
นักการตลาด นักบริหารกิจการตางๆ จํานวนมาก
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดร.สันจัย อนุมานราชธน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอซี นีล เส็น (ประเทศไทย) จํากัด กลาวในมุม
มองของพฤติกรรมผูบริโภคที่จะเกิดขึ้นป 2001 วา นับจากนี้ตอไปพฤติกรรมผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ละเอียดออนมากยิ่งขึ้น
อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของเรามีความเปลี่ยนแปลงมากอนหนานี้อยางมาก สงผลใหเกิดความไมแนใจในการตัดสินใจซื้อแตละครั้งและ
ไมยึดติดกับสินคาตราเดิมอีกตอไป เกิดความตื่นตัวเรื่องราคาโดยจะพิจารณาวาของชิ้นนี้แพงเกินไปหรือไมสําหรับการตัดสินใจซื้อ แตจะ
เลือกสินคาที่มีคุณภาพกอนเปนลําดับแรก สินคาฟุมเฟอยหรือแมแตบริการที่ไมจําเปนนับจากนี้ตอไปจะลดความสําคัญลงที่เห็นไดเชน ผับ
หรือรานอาหารหรูๆ ดร.สันจัยกลาวดวยวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของผูบริโภคในป 2001 นี้คือ 1. ผูบริโภคจะใหความ สําคัญกับการ
เลือกสิ่งที่คุมคาเงินที่เสียไปมากที่สุด 2. ผูบริโภคจะใสใจสินคาที่เกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ และ 3. ผูบริโภคจะเริ่ม
ใหความสําคัญกับการใชชีวิตทางดานการทองเที่ยวมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น จึงไมไดคิดแตเรื่องงานเพียงอยางเดียวเหมือนในอดีต
แตจะมองหาความสุขใหชีวิตดวย
ทางดานผูประกอบการดร.สันจัยกลาววา ผูประกอบการแตละรายยังแขงขันกันดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาและออกสินคา
ใหมๆ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะหางสรรพสินคาและดิสเคานทสโตร ตางก็เรงออกสินคาไพรเวท เลเบิ้ล หรือสินคาที่เปนตราสินคาของตัวเอง
ออกมาจําหนายกันเปนจํานวนมาก ในขณะที่สินคาแบรนดเนมเปนสินคาระดับราคาแพงนั้น ตลาดกลับหดตัวลง
ในสวนภาคการผลิต ความพยายามที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคในชวง 3 ปที่ผานมาคือความตองการที่จะขายสินคาใหไดมากที่สุดอัน
เปนที่มาของการกอใหเกิดสงครามเรื่องราคาอยางนาตกใจ รวมทั้งมีการเปดตัวสินคาใหมอยูตลอดเวลาเพื่อเปนการกระตุนกําลังซื้อของผู
บริโภคหรือแมแตการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหมเพื่อลูกคาเห็นความแตกตาง อยางไรก็ตาม ดวยรูปแบบการแขงขันกันอยางมากนี้ไมกอให
เกิดผลดีกับทุกคนเสมอไป บางรายขาดทุนแตก็ยังหวังผลในระยะยาวโดยมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขัน แตในที่สุดแลวก็ตองทําใหองคกรเกิดการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เพราะคูแขงจะกาวตามไดทัน
ปจจุบันแมเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวขึ้นมาบางแลวก็ตาม ธุรกิจเกิดความแข็งแกรงมากขึ้น แตในขณะเดียวกันผูบริโภคก็มีความ
พิถีพิถันมากขึ้นในการจับจายใชสอย
ในสวนของสื่อโฆษณาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเห็นโดยจะมีรูปแบบของการออนไลนเขามาใชมากยิ่งขึ้น ทั้งที่หลายคนมองวา
ทุกวันนี้มีอุปสรรคในเรื่องของสื่อออนไลนที่ไมสงเสริมใหอินเทอรเน็ตเกิดการแพรหลาย แตก็ควรระลึกอยูเสมอวาสิ่งแปลกใหมเหลานี้เติบโต
เร็วอยางมากเห็นไดชัดในเรื่องโทรศัพทมือถือเมื่อเปนที่ตองการแลวมียอดขายขยายตัวอยางมาก ในปจจุบันจึงไมควรละเลยความสนใจของ
สื่อโฆษณาใหมๆ เหลานี้ดวย (ผูจัดการ 13-151243)

1.2 การทองเที่ยว นันทนาการและชีวิตทางวัฒนธรรม
1.2.1 การทองเที่ยวป 2543 พลาดเปา 1.5 แสนคน ฝรั่งมีเงินเลิกเที่ยวไทย สวนคนไทยเที่ยวนอกเกือบ 2 ลานคน ตั้ง
เปาป 2544 นักทองเที่ยวเขาไทย 10.45 ลานคน เนนทัวรสุขภาพ
จากการเปดเผยของนายภราเดช พยัฆวิเชียร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) วา จํานวนนักทองเที่ยวที่ตั้งเปาไว
9.5 ลานคนนั้น ไมสามารถบรรลุได โดยทั้งปมีนักทองเที่ยวเขามาเพียง 9.35 ลานคน ลดลง 1.3-1.5 แสนคน แตอัตราการเติบโต 8.9% เมื่อ
เทียบกับป 2542 ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) กรณีอุทกภัยภาคใตชวงเดือน พ.ย. ที่ผานมา สงผลใหสูญเสียนักทองเที่ยวไป
ประมาณ 80,000 คน 2) ปญหาการตัดราคาและการคุมเขมของทัวรจากประเทศจีน สงผลใหนักทองเที่ยวจีนมีจํานวนลดลงจากป 2542
ประมาณ 7 หมื่นคน เหลือเพียง 7 แสนคน ในสวนของรายไดจากการทองเที่ยวปนี้อยูที่ 2.9 แสนลานบาท เพิ่มจากเดิมที่อยูที่ระดับ 2.7
แสนลานบาท และเปนที่นาสังเกตวา นักทองเที่ยวระดับบนที่มีฐานะมีการชะลอการมาเมืองไทย ขณะที่นักทองเทียวระดับลาง เชนนักทอง
เที่ยวที่มาพักแถบถนนขาวสารมีจํานวนเพิ่มขึ้น
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นายภารเดช ยังไดเปดเผยถึงแผนแมบทอุตสาหกรรมทองเที่ยวป 2544 ไดตั้งเปาไววาจะมีนักทองเที่ยวเขามา 10.45 ลานคน
หรือเพิ่มขึ้น 9% โดยจะเนนตลาดเกิดใหม ซึ่งมีฐานตลาดใหญในระยะไมไกล เชน จีน ญี่ปุน มาเลเซีย ไตหวัน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี เวียด
นาม อินเดีย เปนตน ทั้งนี้จะมีการนําเอาระบบอีคอมเมิรซมาใชใหมากขึ้น กับทั้งจะรวมมือกับ ก.เกษตรฯ จัดทําอะโกรทัวร เนื่องจากพบวา
ทัวรดานสุขภาพ รวมทั้งนํ้าพุรอนตางๆ ไดรับความนิยมมาก โดยทาง ททท. เตรียมจะพัฒนาแหลงนํ้าพุรอนที่ จ.ระนองขึ้นมาใหมอีกครั้ง
นอกจากนั้น ก็เตรียมรวมกับกรมทรัพยากรธรณีในการทําพิพิธภัณฑไดโนเสารอีกดวย (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 211243)
อนึ่ง มีรายงานขาวจาก สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคเหนือเขต 2 วา จากการสํารวจสถานการณการทองเที่ยว
ของ จ. เชียงราย พบวาในชวงปลายปนี้ แหงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนดอยตุง ดอยแมสะลอง ดอยวาวี ดอยผาตั้งและภูชี้ฟา ไดรับ
ความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวมากกวาทุกๆ ปที่ผานมา โดยเฉพาะนักทองเที่ยวไทย เดินทางเขามาทองเที่ยวรวมแลวเฉลี่ยไมตํ่ากวา
10,000 คน สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศก็ใหความนิยมแหลงทองเที่ยวดังกลาวนี้เชนกัน โดยแตละวันเดินทางเขามาทองเที่ยวเฉลี่ยไม
ตํ่ากวาวันละ 3,000 คน หรือมากกวาชวงเดียวกันของปกอน 10% คาดวาจะมีรายไดเขามากวา 10,000 ลานบาท จากปกอนที่มีรายได
8,000 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ 081243)
1.2.2 กรมสงเสริมการสงออก กําหนดมาตรการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสงออกธุรกิจบันเทิงไทยในรูปแบบแผน
งาน 3 ป ครอบคลุมทั้งการพัฒนาตลาดสงออกและสงเสริมกิจกรรมการตลาด
นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย เปดเผยวา ปจจุบันธุรกิจบันเทิงของไทย เริ่มไดรับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นในตลาดตางประเทศ และเปนที่ยอมรับในเรื่องของการพัฒนาและคุณภาพของงานในระดับหนึ่ง ซึ่งทํารายไดเขาประเทศแลวมาก
กวา 2,000 ลานบาท โดยมีตลาดใหญอยูที่ ญี่ปุน ยุโรป เอเชีย นอกจากนี้ยังเปนการสรางรายไดทางออมเขาประเทศอีกหลายอยาง เชน การ
ทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม อาหารไทยนับแสนลานบาท แตแมจะเปนธุรกิจใหญ ก็ประเมินมูลคายากเพราะมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ปญหาหลัก
ของธุรกิจนี้ เกิดจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตพัฒนาไมหยุดยั้ง ขณะที่ผูประกอบการไทยมีเงินลงทุนตํ่า ไมสามารถแขงขันกับ
บริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงได และผูประกอบการไทยยังเสียเปรียบเรื่องภาษีนําเขาวัสดุอุปกรณ ฟลม กลอง เครื่องมือตางๆ เมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นที่ภาครัฐใหความสนับสนุนดานภาษี อีกทั้งยังขาดขอมูลดานตลาดตางประเทศ ขณะเดียวกันผูซื้อในตางประเทศก็ขาดขาวสารเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยจึงขาดโอกาสติดตอ หรือดําเนินธุรกิจรวมกัน ดังนั้นกรมสงเสริมการสงออก จึงไดมีนโยบายใหการสนับสนุนอุต
สาหกรรมบันเทิงไทยดังกลาว
ทั้งนี้โดยใหมีการกําหนดแผน 3 ป เริ่มตั้งแตป 2543-2546 ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 สวนคือ 1. แผนสงเสริมการสงออก จะ
ทํากิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ 2. แผนพัฒนาการสงออก ทางกรมฯจะประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
และรักษามาตรฐานของผลงานหรือสินคาใหไดมาตรฐาน รวมถึงการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา
รายงานขาวกลาวดวยวา ชวงทศวรรษที่ผานมา ธุรกิจบันเทิงไทยมีอัตราการเติบโตสูงมาก มูลคาตลาดภายในประเทศสูงถึง
14,000 ลานบาทในป 2541 และคาดวา ปจจุบันนี้เกือบถึง 20,000 ลานบาทแลว ขณะนี้ตลาดบันเทิงตางประเทศ เริ่มรูจักอุตสาหกรรม
บันเทิงไทย และยอมรับการใชชื่อทางการคาของไทย สงผลใหเริ่มมีการซื้อขายในระยะเริ่มตนแลว ปจจุบันสินคาและบริการที่มีศักยภาพสู
ตลาดตางประเทศได คือ 1. สินคาซอฟตแวรตางๆ เชน ภาพยนตร ซีดี เทปเพลง 2. บริการดานกอนและหลังการผลิต 3. การขายแหลงถาย
ทําภาพยนตรของไทย ทั้งนี้ในแตละกลุมธุรกิจก็มีความแตกตางกันไป โดยธุรกิจภาพยนตร มีผูผลิตขนาดใหญของไทยประมาณ 11 ราย ซึ่ง
ยังรวมถึงการใหบริการดานการผลิตอื่นๆ ตลอดจนสถานที่ถายทําภาพยนตร ในแตละปมีคณะถายทําภาพยนตรจากตางประเทศมากกวา
300 คน ที่เขามาถายทําในไทย สวนธุรกิจรายการโทรทัศนของไทย มีมูลคาการตลาดดานการโฆษณาปละ 25,000 ลานบาท เมื่อป 2540
หรือคิดเปนสัดสวน 58.7% ของคาใชจายการโฆษณาทั้งหมด และคาดวามูลคาตลาดขณะนี้ไมนาจะตํ่ากวา 30,000-35,000 ลานบาท
ขณะที่ธุรกิจเพลงในป 2541-2542 ตลาดในประเทศมีมูลคากวา 6,000 ลานบาท สวนแบงของตลาดเพลงไทยสากล 15% เพลง
ไทยลูกกรุง 30% เพลงสากล 20% และเพลงอื่นๆ อีก 5% โดยมีผูผลิต เพลง หรือ คายเทปมากกวา 200 ราย ซึ่งเปนผูผลิตเพลงลูกทุงมาก
กวาครึ่ง โดยตลาดตางประเทศของธุรกิจเพลงของไทยคือ ญี่ปุน จีน ไตหวัน ประเทศอินโดจีน ยุโรป และอเมริกา (ผูจัดการ 091243)

2. ศาสนา ประเพณีความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.2 ความเคลื่อนไหวประเพณีความเชื่อ
2.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมชี้ สังคมไทยกําลังประสบวิกฤติดานศิลปวัฒนธรรม ทางรอดคือการนําคําสอน
ทางพุทธศาสนามาใชและเลือกผูบริหารจัดการที่ไมเห็นแกตัว
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เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2543 มีการจัดงานมหกรรมลายลักษณอักษรศิลป โดยกรมศิลปากร รวมกับ บริษัท มติชน จํากัด ในงานมีการ
จัดเสวนาเรื่อง "ฝาวิกฤติศิลปวัฒนธรรม" โดยมีวิทยากรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ขรรคชัย บุนปาน
ประธานกรรมการบริษัท มติชน ลอม เพ็งแกว ผูเชี่ยวชาญจากเมืองเพชร นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการหนังสือศิลปวัฒนธรรม เปนตน
ขรรคชัย กลาววา ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหาวิกฤติทั้งทางดานศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และการศึกษา เรา
มีของดีแตก็มองไมเห็นคุณคา ไปหลงตามฝรั่ง เดินไปอยางเลอะเทอะเปรอะเปอนบนความทันสมัยแตไมพัฒนา ขรรคชัยเสนอวาการแกไข
ตองมองประเทศในระดับมหภาค ตั้งโจทยปญหาใหถูกทิศทาง และดําเนินการบริหารจัดการที่เหมาะสม เลือกบุคลากรที่ไมโงไมเห็นแกตัว
เอางานเปนตัวตั้ง สตางคเปนตัวตาม และควรนําคําสอนของพระพุทธเจามาใช
ลอม เพ็งแกว กลาววา วัฒนธรรมคือคําสามคํามารวมกัน คือความเปนอยู ทํามาหากิน และความรูสึกนึกคิด หากทําใหคําสาม
คําไมวิกฤติ วัฒนธรรมก็ไมวิกฤติดวย หากยังไมทําใหทั้ง 3 คําดีขึ้น วิกฤติวัฒนธรรมก็ไมสามารถแกไขได ลอมยังไดเสนอใหหันกลับไปหา
รากเหงาศิลปะทองถิ่นของเราเอง เชนดนตรีเรามาจากแมขวัญจิต มาจากครูดนตรีไทยสมัยเกา เราตองพัฒนาจากทานขึ้นมาใหเปนสมัย
ใหม ไมใชไปเอามาดอนนา หรือไมเคิลแจคสัน
นิวัติ กองเพียร กลาววิพากษสังคมไทยที่ละเลยการบิดเบือนประวัติศาสตรของชาติ มีการสรางความหยิ่งยะโสใหแกตัวเอง ดูถูก
เพื่อนบาน ลืมรากเหงาของตัวเอง จะไปแตขางหนาแลวลืมขางหลัง รวมทั้งกรุงเทพฯ ก็ดูถูกตางจังหวัด ศิลปะทองถิ่นถูกละเลย อะไรที่เปน
ตะวันตกถูกยกยองวาเปนเทวดา ไมเคยสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของเกษตรกร เราทิ้งหมด เราไมเคยเรียนรูไมเคยสนใจ…(มติชน 02,
071243)

3. อาชญากรรมและยาเสพติด
3.1 ความเคลื่อนไหวดานอาชญากรรม
3.1.1 นายสมวงศ ศิริเวช ผบ.เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถูกลูกหลงจากเหตุการณชิงตัวประกันจาก 9 นักโทษพมา
แหกคุก และเขาพักรักษาตัวที่ รพ.ตํารวจมานานกวาครึ่งเดือนไดเสียชีวิตลงแลว
กรณีเหตุระทึกขวัญ 9 นักโทษชาวพมาพรอมอาวุธครบมือจี้จับนายสมวงศ ศิริเวช ผบ.เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร พรอมเจาหนาที่
และวิทยากรพิเศษรวม 7 คนเปนตัวประกัน แตนายดม ชิตทองปาน อนุศาสนาจารย ตอสูขัดขืนจึงถูกยิงเสียชีวิต กอนที่กลุมนักโทษจะยื่น
เงื่อนไขตอรองขับรถหลบหนีออกจากเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผานมา จนกระทั่งเชาตรูวันที่ 23 พ.ย. หนวยปฏิบัติการ
ตอตานการกอการรายสากล ตํารวจพลรม "นเรศวร 261" จูโจมเขาชิงตัวประกัน ขณะรถของกลุมนักโทษจอดยางแตกบริเวณสามแยกทับ
ศิลา ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระดมยิงเขาใส 9 นักโทษชาวพมาจนเสียชีวิตทั้งหมด สวนนายสมวงศ ศิริเวช ผบ.เรือนจําจังหวัด
สมุทรสาคร ถูกลูกหลงที่ศีรษะไดรับบาดเจ็บสาหัสทางเจาหนาที่ ไดชวยเหลือนําตัวสงมารักษาที่ รพ.ตํารวจ แตอาการทางสมอง ยังไมดีขึ้น
ภายหลังเขารับการผาตัดและรักษาตัวอยูนาน 17 วัน ในที่สุดเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. ผบ.เรือนจําจังหวัดสมุทรสาครก็สิ้น
ใจดวยอาการสงบ ดานนายศิวะ แสงมณี อธิบดีกรมราชทัณฑ ไดกลาวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสมวงศ และวาการเสียชีวิตใน
ครั้งนี้ถือเปนการเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหนาที่ ตนไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ เพื่อนําเสนอปูน
บําเหน็จใหแกผูตาย 5-7 ขั้น โดยในชวงเย็นจะมีพิธีพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ และในวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 14.00 น. จะมีพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ (ไทยรัฐ 101243)
อนึ่ง กอนหนานี้ ทางกรมราชทัณฑ ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบหา "หนอนบอนไส" ที่ชักศึกเขาบาน แอบเปด
ชองขนอาวุธใหกลุมนักโทษใชกอเหตุในเรือนจํา เบื้องตนทางคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ไดเสนอยายนายทินกร พจนประสาท เจา
หนาที่บริหารงานอบรมและฝกวิชาชีพ ระดับ 6 ของเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร ไปชวยราชการในกรมราชทัณฑ หลังจากพบขอมูลวามีสวน
พัวพันในเหตุรายที่เกิดขึ้น ตอมา ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ ไดเสนอความเห็นสอบสวนทางวินัย และพิจารณาดําเนินคดีทาง
อาญา กับนายทินกรแลว ทั้งนี้ โดยผลการสอบสวนระบุความผิดนายทินกรวาเรียกรับสินบนจากนักโทษ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือน
จํา นําวัตถุอันตรายเขาเรือนจําโดยไมไดรับอนุญาต จนเปนเหตุใหกลุมนักโทษชาวพมาทั้ง 9 คนนํามาใชกอเหตุขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ
จะแจงใหนายทินกรมารับทราบขอกลาวหา และใหโอกาสนายทินกรนําเอกสารหรือหลักฐานมาชี้แจงภายใน 15 วัน หากคณะกรรมการสอบ
สวนทางวินัยมีความเห็นวาผิดจริง จะถูกไลออกจากราชการ นอกจากนี้ ยังจะถูกดําเนินคดีทางอาญาดวย สวนเจาหนาที่ของเรือนจํา ที่อยู
ในขายตองสงสัย จะถูกพิจารณาตอไป (ไทยรัฐ 121243)
3.1.2 กรณีมาเฟยชาวอินเดียหลบหนีการควบคุมตัวไปไดอยางลอยนวล ระบุความไมชอบมาพากลในการปฏิบัติหนา
ทีข่ องเจาหนาที่ตํารวจไทย และสํานักตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
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กรณี "มาเฟยอินเดีย" หลบหนีจากการควบคุมตัวของเจาหนาที่ตํารวจครั้งนี้ มีความเปนมาตั้งแตเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2543 ที่ผาน
มา เมื่อเกิดเหตุมือปนแขกแตงสูทราว 7-8 คน พากันบุกเขาหองพักบนชั้น 2 ของสวรรคคอรต ตั้งอยูเลขที่ 59/31 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงและ
เขตคลองเตย กทม. ใชอาวุธปนยิงถลมนายไมเคิล เดอดูซา นักธุรกิจชาวอินเดียเสียชีวิต สวนนางซามาส ซากีซา ราเกซ ภรรยาและนายวิจัย
ดาคาม พี่ชายคนตายบาดเจ็บสาหัส โดยมือปนชาวอินเดียเหลานี้เดินทางมาจากประเทศอินเดียเพื่อสังหารนายวิจัย ดาคาม หัวหนาแกงมา
เฟยใหญ แหงเมืองบอมเบยโดยตรง เพราะแคนที่นายวิจัยฆาฝายตนเองตายไปหลายศพกอนบินหนีมากบดานเมืองไทย หลังเกิดเรื่องทางรัฐ
บาลอินเดียไดขอความรวมมือใหอายัด และสงตัวนายวิจัย ดาคาม หรือใชชื่อในหนังสือเดินทางวา นายวีเจ ดาคาม รามากฤษณะ ไวเปนผู
รายขามแดน กลับไปดําเนินคดีประเทศอินเดียฐานกระทําผิดหลายขอหา แตเนื่องจากนายวิจัยไดรับบาดเจ็บรักษาตัวอยูที่รพ.สมิติเวช และ
ตองถูกตม.ดําเนินคดีขอหาหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายกอน ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงมีคําสั่งใหอายัดตัว พรอมสงเจาหนาที่
ตํารวจเฝาประกบผูตองหาอยางใกลชิด แตปรากฏวา นายวิจัยสามารถหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปได ทั้งๆ ที่มีตํารวจเฝารอบหอง เมื่อ
เวลาประมาณ 9.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 2543 โดยสน.ทองหลอ รับแจงจากตํารวจ ซึ่งทําหนาที่เฝานายวิจัยวาผูตองหาหลบหนีออกจากหอง
พักไปแลว
เรื่องนี้ไดเปนขาวยืดเยื้อมาจนตลอดเดือน ธ.ค. 2543 กลาวคือในวันที่ 25 พ.ย. หลังเกิดเหตุการหลบหนีของมาเฟยวิจัย ไดมีนาย
ศิริชัย ปยะพิเชษฐกุล อดีตทนายความประจําตัวนายวิจัย ไดนําเทปบันทึกเสียงการสนทนากับนายวิจัยมาเปดโปงวาการหลบหนีในครั้งนี้ใช
เงินไปจํานวนถึง 25 ลานบาท เพื่อวิ่งเตนกับ "นายตํารวจระดับบิ๊ก" เพื่อใหเปดทางสะดวก ทําใหฝายเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของมีความรอน
ตัว มีการประชุมเครียด วันที่ 26 พ.ย. ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยพล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร. พรอมดวย พล.ต.อ.สันต ศรุ
ตานนท รอง ผบ.ตร. ไดเรียกประชุมนายตํารวจที่เกี่ยวของกับการหายตัวไปของมาเฟยอินเดีย อาทิ พล.ต.ท.เหมราช ธารีไทย ผบช.สตม.
พล.ต.ต.จงรัก จุฑานนท รอง ผบช.น. รักษาการ ผบช.น. พล.ต.ต.อํานวย ดิษฐกวี รอง ผบช.น. พล.ต.ต.กฤษฎา พันธุคงชื่น ผบก.น.5 พล.ต.
ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผบก.ป. รวมทั้งฝายสืบสวนของ สตม. กองปราบฯ กก.สส.น.5 และ สน.ทองหลอ ใชเวลาประชุมกวา 2 ชั่วโมง และมอบ
หมายให พล.ต.อ.สันต ตรวจสอบขอเท็จจริงวามีเงื่อนงําอยางไร
มีรายงานดวยวา ผบ.ตร.ไดยํ้าในที่ประชุม ใหหาผูรับผิดชอบการหลบหนีของมาเฟยแขกใหได และตั้งขอสังเกตวา เหตุใด สตม.
ไมยอมแจงใหตํารวจทองที่ทราบถึงหนังสือดวนที่สุด ตามที่กระทรวงการตางประเทศแจงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติเมื่อวันที่ 14 พ.ย.
และผานไปถึง ผบช.สตม. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. กอนสงตอไปยัง กก.5 ตม.หนวยงานที่รับผิดชอบนายวิจัยโดยตรงในวันที่ 20 พ.ย.วา นายวิจัย
อยูในฐานะผูรายขามแดนรอสงตัวกลับประเทศอินเดีย เพื่อจะไดตีตรวนลามโซนายวิจัยตามระเบียบ
ตอมาในวันที่ 27 พ.ย. พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร. ไดมีคําสั่งใหขาราชการตํารวจ ที่เกี่ยวของกับการหายตัวของนายวิจัย
ดาคาม รวมทั้งสิ้น 9 นาย ออกจากราชการไวกอน เนื่องจากถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรงเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติ
การณอันไมนาไววางใจ อันเปนอุปสรรคตอการสอบสวน พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานกระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดย
เลินเลอในหนาที่ เปนเหตุใหบุคคลที่ทางการอินเดียตองการตัว ตามที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดอายัดไวหลบหนี และในวันเดียวกันนี้
พล.ต.ท.เหมราช ธารีไทย ผบช.สตม. ไดเรียกประชุมนายตํารวจตั้งแตระดับ ผบก.ของ สตม.ทั้งหมดรวม 8 นาย เพื่อหารือในประเด็นที่ถูก
ระบุวา มี "นายพล" ของ สตม.บางคนรับเงินสินบนจํานวน 25 ลานบาทจากนายวิจัย พรอมกับหาผูรับผิดชอบในกรณีที่นายวิจัยหลบหนี โดย
ใหตั้งกรรมการตรวจสอบเปนการดวน ขณะเดียวกันก็มอบหมายให พล.ต.ต.สานิต มีพันธ ผบก.ตม.3 รวบรวมพยานหลักฐาน ดําเนินการ
ฟองรอง ฐานหมิ่นประมาท เนื่องจากเปนเรื่องที่ปราศจากมูลความจริง สรางความเสื่อมเสียแก สตม
วันที่ 29 พ.ย. นายศิริชัย ไดเขามอบตัวที่ สน.ทุงมหาเมฆ ในคดีหมิ่นประมาท 8 นายพลของ สตม. ยืนยันวาตนทําหนาที่พลเมือง
ดี โดยหลังจากที่ไดประกันตัวเรียบรอยแลว นายศิริชัยก็ไดตัดสินใจเปดเผยตัวนายพลของ สตม.ที่พัวพันสินบนฉาว วา "นี่เปนคําตอบสุดทาย
ที่สื่อมวลชนรอฟง พล.ต.ต.ที่ผมระบุ ก็คือ พล.ต.ต.เกริกพงศ พุกประยูร ซึ่งมีหลักฐานอยางแนนอน นอกจากนี้ยังจะมีอีกหรือไม ก็ตองดูหลัก
ฐาน ที่ผมกําลังรวบรวมอยู ผมยืนยัน วาถาเกริกพงศไมติดคุกผมก็ติดคุก" (ไทยรัฐ 24-301243)
เหตุการณในชวงเดือน ธ.ค. แมวาจะมีรายงานขาววานายวิจัยไดออกมาใหสัมภาษณผานสํานักขาวตางประเทศระบุวาไมไดติด
สินบน 25 ลานใหเจาหนาที่ไทยแตอยางใดก็ตาม แตก็ยังมีการดําเนินการสอบปากคําพยานที่มีจํานวนหลายสิบคนตอไป รวมทั้งการตรวจ
สอบขั้นตอนการสั่งการของผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน เชนกองการตางประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล รวมทั้งยังไดมีการตั้งประเด็นพัวพันหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นอีก เชน การกักตัวนายวิจัยระหวางวันที่ 3-5 ต.ค. เปนการ
กระทําโดยมิชอบหรือไม เพราะผิด พ.ร.บ.คนเขาเมืองพ.ศ. 2522 มาตรา 20 ที่พนักงานเจาหนาที่มีสิทธิกักคนตางดาวไว เพื่อสอบสวนไม
เกิน 48 ชั่วโมง หากมีเหตุจําเปนตองกักเกินกวากําหนดใหยื่นคํารองขออํานาจศาล ในการกักตัว แตการกระทําของ สตม. ที่กักตัวนายวิจัยไว
กลับเปนการกักตัวโดยมิชอบ เกินกําหนดระยะเวลาและไมเคยทําเรื่องยื่นรองตอศาลตามกฎหมาย (ไทยรัฐ 12-13, 19-241243)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance : Investment & Banking; California State
University, Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป
ตําแหนง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

