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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนีเ้ ปนบทรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนกุมภาพันธ 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกับรายงานหลัก
ของโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีน่ าเสนอทุ
ํ
กรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ตามหนังสือสัญญาใหทุนเลขที่ RDG 01/0006/2542
ทานทีส่ นใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต ขอเชิญที่เว็บไซตของ สกว. ชื่อ
http:/www.trf.or.th/ttmp/index.htm
คณะผูด าเนิ
ํ นงานหวังวา ทานจะไดประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 มีนาคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กุมภาพันธ 2544
--------------------------------------------

พายุฝนลูกใหม: กาวยางที่ยากลําบากขึ้น
เดือนกุมภาพันธนี้กลาวไดวาเปนเดือนแหงการจัดตั้งรัฐบาลใหมที่มีพรรคไทยรักไทยเปนแกน ภายใตคําขวัญ
วา “คิดใหม ทําใหม” สิ่งที่โดดเดนออกมาไดแกเรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะที่เปนเรื่องเรงดวนหลาย
เรื่อง มีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง การวิจารณเหลานี้จํานวนหนึ่งเริ่มตนจากวา รัฐบาลใหมคงจะไมปฏิบัติตาม
สัญญาที่ใหไว ตอมาเนนหนักในเรื่องจะหาเงินจากไหน และวินัยการคลัง มีแนวโนมวาตอไปจะเนนในเรื่องวาเมื่อปฏิบัติ
แลวผลประโยชนจะตกอยูกับใคร
ความจริงแลวนโยบายของรัฐบาลนี้เกือบทั้งหมดไดมีการริเริ่มและดํ าเนินการมาในระดับใดระดับหนึ่งแลว
ความโดดเดนอยูที่การกลาประกาศชูเรื่องเหลานี้ใหเห็นชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีการรวมการปฏิบัติใหเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน กับมีทวงทํานองการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการประเทศอยางกวางขวางลึกซึ้ง
ในอีกดานหนึ่ง ไมวากลุมหรือพรรคใดจะมาเปนรัฐบาล ก็ยอมตองปฏิบัติภาระหนาที่สําคัญ 2 ประการดวยกัน
ประการแรกไดแก การปฏิรูปการเมือง-การปกครอง-สังคม ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประการที่สองไดแกการฟนฟู
ประเทศใหหลุดพนจากภาวะวิกฤติ และยืนอยูไดบนสังเวียนโลก ดังนั้นความสําคัญจึงอยูที่แนวทางนโยบายของพรรค
หรือกลุม วาของพรรคใดที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติภาระหนาที่ดังกลาว การเลือกและการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แนวทางนโยบายกําลังเปนทักษะใหมทางการเมืองของไทย
การปฏิบัติภาระหนาที่สําคัญขางตนเปนงานที่ยากลําบาก รัฐบาลปจจุบันเปรียบเหมือนตองขับรถศึกที่เคลื่อน
ดวยมาสี่หาตัวดวยกัน ซึ่งมีลักษณะและกําลังที่ตางกัน มาตัวแรกไดแกระบบราชการ ซึ่งไดดูแลบริหารบานเมืองมานาน
มีขนาดใหญ กําลังมาก ทั้งกําลังผูคน เงินงบประมาณ อํานาจหนาที่ แตกําลังดังกลาวกระจัดกระจายตามกระทรวงและ
กรม ตางคนตางเดิน และมีแนวโนมที่จะตอบสนองตอความเรียกรองภายในระบบ มากกวาตอภายนอกระบบ ดังนั้นแนว
ปฏิบัติของรัฐบาลปจจุบันที่เนนจากภายนอกสูภายใน (Outside In) แทนที่จะเปนจากภายในสูภายนอก (Inside Out)
จึงขัดกับประเพณีปฏิบัติที่มีมาชานานของระบบราชการ ดังนั้นจึงเกิดความยากลําบากในการปรับตัวจนกระทั่งวา แม
บางกรณีที่ไมคิดวาจะขัดขืนมีพยศ ก็อาจดูเปนการขัดขืนมีพยศได
มาตัวที่สองไดแกสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยซึ่งมีขนาดใหญ มีกําลังมากมีสินทรัพยมากกวา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เปนผูลากจูงหรือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตไดรับบาดเจ็บสาหัส ตองหยุดนิ่ง
เอาแรง ไมยอมปลอยเงินกู และคิดลดทอนรายจาย หารายไดตางๆ เพื่อฟนกําลังใหม มาตัวที่สามไดแกภาคการผลิตจริง
เปนมาที่กําลังเติบโตเขมแข็ง แตวิ่งเกินกําลังไปจนเหนื่อยหอบ ตองแบกภาระหนี้สินกอนใหญ มาตัวที่สี่ไดแกภาคประชา
สังคมและชุมชน เปนความหวังในการสรางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมที่ยั่งยืนและแข็งแรง แตปจจุบันยังแคระแกร็น มี
กําลังนอย ตองการฟูมฟกอีกอยางนอยระยะหนึ่ง
ทายสุดยังมีมาพิเศษอีกตัวหนึ่งที่ไมยอมใหรัฐบาลขับขี่ไดโดยงาย และดูจะตองการขับขี่รัฐบาลเสียดวยซํ้า เชน
ตองการใหรัฐบาลเปดประตูตลาดเสรีกวางขึ้น นํารัฐวิสาหกิจออกขายแกเอกชน ไดแกกลุมทุนตางชาติ ซึ่งมีขนาดและ
กําลังใหญขึ้น จากบทความของสํานักงานขอมูลและจัดอันดับประเทศไทยหรือทริสชี้วาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจระหวางป
2540-2543 ปรากฏวาเงินลงทุนสุทธิจากตางประเทศ ตกเฉลี่ยปละ 1.38 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาเมื่อเทียบกับ
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ระหวางป พ.ศ.2535-2539 ซึ่งตกปละ 4.7 หมื่นลานบาท ขณะที่เงินลงทุนโดยออมลดลงจาก 1.4 แสนลานบาทในป
2540 เหลือ 2,789 ลานบาทในป 2542 และกลายเปนติดลบในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2543 เงินลงทุนโดยตรงนี้เขา
มาในสาขาธุรกิจมากที่สุดไดแก สาขาการคา เครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการขนสง อุปกรณไฟฟา กลุมสถาบันการเงิน
และการบริการตามลําดับ ซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจในอนาคต แสดงถึงระบบเศรษฐกิจไทยปจจุบันตกอยูในการ
ครอบครองของนักลงทุนตางประเทศมากขึ้น
ในทามกลางความยากลําบากนี้ไดปรากฏพายุฝนใหมตั้งเคาขึ้นเปนอุปสรรคของการกาวยางขึ้นไปอีก นั่นคือ
ภายในประเทศพบภาวะการสงออกชะลอตัวอยางแรงในเดือนมกราคมจนกระทั่งขาดดุลการคาเปนครั้งแรกในรอบ
11 เดือน ซึ่งจะสงผลกระทบกวางไกลในทุกดาน ตั้งแตอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะการวางงาน ไปจนถึงคา
เงินบาท ในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจญี่ปุนซึ่งเปนเศรษฐกิจหลักของเอเชียที่ซบเซาตอเนื่องเปนเวลานาน เกิดทรุดหนักลง
อีก จนตองลดอัตราดอกเบี้ย คาดวาอาจเขาสูภาวะถดถอยได อันจะสงผลกระทบไปทั่วมากบางนอยบาง สถานการณใน
ประเทศอินโดนีเซียบานปลายไปสูภาวะไมสงบมากขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งยอมทําใหทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขาดความมั่นคงไปดวย เสนทางเดินเรือในชองแคบมะละกาจะมีความไมปลอดภัยมากขึ้น เศรษฐกิจที่สุกใสของสิงคโปร
คงตองหมองไปบาง ประเทศจีนซึ่งกลาวไดวาเปนประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เริ่ม
ประสบการชะลอตัวของการสงออก สถาบันการเงินมีปญหาหนี้เสียระหวางรอยละ 25 – 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศที่จะตองสะสาง รัฐบาลจีนพยายามเพิ่มการใชจาย เพื่อรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว
ในยุโรป ประเทศตุรกีซึ่งเปนสมาชิกในองคการนาโต เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญของฝายตะวันตกในการควบคุม
สถานการณในตะวันออกกลาง จําตองประกาศลอยคาเงินลีรของตน เกิด “วิกฤติเงินลีร” ขึ้น และตองเขาโครงการไอเอ็ม
เอฟกูเงินราว 1.1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ วิกฤติเงินลีรนี้ไดยํ้าอีกครั้งวาความเสี่ยงของการลมสลายทางการเงินในตลาด
เกิดใหมยังมีอยู ที่สําคัญไดแกการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งรุนแรงกวาที่คิด แสดงออกดวยอัตรากําไรลดตํ่า
กวาที่คาด ดัชนีตลาดหลักทรัพยทรุดตัว การปลดคนออกแพรระบาด ความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดตํ่าสุดนับแตเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1996 หรือในรอบ 4 ปครึ่ง มีนักการธนาคารบางคนประมาณวาการชะลอตัวครั้งนี้กอความเสียหายแลว
ราว 3 ลานลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ดัชนีผูบริโภคพุงขึ้นกวาที่คาดคือสูงถึงรอยละ 0.6 ในเดือนมกราคม ดังนั้นจึงเริ่มมี
การพูดถึงสถานการณเศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดภาวะเงินเฟอและเงินฝดพรอมกัน (Stagflation) หมายถึงวาภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจจะยืดเยื้อยาวเปนรูปตัว L ซึ่งคาดกันวาจะทําใหดัชนีดาวโจนสในตอนสิ้นป 2544 ลดลงรอยละ 12 เหลือ
9500 และดัชนีแนสแดกซลดลงรอยละ 25 เหลือ 1850 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะไมรุนแรงถึงขั้นที่
กลาวมานี้ก็ได แตวาการเล็งดานรายดังกลาวไดเพิ่มขึ้นอยางเร็ว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาจสงผลกระทบ
ไมสูงมากตอเขตเศรษฐกิจที่แข็งแรงอยางเชนยุโรปตะวันตก แตสําหรับในเขตเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและออนแอมาก
อยางเชนประเทศไทย ผลกระทบอาจจะสูงมาก
ในภาวะความยากลําบากและพายุฝนใหมนี้ เห็นไดวาการที่จะปลอยใหรัฐบาลแบกรับภาระหนาที่ 2 ประการ
ขางตนไปตามลําพัง ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ ไมวาจะมีนโยบายที่ถูกตอง มีความสามารถในการบริหารจัดการสูง
และมีความตั้งใจจริงเพียงใดก็ตาม จําเปนที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดเสียทุกฝายจะตองถือเปนหนาที่รวมกัน คําขวัญ “คิด
ใหม ทําใหม” จําตองเสริมความเขมแข็งดวยแนวคิดชวยกันคิดชวยกันทํา แปรความออนแอเปนความเขมแข็ง ผนึกกําลัง
ทุกฝายเขามาโดยเฉพาะในหมูชนชั้นนําที่จะตองลดทอนความริษยาหวาดระแวงกัน เพื่อที่จะชวยกันฟนฝาอุปสรรคให
ประเทศหลุดพนจากหวงเวลาที่ยากลําบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
อนึ่ง การกอวินาศกรรมบนเครื่องบินโบอิง เที่ยวบิน TG 114 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 เปนพายุฝนลูกใหมที่
เกิดขึ้นฉับพลันโดยไมรูตัว อาจเปนสัญญาณอันตรายของการ “เวนวรรค” ทางการเมือง
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ประมวลเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
กุมภาพันธ 2544
---------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. สถานการณความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจตางประเทศ/โลก
1.1 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
1.1.1 นักวิเคราะหวอลลสตรีท มองอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นในสหรัฐ มีสิทธิปรับลดลงเหลือ 4.75% ในชวงกลางป
นี้ หลังดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ม.ค.ดิ่งลงตํ่าสุดในรอบ 4 ป ตอกยํา้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ
รายงานขาววันที่ 1 ก.พ. 2544 นายฮุสเซน มาลิก นักเศรษฐศาสตรของธนาคาร เจ.พี.มอรแกน ใหความเห็นวา เฟดจะลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นใหปรับตัวลงมาถึงระดับ 4.75% ภายในกลางปนี้ จากระดับ 6.0% ในปจจุบัน รายงานกลาวดวยวาภาพเศรษฐกิจของ
สหรัฐลาสุด ถือวาลอแหลมที่จะจมลงสูภาวะถดถอยเปนครั้งแรก หลังจากขยายตัวรุนแรงมาถึง 10 ป เมื่อดัชนีเศรษฐกิจตัวสําคัญที่ประกาศ
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. สะทอนใหเห็นวา ความมั่นใจของผูบริโภคในเดือน ม.ค.ดําดิ่งลงสูจุดตํ่าสุดในรอบ 4 ป
ทั้งนี้ สภาพเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนแรกของศักราชใหม ที่มีการปลดพนักงานออกจํานวนมาก ขณะที่ตนทุนดานพลังงานยังคงอยู
ในระดับสูง และการปรับตัวลงของตลาดหุนในชวงตนๆ สงผลใหตัวเลขความมั่นใจผูบริโภคของคอนเฟอเรนซ บอรด ซึ่งเปนสถาบันวิจัยทาง
ธุรกิจในนิวยอรก ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยจากตัวเลขทบทวนที่ระดับ 128.6 ในเดือน ธ.ค.มาเหลือ 114.4 ในเดือน ม.ค.ถือเปนระดับตํ่า
สุดตั้งแตเดือน ธ.ค.2539 (กรุงเทพธุรกิจ 010244)
1.1.2 นักวิเคราะหเริ่มเตือนใหทุกฝายเตรียมพรอม เพื่อรับมือกับความเปนไปไดที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐจะ
ติดลบในชวงไตรมาสแรกของปนี้
รายงานขาววันที่ 2 ก.พ. กลาววา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ แสดงสัญญาณการออนแรงออกมาใหเห็นอีกครั้ง โดยตัว
เลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจําไตรมาส 4 ของปที่แลว อยูที่ระดับแค 1.4% ทั้งนี้มีอัตราตํ่ากวาการเติบโต 2.2% เมื่อ
ไตรมาส 3 และทรุดลงอยางฮวบฮาบจากการเติบโต 4.8% ในชวงไตรมาสแรกของป 2543 รวมทั้งตํ่ากวาความคาดหมายของนักเศรษฐ
ศาสตรที่คาดกอนหนานี้วาเศรษฐกิจจะเติบโต 1.9%
กระทรวงพาณิชยสหรัฐ เผยวา การชะลอการเติบโตของจีดีพีในชวงไตรมาส 4 เปนผลสะทอนจากความตกตํ่าของการลงทุนทาง
ธุรกิจในดานอุปกรณ และซอฟตแวร และคาใชจายผูบริโภคสําหรับสินคาตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งไดรับการชดเชยจากคาใชจายรัฐบาลกลางเพิ่ม
ขึ้น คาใชจายดานทุน ซึ่งเปนเครื่องวัดคาใชจายธุรกิจในดานอุปกรณ และโครงสราง ลดลง 1.5% ในชวงไตรมาส 4 เปนการลดลงมากสุดใน
รอบ 9 ป และเปนการพลิกตัวอยางฉับพลันจากที่เคยไตขึ้น 7.7% ในชวงไตรมาส 3 โดยคาใชจายดานทุนที่ลดลงมากสุดไดแก การลงทุน
อุปกรณ และซอฟตแวร ซึ่งลดลง 4.7% ขณะเดียวกัน คาใชจายผูบริโภค ซึ่งมีสัดสวน 2 ใน 3 ของผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.9% เทียบกับ
4.5% เมื่อไตรมาส 3 และถือเปนการเติบโตนอยสุดนับจากไตรมาส 2 ป 2540 (กรุงเทพธุรกิจ 020244)
1.1.3 มีรายงานขาวบริษัทยักษใหญของอเมริกาเตรียมลอยแพคนงานหลายหมื่นคน
กระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงานวา ตัวเลขการอางสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเนื่องจากการวางงานในสัปดาหที่สิ้นสุดวันที่ 27 ม.ค.
2544 เพิ่มขึ้นเปน 346,000 คน เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห ที่คาดวาจะมีอัตราผูวางงาน 325,000 คน เกี่ยวกับเรื่องนี้มีนักคาหุน
หลายรายใหความเห็นวา ตัวเลขวางงานที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไมไดสะทอนภาพจํานวนพนักงานในภาคธุรกิจที่ถูกปลดออกจากงาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งรายงานนิตยสารบิสซิเนส วีก ที่วา บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค (ยีอี) มีแผนปลดคนงานทั่วโลก 75,000 ตําแหนง ในอีก 2-3 ปขางหนา
หลังจากการผนวกกิจการกับฮันนี เวลล อินเตอรเนชั่นแนล อิงค เพิ่มเติมจากการปลดพนักงานไปกอนหนานี้ 28,000 ตําแหนง เมื่อปดโรง
งานมอนตโกเมอรรี่ วอรด ในเครือของจีอี แคปปตอล
นักวิเคราะหกลาววา การเคลื่อนไหวลดจํานวนพนักงานของยีอีนี้ นับวาเปนการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและโดดเดนที่สุด ตั้งแตนาย
แจ็ค เวลช เขามารับตําแหนงประธาน และหัวหนาคณะผูบริหาร เมื่อทศวรรษ 1980 (กรุงเทพธุรกิจ 030244)
1.1.4 ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหมใชมาตรการทางภาษีรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดยื่นขอเสนอลดหยอนภาษีมูลคา 1.6 ลานลานดอลลารสหรัฐ ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 8 ก.พ.
พรอมเรียกรองใหสมาชิกรัฐสภาเรงพิจารณาแผนดังกลาว เพื่อนํามาใชรับมือเศรษฐกิจที่กําลังประสบภาวะชะลอตัวทั่วประเทศ
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บุชเปดเผยวา ขอเสนอดังกลาวจะชวยใหชาวอเมริกันไดรับการลดหยอนภาษีเฉลี่ยครอบครัวละ 1,600 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเมื่อรวม
หลายลานครอบครัวทั่วประเทศจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม ตามแผน บุชเสนอใหลดภาษีทั่วทุกระดับ โดยผูที่เคยจายภาษีอัตรา 15%
จะไดรับการลดหยอนเหลือ 10% ผูจายในอัตรา 28-31% ลดเหลือ 25% และผูที่จายภาษี 39% เหลือ 33%
บุชยังตองการลดหยอนภาษีใหแตละครอบครัว โดยบุตร 1 คนจะไดรับการลดหยอน 1,000 ดอลลารสหรัฐ พรอมผลักดันใหมีการ
ยกเลิกภาษีมรดก ลดคาปรับที่เรียกเก็บกับคูสมรสบางคูที่แยกกันยื่นฟองขอแยกทาง และใหเพิ่มผลตอบแทนกับผูบริจาคเงินการกุศล
อยางไรก็ตาม รายงานขาวกลาววา มาตรการลดภาษีของบุชยังไดซอนมูลคาที่แทจริงไว โดยจากยอดลดภาษี 1.6 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ คาใชจายที่แทจริงนาจะเพิ่มอีก 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ อยูที่ 2.6 ลานลานดอลลารสหรัฐ อีกทั้งยังมีผูไมไดรับผลประโยชน
จากแผน ซึ่งถือวาไมเปนธรรม และไมครอบคลุมเพียงพอ (กรุงเทพธุรกิจ 100244)

1.2 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจญี่ปุน
1.2.1 เศรษฐกิจญี่ปุนสอเคาถดถอย เมื่อตองปรับลดตัวเลขคาดการณจีดีพีจาก 0.2% เปนติดลบ 0.6%
รายงานขาวกลาววาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. สํานักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนออกมาประกาศทบทวนแนวโนมการเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจําไตรมาสที่สิ้นสุดเดือน ก.ย. วาจะหดตัว 0.6% จากที่คาดวาจะโต 0.2% นับเปนการทบทวนตัวเลข
จีดีพี ครั้งใหญของญี่ปุนนับตั้งแตป 2521
รายงานขาวกลาววา การทบทวนจีดีพี หมายถึงญี่ปุนอาจเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากตัวเลขจีดีพีไตรมาสตอไปคือ ต.ค.ธ.ค. ติดลบ ซึ่งเทากับการติดลบติดตอกันถึง 2 ไตรมาส นักเศรษฐศาสตรสถาบันวิจัยไดวา ระบุวา ตัวเลขติดลบนี้ เปนผลมาจากการใชจาย
เงินทุนของภาคเอกชนที่ลดลงอยางฮวบฮาบ
รายงานขาวในวันรุงขึ้น ธนาคารกลางของญี่ปุนไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเหลือ 0.35% จากเดิม 0.5% เพื่อเปนสวน
หนึ่งของมาตรการเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สวนอัตราดอกเบี้ยชั่วขามคืน ยังคงอยูที่ระดับเดิมคือ 0.25%
อนึ่ง รายงานขาววาเมื่อวันที่ 22 ก.พ. สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เอสแอนดพี ไดประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
ดานตราสารหนี้สกุลเงินตางประเทศ และสกุลเงินทองถิ่นระยะยาวของญี่ปุน จากระดับ AAA มาอยูที่ AA- โดยใหเหตุผลวา ญี่ปุนมีหนี้ภาค
รัฐปริมาณคอนขางมาก และมีการปฏิรูปโครงสรางชา (กรุงเทพธุรกิจ 09,10, 240244)

1.3 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ
1.3.1 นักเศรษฐศาสตรสถาบันชั้นนําชี้ โลกกําลังอยูที่จุดเริ่มตนของวงจรผอนคลายสภาพคลองทั่วโลก
นายจูเลียน คัลโลว ผูอํานวยการฝายเศรษฐศาสตรแหง เครดิต สวิส เฟรตส บอสตัน ชี้วา ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังพรอมใจกัน
ผอนคลายนโยบายสินเชื่อลง หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นนํารองไปกอนถึง 2 ครั้งซอนๆ ในชวง
เวลาเพียงเดือนเดียว เนื่องจากไดเห็นพองกันวา เศรษฐกิจโลกกําลังสูญเสียทิศทางขาขึ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ธนาคารกลางอังกฤษ (บีโอ
อี) ไดลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือน มิ.ย. 2542 เปนตนมา พรอมกับสงสัญญาณเปดโอกาสที่จะลดอีกในอนาคต โดย
กอนหนานี้ไมกี่วัน ธนาคารกลางจากเอเชีย ตั้งแต ญี่ปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส และฮองกง ตามดวยแคนาดา ออสเตรเลีย ฮังการี และ
เดนมารก ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเชนกัน
รายงานกลาววา ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงปรากฏเกือบทุกพื้นที่ของโลก และที่เดนชัดที่สุดคือ สหรัฐและญี่ปุน พรอมๆ กับการ
ประมาณการตัวเลขจีดีพีของโลกก็มีการปรับลดลงดวย ทั้งนี้เมื่อ 2 เดือนกอน เครดิต สวิส เฟรตส บอสตัน ก็ปรับลดลงจากที่ทํานายวาจะอยู
ที่ 3.8% เหลือเพียง 3.3% (กรุงเทพธุรกิจ 190244)
1.3.2 รัฐมนตรีคลังกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ชาติ (จี 7) ออกแถลงการณหลังเสร็จสิ้นการประชุม วาเศรษฐกิจ
สหรัฐและเศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว แตปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตยังคงมีอยู
นายพอล โอนีล รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กลาววารัฐมนตรีคลังจี 7 ตระหนักดีถึงกระแสความวิตกที่มีตอเศรษฐกิจสหรัฐ และการ
ดําเนินนโยบายของประเทศตางๆ ดังนั้น จี 7 จึงเล็งเห็นความจําเปนที่ยุโรปตองดําเนินนโยบายเนนที่การเพิ่มศักยภาพดานการขยายตัว ใน
สวนของญี่ปุนนั้น ก็ยังมีความเสี่ยงอยู โดยระบุวา ญี่ปุนยังตกอยูภายใตภัยคุกคามจากภาวะเงินฝด เพราะแมเปนที่คาดหมายวาเศรษฐกิจ
ญี่ปุนจะฟนตัว แตราคาสินคายังปรับตัวลดลง ทั้งยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะตกตํ่าลง ดังนั้น จี 7 จึงเรียกรองใหธนาคารกลางญี่ปุนจัด
หาสภาพคลองเพื่อกระตุนการขยายตัว
ในสวนของนายโอนีล ไดกลาววา เขาเชื่อมั่นในเรื่องดอลลารสหรัฐแข็งคาและจะไมเปลี่ยนแปลงทาทีนี้ นอกจากนั้น รัฐมนตรีคลัง
สหรัฐยังแสดงความเห็นพองกับแถลงการณของจี 7 ที่สนับสนุนการแทรกแซงตลาดเงินในยามจําเปน หลังจากกอนหนานี้เขาแสดงทาทีลังเล
ที่จะเขาแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนจนสรางความกังวลใหหลายประเทศ
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ดานนายอเลกไซ คูดริน รัฐมนตรีคลังรัสเซีย ไดเขาพบหารือกับรัฐมนตรีคลังจี 7 ดวย และไดแจงตอกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้น
นําวา รัฐบาลกรุงมอสโกตั้งใจจะชําระหนี้ตามกําหนด ซึ่งจี 7 ก็กระตุนใหรัสเซียเรงกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจและชําระหนี้ตามกําหนด เพื่อ
ฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศ อนึ่ง ในที่ประชุมเดียวกัน ไดมีการเปดเผยวากองทุนการเงินระหวางประเทศ ไดลดการคาดหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของปนี้ ลงเหลือ 3.4% จาก 4.2% สวนการคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐก็ถูกปรับลงเหลือ 1.7% จาก
3.2% (กรุงเทพธุรกิจ 190244)

2. การวิเคราะหและคาดการณสถานการณเศรษฐกิจไทย
2.1 การวิเคราะหขององคกรและสถาบันตางๆ
2.1.1 ทริสชี้เศรษฐกิจไทยตกอยูในเงื้อมมือของนักลงทุนตางชาติแลวอยางหลีกเลี่ยงไมได
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2544 ทริส หรือสถาบันไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส เผยแพรบทความชื่อ "เศรษฐกิจไทยตกอยูในเงื้อม
มือนักลงทุนตางชาติจริงหรือ?" โดยชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบันนั้นไดตกอยูในการครอบครองของนักลงทุนตางประเทศมากยิ่ง
ขึ้นจริงและกลาวไดวาไมสามารถหลีกเลี่ยงไดภายใตสถานการณปจจุบัน ที่ผูประกอบการในประเทศสวนใหญอยูในสถานะที่เสียเปรียบกวา
บทความไดชี้ใหเห็นวา การเขามาของนักลงทุนตางประเทศนั้นพิจารณาได 2 ระดับ คือระดับมหภาคและระดับจุลภาค ใน
ระดับมหภาคนั้นดูจากมูลคาเงินลงทุนไหลเขาในรูปของการลงทุนทางตรงระหวางป 2540-43 เฉลี่ยเทากับ 138,018 ลานบาทตอป เพิ่มขึ้น
เกือบ 3 เทาเมื่อเทียบกับระหวางป 2535-39 ที่เขามาเฉลี่ยเทากับ 47,207 ลานบาทเทานั้น แสดงใหเห็นวานักลงทุนจากตางชาติเขามาใน
ลักษณะการบริหารโดยตรงมากขึ้น ในขณะที่การลงทุนทางออมในรูปการลงทุนในตลาดทุนกลับลดขนาดลงอยางเห็นชัดจาก 140,431 ลาน
บาทในป 2540 เหลือ 2,789 ลานบาทในป 2542 และกลายเปนติดลบในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2543
สวนในระดับจุลภาค พบวา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2543 สัดสวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีผูถือหุนรายใหญ (มาก
กวา 25%) เปนชาวตางประเทศในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ เชน สถาบันการเงิน วัสดุกอสรางและตกแตง พาณิชย เคมีภัณฑและพลาสติก
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา รวมจํานวน 44 บริษัท หรือ 36% ของบริษัทจดทะเบียนรวมในสาขาเหลานี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 22
บริษัท หรือ 15% ในป 2539 และพบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีสัดสวนการถือหุนโดยตางชาติมากที่สุด ณ สิ้นป 2543 ไดแก ธนาคารพาณิชย
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มีสัดสวนการถือหุนโดยนักลงทุนตางประเทศสูงถึงประมาณ 70% และ 50% ตามลําดับ
และนาสังเกตวา บริษัทจดทะเบียนที่เพิ่ม เริ่มมีนักลงทุนตางประเทศเขามาถือหุนในชวง 1-2 ปนี้ สวนใหญอยูในกลุมสถาบันการ
เงิน ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และวัสดุกอสราง
ทริสวิเคราะหดวยวา เมื่อพิจารณาถึงสาขาธุรกิจที่มีการลงทุนโดยนักลงทุนจากตางประเทศจํานวนมาก พบวาเปนสาขาธุรกิจที่มี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาว จึงเปนสาเหตุอันควรที่สังคมไทยจะวิตกกังวลในเรื่องนี้ แมวาการเขามาของนักลงทุนเหลานี้
อาจจะมีแงบวกในฐานะที่เปนแรงผลักดันใหเกิดวิวัฒนาการของระบบการบริหารจัดการแนวใหมหลายประการ (ทริสปริทัศน ปที่ 3 ฉบับที่ 7
260244)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหววางตัวบุคลากรดานเศรษฐกิจในรัฐบาลใหม
3.1.1 จับตาทีมเศรษฐกิจและผูจะเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศ
ความเคลื่อนไหวในชวงตนเดือน ก.พ. 2544 สื่อมวลชนจับตาไปที่บุคลากรดานเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม โดยนายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ เปนที่ผูที่อยูในความสนใจเนื่องจากมีความเปนไปไดอยางมากที่จะไดเขามาดํารงตําแหนงสําคัญที่สุดนั่นคือ รมต.คลัง
-ปฏิกิริยาเบื้องตนจากนายแบงกและสถาบันการเงินคอนไปในทางลบ
บล.หยวนตา(ประเทศไทย) แสดงความคิดเห็นในกรณีที่ นายสมคิด จะเขามานั่งเกาอี้รมต.คลังคนใหม ในบทวิจัยของบริษัทเมื่อ
วานนี้ (12 ก.พ.) วา ถือเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะการลงทุนในตลาดหุน เพราะจากการศึกษาขอมูลการศึกษา ประวัติการทํางานและ
เกียรติประวัติการทํางาน ถือวาเปนบุคคลที่ไมมีความชํานาญดานการเงินการคลังของประเทศ ทั้งๆ ที่ตําแหนงรมต.คลังมีความสําคัญ
จุดออนอีกประการของนายสมคิดก็คือ ไมมีฐานขาราชการประจํา และไมมีสายสัมพันธกับนายธนาคาร การที่บุคคลดังกลาวจะ
เขามารับตําแหนงสําคัญดานเศรษฐกิจ จึงเปนขาวรายตอการลงทุนในตลาดหุน
-นายแบงกไมเชื่อ "สมคิด" จะสามารถสรางความเชื่อมั่นได
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สื่อมวลชนรายงานขาวอางผูบริหารระดับสูงจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญแหงหนึ่ง ที่กลาววา นักลงทุนสวนใหญตางไมยอมรับ
กระแสที่นายสมคิดจะมาดํารงตําแหนง รมต.คลัง เพราะถือวาเปนบุคคลที่ไมมีความสามารถเพียงพอในการเขามาดํารงตําแหนงนี้ อีกทั้งยัง
ไมมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารการเงินและการคลังเทียบเทากับนายธารินทร นิมมานเหมินท อดีตรมต.คลัง ที่นักลงทุนตางใหการ
ยอมรับและความเชื่อมั่นที่จะแกปญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได
-ดัชนีตลาดหลักทรัพยวานนี้ ปรับตัวลดลงหลังมีกระแสขาววานายสมคิด ไดรับตําแหนงรมต.คลัง
รายงานขาวตลาดหลักทรัพยวันที่ 12 ก.พ. ปดที่ระดับ 318.20 ลดลง 6.522 จุดหรือ 2.01% มูลคาการซื้อขายรวม 5,860.52
ลานบาท ซึ่งนอยกวาระยะกอนหนาที่มีมูลคาการซื้อขายขึ้นถึงระดับสูงกวาหมื่นลานบาท
เกี่ยวกับเรื่องนี้ รายงานขาวอางคํากลาวของโบรกเกอรตางชาติรายหนึ่งวา "คุณสมคิด ไมเคยผานภาคปฏิบัติ จึงเชื่อวาไมงายนัก
กับการมานั่งบริหารงาน ถาเทียบกับผูวาแบงกชาติที่มีประสบการณงานราชการมาเกือบตลอดชีวิต และมีความรูความเชี่ยวชาญดานเศรษฐ
ศาสตร และมีภาคปฏิบัติมามาก รวมทั้งมีวัยวุฒิและคุณวุฒิ สวนคุณสมคิดเปนนักวิชาการ ไมมีประสบการณดานปฏิบัติ" (กรุงเทพธุรกิจ
130244)
3.1.2 ภาพพจนทีมเศรษฐกิจและวาที่ รมต.เศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายไปในทางบวกภายหลังการเปดตัวและวิสัยทัศน
หลังจากที่นายสมคิด ไดออกมาแสดงตัวและแสดงทัศนะในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนวิธีคิด วิธีการทํางาน ตลอดจนบุคลิกและ
ความมั่นใจในตัวความมุงมั่นที่แสดงออก ทัศนะในทางลบก็คอยๆ คลี่คลายไปในทางบวก จนกระทั่งหลังจากการแถลงนโยบายในรัฐสภา
เมื่อวันที่ 26-27 ก.พ. แลว ภาพพจนของนายสมคิดและทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไดรับการยอมรับมากขึ้นถึงขั้น "สอบผาน"
-ดร.สมคิดยืนยันตนเองสามารถทํางานได
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ วาที่รมต.คลัง ใหสัมภาษณตอบโตนักวิเคราะหทางเศรษฐกิจ และคําวิพากษของสํานักขาวตางประเทศ
ที่ระบุวา เขาไมเหมาะสมกับตําแหนง รมต.คลัง นั้น ขอบอกวา "ผมจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ดานการเงินการคลัง ไดเกียรตินิยมจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโทบริหารเศรษฐศาสตรดานการเงิน ปริญญาเอกทางดานการตลาด วิชาที่เรียนเศรษฐศาสตร ก็ไมไดนอย
กวานักเศรษฐศาสตร ฉะนั้น ผมเขาใจทางดานเศรษฐศาสตร และผมก็เชื่อมั่นในนักเศรษฐศาสตรของคนไทยดวย เรื่องเศรษฐศาสตรผมเขา
ใจหมดไมตองเปนหวง" (กรุงเทพธุรกิจ 140244)
-ดร.สมคิดระบุความมุงมั่นในการเขามาทํางานเพื่อปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไทย
ดร.สมคิดกลาวในการใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ความมุงหวังในการเขามารับตําแหนงครั้งนี้ เพื่อจะใชนโยบายการคลัง (fiscal
policy) ปฎิรูปโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทย และวิกฤติที่ผานมาถือเปนโอกาสดีที่จะปฎิรูปโครงสรางประเทศ เพราะหากไมดําเนินการ
เชื่อไดวาจะเกิดวิกฤติขึ้นมาอีกรอบและครั้งใหมจะรุนแรงกวาหลายเทา เพราะขณะนี้หนวยงานสําคัญที่ดูแลเศรษฐกิจประเทศกําลังมีปญหา
วาที่ รมต.คลังยังไดกลาวถึงนโยบายและมาตรการหลักๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่ตองดําเนินการพรอมๆ กัน คือ การจัดตั้งบรรษัท
กลางบริหารสินทรัพย หรือเอเอ็มซีแหงชาติ การพักหนี้เกษตรกรรายยอย 3 ป และกองทุนหมูบาน ทั้งนี้ นโยบายกองทุนหมูบาน และพักหนี้
เกษตรกร เปนการอัดฉีดเงินเขาระบบเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งจากการหารือกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในชวงที่ผานมา
ก็เห็นดวย เพราะขณะนี้เครื่องมือในการกระตุนเศรษฐกิจสวนอื่นๆ มีปญหา เริ่มจากการบริโภค (Consumer) ปจจุบันมีความออนแอ การลง
ทุนภาคเอกชน (Investment) ไมเกิดเพราะไมมีความเชื่อมั่นในอนาคต การสงออก (Export) แนวโนมลําบากตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัว จึงเหลือเพียงภาครัฐ (Government) ที่นาจะเปนหนทางกระตุนเศรษฐกิจได ซึ่งขึ้นอยูกับวาจะจัดการไมใหเกิดการคอรรัปชันไดอยางไร
ดร.สมคิดอธิบายวา การพักหนี้เกษตรกรและกองทุนหมูบานเปนการอัดฉีดเงินเขาระบบเพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง ซึ่งจะทําให
เกิดธุรกิจในหมูบาน ประชาชนมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น เกิดภาวะการลงทุนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม หากไมมีการจัดการแกปญหาในภาคสถาบัน
การเงิน เม็ดเงินที่ภาครัฐอัดฉีดเขาไป ตัวทวีคูณ (Multiplier) จะหมุนไดเพียงรอบเดียวดังนั้น จึงจําเปนตองตั้งเอเอ็มซีแหงชาติขึ้นมาเพื่อแก
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) และเมื่อตั้งเอเอ็มซีแหงชาติแลว จะมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแล 1 ชุด ซึ่งมีอํานาจมากพอสมควร
ที่จะตัดสินใจเพื่อใหเกิดการปรับโครงสรางหนี้
เพราะถือเปนการปฎิรูปโครงสรางภาคธุรกิจไทยในการรองรับภาวะขางหนาอีกดานหนึ่ง
พรอมกันนั้นก็ตองมีการแกกฎหมายที่เปดทางใหมีการปรับโครงสรางหนี้ สวนเม็ดเงินที่จะมาใชในการดําเนินตามนโยบาย เชนการปรับปรุง
งบประมาณที่ไมจําเปน การออกพันธบัตรในประเทศ หรือเม็ดเงินเพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (SAL) ที่ยังเหลืออยู (กรุงเทพธุรกิจ
150244)
-เปดตัวทีมเศรษฐกิจใหญนอยที่คอยใหคําปรึกษา
รายงานขาวกลาววา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดทาบทาม ดร.ทนง พิทยะ กรรมการธนาคารทหารไทย และอดีตรมต.คลัง ใหเขามา
เปนหัวหนาทีม "ที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี" มีศูนยบัญชาการอยูที่บานพิษณุโลก โดยคาดวา ดร.ทนง จะเขามาเปนหัวหนาทีมที่
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ปรึกษาเศรษฐกิจชุดใหญ ซึ่งจะดึงนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของประเทศเขารวม เชนเดียวกับสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี ที่
มีการดึงนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ และ ดร.ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เปนที่ปรึกษา
รายงานขาวยังกลาวดวยวา พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไดระดมมือเศรษฐกิจดานการเงินการคลังมืออาชีพ จํานวน 6 คน เขามารวมอยูใน
ทีมที่ปรึกษาของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง นําทีมโดย นายสุธี สิงหเสนห อดีตรมต.คลัง ซึ่งถือเปนปรมาจารยดานเศรษฐศาสตรการ
เงินการคลัง และเคยรวมกับนายสมหมาย ฮุนตระกูล ในการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท
เมื่อป 2527 มาแลว โดยนายสุธีจะมานั่งเปนประธานที่ปรึกษา ทั้งนี้มีลูกทีมที่ประกอบดวย นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย (1 ต.ค.2533-2 ก.ค.2539) นักเรียนทุน ธปท.รุนที่ 1 ผูซึ่งกาวขึ้นมาสูระดับสูงสุดของการดูแลหนวยงานสําคัญทางดานการเงิน
ของประเทศดวยความสามารถในการมองและการแกปญหาเศรษฐกิจในระดับมหภาค
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ คืออีกหนึ่งอดีตผูวาการธปท.ที่ตองอําลาจากองคกรไปกอนกําหนดอันควร เนื่องจากผลพวงของวิกฤติ
เศรษฐกิจ และ ศปร.2 นอกจากนั้นยังประกอบดวยนายศุภชัย พิศิษฐวานิช อดีตปลัด ก.คลัง นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตรองปลัด ก.คลัง
นายสมพล เกียรติไพบูลย อดีตปลัด ก.พาณิชย ทั้งสาม คืออดีตเทคโนแครต ที่มีเครือขายเชื่อมโยงสําคัญใน ก.คลัง และ ก.พาณิชย สวนที่
ปรึกษาทางดานตลาดทุนในทีมที่ปรึกษารมต.คลัง ประกอบไปดวย นายวิโรจน นวลแข อดีตนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย และนายสังเวียน
อินทรวิชัย
นอกจากนั้น มีรายงานขาววายังมีทีมทํางานดานเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทํางานใหกับพรรคไทยรักไทยมาตั้งแตตน นั่นคือทีมของนาย
พันศักดิ์ วิญญรัตน จะทําหนาที่ดูแลประสานงานกับทีมที่ปรึกษาฝายนักวิชาการซึ่งเปนคณะทํางานชุดเล็กกวาทีมของ ดร.ทนง และจะใช
"บานมนังคศิลา" เปนศูนยบัญชาการ และทํางานรวมกับทีมบานพิษณุโลก (กรุงเทพธุรกิจ 19-200244)

3.2 การนําเสนอแนวคิดและนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐ
3.2.1 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลและจุดเนนที่นาสนใจ
จากการเปดเผยแนวทางนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหมในชวงกอนเปดประชุมแถลงในรัฐสภา มีประเด็นที่นาสน
ใจ กลาวคือ หัวใจของนโยบายอยูที่การเรงปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน ที่เริ่มจากเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปนแนวคิดการ
สรางงานสรางรายไดจากระดับรากหญา เพื่อฟนกําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันใหภาคเศรษฐกิจจริงและสถาบันการเงินเดินไป
ดวยกัน รวมไปถึงการสรางจิตสํานึก "จิตใจไทย ความคิดสากล" เพื่อทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และแสดงถึงการเนนการพึ่งตน
เอง ใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ ประคับประคองสถาบันการเงินและภาคธุรกิจจริงใหอยูรอดและสามารถกลับมาทํางานไดตาม
ปกติ รวมถึงมีการกําหนดนโยบายเรงดวน (ซึ่งนําเสนอเปน 9 เรื่องในการแถลงตอรัฐสภา)
ดานนโยบายการคลัง มีหัวใจอยูที่การเกื้อหนุนการกระตุนเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงภาระหนี้สาธารณะในอนาคต จัดการหนี้
สาธารณะเพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไดอยางยั่งยืน
นโยบายดานสถาบันการเงิน เนนปรับโครงสรางหนวยงานกํากับฟนฟูสถาบันการเงิน และจัดการปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดราย
ได ดวยการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ ทั้งนี้โดยเริ่มจากสถาบันการเงินของรัฐกอนและจูงใจสถาบันการเงินเอกชนเขารวมโครงการ ทั้งนี้ตองไม
เปนภาระดานการคลัง
สวนนโยบายการเงิน เนื่องจากสถานการณประเทศขณะนี้อยูในชวงทรุดตัว กําลังซื้อตกตํ่าจนเกือบเปนเงินฝด ดังนั้นแทนที่จะใช
เปาหมายเงินเฟอ (Inflation targeting) ซึ่งมักจะนํามาใชในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตมากจนอาจจะนําไปสูภาวะเศรษฐกิจฟองสบู มาใช
นโยบายการเงินที่เนนทั้งอัตราดอกเบี้ย คาเงินบาทและเปาหมายเงินเฟอที่ผอนคลาย
นโยบายเศรษฐกิจยังเนนใหมีการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อใหเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการระดมทุน รวมทั้งการเรง
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อสรางทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินของภาคเอกชน สรางความเสมอภาคระหวางตลาดเงิน
ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และเงินฝากในสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอยางสมบูรณ
นอกจากนั้น ในนโยบายเกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2544 ยังระบุนโยบายการสรางรายได ดวยการ
สนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครัวเรือน เชื่อมโยงอยางเกื้อกูลสูธุรกิจขนาดใหญ สู
ตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดยุคใหม โดยอยูบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู และศักยภาพของทักษะที่ประเทศมี
ความโดดเดนเชี่ยวชาญ สรางฐานการจางงาน กระจายโอกาสและกระจายความเสี่ยง สรางฐานการผลิตของผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (กรุงเทพธุรกิจ 120244, อ.ส.ม.ท. 260244)
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3.3 การอภิปรายโตแยงแนวคิดและนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล
3.3.1 ทัศนะตอนโยบายเศรษฐกิจโดยรวม
นายธนวรรธ พลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา นโยบายของรัฐบาลเนนกระตุน
กําลังซื้อในประเทศเปนหลักวา "จากการพิจารณานโยบายรัฐบาลจะพบวาแตกตางจากนโยบายรัฐบาลชุดกอน โดยใหความสําคัญกับการ
กระตุนเศรษฐกิจและกําลังซื้อในประเทศเปนหลัก ขณะที่นโยบายของรัฐบาลชุดที่แลวใหความสําคัญกับความเชื่อมั่น และคาดหวังเม็ดเงิน
ลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งเห็นวาประเทศไทยถึงคราวจําเปนที่ตองสรางภายในใหเกิดความเขมแข็ง จะเห็นไดจากนโยบายการตั้งกองทุนหมู
บาน นโยบายพักชําระหนี้ นโยบายการตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ ซึ่งนโยบายหลัก ๆ เหลานี้ ไมมีสวนใดที่เกี่ยวโยงไปถึงทุนจากตางชาติเลย" นาย
ธนวรรธกลาว (อ.ส.ม.ท. 260244)
นายธีรยุทธ จิราธิวัฒน ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรัล กลาวถึงนโยบายรัฐบาลใหมวา โดย
ภาพรวมแลวเปนนโยบายที่ดี แตตองใชเวลาพิสูจนการปฏิบัติตามแผนงานสักระยะหนึ่งกอน (กรุงเทพธุรกิจ 270244)
ม.ล.หทัยชนก กฤดากร ผูจัดการทั่วไปประจําประเทศไทย กัมพูชา พมา ลาว และเวียดนาม กลุมโรงแรมแอคคอร เอเชียแปซิฟก
กลาววา นโยบายของรัฐบาลชุดใหมถือวาเปนนโยบายที่ดี แตตองใชเวลาพิสูจนสักระยะหนึ่ง จุดเดนคือ มีความรอนแรงของนโยบายหลักๆ
การมีหัวหนาพรรคและทีมงานที่ประชาชนไววางใจ โดยเฉพาะการวางแผนคิดเร็วทําเร็วและมีความแมนยํา เปนสิ่งที่ประเทศชาติกําลัง
ตองการ และคนในวงการทองเที่ยวก็ไดรับนโยบายการทํางานเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ขอใหดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปอยางมั่นคง
เพื่อที่จะไมใหเกิดปญหาแทรกซอนตามมา (กรุงเทพธุรกิจ 270244)
นายกรพจน อัศวินวิจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา อดีตรมช.พาณิชย อภิปรายวา การที่รัฐบาลเขียนเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราไวในนโยบาย ตนเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนเปนเรื่องละเอียดออนและไมควรเขียนไวในนโยบาย รัฐบาลควรระมัดระวังใน
การดูแลเรื่องนี้ และวาอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเปนประโยชนอยางยิ่ง แตสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยูคือ การจัดตั้งตลาดตราสารอนุพันธ หรือ
ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา เพื่อเปนเครื่องมือใหผูประกอบการ ใหนักลงทุนใชในการปองกันความเสี่ยง เพราะในโลกการคา
ปจจุบันมีความผันผวนอยางยิ่ง บางครั้งผูประกอบการไทยจะตองนําสินคาและชําระเงินในรูปเงินสกุลตราตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินเยนหรือยูโร
ในขณะที่รายรับจะเปนเงินสกุลสหรัฐ และตองแปลงกลับมาเปนเงินบาท ทําใหมีความเสี่ยงสูงถึง 3 เงินสกุล แตประเทศไทยยังไมเคยมี
ตลาดที่มีสภาพคลองสูงใหกับนักลงทุนและนักการคาที่สามารถปองกันความเสี่ยงได ถารัฐบาลชุดใหมจะจัดตั้งตลาดดังกลาวอยางเปน
ระบบ แทนที่จะใหสถาบันการเงินเปนผูกําหนดราคา กําหนดทิศทางเรื่องของการปองกันความเสี่ยง ซึ่งทําใหตนทุนของผูประกอบการสูง ก็
จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
นายกรพจน ยังกลาวดวยวา รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทําใหประเทศไทยกาวไปสูสังคมโลก และโลกเศรษฐกิจใหม เพราะฉะนั้น
จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งองคกรอิสระหรือองคกรของรัฐ โดยรวบรวมคนจากหลายสาขาอาชีพมาทํางาน โดยเฉพาะการมองโลกไปขาง
หนา มองวาระโลกวาตอไปจะเคลื่อนไปในทิศทางใด และประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอม เชน การเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาโลก
การเปลี่ยนแปลงวิธีการคาโลก ผลของการใชเงินสกุลยูโรในประเทศยุโรป รวมถึงแหลงวัตถุดิบของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และเรื่องการเมือง
ซึ่งตนเห็นวามีความจําเปนที่จะตองมีองคกรนี้เขามาดูแล และกําหนดแผนที่ทางเดินใหประเทศไทยวา 3 ปขางหนา เราจะเปนอยางไร
(อ.ส.ม.ท. 280244)
3.3.2 ประมวลทัศนะตอนโยบายเรงดวนที่แถลงตอรัฐสภาของรัฐบาล
-ทัศนะตอการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ (เอเอ็มซีแหงชาติ) ของรัฐบาลทักษิณ
วันเสารที่ 24 ก.พ. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากนายธนาคาร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ (เอเอ็มซีแหงชาติ) ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ นักวิชาการและนักธุรกิจ
ตางแสดงความเห็นตอกรอบดําเนินการดังกลาวในทิศทางที่คอนขางเห็นดวย พรอมเสนอแนะแนวทางดําเนินการเรงดวน ดังนี้
- เอเอ็มซีแหงชาติเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด
ดร.วีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป แหงการสถาปนาคณะเศรษฐ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง "รัฐบาลใหมจะชวยพลิกฟนเศรษฐกิจอยางไร" วารัฐบาลจะตองบอกความเปนจริงกับประชาชนวา
โอกาสที่เศรษฐกิจจะฟนตัวไดอยางรวดเร็วเปนไปไดยาก "โดยเฉพาะภายในระยะเวลา 3-5 ป โอกาสที่เศรษฐกิจฟนเปนไปไดยาก เนื่องจาก
การชะลอตัวเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยที่อยูนอกเหนืออํานาจของรัฐบาลไทย อยางดีทําไดแคเพียงไมใหเศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกวานี้" และ
กลาววา การตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ นาจะเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแกปญหาหนี้เอ็นพีแอล ที่ขณะนี้กําลังเปนปญหาสําคัญ
ของระบบสถาบันการเงิน ที่แมวาจะเรงการปรับโครงสรางหนี้อยางมาก แตก็ยังไมลดลงมากนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่ ไม
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สามารถจะผอนปรนเงื่อนไขใหกับลูกหนี้ไดมากนัก เนื่องจากตองหวงการเพิ่มทุน จึงเปนอุปสรรคสําคัญทําใหการปรับโครงสรางหนี้ลําบาก
และเสนอวา การจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติรัฐบาลควรถือหุนทั้ง 100% โดยใหยกฐานะของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) เปน
เอเอ็มซีแหงชาติและให ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ บบส. เปนผูบริหาร ซึ่งวิธีการดังกลาวทําใหรัฐบาลไมตองเขาไปซื้อ
ธนาคารมาเปนของรัฐและไมตองขายธนาคารพาณิชยใหกับตางประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 240244)
อนึ่ง จากการสํารวจความคิดเห็นตอการจัดตั้งบรรษัทสินทรัพยสถาบันการเงินแหงชาติ (เอเอ็มซีแหงชาติ) ของนายธนาคาร นัก
วิชาการดานเศรษฐศาสตรการเงิน การธนาคาร และประชาชนที่รูเรื่องเอเอ็มซีแหงชาติ พบวา 46.77% เห็นวาการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติจะ
ชวยแกปญหาหนี้เสียได โดยนายธนาคาร 69.61% เห็นวาแกปญหาหนี้เสียได ขณะที่นักวิชาการ 20.69% เห็นวาแกไขได สวนประชาชนเห็น
วาแกไขไดถึง 50% สวนผูที่เห็นวาไมสามารถแกปญหาหนี้เสียไดมี 22.55% (สยามรัฐ 280244)
- เอเอ็มซีแหงชาติสําคัญอยูที่วิธีปฏิบัติ ผูบริหารและภาวะเศรษฐกิจรวม
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) แสดงความเห็นวา กรอบการ
จัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติที่ใหโอนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยเอกชนที่มีเจาหนี้มากกวา 3 รายขึ้นไปเขามาไวในเอเอ็มซีแหงชาติ เปนการแสดง
ถึงความมุงหมายที่จะเรงรัดปรับเอ็นพีแอลใหเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งเปนจุดประสงคที่ดีกวาการหาเงินมาอุดใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อมากขึ้น
สวนกรณีที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจะออกพันธบัตรเพื่อคํ้าประกันการรับซื้อหนี้เอ็นพีแอลนั้น ขึ้นอยูกับกระบวน
การวาจะปรับหนี้อยางไร วิธีปฏิบัติเปนอยางไร มีโอกาสขาดทุนมากนอยเพียงไร ซึ่งขณะนี้ยังไมมีรายละเอียดออกมา
สําหรับกรณีที่มีการวิพากษวิจารณวา การตั้งเอเอ็มซีแหงชาติเปนการอุมคนรวยนั้น ดร.อัมมาร ชี้ใหมองที่การปรับหนี้วา จะออก
มาในรูปแบบใด พรอมแนะใหระวังจุดออนดังเชนที่ผานมา ซึ่งมีปญหาทั้ง 2 ดาน คือ ธนาคารของรัฐเขมงวดในการปรับหนี้เกินไปจนไมยอม
ทําอะไร แตบางครั้งก็ปรับงายเกินไป จึงตองมีความเครงครัดและชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น บนพื้นฐานความเปนไปไดในการปรับหนี้ ซึ่ง
ตองหาวิธีบริหารที่มีจุดศูนยกลางเหมาะสมและไดผล "การจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติก็ชวยแกปญหาไดระดับหนึ่ง แตยังขึ้นอยูกับอํานาจในการ
ปรับหนี้ ใครเปนผูบริหาร ขีดความสามารถ รวมทั้งอยูที่อํานาจทางกฎหมายจะมีมากนอยเพียงไร" (กรุงเทพธุรกิจ 260244)
ดร.สมภพ มานะรังสรรค อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ขอสรุปของการจัดตั้งบรรษัท
บริหารสินทรัพยแหงชาติ (เอเอ็มซีแหงชาติ) เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) แตขอสรุปดังกลาว
ไมใชเปนรูปแบบของเอเอ็มซีแหงชาติ ถือวาเปนเอเอ็มซีกลางมากกวา เพราะเปนการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน สิ่งที่ตองคํานึงมากที่
สุดในการกําหนดรายละเอียดตางๆ ของเอเอ็มซีแหงชาติที่จะออกมาคือ วิธีปฏิบัติที่เปนจริง ควรมีการกําหนดกฎเกณฑเรื่องวิธีและราคารับ
ซื้อ รวมถึงการใหสวนลด เพราะการคิดตามทุนสํารองอยางเดียวคงไมเพียงพอ เนื่องจากตองยอมรับวาเอ็นพีแอลของแตละธนาคารมีคุณ
ภาพแตกตางกันมาก ที่สําคัญคือ เปนเอ็นพีแอลที่มีคุณภาพตํ่ามาก เพราะที่มีคุณภาพไดดําเนินการไปมากแลว (กรุงเทพธุรกิจ 260244)
นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ กลาววา การจัดตั้งสํานักงานบริหารสินทรัพยกลางกับการ
ปลอยสินเชื่อของแบงกพาณิชยเปนคนละเรื่องกัน เนื่องจากหนี้เอ็นพีแอลคือการจัดการกับสินทรัพยที่เปนปญหา สวนการปลอยสินเชื่อคือ
การทําธุรกิจ อยางไรก็ตามเรื่องเอ็นพีแอลและการปลอยสินเชื่อตางขึ้นอยูกับความเขมแข็งและการฟนตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในสวนเอเอ็มซี
แหงชาติจะมีประสิทธิภาพแคไหนขึ้นอยูกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจ (ไทยรัฐ 280244)
- มองไมเห็นวาเอเอ็มซีแหงชาติจะเปนทางออกในการแกปญหาเศรษฐกิจ
นายณรงค โชควัฒนา นักธุรกิจอิสระระบุวา การจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ ไมใชทางออกในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ และ
มองไมเห็นขอดี เพราะไมไดแกปญหาเรื่องการปลอยสินเชื่อ แตเปนเพียงการแยกบัญชีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ไปซอนไวในอีก
บัญชีหนึ่ง และชวยใหธนาคารพาณิชยไมกี่แหงรอดพนจากกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เทานั้น "การตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ
สุดทายก็จะกลายเปนหนี้สาธารณะ และเปนภาระของคนทั้งประเทศ แตจะเสียหายมากนอยเพียงไรก็ขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติ กฎเกณฑที่ตั้งขึ้น
และวิธีการบริหารงาน ถาทําดีก็อาจไมทําใหเกิดหนี้สาธารณะมากมาย หรือเพียงเสมอตัว" และกลาวอีกวา ถาจะตั้งเอเอ็มซีแหงชาติจริง
ควรใหธนาคารพาณิชยเขามาถือหุนตามสัดสวนของเอ็นพีแอลเพื่อบริหารหนี้สินในสัดสวนของตัวเอง สวนรัฐควรถือหุนนอย เพื่อไมตองรับ
ภาระ (กรุงเทพธุรกิจ 260244)
นายเริงวิทย นันทาภิวัฒน กรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอยุธยาจารดีน เฟลมมิ่ง กลาววา ยังไมแนใจถึง
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ หากตั้งเพื่อแกปญหาการปลอยสินเชื่อ ไมมั่นใจวาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม เพราะไมเกี่ยวของ
กัน เนื่องจากที่ผานมาแมธนาคารกรุงไทยจะโอนหนี้เอ็นพีแอลออกไปแลว แตก็ไมชวยใหปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น เพราะการที่ธนาคารจะปลอย
สินเชื่อขึ้นอยูกับความแข็งแกรงของธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะภาคการผลิต (กรุงเทพธุรกิจ 260244)
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ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม. กลาวถึงการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติวา เรากําลังตั้งสถาบันขึ้นมา เพื่อรวมหนี้ภาครัฐและเอกชน ที่มี
เจาหนี้เกิน 3 ราย ซึ่งตนอยากอุปมาอุปมัย วามีทั้งสมดีและสมเนา วันดีคืนดี รัฐบาลเอาเงินสมดี ไปชวยซื้อสมเนา แลวบอกวาสมดีจะไดขาย
คลอง แตตนเห็นประโยชนอยางเดียวคือ รวบรวมหนี้ที่มีเจาหนี้หลายราย หนี้รายนี้ตองแบงใหใคร แตขอที่บอกวาทําแลวแบงกจะปลอยกูตน
ของใจ เพราะทุกวันนี้ถาแบงกอยากปลอยกูเขาปลอยอยูแลว ถาเห็นวาปลอยแลวไดกําไร ดังนั้นจึงไมมั่นใจวา ถาเราเอาหนี้เนาออกแลว
ธนาคารพาณิชยจะสามารถปลอยกูตอไปได (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280244)
นายสมชาย สกุลสุรรัตน กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย กลาววา การที่ธนาคารจะปลอยสินเชื่อไดตองคํานึงถึงปจจัย
การฟนตัวของเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ตัวเอเอ็มซีแหงชาติเทาที่ ธปท.เสนอ พบวาในตางประเทศมีกฎหมายที่ใหสามารถโอนหนี้ดังกลาวได
โดยอัตโนมัติ เพื่อทําใหกระบวนการปรับโครงสรางหนี้เดินหนาตอไปและเร็วขึ้น แตประเด็นคือจะทําอยางไรกับเจาหนี้รายอื่นที่มีอยูและ
จํานวนเงินที่จะโอน (ไทยรัฐ 280244)
นายไพบูลย นลินทรางกูร ผูอํานวยการสํานักวิจัย บล.ทิสโก กลาวในการเสวนาโตะกลมเรื่อง "เอเอ็มซีสูตรแกหนี้เสีย"ทางเนชั่น
แชนนัล ยูบีซี 8 วันที่ 27 ก.พ. 2544 วา การโยกเอ็นพีแอลออกจากระบบธนาคาร ดวยการใชกลไกเอเอ็มซีแหงชาติ ไมไดทําใหธนาคารฟนได
ทันที เพราะแมจะโยกเอ็นพีแอล 17% ออกไป ธนาคารก็ยังมีหนาที่ทํารายได (Performing Loan) ใหแกหนี้ที่ปรับโครงสรางไปแลว และยังมี
เอ็นพีแอลอีกกวา 30% พรอมจะกลับมาเปนเอ็นพีแอลอีก (กรุงเทพธุรกิจ 280244)
- เอเชียวีกชี้ตั้งเอเอ็มซึแหงชาติตองใชเงินมหาศาล
นิตยสารเอเชียวีก ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2544 วิเคราะหวา การจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติของรัฐบาลทักษิณเพื่อซื้อหนี้ทั้งระบบมูลคา
20,000 ลานดอลลารจะเปนบททดสอบสําคัญดานแรกของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลังคนใหม นอกจากนี้ยังระบุวา เอเอ็มซีแหงชาติ
ของรัฐบาลทักษิณไมถูกตองแมสมาคมธนาคารจะเห็นดวย และขอสรุปที่วา ภาระหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลกลายเปนตัวถวงไมใหธนาคารปลอย
เงินกูใหมนั้น เปนขอสรุปที่ไมถูกตอง เพราะธนาคารไมไดหยุดปลอยกู เพราะสถานะไมดี แตหยุดปลอยกูเพราะคุณภาพของผูกูตํ่ามากตาง
หาก เอเชียวีกยังระบุวา รัฐบาลอางวาการตั้งเอเอ็มซีแหงชาติจะใชเงินเพียง 2,400 ลานดอลลารสหรัฐ แตนักวิเคราะหหลายคนเชื่อวาจะใช
สูงกวานั้น อาจจะถึง 5 เทาตัวดวยซํ้า สวนเอเชียวีกชี้วา เงินที่ใชจัดการในเอเอ็มซีจริงนาจะอยูที่ประมาณ 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ราว
1.7 แสนลานบาท คนที่จะแบกรับภาระนั้นก็คือ ผูเสียภาษี ผูฝากเงิน และผูถือหุนและลูกหนี้) เมื่อรวมเงินกองทุนหมูบานอีกราว 1,650 ลาน
ดอลลารสหรัฐ คาใชจายเพื่อการพักชําระหนี้ราว 1,800 ลานดอลลารสหรัฐ คาใชจายเพื่อนโยบายพักชําระหนี้ปละ 700 ลานดอลลารสหรัฐ
ทําใหคาใชจายรวมในการดําเนินนโยบายตามที่พรรคไทยรักไทยหาเสียงไวสูงถึง 9,550 ลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 420,200 ลานบาท (มติ
ชน 250244)
-ทัศนะตอการพักหนี้เกษตรรายยอยเปนเวลา 3 ป โดยไมมีดอกเบี้ย
คอลัมน 'เวทีทัศนะ' โดย เศรษฐกรติดดิน ใน น.ส.พ.ผูจัดการ ฉบับวันที่ 8 ก.พ. 2544 แสดงทัศนะไววา นโยบายพักหนี้ของ
เกษตรกร 3 ป ในเชิงหลักการถือวาเปนนโยบายที่ดี เปนการใหประโยชนกับคนสวนใหญของประเทศ และหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลเกาที่
ไดเคยใชเงินทุมไปชวยสถาบันการเงินที่มีปญหาหลายครั้งถึง 1 ลานลานบาทแลว เห็นวาไมใชเรื่องใหญโต และเห็นดวยกับนโยบายของรัฐ
บาลใหม การแกไขปญหาของประเทศโดยเฉพาะการฟนฟูเศรษฐกิจ ประเด็นสําคัญและตองรีบกระทําอยางเรงดวน คือ การสรางกําลังซื้อให
กับคนสวนใหญของประเทศเปนเบื้องแรกไมอยางนั้นจะไมสามารถแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไดสําเร็จ ดังเชนที่รัฐบาลชวนได
กระทําดวยความลมเหลวมาตลอดเวลา 3 ป และเสนอแนะใหรัฐบาลพิจารณาประเด็นสําคัญคือ ปริมาณเงินทุนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจที่
ไหลไปสูภาคการผลิตการเกษตรทั้งหมดมีนอยมาก คือไมถึงรอยละ 3% ของสินเชื่อทั้งระบบ และพบวาสินเชื่อที่กระจายใหเกษตรกรเพื่อทํา
การผลิตขาดแคลนมาก และใหรัฐบาลเขาไปแกไขปญหาที่เกษตรกรตองแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงที่สุด และแนวทางใหมที่รัฐบาลตองทํา
พรอมกับนโยบายการพักหนี้เกษตรกร คือเรื่องการประกันราคาพืชผลการเกษตรทุกชนิด และรัฐบาลควรมีการกําหนดราคาเปาหมายไว ซึ่ง
จะตองเปนราคาที่เกษตรกรมีกําไรไมตํ่ากวา 15-20% และหากราคาตํ่ากวาเปาหมาย รัฐบาลก็ควรจะไดเขาไปแทรกแซงราคาหรือรับซื้อใน
ราคาเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใหเกษตรกรสามารถอยูได เหมือนที่รัฐบาลอเมริกันใชเปนวิธีการชวยเหลือเกษตรกร (ผูจัดการ 080244)
นายธนินทร เจียรวนนท ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ กลาววานโยบายการพักหนี้เกษตรกรเปนนโยบายที่ดี เปนเรื่องที่
ถูกตองและตองรีบดําเนินการ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะเรื่องราคาขาวเปลือก ซึ่งขณะนี้ราคาตกมาก หากรัฐบาลสามารถเพิ่ม
ราคาขาวเปลือกขึ้นกิโลกรัมละ 1 บาท จะทําใหรายไดจากการผลิตขาวเพิ่มขึ้นถึงปละ 2.2 หมื่นลานบาท ซึ่งจะสงผลดีตอจีดีพีของประเทศ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเขามารับงานตองใหเวลาทํางานสักระยะหนึ่ง (กรุงเทพธุรกิจ 200244)
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ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม. อภิปราย แสดงความเปนหวงนโยบายพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอยวา จะทําให ธ.ก.ส.อยูใน
สภาพลําบาก เพราะจะทําใหเกิดวัฒนธรรมการกูยืมเงินแลวไมใชคืน ขณะเดียวกันคนที่กูเงินจาก ธ.ก.ส.ได จากงานวิจัยพบวาไมใชคนจน
จริงๆ คนจนจริงๆ กูใครไมได เพราะไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน และไมสามารถรวมกลุมคํ้าประกันได (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280244)
นายธนพล วิโรจนกิจจา ประธานเครือขายพันธมิตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา เครือขาย
พันธมิตรฯ ระดับจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศรวมประชุม เพื่อหารือแนวทางที่ตองการจะใหรัฐบาลชุดใหมแกไขและฟนฟูภาคการเกษตร ได
ขอสรุปวา ตองการใหรัฐบาลดําเนินงานดังนี้ 1) ดําเนินการแกไขปญหาการเกษตรภายใตกรอบการพึ่งตนเอง 2) ปญหาที่แกไขโดยรัฐและ
ธ.ก.ส. รวมกันซึ่งตองแกไขเรงดวน ไดแก การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลผลิตการแปรรูปทางการเกษตร การเรงผลักดัน พ.ร.บ. ประ
กันภัยธรรมชาติพืชผล การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ขอมูลทางการเกษตร 3) ระบุเขตการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่
4) สรางสวัสดิการสังคมใหมแกภาคเกษตรอยางทั่วถึง 5) ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 6) สงเสริมระหวางภาคเกษตรและรัฐบาล 7) การ
กระจายงบประมาณสูภาคเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับนโยบายพักหนี้เกษตร 3 ป ที่ประชุมไมไดนํามาเปนหัวขอสัมมนา เพราะจาก
การหารือกันของเกษตรกรทั่วประเทศในระดับอําเภอกอนหนานี้พบวา เสียงสวนใหญยังมีความตองการที่จะชําระหนี้ โดยทยอยชําระหนี้ให
หมดไป มากกวาที่จะหยุดชําระหนี้แลวไปชําระปที่ 4 ซึ่งจะเปนภาระหนัก "หากราคาพืชผลดี เกษตรกรมีรายได ทุกคนก็อยากชําระหนี้ และที่
ผานมา ธ.ก.ส. ก็มีโครงการชวยเหลือลูกหนี้ที่มีปญหาอยูแลว ดังนั้นหากเกษตรกรรายใดมีปญหาก็ใชโครงการปรับโครงสรางหนี้ของ ธ.ก.ส.
ก็พอแลว นอกจากนี้ปจจุบัน ธ.ก.ส. เองก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยใหลูกหนี้ที่ดีซึ่งก็จะเปนกําลังใจที่จะชดใชหนี้และไมกอใหเกิดการเสียวินัย
ทางการเงิน" (มติชน 160244)
นายสไกร พิมพบึง เลขาธิการมูลนิธิเกษตรกรไทย กลาวถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกรของรัฐบาลวา นโยบายพักชําระหนี้เกษตรกร
3 ป ไมใชของใหม โดยเฉพาะเงื่อนไขที่กําหนดมานั้นเปนเงื่อนไขที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กําหนดไวแตเดิม
ในการชําระหนี้ที่มีอยูประมาณ 15 กรณี เชน การประสบภัยธรรมชาติ ราคาพืชผลตกตํ่า เปนตน ตนไมเห็นวามีความแตกตางมากนัก และ
คิดวาจะมีเกษตรกรเขารวมโครงการนี้นอยมาก อาจจะไมถึง 20% ของเกษตรกรทั้งหมดที่อยูในเงื่อนไขการพักชําระหนี้ที่รัฐบาลไดกําหนด
ขึ้น (มติชน 280244)
นายคําเดื่อง ภาษี ประธานกลุมเกษตรกรธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนอีสาน ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง กลาววา นโยบายพักหนี้
เกษตรกรของรัฐบาลเปนเรื่องตลก เพราะเปนเพียงการหาเสียงหลอกลอเกษตรกร รัฐควรแกปญหาแบบยั่งยืนใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได
(มติชน 280244)
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย พรรคชาติไทย กลาววา นโยบายการพักหนี้ใหเกษตรกร 3 ป ถามีการพักหนี้เกษตรกร 3 ป
ธ.ก.ส.จะสามารถปลอยหนี้ใหกับเกษตรกรรายยอยที่พักหนี้ไดอีกหรือไม ธ.ก.ส.จะเอาเงินจากไหน สถานะของ ธ.ก.ส.มีเพียงพอที่จะทําเรื่อง
นี้หรือไม หนี้ของประชาชนเกิดจากการที่มีรายจายมากกวารายได หากรัฐบาลสามารถเพิ่มรายไดของประชาชนเปนแนวทางที่จะชวยแก
ปญหาที่ยั่งยืนมากกวา จึงอยากเสนอวารัฐบาลควรจะออก พ.ร.บ.ประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติของพืชผลการเกษตร นอกเหนือจาก
การประกันราคาพืชผลการเกษตร เชื่อวาในวันนี้หากประชาชนในภาคเกษตรซึ่งเปนประชาชนสวนใหญ มีรายไดมากกวารายจาย ก็จะ
สามารถเปนกําลังซื้อของตลาดภายในประเทศใหกับธุรกิจตางๆได เพราะเมื่อประชาชนมีรายไดมากขึ้น มีกําลังทรัพยมากขึ้น ก็จะเปนกลไก
สําคัญใหระบบการคา การพาณิชย การเงิน การคลังของประเทศมีความมั่นคง (มติชน 280244)
-ทัศนะตอการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
-ตองทําดวยความระมัดระวัง
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม. อภิปรายวา นโยบายเรื่องการจัดตั้งกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท เปนเรื่องที่ดีแตอยากแนะนํา
วารัฐบาลนาจะเริ่มทํากอน 10 เปอรเซ็นต โดยเลือกหมูบานที่มีกิจกรรมซึ่งเงินที่นําลงไปจะเปนตัวกระตุนเสริมความแข็งแรงของหมูบาน แต
ถารัฐบาลดําเนินการทีเดียว 7.7 หมื่นหมูบาน เงินจะหายสาบสูญไมเหลืออะไร อยากเสนอแนะวา รัฐนาจะเริ่มทําสัก 7,700 หมูบานหรือ
10% กอน เพื่อสรางชุมชนใหแข็งแรงขึ้น จากนั้นคอยเพิ่มเปน 30% หรือ 2 หมื่นหมูบานในปตอมา หลังจากนั้นกระตุนองคกรชุมชนใหแข็ง
แรง เพิ่มในปที่ 3 อีก 60 % ที่เหลือ แตตองทําดวยความระมัดระวัง (มติชน, สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280244)
-ควรทําใหสอดคลองกับนโยบายความมั่นคงและเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท คณะวารสารศาสตร ม.ธรรมศาสตร ไดเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกองทุนหมูบานในดานความมั่นคง
และเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1) นโยบายกองทุนหมูบานละ 1 ลาน ตองหันมาสรางนิสัยใหชาวชนบทพึ่งตัวเองและรูจักสรางงาน สราง
เศรษฐกิจชุมชน ใหเกิดความเขมแข็งเจริญรอยตามแนวคิด 'ทฤษฎีใหม' หรือ 'เศรษฐกิจพอเพียง' ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัช
กาลปจจุบัน 2) การสรางงานภายในชนบทนั้นแทนที่จะมุงสรางงานแบบเดิมๆ เปนหลักอยางเดียว เชน การสรางสาธารณูปโภค สุขอนามัย
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ภายในหมูบานตางๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทําอยูแลว ก็นาจะสรางงานใหมในเชิงผลิตภัณฑ '1 หมูบาน 1 สินคา' ที่ทําใหหมูบานนั้นแตกตางจาก
หมูบานอื่นๆ ในเชิงเอกลักษณที่เห็นไดชัดหรือเปนเชิงบริการ ที่สําคัญที่สุดคือเชิงวัฒนธรรม พยายามใหทุกหมูบานคนหาวัฒนธรรมที่เปน
ความภาคภูมิใจของทั้งทองถิ่นนํามาเปนจุดขาย สงเสริมใหตางชาติเขามาทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ ในการใชมิติทางวัฒนธรรมแหงชาติ ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจการกระจายรายได และสงเสริมศักดิ์ศรี
ของชุมชนทองถิ่น 3) ยุทธศาสตรของการนําเม็ดเงินไปใชในแตละหมูบาน ถึงแมจะกําหนดกลุมเปาหมายเปนรายกลุม กลุมครัวเรือนยาก
จน รายบุคคล และกลุมที่นําเงินไปใชทํากิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน และเสนอแนะใหนําไปใชกับกลุมที่พัฒนาพื้นที่ทํากินเพื่อสราง
งานใหตัวเองและหมูบานดวย 4) ยุทธศาสตรที่จําเปนที่จะทําใหนโยบายกองทุนหมูบานเปนผลดีคือ การสรางตลาดใหกับ 1 ผลิตภัณฑ 1
หมูบานซึ่งมีความแตกตางจากหมูบานอื่นๆ นาจะใชการระดมความคิดแบบรวมคิดจากกลุมผูคนในหมูบาน โดยการดําเนินการของสํานัก
งานจัดหางานของจังหวัด ของอําเภอที่ตองเปลี่ยนหรือเพิ่มปรัชญาการพัฒนาเปนนโยบายใหม แทนการสงแรงงานออกนอกประเทศ ใหหัน
มาเสริมสรางงานในหมูบานในประเทศกับการคนหา 1 ผลิตภัณฑ 1 หมูบานและการ 'สงออกวัฒนธรรมไทย' เพื่อดึงนักทองเที่ยว ซึ่งสํานัก
งานจัดหางานของจังหวัดรวมกับกํานัน ผูใหญบานและองคการบริหารสวนตําบลในความรับผิดชอบของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) ตัวแทนจากกลุมกิจกรรมดานอาชีพ กลุมครัวเรือนยากจนที่คัดสรรและกลุมที่จะสรางกิจกรรมที่เปนสาธารณูปโภค รวมกับตัวแทน
ของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รวมตัวกันเปนคณะกรรมการแกไขปญหาความยากจนในระดับตําบล หมูบาน ซึ่งมีหนาที่จะตองสรางงาน
ในรูปงานรูปผลิตภัณฑหรือรูปบริการหรือในเชิงมิติทางวัฒนธรรม เพื่อใหไดความเปนรากแกวของความคิดในการใชนโยบายกองทุนดัง
กลาวจากชุมชนจริงๆ และ 5) โครงการนํารองควรเปนยุทธศาสตรทางการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยพิจารณาจากหมูบานที่มี
ความเปนไปไดและสามารถสรางความสําเร็จใหกับนโยบายกองทุนหมูบานเดนชัด เพื่อใหเปน 'หมูบานตัวอยาง' และควรแบงสัดสวนใหสอด
คลองกับความมั่นคงแหงชาติทั้งในหมูบานพื้นที่ชายแดน หมูบานที่มีความออนไหวตอการสรางความไมมั่นคงของชาติทั้งปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจ และหมูบานที่มีศักยภาพในการทําเศรษฐกิจพอเพียง (ผูจัดการ 020344)
-กองทุนไมควรเปนสวนราชการ
นายณรงคเลิศ สุรพล ส.ส.ขอนแกน พรรคกิจสังคม ไดอภิปรายถึงแนวคิดเรื่องกองทุนหมูบาน เปรียบเทียบกับของพรรคกิจสังคม
ที่จะใชระบบคุณธรรมกับกองทุน ไมใชใชโทษคดีอาญามาบังคับ รัฐบาลจะตองสรางแนวคิดใหประชาชนทราบวา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมจะเปนอยางไร ทั้งนี้ จากนโยบายดังกลาวเห็นวา รัฐบาลตองการที่จะคงกองทุนนี้ใหเปนสวนราชการ ผิดกับแนวคิดของพรรคกิจ
สังคมที่ตองการใหเปนองคกรอิสระ มีฐานะเปนนิติบุคคล ไมใชมาอยูภายใตการควบคุมของขาราชการ เพราะจะกลายเปนการกระจายทุน
ไมใชการกระจายอํานาจการบริหาร หากรัฐบาลไมเขาใจในแนวคิดกองทุนหมูบานอยางแทจริง จะทําใหความลมเหลวที่เกิดขึ้นใน ธ.ก.ส.
กลับมาสูกองทุนหมูบานได อยางไรก็ตาม พรรคกิจสังคมเต็มใจสงมอบนโยบายนี้ใหพรรคไทยรักไทย โดยคาดหวังวานายกรัฐมนตรีจะ
สามารถนําพาประชาชนไปสูทางรอดได แตหากทําไมไดจะเสียใจเปนอยางยิ่ง (กรุงเทพธุรกิจ 270244)
-ควรพิจารณาความเหมาะสมเชิงพาณิชยดวย
นายกร ทัพพะรังสี หัวหนาพรรคชาติพัฒนา กลาววา นโยบายการตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท นั้น รัฐ
บาลตองการใหชุมชนสรางผลิตภัณฑเพื่อใหมีรายได แตยังไมมีหลักเกณฑที่แนชัด ทุกหมูบานจะไดรับเงินเทากันหรือไม เพราะหมูบานหนึ่ง
อาจมี 50 ครัวเรือน ขณะที่หมูบานหนึ่งมี 600 ครัวเรือน จะไดรับเงินเทากันหรือไม เพราะถาชุมชนเล็กเกินไปการสรางงานอาจทําไมได ซึ่ง
การสรางรายได มีสิ่งที่ตองนํามาพิจารณา คือ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชยดวย และมองวา ปจจุบันคนไทยมีวินัยตํ่าอยูแลว จึงไมอยากให
นโยบายพักหนี้เกษตรกรมาทําใหวินัยของคนไทยตํ่าลงไปมากกวานี้ ซึ่งตนอยากเรียกรองใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับนโยบายเรื่องนี้ ชี้แจงราย
ละเอียดใหชัดเจนดวย (กรุงเทพธุรกิจ 270244)
-ระวังกองทุนจะเจอปญหาเบี้ยวหนี้
นายเกษม รุงธนะเกียรติ ส.ว.จังหวัดสุรินทร กลาวตําหนินโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปของรัฐบาลวา จะกอใหเกิดปญหาใหญกับ
สังคมและประเทศ เห็นไดจากขณะนี้สังคมชนบทที่ไมเคยมีความคิดเบี้ยวหนี้ กลับเกิดการเบี้ยวหนี้แลว ที่รัฐบาลชุดที่แลวแกปญหา
เศรษฐกิจไมได ก็เพราะเกิดการเบี้ยวหนี้เกิดขึ้นในสังคม กลายเปนลัทธิเอาอยาง และทําใหแนวคิดสังคมเปลี่ยนไป
"รัฐบาลใชคํางายๆ หาเสียง เพื่อหวังชนะการเลือกตั้ง แตคําพูดงายๆ นั้น ทําใหกลายเปนปญหา ทําไมรัฐบาลไมใช พ.ร.บ.กองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สิ่งที่จะตามมา คือ ความลมเหลวในนโยบายอื่นๆ เชน นโยบายกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท เพราะขณะที่เกิด
วัฒนธรรมการเบี้ยวหนี้ แตรัฐบาลจะนําเงินไปใหถึงหมูบานละ 1 ลานบาท แลวจะไดเงินคืนหรือ ผลที่ตามมา ก็คือ กองทุนจะมีปญหา" และ
ยังชี้วา วันที่กฎหมายกองทุนหมูบานเขาสภา คงตองคุยกันมาก โดยเห็นวา ควรมีการกําหนดโทษอาญาสําหรับผูที่ไมชําระหนี้ มิฉะนั้นจะ
เกิดความเสียหาย รวมถึงนโยบายธนาคารเอสเอ็มอี (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 270244)
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-การจัดตั้งธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหกับประชาชนที่มีรายไดนอย
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม. กลาวถึงนโยบายจัดตั้งธนาคารประชาชน วา รมต.คลังบอกวาอาจใหธนาคารออมสินปลอยกูคน
จน ตรงนี้จะมีปญหา ทั้งนี้ขอเสนอแนะวา รัฐบาลควรจะรวบรวมกลุมออมทรัพย หรือสหกรณออมทรัพย เปนเครือขายเชื่อมโยงเชื่อวา จะ
เสริมสรางใหชาวบานพัฒนาเปนธนาคารได (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280244)
นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เผยถึงการเตรียมใหธนาคารออมสินเปนธนาคารประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล วาธนาคารออมสินไดศึกษาความเปนไปไดเสร็จแลว โดยหลักการธนาคารออมสินจะปลอยสินเชื่อใหแกประชาชนที่ประกอบ
ธุรกิจรายยอยวงเงินไมเกิน 10,000-20,000 บาทตอราย โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันหรือใชบุคคลคํ้าประกัน เพื่อใหประชาชนที่ตองการขอ
สินเชื่อจากธนาคารไดงายขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะตองใหเงินสนับสนุนเปนวงเงิน 20,000 ลานบาท ในระยะแรกเพื่อนําเงินสวนนี้ปลอยสินเชื่อให
แกผูประกอบการรายยอย
สําหรับการใหบริการนั้น ธนาคารจะแยกเคานเตอรและบัญชีของลูกคาที่ขอวงเงินกูจากธนาคารในสวนที่เปนธนาคาร ประชาชน
โดยไมนับรวมเขาบัญชีของธนาคาร เพราะธนาคารไมไดสมทบเงินปลอยกูหรือใชเงินจากธนาคารในการใหสินเชื่อ เนื่องจากการปลอยสิน
เชื่อในรูปแบบที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันมีความเสี่ยงสูง ผูกูจะไมรูสึกในคาของเงิน เพราะสามารถกูไดงาย ซึ่งจะนําไปสูการชักดาบได (ไทย
รัฐ 270244)
3.3.3 การอภิปรายตอบโตเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจระหวางอดีต รมต.คลัง และ รมต.คลังคนปจจุบัน
-สาระสําคัญในคําอภิปรายของนายธารินทร นิมมานเหมินท
นายธารินทร นิมมานเหมินท ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปตย และอดีตรมต.คลัง ไดตั้งขอสังเกตตอนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
บาลใน 4 ประเด็นคือ
1. นโยบายเรงดวนทั้ง 9 นโยบาย ซึ่งคอนขางชัดเจนวาเปนสิ่งที่ตองใชเงินจํานวนมากมาย แตรัฐบาลยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง
แหลงเงินทุน เชน แผนกูเงินที่ถูกตองกับหลักการรักษาวินัยการคลังแผนดิน แตมีความชัดเจนคือเมื่อนโยบายเรงดวนไดเริ่มนําไปสูการปฏิบัติ
แลว ภาระการเงินของรัฐบาลจะมีสูงมากขึ้น ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ทุกคนเปนหวงหนี้สาธารณะที่ปจจุบันอยูในสัดสวนที่สูงอยูแลวคือ 55%
ของมูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
"คําถามจึงมีอยูวา เมื่อเปนนโยบายที่ตองใชเงินจํานวนมาก แตเมื่อไมมีเงิน ทายที่สุดก็ตองกูเขามา แตฐานะการคลังจะมีปญหา
หรือไม เนื่องจากการกอปญหาตอฐานะการคลังจะทําใหเกิดปญหาอยางยิ่งตอประเทศ" อดีตรมต.คลัง ตั้งคําถาม
นายธารินทร ยังอภิปรายถึงเปาหมายเพดานสูงสุดในการกอหนี้สาธารณะควรอยูในสัดสวนเทาใด จากการที่รัฐบาลตองใชเงิน
จํานวนมากมายเพื่อทํานโยบายใหเปนจริง โดยระบุวาเศรษฐกิจป 2544 ยังมีเงื่อนไขไมนอยที่ตองเรงรัดการกระตุนการฟนตัวเพื่อไมให
เศรษฐกิจตกตํ่าหรือเติบโตนอยจนเกินไป มีความเปนหวงถึงอุปสงคจากปจจัยภายนอกซึ่งทําใหภาคสงออกชะลอตัวลง ดังนั้น หัวใจสําคัญ
ของการกระตุนเศรษฐกิจ และรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะอยูที่ความมั่นใจของนักลงทุน และการสรางงานเพื่อสนับสนุนให
เศรษฐกิจไทยเติบโตตอเนื่อง
"ผมอยากจะฝากเรียนถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังวา ทานไดไครครวญอยางแทจริงแลวหรือไมวา นโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลจะมีสวนในการกระตุนเศรษฐกิจไดจริง" นายธารินทร กลาว
2. นโยบายที่ใหความสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความระมัดระวังตอการรักษาเสถียรภาพของการดําเนินนโยบาย
การเงิน ซึ่งยังมีคําถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลในประเด็นความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ รายละเอียดของการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาล ไมไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญตอการดําเนินนโยบายการเงินของธปท.เพื่อรักษาเปาหมายอัตราเงินเฟอ นอก
จากนี้ รัฐบาลยังระบุถึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอยูในระดับที่แทบจะไมไดใหความสําคัญตอแหลงตลาด จนทําใหเกิดความวิตกกังวล
กันวา อาจจะมีการแทรกแซงการทํางานของธปท.
3. การแถลงนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลเปนการมุงใหเห็นแตผลดี แตใหความสําคัญในระดับตํ่าตอผลกระทบที่อาจติดตามมา
เชน นโยบายพักชําระหนี้เกษตรกร 3 ป โดยรัฐบาลจะเปนผูจายดอกเบี้ยใหแทน แตไมไดตระหนักถึงความออนแอและการดอยความ
สามารถในการทําหนาที่ใหสินเชื่อในอนาคตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
4. การตกหลนในการกําหนดนโยบายสงเสริมใหเกิดธุรกิจแขงขันเสรีภายในประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และเพื่อกอให
เกิดประโยชนแกผูอุปโภคและบริโภคภายใน และประเด็นที่ตกหลนเปนพิเศษคือ รัฐบาลไมไดบรรจุไวเปนนโยบายการบริหารประเทศวา จะมี
แผนการตัดตอนการผูกขาดดานธุรกิจเชนไร
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"มีการวิพากษวิจารณโครงการของรัฐบาลจากนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ แมกระทั่งการมีขอสรุปถึงการวิจารณในเวที
สัมมนา หรือการใหความเห็นตอสื่อมวลชนก็ตาม ดังนั้น หากจะใชโอกาสในการชี้แจงตอนนี้ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง" นายธารินทร กลาว
นอกจากนี้ อดีตรมต.คลัง ยังไดใหความเห็นตอกรอบการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยกลาง (NAMC) วา แมจะยังมีรายละเอียดที่
ตองพิจารณากันอีกมาก กอนที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงก็ตาม แตจําเปนตองถามหาความชัดเจนในประเด็นวัตถุประสงคที่แทจริง
ในการจัด ตั้ง NAMC จากรัฐบาล เนื่องจากยังไมมีความชัดเจนมากนักวา รัฐบาลจะมีวัตถุประสงคเพื่อให NAMC เอื้อประโยชนตอระบบ
สถาบันการเงินโดยรวม ดวยหวังจะใหธนาคารพาณิชยกลับมาปลอยกูใหแกภาคธุรกิจตอไป หรือตองการใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุง
โครงสรางหนี้
โดยเขาตอกยํ้าวา การแยกหนี้เอกชนมาเปนหนี้รัฐ เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเจาหนี้ แตดวยตัวมันเองแลวจะไมสามารถทําให
เกิดการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได และที่ขาดความชัดเจนอยูอีกมากเห็นจะเปนแนวทางปฏิบัติและวิธีการบริหารของ NAMC ที่ยังตองมีราย
ละเอียดมาพูดกันอีกมาก
นายธารินทร ยังกลาวตบทายดวยวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดติดตออยาง
เปนทางการกับกรมสรรพากร และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาของ
รมต.ในรัฐบาลชุดนี้แลว ดังนั้น เขาจึงหวังเปนอยางยิ่งวา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง จะปฏิบัติหนาที่อยางสอดคลองตามกฎหมาย
และตรงไปตรงมาโดยไมเลือกปฏิบัติ (ผูจัดการ 270244)
-การตอบโตและตอบคําถามตอหนาที่ประชุมรัฐสภาของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง
กราบขอบพระคุณทานที่เคารพ กระผม สมคิด จาตุศรีพิทักษ กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่ไดใหคําแนะนํา
กับการวิจารณ และสิ่งที่ผมจะนําไปประกอบการพิจารณาในทางนโยบาย
ผมจะใชเวลาชวงนี้ ตอบคําถามบางสวน อีกบางสวนจะเก็บไว ในชวงตอนตอไปนะครับ
คําถามแรกที่ผมจะขอตอบ คือคําถามของทานรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีคลังเรื่องเกี่ยวกับ ป.ป.ช. ผมอยากจะเรียนอยางนี้ครับ ใน
เรื่องนี้ ทุกอยางจะตองเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม จะไมมีการแทรกแซงแตประการใด และจะไมใชเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ แตจะเกิด
ขึ้นในทุกกรณีที่เขาสูกระบวนการของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังเปนกระทรวงที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นผมในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง จะไมใหมีสิ่งใดที่ไมถูกตอง ยิ่งไปกวานั้น ผมมีความเชื่อมั่นใน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนทั่วประเทศ รับประกันไดวา ทานคงจะไมขอใหผมกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
ในคําถามที่สองที่ผมจะใครขอตอบคําถามของ ทานกอรปศักดิ์ สภาวสุ ซึ่งทานบอกวาทานอาจจะไมสุภาพนัก ผมฟงแลว ผมเขา
ใจวาทานมีความสุภาพมาก กับเรื่องของตลาดทุน เราทุกคนทราบดีวา ตลาดทุนประเทศไทยนั้น ขณะนี้มีปญหา ปญหาเพราะวาโครงสราง
ธุรกิจที่อยูในตลาดทุนนั้นเปราะบาง ไมสามารถสะทอนการเปนตลาดทุนที่ดีได ในการที่ธุรกิจดีๆ จะเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเพื่อนําไปประกอบกิจการ เหตุผลหนึ่งในนั้นก็คือวา ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกับธุรกิจใดๆ ที่ไมได
อยูในตลาดหลักทรัพยนั้น มีความเหลื่อมลํ้ากันในขณะนี้ การที่อยูในตลาดหลักทรัพย ตองมีการเปดเผยขอมูล ทุกๆ สิ่งมีกฎระเบียบเต็มไป
หมด ในขณะที่กิจการที่อยูนอกตลาด หลักทรัพยไมตองทําสิ่งใดเลย ความไดเปรียบเสียเปรียบตรงนี้ ยิ่งประกอบกับภาวการณทางเศรษฐกิจ
ที่ไมเอื้ออํานวย ก็ยิ่งสงผลใหกิจการตางๆ นั้น ทยอยกันตองการออกจากตลาดหลักทรัพยไป เพราะฉะนั้นพวกเราไมสามารถระดมกิจการที่ดี
มีประโยชน ที่มีความแข็งแกรงเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตลาดหลักทรัพยที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็จะกลาย
เปนกลไกที่ไรประโยชน และถูกใชไปในทางที่ผิดเชนที่ผานมาในอดีต ฉะนั้นนโยบายเรื่องของการลดภาษีกิจการที่เขามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยนั้น ผมไดสั่งการใหอธิบดีกรมสรรพากรศึกษาโดยละเอียด กอนที่จะนําไปปฏิบัติวา ถาหากวาผมนํานโยบายนี้มาปฏิบัติ รายได
จากภาษีอากรนั้น หายไปเทาไหร แลวถานําไปปฏิบัติแลว ในระยะเวลาขางหนาจะสามารถนําบริษัทดีๆ นั้นมาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยนั้นไดมากนอยเพียงใด ฐานภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีมากกวาที่สูญเสียไปแลวเทาไหร อันนี้เปนสิ่งที่ผมไดกําชับทานอธิบดี ศุภรัตน
(ควัฒนกุล) หาขอมูลแลวสงใหผมโดยเรงดวน นโยบายที่ออกไปโดยกระทรวงการคลัง รับประกันไดวาจะไมมุงเนน โดยเฉพาะกิจการใดกิจ
การหนึ่ง ไมเฉพาะในกรณีของเอไอเอส ในการดําเนินนโยบายของประเทศนั้น เราจะยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง อันนั้นสําคัญมาก
เมื่อเชานี้ผมฟงการอภิปรายมาโดยตลอด มีหลายทานติดใจคําวา “คิดใหม ทําใหม” จริงๆ แลว ม็อตโตนี้ ทางรัฐบาลคิดขึ้นมา
แตคนที่จะสามารถคิดใหม ทําใหมไดนั้น ตองสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสียใหมกอน ถึงจะคิดใหม ทําใหมได
ในคําถามขอที่สาม เปนเรื่องของความกังวลถึงภาระหนี้สาธารณะ อันนั้นตองขอขอบพระคุณทุกทานที่เปนหวง ทางเราก็เปนหวง
แตผมอยากจะกราบเรียนวา ณ ครานี้ ประเทศของเราไมคอยมีทางเลือกเหลือเทาไรนัก ในเมื่ออุปสงครวมของประเทศกําลังลดนอยถอยลง
การบริโภคของประชาชนถดถอย การลงทุนของภาคเอกชนถดถอย การสงออกมีแนวโนมสอแววชะลอตัว สิ่งเหลานี้ทุกทานคงทราบดีอยูแลว
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ฉะนั้นเหลือสิ่งเดียวเทานั้นเองที่จะมากระตุนเศรษฐกิจไดก็คือการใชจายของรัฐบาล ขอสําคัญอยูที่วา การใชจายของรัฐบาลนั้นจะตอง
สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดจริง มีเปาหมาย และจะไมกอใหเกิดภาระหนี้สาธารณะจนเปนภัยตอประเทศชาติ ตอนนี้ผมอยากจะกราบเรียน
วา ขออยาไดกังวล ทางรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบเพียงพอ ในขั้นแรก กระผมไดสั่งการไปแลววาใหมีการทบทวนภาระงบประมาณในปนี้
และในลําดับถัดตอไปจากนี้ รัฐมนตรีชวยของผมก็จะคอยมากลาวถึงตอไปวา ในแตละโครงการนั้นเรามีแนวนโยบายในการหาเงินมาอยาง
ไร เมื่อฟงการอภิปรายจบหมดแลว ทานก็จะทราบไดวา ภาระหนี้สาธารณะนั้นจะมีไมมาก เราจะพยายามทําในสิ่งอื่นกอน การกอหนี้นั้นคือ
สิ่งสุดทายที่เราจะทํา หรือในทางการคลังที่ทานนายกฯ ชวน หลีกภัย กลาวถึงเมื่อเชานี้ กระผมมีความเคารพนับถือทานมาแตอดีต และใน
ขณะนี้ก็ยังมีความเคารพอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง ผมขอยืนยันวา คําวาวินัยการคลังนั้น คือการที่เรารูจักจัดหาและใชจายเงินของแผนดิน
อยางมีเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และอยางมีความรับผิดชอบ แตวินัยการคลังไมใชเปนการกอดเงินไวเฉยๆ ในภาวะที่ประเทศมี
ปญหา และการกระตุนเศรษฐกิจมีความจําเปนอยางยิ่งยวด ถาหากวินัยทางการคลังมีไปในลักษณะอยางนั้น สิ่งนั้นไมใชวินัยทางการคลัง
ในทัศนะของผม เพราะนั่นคือการทําใหประเทศจมดิ่งในหุบเหวของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ยิ่งนานไปจะยิ่งลําบากจนยากตอการ
เยียวยา
คําถามตอไป ในเรื่องของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้วา นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เปนเพียง
นโยบายหนึ่ง ในหลายๆ นโยบายเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง รัฐบาลไมมีเจตนาจะเขาไปแทรกแซงแตอยางใด นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น อยูในการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เพราะฉะนั้นนโยบายของประเทศไทยก็คือวา จะตองสนับสนุนให ธปท.
กํากับดูแลนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน โดยประสมประสานกับนโยบายอื่นๆ ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อใหยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศนั้นเปนไปได ตามเปาหมาย และสามารถฉุดประเทศไทยใหพนจากวิกฤติการณเศรษฐกิจใหได
อันดับถัดไป เปนเรื่องที่คอนขางสําคัญ เรื่องเอเอ็มซี ผมอยากจะกราบเรียนยํ้าในที่นี้เผื่อวาบางทานอาจจะลืมเลือนไปแลว เอ็นพี
แอลหรือหนี้ดอยคุณภาพของทั้งระบบในประเทศนี้ 1 ลานลานถึง 2 ลานลานบาท หนี้ดอยคุณภาพกอนนี้ มีมากเหลือเกิน และสอวี่แวววา
อาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตขางหนา เพราะเศรษฐกิจนั้นสอวี่แวววาจะชะลอตัว เอ็นพีแอลที่เราไมสามารถแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จ ที่ผานมานั้น
มีผลทําให สถาบันการเงินในขณะนี้ ทุกทานทราบดี เพราะทุกทานหลายคนนั้นอยูในวงการธุรกิจ ระบบการเงินของประเทศยังเปนอัมพาต
ธนาคารไมกลาปลอยกู เพราะเกรงวาหนี้เสียมันจะเกิดตามมา ระบบเครดิตของประเทศขณะนี้มันหายไปแลว การคาแทบจะตองทําดวยเงิน
สด ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่อยูในกลุมเอ็นพีแอล หลายๆ กลุมบริษัทยังสามารถดําเนินกิจการได แตทุกสิ่งนั้นติดขัดไปหมด เพราะ
การที่อยูในกรุปของเอ็นพีแอล ทําใหไมสามารถสะสางได ถาภาคธุรกิจออนแออยางนี้ การวางงานยอมยากที่จะหลีกเลี่ยง
กับดักสภาพคลองที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ มิใชเรื่องใหมเลย เปนเรื่องที่คางมา 2-3 ปแลว การที่กลไกสถาบันการเงินนั้น ไมสามารถ
ประกอบการไดตามปกติ ทําใหเงินฝากนั้นทวมแบงก อัตราดอกเบี้ยถดถอยลงอยางไมเคยปรากฏมากอน ใครกระทบครับ ประชาชนที่มีเงิน
ออมถูกผลกระทบ ถาคนเรามีเงินออมนอยลง ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยก็ยิ่งทําใหภาวะอุปสงคของประเทศลดตํ่าลงไป เพราะฉะนั้น
ปญหาเอ็นพีแอล จึงเปนปญหาใหญที่เปนปญหาของประเทศ ไมใชปญหาของสถาบันการเงินแตอยางใด หากเราไมสามารถแกไขเยียวยา
ไดทันทวงที เราจะยากแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศได
ผานมาแลว 3 ป กาลเวลาไดพิสูจนแลววา แนวทางเดิมนั้น ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ผมไมไดกลาววา ไมดี แตผมกลาววา ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ นโยบายที่ผานมาในอดีตก็ไมสามารถแสดงใหเห็นวา ทําอะไรไดเลย ผมไดเห็นทานอดีต รมต.คลัง ใหสัมภาษณใน
หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง บอกวานโยบายเอเอ็มซีแหงชาติเปนการอุมคนรวย ทานไดใชนโยบายเดิมในอดีตเขาไปยึดแบงก ลางผูบริหารเดิม
เปลี่ยนผูถือหุน มีสิ่งใดที่ชวยอะไรไดบางหรือไม นอกจากการที่ทําใหปญหาหนี้สาธารณะ ปญหาความเสียหายของกองทุนฟนฟูฯมาถึงระดับ
หลายแสนลาน กับดักสภาพคลองก็ยังเปนอยูอยางเดิม ถาหากวาพวกเราคิดวาสิ่งเหลานี้คือ สิ่งที่มีประสิทธิภาพในการแกไขเอ็นพีแอล นั่น
คือความคิดอีกดาน แตในความคิดของผมนั้น สิ่งเหลานี้ไมสามารถดําเนินตอไปได
สิ่งที่ผมพยายามที่จะผลักดันก็คือวา จะทําอยางไรที่จะสามารถนําสินทรัพยดอยคุณภาพมาอยูรวมกันใหมาก เพื่อเนนในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ อยางฉับพลันทันที ทําอยางไรที่จะทําใหการปรับโครงสรางหนี้ สามารถกระทําไปพรอมๆ กันกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ
อันนั้นสําคัญเปนอยางยิ่ง ดวยวิธีการดังกลาวนี้ จะทําใหเราหาวิธีที่จะสามารถจัดการแกไขหนี้เสียอยางเบ็ดเสร็จได ฉะนั้นเราจึงไดมีการจัด
ประชุมที่หัวหิน เมื่อตอนปลายสัปดาหที่ผานมา จริงๆ แลวผมอยากใหพวกเราทุกคนมีสวนไดเห็นในวันนั้นเสียเหลือเกิน เพราะนั่นเปนครั้ง
แรกในหลายๆ ปที่ผานมา ที่มีการประชุมรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน รวมกันระหวางกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และ
ผูที่เกี่ยวของรูเรื่องดีในเรื่องของหนี้เอ็นพีแอล ทําไมตองระดมความคิด ไมใชวาแบงกชาติไมใชไอเดีย ไมมีความคิด หรือกระทรวงการคลังไม
มีความคิด แตนี่เปนปญหาใหญของประเทศ เราตองการสรางความมั่นใจวา ทางออกที่ออกมานั้นตองเปนทางออกที่ดีที่สุด ที่ทุกฝายได
ประโยชน ไมใชฝายใดฝายหนึ่งเสียประโยชน
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ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวแลววา ถึงเวลาที่ทุกคนตองทานยาขมคนละเม็ด ไดบางเสียบางเพื่อใหปญหาทุกอยางเสร็จสิ้นหมด
จดออกไป เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคในการที่จะตั้งองคกรกลางในการบริหารหนี้เสียนั้นชัดเจน ไมใชเปนเพียงแคการโยกหนี้กอนหนึ่ง ออกไป
อีกกอนหนึ่ง นั่นคือวิธีการแตงบัญชี ไมไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจแตอยางใด ยิ่งนานวันกิจการที่อยูในเอ็นพีแอล ก็คอยๆ ตายจากไป ทั้งที่
บางกลุม บางกอนยังสามารถดูแลตอไปได การประชุมในวันนี้ไดผลดีมาก เพราะวาทุกฝายเก็บความรูสึกในใจมานานแลว เราไดขอสรุปบาง
ประการ และไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อไปทํางานในรายละเอียดใน 2-3 สัปดาห
ทานอาจารยทนง พิทยะ อดีต รมต.คลัง ซึ่งผมไดแตงตั้งใหทานเปนประธานคณะกรรมการชุดนี้ จะตองนําเอารายละเอียดที่
เหมาะสม ในเรื่องของเทอมและเงื่อนไข ในการไดมาซึ่งสินทรัพยตางๆ เหลานี้ ในเรื่องของโครงสราง กระบวนการจัดระบบ และการจัดการที่
ถูกตอง จะตองออกมาในเรื่องของอํานาจพิเศษ ที่เนชั่นแนล เอเอ็มซีควรจะมี เพื่อวาสิ่งเหลานี้จะไดรวบรวมมาดู และถาเปนไปได ผมอยาก
จะใหมีการประชาพิจารณ เพื่อใหแนใจวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ถูกตอง อยากใหทุกทานในที่นี้ไดมีโอกาสรวมดวย เพราะนี่คือปญหาใหญของ
ประเทศ เราอยูกับปญหานี้ มา 3 ปแลว จะปลอยใหคางตอไปไมได สิ่งที่ผานมามิใชความผิดของคนใดคนหนึ่ง ผมเชื่อวาทุกคนพยายามทํา
ตามหนาที่อยางดีที่สุดแลว
เพราะฉะนั้นจากนี้เปนตนไป ผมอยากจะเรียนวาเราอยากจะทําในสิ่งเหลานี้ใหดีที่สุด พยายามนําสิ่งเหลานี้มาเสนอใหทุกทานได
ทราบ เพื่อวาเราทุกคนนั้นจะไดมีโอกาสแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จจริงๆ เพราะในขณะนี้ตางประเทศก็อยากจะรูวาเราจะเดินทางไหนกันแน ถา
พวกเรากันเองไมมารวมใจกันเอง แลวจะใหตางประเทศนั้นมามั่นใจในตัวเราไดอยางไร
ทานประธานที่เคารพ ในขณะนี้ผมขอจบการพูดเทานี้กอนครับ (ไทยโพสต 270244)

4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินและตลาดทุน
4.1.1 วิสัยทัศนดานตลาดเงินและตลาดทุนของรมต. คลังคนใหม
นิตยา สดวัฒนา แหงกรุงเทพธุรกิจ กลาวถึงเรื่องนี้ในบทความ "แผนพัฒนาตลาดทุนในวิสัยทัศน ดร.สมคิด" (กรุงเทพธุรกิจ
190244) วา "ดร.สมคิด มั่นใจวาแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะเปนแรงขับเคลื่อนหลักในการผลัก
ดันใหมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม" ทั้งนี้โดยจะมีการนํารัฐวิสาหกิจที่ดีมารวมกันแลวแบงเปนหมวดหมู จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัท
โฮลดิ้งหรือบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติ ที่มีรัฐเปนผูถือหุนใหญแลวนําหุนออกกระจาย เพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
บทความกลาวตอไปวา นอกเหนือจากแนวคิดใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนพลังหลัก ขับเคลื่อนตลาดทุนแลว ดร.สมคิดยังเห็น
วาการพัฒนาตลาดทุนที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการก็คือ ตองมีการวางเปาหมายที่ชัดเจน นั่นก็คือ สัดสวนของอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยจะตองสะทอนเปาหมายของประเทศ ไมใชสะทอนขนาดของอุตสาหกรรมนั้นๆ ตอ จีดีพี
บทความยังไดอางคํากลาวของ ดร.สมคิดที่วา "นักวิชาการ มักจะใหคําแนะนําวา ขนาดของตลาดหลักทรัพยตองสะทอนภาพ
รวมของประเทศ และสัดสวนของสินคาในตลาดหลักทรัพย ควรจะเปนสัดสวนเดียวกับสัดสวนของอุตสาหกรรมนั้นๆ ตอจีดีพีของประเทศ
แตเขา (ดร.สมคิด) กลับคิดวา เพื่อใหตลาดหลักทรัพยเปนกลไกในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง สินคาในตลาดหลักทรัพยจะตองสะทอน
ถึงทิศทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของเรา เขา (ดร.สมคิด) ยกตัวอยางวา หากเราตองการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตร หรืออุต
สาหกรรมที่ใชทรัพยากรในประเทศ ก็ตองพยายามคัดสรรบริษัทดีๆ ในกลุมอุตสาหกรรมเหลานั้นเขามาจดทะเบียนในตลาด เนื่องจากการทํา
เชนนี้จะทําใหตลาดหลักทรัพยเดินไปอยางมีเปาหมาย รวมถึงประเทศมีเปาหมายที่ชัดเจนดวยวา จะสนับสนุนอุตสาหกรรมใดเปนหลัก เพื่อ
ใหเปนกลไกในการทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนขึ้นมาได (กรุงเทพธุรกิจ 190244)
4.1.2 ตลาดหุนคึกคัก รับเรื่องการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ
รายงานความเคลื่อนไหวตลาดหุนวันที่ 27 ก.พ. แมดัชนีปรับตัวลดลง 2.91 จุด ปดที่ 321.33 จุด แตมูลคาซื้อขายสูง 13,532.68
ลานบาท หุนกลุมธนาคารพาณิชยและเงินทุนหลักทรัพยมีการซื้อขายรวมแลวคิดเปน 35.46% ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมด
นักวิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพยตางประเทศแหงหนึ่งกลาววา คนในวงการธุรกิจรูดีวา รัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนแนวทางในการแก
ปญหาเศรษฐกิจตางจากรัฐบาลเดิมชนิดเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ เลิกนโยบายกลไกตลาดแตไดเขาไปจัดการกับปญหาอยางจริงจัง
โดยวานนี้ (26 ก.พ.2544) นักลงทุนตางประเทศไดกลับเขามาซื้อสุทธิ 215.99 ลานบาท หลังจากที่เทขายออกมาอยางตอเนื่องตั้งแตตน
เดือนกุมภาพันธ ซึ่งถือวาเปนสัญญาณที่ดี และระบุวา สิ่งที่รัฐบาลทําอยูเปนความพยายามที่จะกระตุนใหเกิดความคึกคักในตลาดหุนทั้ง
ทางตรงและทางออม เพื่อสรางสภาพคลองใหกับตลาดหุน (ผูจัดการ 270244)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ฝายวิชาการของสมัชชาคนจน ยื่นขอเสนอแนะดานนโยบายตอรัฐบาลทักษิณ
รายงานขาวเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2544 กลาววาสมัชชาคนจนไดสรุปขอเสนอของสมัชชาเพื่อใหรัฐบาลทักษิณแกไข ประกอบดวย
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใชของรัฐอีกตอไปแลว แตเปนของประชาชนทุกๆคนที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนั้น นับแตนี้ตอ
ไปการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และแกไข
ปญหาความขัดแยงที่จะเกิดจากการแยงทรัพยากร
2. รัฐตองฟนฟูวิถีชีวิตและชุมชนของคนในชุมชนตางๆ ตลอดจนถึงทรัพยากรในทองถิ่นที่ถูกทําลายจากการกระทําพัฒนาของรัฐ
ในอดีต (เชน การกอสรางโครงการขนาดใหญ การใหสัมปทาน การใชทรัพยากรในทองถิ่น ฯลฯ) การฟนฟูจะตองคํานึงถึงความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยสิน การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพและทรัพยากรในทองถิ่น การฟนฟูตองคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการฟนฟูภูมิ
ปญญาชาวบาน วัฒนธรรมในชุมชน และความสัมพันธภายในชุมชนอยางยั่งยืน ในหลายเรื่องตองใชเงินทุนเปนปจจัยสําคัญในการฟนฟู ใน
หลายเรื่องตองใชปญญาและความรวมมือดวยทัศนคติแบบใหมจากฝายราชการ ชาวบาน และองคกรพัฒนาเอกชนโดยไมจําเปนตองใชเงิน
3. การสรางโครงการขนาดใหญ จะตองไดรับการประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางรอบดาน โปรงใส
และใชหนวยงานที่เปนกลางในการประเมิน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย และตองนําผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม มา
เปนตนทุนที่สําคัญในการกอสราง
4. ยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดหลักการมีสวนรวมของประชาชน (มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541) และปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยในการจัด
การทรัพยากรสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต เชน พ.ร.บ.ปาไม 2484 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2504 พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ 2507 พ.ร.บ.สง
เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใชนํ้า พ.ร.บ.การประมง 2490 กฎหมายการใหสัมปทานปาชายเลน
กฎหมายการใชเครื่องมือประมงฯ
5. คุมครองสิทธิของผูดอยโอกาส จัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
6. จัดตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาชุมชนแออัดระดับชาติ เพื่อเปนกลไกในการแกปญหาความยากจนในเมือง
7.ปรับเปลี่ยนนโยบายพัฒนาทางเกษตรที่เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อปอนอุตสาหกรรมเกษตร เปนการสงเสริมระบบเกษตร
กรรมยั่งยืน พึ่งตนเองได โดยการกระจายอํานาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากร การปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูประบบตลาดผลผลิตใหเอื้อตอ
เกษตรกรรายยอย สนับสนุนและอนุรักษพันธุพืชทองถิ่น และกําหนดมาตรการการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร
อนึ่ง สมัชชาคนจน เปนกลุมชาวบานที่มีปญหาตางๆ 7 กลุม ที่ตองการผลักดันใหรัฐบาลแกไข ประกอบดวย กลุมปญหาเกษตร
กรรมทางเลือก กลุมปญหาผลกระทบจากการสรางเขื่อน กลุมปญหาปาไม กลุมปญหาที่ดิน กลุมปญหาประมงพื้นบาน กลุมปญหาผูปวย
และแรงงาน และกลุมปญหาสลัม (มติชน 280244)
1.1.2 ศูนยวิจัยกสิกรไทยเตือนภัยวางงานป' 44 พุงเปน 1.4 ลานคน
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณจํานวนคนไทยวางงานในป 2544 จะเพิ่มสูงขึ้นเปน 1.4 ลานคน จากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ภาคเกษตรวางงานมากที่สุดประมาณ 677,000 คน แตลดลงจากป 2543 รอยละ 0.3 และคิดเปนรอยละ 4.7 ของคนที่มีงานทําในภาค
เกษตรกรรม ปาไม และประมง อันดับที่สอง ภาคโรงงานอุตสาหกรรมมีคนวางงานประมาณ 240,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2543 รอยละ 13.9
และคิดเปนรอยละ 4.7 ของคนที่มีงานทําในภาคโรงงานอุตสาหกรรม อันดับที่สาม ภาคบริการไดแก สถาบันการเงินและประกันภัย มีคนตก
งานประมาณ 175,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2543 รอยละ 13 และคิดเปนรอยละ 3.8 ของคนในภาคบริการ อันดับที่สี่ ภาคพาณิชยกรรม การ
ขายสง ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร ในป 2544 มีคนตกงานประมาณ 166,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2543 รอยละ 19.8 และคิดเปนรอยละ
3.6 ของคนที่มีงานทําในภาคพาณิชยกรรม และอันดับที่หา ภาคการกอสรางในป 2544 มีคนตกงานประมาณ 96,000 คน เพิ่มขึ้นจากป
2543 รอยละ 16.2 และคิดเปนรอยละ 6.5 ของคนที่มีงานทําในภาคการกอสรางในป 2544 (ผูจัดการ 220244, กรุงเทพธุรกิจ 230244)
ศูนยวิจัยกสิกรไทยเสนอแนะใหรัฐบาลตองเรงกระตุนภาวะเศรษฐกิจใหขยายตัวเพิ่มขึ้น ดึงนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุน
มากขึ้น ใหสิทธิพิเศษจูงใจธุรกิจที่มีการจางแรงงานจํานวนมาก เรงแกปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย กําหนดเปาหมายอัตราคนวางงาน
ซึ่งไมควรจะสูงกวาอัตราการวางงานตามธรรมชาติ หรืออัตราการวางงานปกติโดยเฉลี่ย 10 ปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 2.26 (กรุงเทพ
ธุรกิจ 230244)
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1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็ก สตรีและคนพิการ
1.2.1 คนพิการยื่นหนังสือขอใหรัฐบาลใหมชวยเหลือ
นายชูศักดิ์ จันทยานนท ประธานสภาคนพิการทุกประเภทกลาววา ไดยื่นหนังสือถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเพื่อ
เรียกรองรัฐบาลใหชวยเหลือคนพิการ สําหรับการตั้งกองทุนการศึกษาและฝกอาชีพสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาสทางสภาฯเห็นดวย และ
จะประชุมกับคณะทํางานเพื่อยกราง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อใหรัฐบาลใชเปนแนวทาง โดยมีสาระสําคัญใหสอดคลองกับกองทุนคน
พิการที่เคยมี เชน กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนตน
นอกจากนี้ จะเสนอใหรัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระยะที่ 9 อยากใหปรับเปลี่ยนใหทันสมัยใน
เรื่องการเรงรัดออกกฎกระทรวงตามมาตรา 10 พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ระบุใหรัฐจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวย
เหลืออื่นใดให ซึ่งรัฐบาลที่แลวยกรางกฎกระทรวงไวแตหมดวาระกอน ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตองการใหรัฐบาลใหมแจงยืนยันวาจะให
ดําเนินการตอหรือไม ก็ขอใหรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ไปดวย เพราะเปนสิ่งที่คนพิการไดผลักดันมาเปนเวลา 2-3 ปแลว ถากฎกระทรวงนี้ไมออก
ปการศึกษา 2544 นี้คนพิการจะไมไดรับการบริการอะไรเลย
นายชูศักดิ์ กลาวดวยวา การจัดการศึกษาไมใชแคในโรงเรียน แตตองมีการจัดบริการชวยเหลือตั้งแตแรกพบความพิการ รวมทั้ง
การจัดการศึกษาอาจตองจัดในหลายลักษณะ เชน โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ การจัดการศึกษาของครอบครัวและชุมชน
ประเด็นเหลานี้ตองเขียนไวในกฎกระทรวงเชนกัน ซึ่งยังไมมีการดําเนินการเรื่องนี้เลย ขอใหรัฐบาลใหมทําใหดวย รวมทั้งขอใหตั้งคณะ
กรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ตามที่รัฐบาลชุดที่แลวทําไว อาจใชโครงสรางเดิมก็ไดคือ มีตัวแทนจากองคกรคนพิการทุกประเภท
พอแมผูปกครองมีสวนรวมดวย "อยากใหรัฐบาลชวยประกาศปนี้เปนปสงเสริมอาชีพคนพิการ เพราะจะสอดคลองกับเรื่องกองทุนหมูบาน
ของรัฐบาลที่อยากใหทุกหมูบานมีอาชีพในหมูบาน รัฐบาลก็จัดตั้งกองทุนเพื่อคนพิการดวย เพราะที่ผานมาคนพิการไมคอยมีอาชีพมากนัก
กลายเปนภาระสังคม ซึ่งรัฐบาลชุดกอนไดยกราง พ.ร.บ.สถาบันแรงงานคนพิการแหงชาติแลว ถารัฐบาลใหมประกาศ พ.ร.บ.นี้ก็จะเปนผล
สําเร็จมากขึ้นและเปนการสานตอนโยบายรัฐบาลชุดที่แลว"
นายชูศักดิ์กลาวอีกวา ที่ผานมาคนพิการทางสายตาที่ขายสลากกินแบงรัฐบาลจะพบปญหาโควตาสลากกินแบงกันมาก ทาง
สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยจึงเสนอใหมีตัวแทนของผูดอยโอกาสและคนพิการเขาไปเปนคณะกรรมการสลากฯดวย เพื่อใหสลาก
กระจายไปถึงคนพิการ เสนอใหมีการตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เปนตัวแทนของผูดอยโอกาส เชน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ส.ว.กทม.เขา
เปนกรรมการในกองทุนสลากฯเพื่อดูแลการจัดสรรและจัดระบบสลากใหคนพิการและผูดอยโอกาสทุกกลุม ประธานสภาคนพิการทุก
ประเภทแหงประเทศไทย กลาวในตอนทายวา แมวาในชวงหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พรรคไทยรักไทยจะมีนโยบายชวยเหลือคนพิการหลาย
ประเด็น แตตองดูจากนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมีการแถลงในวันที่ 26 ก.พ.วาจะใหความสําคัญกับคนพิการมากนอยแคไหน ถาเรื่องที่เคยเขียน
ไวในนโยบายพรรคยังปรากฏในนโยบายรัฐบาล ถือวาเปนการแสดงเจตนารมณที่ชัดแจงในเรื่องนี้มากขึ้น (ผูจัดการ 260244)

1.3 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.3.1 ผูนําเกษตรกรวิจารณนโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปของรัฐบาล
-ไมใชเรื่องใหม แนะรัฐบาลใหจัดตั้ง เอเอ็มซี ภาคการเกษตร
นายสไกร พิมพบึง เลขาธิการมูลนิธิเกษตรกรไทย กลาวถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกรเปนเวลา 3 ปของรัฐบาลวา ไมใชของใหม
เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติของการพักชําระหนี้อยูแลว 15 กรณี “หลายคน
เขาคาดหวังวารัฐบาลจะพักการชําระหนี้เดิมแลวสามารถกูในสัญญาใหมได ถาไมใหกูใหมก็ไมมีทุนจึงควรมีกระบวนการพัฒนาหนี้อยางถูก
ตองและเหมาะสม มีทางออกที่ดีใหแกเกษตรกรมากกวาการพักชําระหนี้ 3 ป ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนอะไร” นายสไกรกลาว และไดเสนอ
แนะวิธีการแกปญหาของเกษตรกรดวยวา รัฐบาลควรจัดตั้งสถาบันบริหารสินทรัพย(เอเอ็มซี)ภาคการเกษตรเชนเดียวกับเอเอ็มซีภาคสถาบัน
การเงิน ซึ่งปจจุบันมีแนวทางอยูแลวคือรางกฎหมายกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร หากรัฐบาลเรงออกกฎหมายฉบับนี้จะเปนประโยชน
อยางมากตอเกษตรกร
-ควรเปลี่ยนแนวคิดมาเนนการผลิตแบบพอเพียง
ทางดานนายคําเดื่อง ภาษี ประธานกลุมเกษตรกรธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนอีสาน ตําบลหัวฝาย กิ่งอําเภอแดนดง จังหวัดบุรีรัมย
กลาววา เปนนโยบายที่ไมไดมองถึงปญหาโดยรวม และตนเหตุของการสะสมปญหาที่ผานมาของเกษตรกร ที่ทําใหภาคการเกษตรเกิดภาวะ
ลมละลาย ไมสามารถชวยตัวเองได การพักหนี้ไวเพียง 3 ปจึงเปนการหยุดปญหาหนี้สินโดยที่ยังมีหนี้อยู รัฐบาลจึงควรมองถึงการแกปญหา
แบบยั่งยืนใหเกษตรพึ่งพาตนเองได โดยเปลี่ยนแนวคิดมาเนนการผลิตแบบพอเพียง มีเหลือก็ขายหรือแลกเปลี่ยนแบงปนกัน โดยอาศัยภูมิ
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ปญญาในทองถิ่นการการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งจะกอใหเกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เพราะหากเกษตรกร
ดําเนินการผลิตในสภาพนี้หนี้สินที่มีอยูก็สามารถชดใชไดหมด เนื่องจากจะไมมีการกูใหม
นายคําเดื่อง กลาววา จากการที่รัฐบาลกําหนดเงื่อนไขการพักชําระหนี้ 3 ป ทําใหสมาชิกของกลุมฯ ที่มีอยูประมาณ 200 ราย
และสมาชิกกลุมเครือขายอีกหลายแหง ไมคิดหวังพึ่งนโยบายดังกลาว ขณะนี้เกษตรกรจึงมุงการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวง
หาความรวมมือเพื่อชวยเหลือกันเองมากกวา
-เปนเหมือนดาบสองคม หากทุจริตจะทําใหเกิดความแตกแยก
นายประคอง มนตกระโทก ประธานศูนยชุมทางการเรียนรูตลอดชีวิตเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืน ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา กลาววา เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดในนโยบายพักหนี้ 3 ป เปนการหาทางออกมากกวาการชวยเหลืออยางจริงใจ แตที่
สําคัญคือนโยบายพักหนี้และกองทุนหมูบานเปนการชวยเหลือที่ผิด เพราะเปนนโยบายที่ยัดเยียดใหเกษตรกร โดยไมไดใหเกษตรกรแสดง
ความคิดเห็นหรือรวมหาแนวทาง นอกจากนี้ ยังเปนเหมือนดาบสองคม หากนํานโยบายมาใชแลวบริหารไมถูกตอง ไมมีความโปรงใส เกิด
การทุจริต ก็จะทําใหเกิดความแตกแยกและเกิดปญหาลุกลามไปได
“รัฐบาลไมไดใหความสนใจในรากเหงาของปญหาที่ภูมิปญญา วัฒนธรรมดั้งเดิมและสิ่งแวดลอมถูกดูดกลืน ความเปนเกษตรกร
ที่มีความภาคภูมิใจในการเปนผูผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศ เราไมเหลือความเปนผูประกอบเกษตรกรรม ที่มีวิถีวัฒนธรรมของตัวเอง
สามารถพึ่งตัวเองได เรากลายเปนเพียงลูกหนี้ในระบบการคา การที่ภาคเกษตรกรรมลมเหลวและพายแพ เปนเพราะถูกดึงเขาไปในกระแส
ทางธุรกิจการคา จึงตองมีปญหาหนี้สินอยูในปจจุบัน” นายประคองกลาว (อ.ส.ม.ท. 280244)
1.3.2 กลุมรากหญารวมพลังนับพัน คานคําสั่งผูวาฯหามผลิตเหลา
วันที่ 9 ก.พ. 2544 มีรายงานวา เมื่อเวลา 09.00 น.ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา กลุม
อนุรักษภาคเหนือตอนบนไดจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น โดยมีสมาชิกเขาประชุมกวา 1,500 คน ซึ่งในการประชุมใหญครั้งนี้ไดหารือ
ถึงการหาทางออกเกี่ยวกับการเปดผลิตเหลาโดยเสรี เพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีการกลาวถึง
ปญหาราคาพืชผลการเกษตร และสิ่งแวดลอมที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจชุมชนดวย
นายบุญศักดิ์ ชุมภู ประธานกลุมรักษภูมิปญญาภาคเหนือตอนบนเปดเผยวา การเรียกประชุมใหญครั้งนี้ก็เพื่อโตตอบนายพิพัฒน
วงศาโรจน ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ที่ไดออกหนังสือสั่งหามผลิตและจําหนายเหลาเสรี โดยกลาวหาวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย คําสั่ง
ของผูวาฯนี้ไดสรางความไมพอใจแกประชาชนเปนอยางมากเพราะนอกจากจะไมสงเสริมการผลิตและจําหนายเหลาอยางเสรีแลว ยังใหราย
ตางๆ นานา ทั้งๆที่การผลิตเหลาเสรีเปนการรักษาภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชนคนไทย หากจังหวัดไมเห็นดวยกับการผลิตเหลาเสรี
เพราะเกรงวาจะไมไดรับผลประโยชนจากนายทุน ก็ไมควรมายุงเกี่ยวกับกลุมอนุรักษ เนื่องจากไมไดทําความเดือดรอนใหใคร และยังเปน
การรักษาปาไม เพราะการผลิตเหลาเสรี นอกจากจะทําใหมีรายไดจุนเจือครอบครัวแลว ยังเปนการสงเสริมทางออมไมใหประชาชนตองเขา
ปาลักลอบตัดไมขาย อีกทั้งเหลาเสรีก็ยังมีราคาถูก หาซื้อบริโภคไดงาย และกลาวอีกวา ในชวงเดือนสิงหาคมนี้ ทางกลุมอนุรักษจะเดินทาง
เขากรุงเทพฯ เพื่อยื่นรายชื่อ 50,000 รายชื่อเสนอใหมีการแกไขกฎหมายสุราในอดีตที่มีนายทุนเปนผูผูกขาดมาเปนการคาโดยเสรีแทน และ
จะพิสูจนการทํางานของรัฐบาลใหม ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนวา จะทํางานรับใชประชาชน หรือเอาใจนายทุนเพียงบางกลุม
ดาน นายเพชร กันทะรังษี แกนนําชาวบานในพื้นที่กิ่งอําเภอภูซางกลาววา การผลิตเหลาเสรีเปนการสรางรายไดใหแกครอบครัว
และเปนการทําใหราคาขาวสารดีขึ้นดวย นอกจากนี้ สุราของนายทุนก็มีราคาแพงถึงขวดละ 60-70 บาท และเปนเพียงเหลาที่ผลิตจากกาก
ออยเทานั้น แตเหลาเสรีทํามาจากขาวยังใหประโยชนมากกวาสุราของนายทุน
นายติ๊บ อุตตะมะ แกนนําชาวบาน จ.เชียงรายกลาววา ทางกลุมอนุรักษไดมีนโยบายผลักดันและสรางเครือขายอยูตลอดเวลา
เนื่องจากตองการใหมีความเหนียวแนนมากขึ้น เพื่อจะตอสูกับระบบการผูกขาดของนายทุน ที่ไมเพียงแตเอาเปรียบประชาชนเทานั้น แตยัง
เอาเปรียบรัฐในการจายภาษีอีกดวย เพราะการสัมปทานไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว
การเคลื่อนไหวผลักดันใหรัฐเปดใหผลิตเหลาโดยเสรีนี้ มีกระแสตอเนื่องมาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุมเครือขายชุมชนใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นวา การเปดใหผลิตเหลาพื้นเมืองโดยเสรีจะเปนการสงเสริมและสืบทอดภูมิปญญาไทยสอด
คลองกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงใหชุมชนอยูรอดไดดวยการพึ่งลําแขงของตัวเอง แทนที่จะถูกบังคับใหตองซื้อเหลาขาวจากโรงงาน
ผูกขาดของนายทุนขนาดใหญ แมกฎหมายจะเปดใหผลิตไดโดยเสรี แตขอกําหนดของกฎหมายก็ยังปดกั้นภูมิปญญาชาวบานระดับลางที่
ขาดเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย จึงทําใหเครือขายชุมชนตางๆ ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อผลักดันใหรัฐเปดเสรีอยางแทจริง
(กรุงเทพธุรกิจ 100244)
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1.4 ความเคลื่อนไหวดานแรงงานตางดาว
1.4.1 จับตาพมาในชุมพรสงเงินกลับองคกรใน ปท. ชี้ปญหาลูกตางดาว สงผลกระทบไทยในอนาคต
นายอํานวย บัวเขียว นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จ.ชุมพร กลาวถึง ปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัดชุมพรวาใน
ขณะนี้มีมากจนนาวิตก และกําลังกลายเปนปญหาตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นของลูกตางดาวที่เกิดในเมืองไทย ซึ่งนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
อาจจะเปนปญหาตอเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ แมหากดูตัวเลขแรงงานตางดาวที่รัฐบาลอนุญาตใหกับจังหวัดชุมพร ซึ่งกําหนดไวประมาณ
7,000 คน แตในความเปนจริงแลว แรงงานตางดาวทั้งในลักษณะถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีไมนอยกวา 80,000 คน ซึ่งเปนปริมาณแรง
งานที่นาวิตกมาก สําหรับพื้นที่ซึ่งมีแรงงานตางดาวอยูมากนั้น เปนพื้นที่ที่ติดกับชายทะเล เพราะอาชีพประมงในปจจุบัน สวนใหญจะใชแรง
งานพมาเปนหลัก เนื่องจากแรงงานไทยปฏิเสธที่จะทํางานดานนี้ นอกจากนี้ ยังมีกลุมงานในสวนยางพารา และสวนปาลม รวมถึงบานของ
ขาราชการชั้นผูใหญและนักการเมือง ที่มีแรงงานพมาไวใชงานโดยผิดกฎหมาย
ที่นาเปนหวงในขณะนี้คือ ปญหาจากลูกของแรงงานตางดาวที่เกิดในประเทศไทย เพราะคนกลุมนี้ไมสามารถจดทะเบียนและแจง
เกิดในประเทศไทยได ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลพมาก็ไมยินยอมใหลูกของคนพมาที่เกิดในตางประเทศมีชื่อและรับเปนคนพมา
โดยเด็ดขาด ทําใหเด็กพวกนี้มีสภาพเปนเด็กไมมีสัญชาติ ปญหาที่เกิดขึ้นเปนรูปธรรมแลวคือ เด็กชาวพมาในพื้นที่ปากนํ้าชุมพร มีการแยง
ชิงสนามฟุตบอลกับเด็กในทองถิ่นซึ่งเปนคนไทย จนกลายเปนเรื่องบาดหมางระหวางผูใหญหรือผูปกครองคนไทยกับแรงงานพมา
สิ่งที่สําคัญคือ แรงงานพมามีกระบวนการและการติดตอระหวางกลุมโดยตลอด มีการจัดตั้งกลุมและชมรมทําใหฮึกเหิมมากยิ่ง
ขึ้น และเทาที่ทราบคนกลุมนี้ไดบริจาคเงินใหกับองคกรตางๆในประเทศพมา ซึ่งหากปลอยไปในระยะยาวจะเปนอันตรายกับความมั่นคงและ
อันตรายกับสภาพความเปนอยูของคนไทยมากยิ่งขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 220244)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 เหยื่อโคบอลต 12 รายยื่นฟองเรียกคาเสียหาย 109 ลานบาท กมลสุโกศลฯลั่นฟองกลับแน
วันที่ 14 ก.พ. 2544 กลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 จํานวน 12 คน ประกอบดวย น.ส.
จิตราภรณ เจียรอุดมทรัพย เจาของรานรับซื้อของเกาสมจิตร, ด.ญ.ศศิกาญจน ทรงศรีพิพัฒน, นางถวิล แซเจีย, นายเสถียร-นางนง พันธุ
ขันธ บิดาและมารดาของนายนิพนธ พันธุขันธ ผูตาย, น.ส.สุรียนอย อยูเจริญ, น.ส.จันทรทิพย เพชรรัตน, น.ส.สมใจ แกวประดับ, นาย
จิตรเสน จันทรสาขา, นายสนธยา สระประทุม, นายบุญถึง ศิลา, และ น.ส.พัฒนา ธรรมนิยม ไดรวมกันเปนโจทกยื่นฟองบริษัทกมลสุโกศล
อิเล็กทริค จํากัด, บริษัทกมลสุโกศล จํากัด, นางกมลา สุโกศล กรรมการผูจัดการ, น.ส.เลียบ เธียรประสิทธิ์ กรรมการ, นายเชวง สุวรรณรัตน
ผูจัดการฝายเครื่องมือแพทยและเอกซเรยเปนจําเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานละเมิดเรียกคาเสียหาย 109,264,360.94 บาท
โดยโจทกทั้ง 12 คน บางคนนิ้วดวน บางคนขาพิการตองใชไมคํ้ายัน บางคนเปนโรคผิวหนังตามรางกายไดใหคําฟองวา จําเลยทั้ง
5 ราย กระทําการโดยประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวังมิไดรวมกันดําเนินการจัดเก็บเครื่องฉายรังสีโคบอลต-60 ที่อยูในความครอบ
ครองใหถูกตองและปลอดภัยตามหลักเกณฑที่สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด สงผลใหเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2543 ไดมี
บุคคลภายนอกนําชิ้นสวนเครื่องฉายรังสีโคบอลต-60 คือ แทงตะกั่วบรรจุสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 มาขายใหกับโจทกที่ 9 และ 10 ซึ่งเปน
พอคารับซื้อของเการับซื้อไวโดยไมทราบวาเปนวัตถุอันตราย ตอมาตนเดือนกุมภาพันธ โจทกที่ 9 นําไปขายใหกับโจทกที่ 1 จากนั้น โจทกที่ 1
กับลูกจางชวยกันตัดแยกแทงตะกั่วที่หอหุมสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 ออกจากกัน ทําใหกัมมันตรังสีแพรออกมาในปริมาณที่สูง สงผล
กระทบตอสุขภาพรางกายของโจทกทั้ง 12 คน การกระทําของจําเลยทั้ง 5 เปนเหตุใหโจทกทั้ง 12 คน และบุคคลอื่นๆ ไดรับอันตรายถึงแก
ชีวิตรางกายและสุขภาพอนามัย จึงขอเรียกคาสินไหมทดแทนไดแก คารักษาพยาบาล คาปลงศพ คาเสียความสามารถในการประกอบการ
งานปจจุบันและอนาคต คาขาดไรอุปการะ คิดเปนเงินทั้งสิ้น 109,264,360.94 บาท โจทกไมมีทางบังคับจําเลยทั้ง 5 ได จึงตองนําคดีมาฟอง
เพื่อใหเรียกจําเลยมาพิจารณาพิพากษาใหจําเลยชดใชคาเสียหายแกโจทกทั้ง 12 คน
นายสัก กอแสงเรือง นายกสมาคมทนายความ ซึ่งรับผิดชอบชวยเหลือการดําเนินคดีนี้กลาววา โจทกคดีนี้แตละคนเรียกคาเสีย
หายไมเทากัน เพราะไดรับความเสียหายทางรางกายไมเทากัน ขณะที่บางคนเสียชีวิตไปโดยมีผูแทนตามกฎหมายยื่นฟองแทน ซึ่งคดีนี้โจทก
ทั้ง 12 คนไดยื่นคํารองขอดําเนินคดีอยางอนาถา เพราะไมมีเงินคาวางศาลรอยละ 25 ศาลไดรับคําฟองไวพิจารณาและนัดไตสวนคํารองขอ
ดําเนินคดีอยางคนอนาถาในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ดานนายสุวัฒน อภัยภักดิ์ ทนายความบริษัทกมลสุโกศล อิเล็กทริค จํากัด กลาววา หลัง
จากไดรับคําฟองแลว บริษัทฯจะฟองกลับทันที โดยในเรื่องนี้บริษัทฯ ไดแจงความกับพนักงานสอบสวนไวแลววากลุมซาเลงกระทําผิดฐานลัก
ทรัพยและมั่นใจวามีหลักฐานชัดเจน (ผูจัดการ 140244, กรุงเทพธุรกิจ 150244)
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2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 ประชาพิจารณ: ทางออกคลองดานอยูที่รัฐบาลทักษิณ ?
นายเฉลา ทับทิมทอง แกนนําชาวบานคลองดาน กลาวถึงขอเรียกรองของชาวบานคลองดานวา ชาวบานคลองดานตองการใหมี
การไตสวนสาธารณะหรือจัดประชาพิจารณเพื่อเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ และเพื่อนําขอมูลดังกลาวเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจ โดยชาวคลองดานตองการใหมีการทบทวนโครงการและใหยุติการกอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียไวกอน และใหกรมควบคุมมลพิษตอบ
คําถามของชาวคลองดาน โดยหากสามารถแกไขปญหาเรื่องการปลอยนํ้าคือ ไมปลอยนํ้าทิ้งลงทะเลเลยจึงจะสามารถยอมรับได นอกจากนี้
ในสวนของปญหาเรื่องกลิ่นและเรื่องตะกอนก็ควรจะมีแนวทางในการแกไขที่ชัดเจน
ชาวบานไดตั้งคําถามทั้งหมด 8 ประเด็นคือ
1) ทําไมจึงเลือกพื้นที่คลองดานเปนที่กอสรางโครงการ 2) ไมมั่นใจวาการเดินทอใตดินกิโลเมตรที่ 50-58 ถนนสุขุมวิทจะพังกอน
อายุการใชงานหรือไม 3) ไมมั่นใจวาเทคนิคสามารถบําบัดโลหะหนักไดหรือไม 4) คิดวาโครงการดังกลาวไมมีความคุมทุน โดยไมสามารถ
เรียกเก็บคาบําบัดนํ้าเสียคืนได 5) ไมมั่นใจวาโครงการจะกระทบตอสุขภาพสิ่งแวดลอมและอาชีพประมงหรือไม 6) การกอสรางระบบบําบัด
นํ้าเสียขัดตอมติ ครม. วันที่ 17 ตุลาคม 2538 7) โครงการมีการคอรรัปชันในการจัดซื้อที่ดิน 8) เห็นวาโครงการไมชอบดวยกฎหมาย หาก
สามารถตอบขอสงสัยของชาวบานไดทั้งหมด ชาวบานจะยุติการคัดคานโครงการ
นางดาวัลย จันทรหัสดี ตัวแทนชาวบานคลองดานกลาววา สิ่งที่ชาวบานคลองดานเรียกรองมาตลอดเวลาคือ ขอใหกรมควบคุม
มลพิษจัดประชาพิจารณเพื่อเปดเผยขอมูลกับชาวบานอยางตรงไปตรงมา โดยชาวบานไดเรียกรองตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2542 แตกระทั่ง
บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษก็ไมเคยจัดประชาพิจารณ
ดาน นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กลาวถึงขอเรียกรองของชาวบานที่จะใหมีการจัดประชาพิจารณวา
โครงการบําบัดนํ้าเสียสมุทรปราการเกิดขึ้นกอนที่จะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงสาธารณะ 2539 ซึ่งการที่จะจัดประชา
พิจารณตามขอเรียกรองของชาวบานนั้น คงจะตองพิจารณากันดูกอนเพราะเกรงวาการจัดประชาพิจารณจะซํ้ารอยกับการจัดประชาพิจารณ
ทอกาซไทย-มาเลย
ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต นักวิชาการดานระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบุชัดวา เราไมควรดันทุรังที่จะสรางหนี้ใหกับประเทศชาติเพิ่มอีก
อะไรที่จายไปแลวไมเปนไร เพราะถาเลิกตอนนี้ยังถือวาคุมอยู สอดคลองกับความเห็นของนายเจิมศักดิ์ ปนทอง วุฒิสมาชิก ที่เห็นวาโครง
การนี้ควรยกเลิกไปเลยจะไดเปน "ตัวอยาง" ใหกับโครงการอื่นๆ ตอไปในอนาคต ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศชาติมาก
สํ าหรับขอเสนอในเรื่องยกเลิกโครงการนั้นนายศิริธัญญกลาววา ทางกรมควบคุมมลพิษไดทํ าสัญญากับบริษัทผูรับเหมาซึ่ง
สัญญาก็จะมีกฎหมายคุมครอง ถาทางกรมฯยกเลิกโครงการบริษัทผูรับเหมาฟองรองคาเสียหายจากกรมฯได ซึ่งตนไมมีศักยภาพพอที่จะ
จายคาเสียหายวันละเปนลานอยางนั้น "ถาจะยกเลิก ก็ตองใหรัฐบาลสั่งยกเลิก ซึ่งทางรัฐบาลก็ตองจายคาเสียหาย หรือถาจะยายโครงการ
กลับไปที่บางปูก็ตองลงทุนเพิ่มอีกหมื่นลาน"
อนึ่ง คําถามและปญหาทั้งหมดของโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวม จ.สมุทรปราการ รัฐบาลใหมภายใตการนําของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะตองตัดสินใจวา จะชะลอโครงการเพื่อแกปญหาตางๆ หรือจะยกเลิกโครงการที่ไมคุมคาทางเศรษฐกิจนี้ และยอม
จายคาชดเชย หรือจะเดินหนาโครงการเจาปญหานี้ตอไป โดยเพิกเฉยตอปญหาทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจ 250244)
2.2.2. กรีนพีซดันผูวาฯ สมัครลางบาง 'โรงเผาขยะ'
นายธารา บัวคําศรี เจาหนาที่กลุมกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดเผยวา เปนเรื่องนายินดีและถูกตองอยางยิ่ง ที่นายสมัคร
สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สั่งระงับการกูเงินดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยวิธีผสมผสานที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
ออนนุช (ออนนุช 1) ซึ่งเปนโครงการเดิมของนายพิจิตต รัตตกุล ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนกอน โดยถือเปนการแสดงความกลาหาญที่
นายกยอง เพราะโครงการดังกลาวใชวิธีการกําจัดขยะดวยวิธีการเผา ซึ่งเปนวิธีการกําจัดขยะที่ไมเหมาะกับกรุงเทพฯ และเปนการสรางผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆอีกมากมายตามมา
“เทาที่ทราบ กทม.ยังมีโครงการจะกําจัดขยะดวยวิธีการเผาอีกหลายโครงการ ซึ่งโครงการหนึ่งจะดําเนินการที่หนองแขม ถาจะให
ดีกวานี้ กทม.ควรหยุดแนวความคิดที่จะใชวิธีการกําจัดขยะดวยวิธีการเผาไปเลย เพราะยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายที่จะใชในการกําจัด
ขยะและหาก กทม.ยังมีแนวความคิดนําวิธีการกําจัดขยะดวยการเผาเขามาใชอีก กลุมกรีนพีซจะออกมาตอตานเหมือนเดิม”
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่จากกรีนพีซกลาวอีกวา ถึงตอนนี้ยังไมมีความมั่นใจกับแนวคิดของ กทม. ที่จะยกเลิกวิธีการกําจัดขยะ
ดวยวิธีการเผา และเปลี่ยนโครงการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีผสมผสานที่ออนนุช (ซึ่งเปนโรงกําจัดขยะขนาดเล็กบริเวณรอบนอก) โดยอยาก
เห็นรายละเอียดของโครงการกอน ทั้งวิธีการกําจัดขยะและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (ไทยโพสต 060244)
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2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 อธิบดีกรมปาไมสั่งปดเกาะรอกใหฝรั่งทําเกมโชว
นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมปาไม เปดเผยวา กรมปาไมไดใหความเห็นชอบกับบริษัทแอนเวนเจอร ไลน โพรดัคชัน จาก
ประเทศฝรั่งเศสใหเขามาทําเกมโชวชุด "เซอรไววัล ไลฟ” ซึ่งเปนเกมโชวที่ดังที่สุดในยุโรป โดยเกมนี้มีเนื้อหาสาระใหผูรวมแขงขันเขามาอยูใน
เกาะแหงหนึ่ง โดยจะแบงกลุมเพื่อใชชีวิตอยูในธรรมชาติใหนานที่สุด และมีเงื่อนไขไมใหมีการทําลายธรรมชาติ ทั้งนี้ ทางบริษัทไดติดตอและ
เจาะจงที่จะใชสถานที่ถายทําที่เกาะรอก จ.กระบี่ ระยะเวลาการถายทํา 45 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.นี้ จนถึงกลางเดือน มี.ค.2544 โดยกรม
ปาไมไดรับผลตอบแทนประมาณ 1 ลานบาท และใหบริษัทดังกลาว ประกันความเสียหายหากมีการทําลายสิ่งแวดลอมบนเกาะรอก
ประมาณ 5 ลานบาทดวย และจากผลตอบแทน 1 ลานบาทจะนํามาสรางบานพักใหกับนักทองเที่ยวบนเกาะรอกตอไป
อยางไรก็ตาม การที่กรมปาไมไดอนุมัติใหมีการถายทําเกมโชวดังกลาวได เนื่องจากเห็นวานอกจากจะไมทําลายสิ่งแวดลอมแลว
ยังเปนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของไทยใหทั่วโลกไดรูจัก โดยเกมนี้นอกจากจะออกอากาศในทวีปยุโรปแลว ยังไดรับความสนใจจาก
ประชาชนในประเทศอื่นทั่วโลก ทั้งนี้ กรมปาไมจะขอเทปการแขงขันไวเพื่อนํามาโปรโมตสถานที่ทองเที่ยวของไทยดวย เพราะโครงการนี้ได
รับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ไทยรัฐ 150244)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 ความเคลื่อนไหวดานนํ้ามัน
วันที่ 15 ก.พ. 2544 นายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา ปตท.จะ
ลดราคานํ้ามันเบนซินลง 30 สตางคตอลิตร ทําใหราคานํ้ามันขายปลีกของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในสวนนํ้ามันเบนซิน 95
เหลือ 16.29 บาทตอลิตร นํ้ามันเบนซิน 91 เหลือ 15.29 บาทตอลิตร สวนนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วราคาเทาเดิม 13.34 บาทตอลิตร ซึ่งการปรับ
ลดราคานํ้ามันเบนซินลงครั้งนี้มีผลมาจากการออนตัวลงของราคานํ้ามันเบนซินในตลาดสิงคโปรที่ปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามันดิบเมื่อวัน
กอน แตก็มีแนวโนมวาราคาอาจปรับตัวสูงขึ้น ยังมีทิศทางที่ไมแนนอนราคายังแกวงตัวอยู เนื่องจากปจจัยหลักคือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและยังมีปจจัยอื่นทางเทคนิคจากตลาดโดยเฉพาะการเก็งกํ าไรของกองทุนดวย (ผูจัดการ
150244)
3.1.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานไฟฟา : คาไฟฟาพุง 24.44 ส.ต. มีผลสิ้น ก.พ.
นายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) เปดเผยหลังการประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2544 วาที่ประชุมเลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีมติใหขึ้นคาไฟอัตโนมัติเอฟทีหนวยละ 24.44 สตางค โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.1 ของคาไฟ
ฐาน เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงหรือนํ้ามันกับคาเงินบาทที่ออนตัวลง ทําใหผูใชไฟฟาตองจายเงินเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 20 บาท เปนเวลา 4
เดือน ซึ่งจะทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีรายไดจากการขายไฟฟาในชวง 4 เดือน (ก.พ.-พ.ค. 44) เพิ่มขึ้นประมาณ
7,044 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผูจัดการ 150244)
นายภิรมยศักดิ์กลาววา สาเหตุที่ตองเรียกเก็บคาเอฟทีงวดใหมอีกครั้ง หลังจากยกเลิกเก็บไปเมื่อ ต.ค. 2543-ม.ค. 2544 เนื่อง
จาก 2 ปจจัยหลักคือ 1. การเพิ่มขึ้นของคาเชื้อเพลิงและคารับซื้อไฟฟาจากเอกชนโดยในเดือน ต.ค. 2543 - ม.ค. 2544 ราคากาซธรรมชาติ
ไดปรับตัวสูงขึ้นอีก 23.07 บาทตอลานบีทียู จากราคาเดิม 115.20 บาทตอลานบีทียูเปน 138.27 บาทตอลานบีทียู ซึ่งหากแยกรายละเอียด
ของคาเชื้อเพลิงและการรับซื้อไฟฟาที่ กฟผ. แบกรับภาระเพิ่มขึ้น คิดเปนวงเงิน 6,625 ลานบาท หรือ 22.99 สตางคตอหนวย ผลกระทบจาก
คาเงินบาท 1,250 ลานบาท หรือ 4.34 สตางคตอหนวย ขณะที่ราคานํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซลปรับตัวขึ้น 0.66 และ 1.05 บาทตอลิตร เปน
7.36 บาท และ 10.73 บาทตอลิตรตามลําดับ จากกรณีดังกลาวสงผลกระทบใหคารับซื้อไฟฟาจากเอกชนเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น ผลกระทบจาก
คาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจากราคาฐานคิดเปน 94% ของคาเอฟทีที่เพิ่มขึ้น หรือ 22.99 สตางคตอหนวย และ 2. ผลของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ออนตัวจาก 38 บาทตอดอลลารสหรัฐมาอยูที่ 43 บาทตอดอลลารสหรัฐ ทําใหมีผลกระทบตอภาระการชําระหนี้ของการไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และกฟผ. สงผลใหคาเอฟทีตองเพิ่มขึ้น 4.34 สตางคตอหนวย
จากการปรับคาเอฟทีเพิ่มครั้งนี้จะทําให กฟผ. กฟน. และกฟภ. มีรายไดรวมกันเดือนละ 1,750 ลานบาท หรือเทากับวา ในชวง 4
เดือน (ก.พ.-พ.ค. 2544) จะมีรายได รวมทั้งสิ้น 7,044 ลานบาท โดย กฟผ.จะมีรายไดเฉลี่ยมากที่สุด เพราะเปนผูขายสงไฟฟาใหแก กฟน.

25
และ กฟภ. และการเรียกเก็บเอฟทีครั้งนี้เปนการเรียกเก็บเต็มจํานวนที่ตองเรียกเก็บไมไดทยอยจัดเก็บ สําหรับกรณีที่ถูกมองวา ในอดีตที่ผาน
มาคาเอฟทีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นครั้งละ 5-10 สตางคตอหนวย แตเอฟทีงวดใหมเรียกเก็บสูงถึง 24 สตางคตอหนวย (ไทยรัฐ 150244)
-สอท.โวยกระทบตนทุนอยางหนัก
นายประพัฒน โพธิวรคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กลาววา การปรับคาไฟฟาเพิ่มขึ้นอีก 24.44
สตางคตอหนวย จะมีผลกระทบอยางหนักตอกลุมอุตสาหกรรม 28 สาขา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เปนการซํ้าเติมผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบอยูแลวจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ขณะเดียวกันประชาชนจะตองรับภาระคาใชจายที่เพิ่ม
ขึ้น ทําใหกําลังซื้อของประชาชนในการซื้อสินคาลดลงไปดวย (กรุงเทพธุรกิจ 150244)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 รัฐบาลเอกวาดอรเจรจาผูประทวง แกปญหาการขึ้นราคานํ้ามัน
วันที่ 4 ก.พ. 2544 แหลงขาวของเจาหนาที่รัฐบาลเอกวาดอรเปดเผยวา ชาวพื้นเมืองของเอกวาดอร ซึ่งชุมนุมประทวงนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาล ไดเริ่มตนการเจรจากับเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาล ซึ่งนําโดยรองประธานาธิบดีเปโดร พินโต อีกครั้งเมื่อวานนี้ โดยใน
การเจรจาครั้งนี้ ชาวพื้นเมืองเอกวาดอรหวังวาทางรัฐบาลจะลมเลิกการขึ้นราคานํ้ามันเชื้อเพลิงรอยละ 100 และการขึ้นคาขนสงรอยละ 75
ลง หลังจากมีผลบังคับใชไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2544 ที่ผานมา ในขณะเดียวกัน ผูประทวง 41 คน ไดอดอาหารประทวงเปนวันที่สองแลวเมื่อ
วานนี้ จะไมยุติการอดอาหารประทวงจนกวารัฐบาลเอกวาดอรจะทําตามขอเรียกรองของพวกเขา คือ ผอนคลายมาตรการดานเศรษฐกิจที่
เขมงวดของเขาลง (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 050244)
3.2.2 ความเคลื่อนไหวลดกําลังการผลิตนํ้ามัน
- อินโดนีเซียสนับสนุนการลดกําลังการผลิตนํ้ามันของโอเปก
นายเปอรโนโม ยูจิอันโตโร รัฐมนตรีเหมืองแรและพลังงานของอินโดนีเซียกลาววา อินโดนีเซียจะสนับสนุนใหลดเพดานการผลิต
นํ้ามันลงอีกในการประชุมสมาคมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) ครั้งหนา เนื่องจากอุปสงคนํ้ามันลดลงในชวงไตรมาสที่ 2 อินโดนีเซียเชื่อ
วาราคานํ้ามันจะปรับลดลงอีก และอินโดนีเซียจะสนับสนุนโอเปกใหลดกําลังการผลิตนํ้ามันลงเพื่อรักษาราคาใหอยูในระดับที่กําหนดไว
และกลาววา อินโดนีเซีย ซึ่งสงออกนํ้ามันคุณภาพสูงและนําเขานํ้ามันราคาถูกจากตะวันออกกลางเพื่อนํามาใชเอง ไดกําหนดใหราคานํ้ามัน
อยูที่ 24 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2544 นี้ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 050244)
-ซาอุดีอาระเบีย ชี้ ไมจําเปนตองลดการผลิตของโอเปกอีก
วันที่ 6 นายอาลี อัล-นูอิมี รมต.นํ้ามันของซาอุดีอาระเบีย เปดเผยภายหลังการประชุมกับรมต.นํ้ามันของนอรเวยและเม็กซิโกวา
ไมมีความจําเปนที่ตองลดกําลังการผลิต ในกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามันปโตรเลียม (โอเปก) อีก และกลาววา ราคานํ้ามันในปจจุบันอยูใน
ระดับที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ราคานํ้ามันเบรนตทะเลเหนือสงมอบเดือนมีนาคมเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 28.80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จากเดิม
29.10 ดอลลารตอบารเรลเมื่อวันศุกรที่ 2 ก.พ. แลว อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ รมต.เหมืองแรและพลังงานของอินโดนีเซีย กลาววา อินโดนี
เซียจะสนับสนุนการลดกําลังการผลิตลงไปอีก ในการประชุมโอเปกคราวหนา (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 060244)
- ราคานํ้ามันโลกพุงขึ้นมาอยูเหนือระดับ 30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
วันที่ 9 ก.พ. 2544 ราคานํ้ามันดิบในตลาดนิวยอรก ยังคงเคลื่อนไหวอยูเหนือระดับ 30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สอดรับกับการ
เพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันในตลาดลอนดอนของอังกฤษ
ราคานํ้ามันดิบในนิวยอรกงวดสงมอบเดือนมีนาคมปดตลาดที่ 31.59 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ขณะที่ราคานํ้ามันดิบเบรนตใน
ลอนดอนงวดสงมอบเดือนมีนาคมก็อยูที่ระดับ 31.12 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปนครั้งแรกนับตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคมปที่แลว กอนที่จะปรับ
ลดลงมาอยูที่ 29.95 ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงปดตลาดเมื่อวันพุธที่ 7 ก.พ.2544 ที่ผานมา ซึ่งอยูที่ 29.91 ดอลลารสหรัฐ สวนสาเหตุที่
ราคานํ้ามันดิบในนิวยอรกเพิ่มขึ้น นอกจากจะเพิ่มตามราคาในลอนดอนแลว ก็เกิดจากการที่ประชาชนซื้อนํ้ามันกักตุนไว เนื่องจากอากาศจะ
หนาวเย็นมากขึ้นในพื้นที่ทางภาคกลางของสหรัฐ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 090244)
3.2.3 ตานรัฐบาลไตหวันสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
มีรายงานขาววา คณะรัฐมนตรีของใตหวันเห็นชอบใหสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแหงที่ 4 ยุติขอขัดแยงกับพรรคฝายคานซึ่ง
ครองเสียงขางมากในรัฐสภา หลังจากที่รัฐบาลไดยุติโครงการกอสรางโรงไฟฟาดังกลาวเมื่อปกอน เพราะเกรงวาจะเปนภัยตอสิ่งแวดลอม
การตัดสินใจดังกลาว เปนการพลิกผันที่ทําใหชาวใตหวันที่อาศัยอยูที่เมืองคังเลียวไมพอใจมากที่เมืองของตนถูกใชเปนสถานที่กอสรางโรงไฟ
ฟา ชาวบานรวมกับกลุมนักอนุรักษสิ่งแวดลอมเตรียมการประทวงการกอสรางที่จะมีขึ้น มีรายงานวา พรรคประชาธิปตยกาวหนาของนายกฯ
จาง จุง ซุง ซึ่งมีความแตกแยกอยู อาจจะรวมตัวกับชาวบานในเมืองคังเลียวประทวงการกอสรางดังกลาวดวย (ผูจัดการ 150244)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 สภาผูแทนฯมีมติเลือก"อุทัย" เปนประธานสภาฯ และเลือก "ทักษิณ"เปนนายกฯ โดยมีครม. หนา
ใหมเกือบครึ่ง และใชระบบ"ซีอีโอ" เปนรูปแบบการบริหารราชการแผนดิน
1.1.1 อุทัย พิมพใจชน ไดรับเลือกเปนประธานสภาผูแทนราษฎร
วันที่ 5 ก.พ.2544 มีการประชุมสมัยสามัญทั่วไปของสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผูแทน
ราษฎร โดยนายมารุต บุนนาค ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคประชาธิปตยในฐานะผูมีอาวุโสสูงที่สุด(อายุ 76 ป) ทําหนาที่เปนประธาน
ชั่วคราว กลาวนําส.ส.ปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต เมื่อถึงขั้นตอนการเลือกประธานสภาผูแทนราษฎร นายณัฐวุฒิ
ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทย เสนอชื่อนายอุทัย พิมพใจชน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคไทยรักไทย สวนนายวุฒิชัย
สงวนวงศชัย ส.ส.ชัยภูมิ พรรคชาติพัฒนาเสนอชื่อนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปตย ผลการลงคะแนนนาย
อุทัย พิมพใจชนไดรับเลือกเปนประธานสภาดวยคะแนนเสียง 337 ตอ 157 โดยมีผูงดออกเสียงจํานวน 4 เสียง สวนรองประธานสภาคนที่ 1
คือนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และนายบุญชง วีสมหมาย เปนรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่ 2 จากนั้นจึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯแตงตั้ง
1.1.2 พ.ต.ท.ทักษิณ ไดรับเลือกดวยคะแนนเสียงจากสภาผูแทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งดํารงตําแหนงนายกฯคนที่ 23 ของ
ไทย
วันที่ 9 ก.พ.2544 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรมีการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกฯคนใหม ทั้งนี้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หน.พรรค
ความหวังใหมไดเสนอชื่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นลงแขงขันแตอยางใด ผลการลง
มติส.ส.พรรคไทยรักไทย ใหความเห็นชอบ 246 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (นายอุทัย พิมพใจชน และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) พรรคชาติไทย
ใหความเห็นชอบ 41 เสียง พรรคความหวังใหม ใหความเห็นชอบ 36 เสียง พรรคเสรีธรรม ใหความเห็นชอบ 14 เสียง ถิ่นไทยและกิจสังคม
พรรคละ 1 เสียง สวนพรรคประชาธิปตยไมเห็นชอบ 125 เสียง ราษฎร 2 เสียง สําหรับพรรคชาติพัฒนางดออกเสียง 29 เสียง รวมใหความ
เห็นชอบ 339 เสียง ไมเห็นชอบ 127 เสียง และงดออกเสียง 31 เสียง ทั้งนี้ มีส.ส.เขารวมประชุม 497 คน ขาดประชุม 3 คนคือ นายสุรินทร
พิศสุวรรณ นายธารินทร นิมมานเหมินท และนายปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ ส.ส.พรรคประชาธิปตย ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหพ.ต.ท.
ทักษิณ ดํารงตําแหนงนายกฯดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ทั้งนี้นายอุทัย พิมพใจชน บอกวาจะนําชื่อนายกฯขึ้นทูลเกลาฯเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยในเวลา 17.00 น.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา โดยที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญแลว คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการอยูตองพนจากตําแหนง และประธานสภาผูแทนราษฎรไดนําความขึ้นกราบบังคมทูล
พระกรุณาวา สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2544 เห็นชอบในการแตงตั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกฯดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จึงทรงมีพระราชดําริวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนผูที่สมควรไว
วางพระราชหฤทัยใหดํารงตําแหนงนายกฯบริหารราชการแผนดิน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีนายอุทัย พิมพใจชน ประธานสภาผูแทน
ราษฎรเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ณ บานพัก พ.ต.ท.ทักษิณ ซอยจรัญสนิทวงศ 69 ในเวลา 19.10 น. นางสิริลักษณ ปนบํารุงกิจ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เดิน
ทางมาถึงพรอมอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม หลังการรับพระบรมราชโองการ พ.ต.ท.ทักษิณ กลาว
ขอบคุณประชาชนและยํ้าวาทุกนโยบายที่ประกาศไวจะนํามาปฏิบัติจริงดวยความรอบคอบและประหยัด รวดเร็วและรัดกุม การตัดสินทุก
เรื่องจะอยูบนพื้นฐานความถูกตองและประโยชนสูงสุดของประชาชนมากกวาความอยูรอดทางการเมือง และระบุวาสี่ปขางหนาจะเปนยุค
แหงการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหประเทศหลุดพนและเปนการวางรากฐานเพื่อลูกหลาน อนึ่ง วันที่ 11 ก.พ.2544 พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตร แถลง ณ ที่ทําการพรรคไทยรักไทย เกี่ยวกับการรวมพรรคเสรีธรรมเขากับพรรคไทยรักไทย โดยบอกวาพรรคเสรีธรรมไมมีเงื่อนไขใดๆใน
การยุบพรรค
1.1.3 ครม.พ.ต.ท.ทักษิณ หนาใหมเกินครึ่ง ขอโอกาสใหรมต.มีรอยตําหนิไดทํางานกอน
สําหรับการฟอรมคณะรัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไดตอบคําถามสื่อมวลชนวา รัฐมนตรีบางคนอาจถูกตําหนิ
บางแตขอโอกาสใหเวลาทํางานกอน ทั้งนี้ เปนนายกฯ 1 ตําแหนง คือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองนายก 5 ตําแหนงประกอบดวย พล.อ.ชวลิต
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ยงใจยุทธ (ควม.) นายพิทักษ อินทรวิทยนันท (ทรท.) นายปองพล อดิเรกสาร(ทรท.) นายสุวิทย คุณกิตติ (ทรท.)และนายเดช บุญหลง (ชท.)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายก 4 ตําแหนง ประกอบดวย นายจาตุรนต ฉายแสง (ทรท.) พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา(ทรท.) นพ.กระแส
ชนะวงศ (ควม.) และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ทรท.)
กระทรวงการคลังมาจากพรรคไทยรักไทย ประกอบดวย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ (รมต.) ร.อ.สุชาติ เชาววิศิษฐ (รมช.)นายวรา
เทพ รัตนากร (รมช.) กระทรวงพาณิชยจากพรรคไทยรักไทย ประกอบดวย นายอดิศัย โพธารามิก (รมต.) นายสุวรรณ วลัยเสถียร (รมช.)
กระทรวงมหาดไทย มาจากพรรคไทยรักไทย ประกอบดวย นายปุระชัย เปยมสมบูรณ (รมต.) นายสรอรรถ กลิ่นประทุม (รมช.) นายสมบัติ
อุทัยสาง(รมช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จากพรรคไทยรักไทยและชาติไทย ประกอบดวย นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ (รมต.) นายประพัฒน
ปญญาชาติรักษ (รมช.) และนายนที ขลิบทอง(รมช.)
กระทรวงอุตสาหกรรมจากพรรคไทยรักไทยและความหวังใหม ประกอบดวยนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (รมต.) นายพิเชษฐ สถิร
ชวาล (รมช.)กระทรวงกลาโหมจากพรรคความหวังใหมและไทยรักไทย ประกอบดวย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (รมต.) พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิ
ประภา (รมช.) กระทรวงคมนาคม จากพรรคความหวังใหม ไทยรักไทยและชาติไทย ประกอบดวย นายวันมูหะหมัดนอร มะทา (รมต.) นาย
ประชา มาลีนนท (รมช.) และนายพงศกร เลาหวิเชียร (รมช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากพรรคชาติไทยคือนายสนธยา คุณ
ปลื้ม (รมต.) กระทรวงแรงงานและสวัสดการสังคม จากพรรคชาติไทยและไทยรักไทยประกอบดวย นายเดช บุญหลง(รมต.) นางลดาวัลย
วงศศรีวงศ (รมช.) กระทรวงยุติธรรม จากพรรคไทยรักไทยคือนายพงษเทพ เทพกาญจนา (รมต.) กระทรวงสาธารณสุข จากพรรคไทยรักไทย
ประกอบดวยนางสุดารัตน เกยุราพันธุ (รมต.)และนพ.สุรพงษ สืบวงศลี (รมช.) ทบวงมหาวิทยาลัย จากพรรคไทยรักไทย คือนายสุธรรม แสง
ประทุม กระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคไทยรักไทย ประกอบดวย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย (รมต.)และนายจําลอง ครุฑขุนทด กระทรวงการตาง
ประเทศ จากพรรคไทยรักไทย คือนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (รมต.)
ภาพรวมคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาจากพรรคไทยรักไทย 27 คน 27 ตําแหนง เปนนายกฯ 1 ตําแหนง รองนายกฯ 3
ตําแหนง รมต.วาการ 13 ตําแหนง รมต.ชวยวาการ 10 ตําแหนง พรรคความหวังใหม 4 คน 5 ตําแหนง รองนายก 1 ตําแหนง รมต.วาการ 2
ตําแหนง รมต.ชวยวาการ 2 ตําแหนง พรรคชาติไทย 4 คน 5 ตําแหนง รองนายกฯ 1 ตําแหนง รมต.วาการ 2 ตําแหนงรมต.ชวยวาการ 2
ตําแหนง พรรคเสรีธรรม 1 ตําแหนง เปน รมต.ชวยวาการ รวมจบปริญญาตรี 12 คน ปริญญาโท 16 คน ปริญญาเอก 8 คน ประกอบดวย
อดีตนายกฯ 1 คน อดีต รมต. 19 คน เพิ่งเปนรมต.หนแรก 16 คน
1.1.4 "ซีอีโอ" รูปแบบการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ มิติใหมของรัฐบาลไทย
วันที่ 19 ก.พ.2544 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ครั้งแรก ซึ่งปรากฏมิติใหมในการประชุมหลายประการ อาทิ การ
ยกเลิกการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันจันทร และมีการประชุมเฉพาะวันอังคารเทานั้น และมีกําหนดเวลาแนนอนคือ 8.30 น.-12.00 น. เพื่อ
ใหรมต.มีเวลาในชวงบายกลับไปดูแลงานในกระทรวง ลักษณะการประชุมมี 2 แบบ คือการประชุมเชิงรับและเชิงรุก การประชุมเชิงรับเปน
การประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองดานเศรษฐกิจและสังคม นายกฯไมเปนประธานการประชุมแตจะมอบหมายใหรองนายกฯดูแลแทน
สวนการประชุมเชิงรุกเปนการประชุมของคณะกรรมการเชิงกลยุทธ นายกฯเปนประธานการประชุมไมมีกําหนดเวลาและสถานที่ ขึ้นกับ
ความจําเปนเรงดวนของแตละเรื่อง มีการใชไอทีเขามาชวยลดการใชเอกสารในการกําหนดวาระการประชุม โดยจะบรรจุในคอมแพ็กดิสก
แทนการแจกเปนเอกสาร รมต.ทุกคนมีคอมพิวเตอรแล็บท็อปของตนเอง ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารการประชุมถูกตัดจาก 20 ชั่วโมง
เหลือ 6 ชั่วโมง
ซึ่งรูปแบบการประชุมครม.แบบใหมนี้ สะทอนรูปแบบการทํางานแบบซีอีโอ หรือ Chief Executive Officer หรือประธานคณะเจา
หนาที่บริหาร ตามความหมายของบริษัทเอกชนอเมริกัน ซึ่งถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญที่สุด ผูที่ดํารงตําแหนงตองรับภาระผิดชอบดูแลการ
บริหารโดยรวมของบริษัท การที่นายกฯทักษิณใชรูปแบบนี้ในการบริหารประเทศ ก็เพื่อใหนายกฯมีเวลาคิดเรื่องใหญระดับมหภาค ดังนั้นจะ
ไดขอสังเกตวารัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ จะตั้งรองนายกรมต.ถึง 5 คนดวยกัน เพื่อกระจายงานออกไป นายกฯจะไดไมตองเสียเวลาในการ
ทํางานแบบรูทีน (มติชน 06,20,220244,0244, สยามรัฐ 10,200244,ผูจัดการ100244,กรุงเทพธุรกิจ 10,11,180244,มติชนสุดสัปดาห
190244,ไทยโพสต 200244)

1.2 การแบงงานหนาที่รับผิดชอบเฉพาะแกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
1.2.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีคําสั่งมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกํากับดูแลและติด
ตามการดําเนินการตามนโยบายบางเรื่องของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2544 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2544 เรื่อง มอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายบางเรื่องของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในคําสั่งระบุวา
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ตามที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผนดินตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 แลวนั้น โดยเหตุที่
นโยบายบางเรื่องมีความจําเปนเรงดวนและเปนเรื่องคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหลายหนวยงาน สมควรมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐ
มนตรีเปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายดังตอไปนี้
1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายความสัมพันธระหวาง
ประเทศและความมั่นคงตามแนวชายแดน นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง นายเดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายแก
ปญหาคนวางงาน แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย และแรงงานไทยในตางประเทศ นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี เปนผู
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายพักการชําระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ นาย
พิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายจัดตั้งบรรษัทกลางในการบริหารสิน
ทรัพย การจัดตั้งธนาคารประชาชน การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2. นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายรณรงค
ใหใชสินคาไทย การประหยัดพลังงานและนโยบายเรงดวนอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐ
มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด นายสมศักดิ์
เทพสุทิน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งในสวนของ
การรณรงคสงเสริม การขยายตลาด และการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทอง
เที่ยว นพ.กระแส ชนะวงศ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายบําบัดผูติดยา และ
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
3. นายพงศเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนผูกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับ
การออกกฎหมายใหเปนไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
4. ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ผูไดรับมอบหมายขางตนประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหนวยงานที่รับ
ผิดชอบในภารกิจนั้นๆ โดยตรงอยูแลวในการเรงรัด ขอขอมูล แนะนํา และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการ
ตามนโยบายดังกลาวสัมฤทธิผลอยางเปนระบบครบวงจรดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว ตลอดจนรายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบความคืบหนา ปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมทั้งเสนอมาตรการเรงรัด ปองกัน และแกไขดวย (มติชน 280244)

1.3 รัฐบาล"ทักษิณ" แถลงนโยบายในสภา
1.3.1 นโยบายเรงดวนของรัฐบาล"คิดใหม ทําใหม" พรอมกฎหมายแนบทาย
วันที่ 26-27 ก.พ.2544 รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แถลงนโยบายตอรัฐสภาวา ประเทศไทยตองการการเปลี่ยนแปลงในแทบ
ทุกมิติดวยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงขอมูลความรอบรูและสติปญญาที่เขาใจรากเหงาแหงปญหาและทันโลกทันเหตุการณ
และจากการตระหนักถึงความยากลําบากของประชาชน ภารกิจเรงดวนและสําคัญยิ่งของรัฐบาลคือการเรงแกไขปญหาเศรษฐกิจ ปรับ
เปลี่ยนโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การบริหาร สังคม และการเมือง โดยจะตองดําเนินการไปพรอมๆกัน เพื่อใหสามารถแก
ปญหาซึ่งมี 2 สวนไดทันการณ กลาวคือ สวนที่ 1 หยุดการหดตัวของเศรษฐกิจที่กําลังกอปญหาทางสังคมใหกับประเทศ และสวนที่ 2 คือ
การแกไขและปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม ไปสูความมีเสถียรภาพและความมั่นคงอันยั่งยืนของประเทศชาติ
พรอมๆกับการเสนอนโยบาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดเสนอรางกฎหมายจํานวน 14 ฉบับเปนภาคผนวกแนบทายนโยบายดวย
เนื่องจากรัฐบาลจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางหนวยราชการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการประเทศใหม การเสนอกฎหมายก็เพื่อทําใหรัฐ
บาลสามารถดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวได และหลังจากที่รัฐบาลเขารับหนาที่ ก็จะมีการนํารางกฎหมายเหลานี้เขาสู
สภาทันที ตัวอยางกฎหมายฉบับสําคัญๆ เชน 1) รางพ.ร.บ.กองทุนหมูบาน 2) ราง พ.ร.บ.กองทุนประกันสุขภาพ 3) รางพ.ร.บ.จัดตั้งเอเอ็มซี
แหงชาติ 4) รางพ.ร.บ.ธนาคารประชาชน 5) รางพ.ร.บ.วาดวยการจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6) รางพ.ร.บ.วาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งแนวทางการปฏิรูปกฎหมายในอนาคตนั้น ทีมกฎหมายของพรรคไทยรัก
ไทยเห็นวาตองจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปกฎหมายแหงชาติขึ้นมาเปนสํานักงานถาวร โดยยกระดับจากสวนบริหารงานเล็กๆ ในสํานักงาน
กฤษฎีกา และจะเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมบริหาร มีหนาที่ 5 ประการคือ 1) แยกแยะจัดหมวดหมูกฎหมาย 2) สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน ปองกันการออกกฎหมายที่ขัดกับความเปนจริง 3) ทํากฎหมายใหโปรงใสมีกลไกควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เพื่อ
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ปองกันการคอรรัปชัน 4) สรางกลไกในการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนในการเสนอกฎหมาย ดวยการมีองคกรดูแล และใหความรูตอประชา
ชน 5) ยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพสังคม
นอกจากนี้ ยังระบุภารกิจที่สําคัญของรัฐบาล 4 ประการ คือ1) เรงนําประเทศใหหลุดพนจากวิกฤติดานเศรษฐกิจ สังคม และการ
เมืองที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศอยางถาวร 2) เรงขจัดปญหาความยากจน ที่ทําใหประชาชนสวนใหญของประเทศตองยากลําบากรวมทั้งสูญ
เสียโอกาสดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคม 3) เรงกําจัดยาเสพติดที่บอนทําลายชีวิตลูกหลานไทยและเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
และ 4) เรงขจัดการฉอราษฎรบังหลวงที่บอนทําลายความมั่งคั่งของสังคมไทยและทําใหงบประมาณแผนดินรั่วไหล อนึ่ง การประชุมอภิปราย
นโยบายของรัฐบาลนั้นกระทํากันถึง 3 วัน คือ 26-28 ก.พ.2544 ทั้งนี้พ.ต.ท.ทักษิณ ไดกลาวตอนทายการอภิปรายวา รัฐบาลจะใชสติ
ปญญาในการแกไขปญหาชาติ จะไมใชความคิดแบบนํ้าเต็มแกว จะใชเงินภาษีอากรอยางมีประสิทธิภาพ ระมัดระวัง ใชหลักการบริหารนํา
การเมือง จะไมทุจริต ถารับทราบการทุจริตจะไมปกปอง ขอใหทุกคนเขาสูมิติใหมทางการเมืองยุคใหมเพื่อบานเมือง และยํ้าวาจะทุมเทแรง
การ แรงใจ แรงสมอง ใหรัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลที่ดีที่ชุดหนึ่งของเมืองไทย (กรุงเทพธุรกิจ13, 210244, สยามรัฐ200244, มติชน 230244,
ไทยโพสต 24-260244,ไทยรัฐ 280244, มติชนสุดสัปดาห 050344)

1.4 ทรรศนะของฝายตางๆ ตอประเด็นนโยบายและการทํางานทางการเมืองของรัฐบาลใหม
1.4.1 อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท: "ความเชื่อถือศรัทธาที่มาเร็ว ก็มีเวลาหมดเร็ว…"
นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดกลาวระหวางการสัมมนาเรื่อง การเมืองใหมหลัง
การเลือกตั้งทั่วไป ที่โรงแรมเอราวัณวา ผลการเลือกตั้งแสดงใหเห็นวา นโยบายสวนใหญที่พรรคไทยรักไทยเสนอนั้น คนสามารถรับได ทําให
พรรคไดรับความเชื่อถือและมีคะแนนที่ลนหลาม จากปรากฏการณนี้ มีหลายฝายมองวาจะทําให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หัว
หนาพรรคไทยรักไทย ทํางานไดยากขึ้นหรือไม ขอแยกตอบเปน 2 ประเด็น คือในดานดีและดานไมดี ดานที่ดี คือจะทําใหทํางานงายขึ้น
เพราะผูแทนในสภาและพันธมิตรจากพรรคการเมือง จะทําใหรัฐบาลมีความมั่นคงในการดูแลกิจกรรมในสภา และจากความเชื่อถือที่ประชา
ชนมอบใหจะทําใหการดําเนินนโยบายไดรับการสนับสนุนและสัมฤทธิผลในที่สุด
สําหรับดานไมดีนั้น ขอแรกคือการนํานโยบายหลักของพรรคมาหาเสียงโนมนาวจิตใจประชาชน เทากับเปนการเพิ่มความหวัง
ของประชาชนที่ตกอยูในวิกฤติมากวา 3 ป ซึ่งสวนหนึ่งของความหวัง ประชาชนก็ตองคิดวาเขาจะไดรับอะไรบาง ทั้งนี้ทางพรรคตองพิจารณา
ดวยวา ในการหาเสียง พรรคหรือผูสมัครคนใด ไดไปชี้แจงนโยบายซึ่งผิดจากขอเท็จจริงไปมากนอยแคไหน และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
แกประชาชน ทั้งที่ตั้งใจหรือไมก็ตาม ดังนั้นจึงเกิดคําถามวา ความหวังจะเกิดขึ้นจริงไดมากนอยเพียงใด การที่ทําใหประชาชนเขาใจผิดและ
ไมสามารถทําใหเปนไปตามความเขาใจของประชาชนได จะทําใหเกิดความผิดหวัง
อยางไรก็ตาม การจะทําใหนโยบายเปนจริงขึ้นมา จะตองเปนการคํานึงถึงวา จะมีการสรางวัฒนธรรมที่วาดวยคนไมตองใชหนี้
คนไมตองทํางาน และผิดระเบียบทางการคลัง เกิดขึ้นหรือไม ในฐานะที่ผมเปนผม ก็ขอแสดงความเคารพหัวหนาพรรคไทยรักไทย ดวยความ
ปรารถนาดี และขอใหมีการทํางานที่โปรงใส ประสบผลสําเร็จในทุกประการ
นายอานันทกลาวดวยวา สําหรับการทํางานของรัฐบาลนั้น จะตองมีการวางวาระของตนเองใหแนนอน วาจะทําอะไรกอน หลัง
การที่มีภาระสัญญากับประชาชนไว ตองทําใหสําเร็จใหได ผมขอเปนกําลังใจให อยาใหสิ่งอื่นมาเปนเครื่องบอนทําลายหรือขัดขวางวัตถุ
ประสงคหลักในการทํางานของรัฐบาลได
"การมีอํานาจจะตองตามมาดวยความรับผิดชอบ ที่จะตองรับผิดชอบทั้งตอประชาชนและรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลใหมจะตอง
ปรับตัวเองใหได ความเชื่อถือและศรัทธาที่มาเร็ว ก็มีเวลาหมดเร็วไดเชนกัน " นายอานันทกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 100244)
1.4.2 "เฉลิม" ออกเอกสาร 8 หนาชําแหละนโยบายรัฐบาล ไลเรียงตั้งแตพักหนี้ กองทุนหมูบาน ไปถึงเอเอ็มซีแหงชาติ
ระบุทําไดยากและนําไปสูปญหา ชี้พักหนี้คือ "พอกหนี้" ธนาคารประชาชนไมจําเปน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ กอนการแถลงนโยบายรัฐบาลในที่ประชุมรัฐสภาเพียง 1 วัน ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ส.ส.ระบบบัญชีราย
ชื่อ รองหัวหนาพรรคความหวังใหม ไดออกเอกสารความยาว 8 หนา หัวขอ "บทวิจารณนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ" แจกจายไปตามสื่อ
มวลชนแขนงตางๆ มีเนื้อหาโจมตีนโยบายเรงดวนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอยางรุนแรง ทั้งนี้ เนื้อหาในเอกสารของ ร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งมี 6 หัว
ขอหลัก ชี้ใหเห็นวานโยบายของรัฐบาลนั้นทําไดยาก ดังนี้
1. นโยบายการพักหนี้ใหเกษตรกรเปนเวลา 3 ป นั้น ไมสามารถแกไขปญหาหนี้สินได เพราะตลอด 3 ปที่พักการชําระไมไดยก
เวนดอกเบี้ยใหดวย ดังนั้น เมื่อพน 3 ปเกษตรกรจะกลับมามีหนี้เพิ่มขึ้น การพักหนี้จึงเปนเสมือนการพอกหนี้ หากจะแกไขปญหาดังกลาว
เปนการเฉพาะหนาจริง ๆ ควรจะงดคิดดอกเบี้ยแกลูกหนี้ หรือยกหนี้ใหไปเลย
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2. การจัดตั้งกองทุนหมูบานหมูบานละ 1 ลานบาทเปนเพียงความฝน และเปนลักษณะการแจกจาย จะนําไปสูปญหาการรั่วไหล
การใหเงินจํานวน 1 ลานบาทในครั้งเดียว จะไมสามารถทําใหเกิดผลตอเนื่องที่มีนัยสําคัญ ซึ่งไมตางจากนโยบายเงินผัน และนโยบายมิยา
ซาวา เปนเพียงการหาเสียงเทานั้น
3. การจัดตั้งธนาคารประชาชน รัฐบาลไมมีรายละเอียดในนโยบาย เชน จะออกกฎหมายใหมหรือจะใชธนาคารเดิมที่มีอยูแลว
เปนตัวตั้ง จะใชตนแบบของธนาคารประชาชนในประเทศบังกลาเทศหรือจะใชธนาคารชุมชนที่ใชเบี้ยกุดจี่ นอกจากนี้ ยังเห็นวาไมจําเปน
ตองตั้งธนาคารประชาชน เพราะรัฐบาลเพิ่งตั้งกองทุนฟนฟูชีวิตเกษตรกร เพื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยูแลว ความจริงการแกไขคือการ
เปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติของการใหกูยืมแกผูยากไรเสียใหม ไมใชใชแนวคิดแบบธนาคารพาณิชย นี่คือหัวใจในการแกปญหาหนี้สินนอก
ระบบของเกษตรกร
4. การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รัฐบาลยังขาดรายละเอียดเรื่องรูปแบบและโครงสรางของธนาคารที่จะตั้ง
ขึ้นมา และจะทําอยางไรใหสามารถจัดหาเงินทุนขั้นปฐมใหวิสาหกิจขนาดยอมได
5. การจัดตั้งบรรษัทกลางในการบริหารสินทรัพยนั้น เปนการถายของเสียออกจากธนาคาร ทําใหราคาหุนดีขึ้น เอื้อประโยชนแก
ลูกหนี้เอ็นพีแอลจํานวนหนึ่ง สวนที่จะทําใหธนาคารปลอยสินเชื่อเขาสูระบบนั้นไมจริง ในทางตรงกันขามกลับจะเปนการโอนหนี้ภาคเอกชน
มาเปนหนี้รัฐ เพิ่มภาระหนี้สาธารณะ ซึ่งหากตัวเลขเอ็นพีแอลคือ 2.2 ลานลานบาท รัฐบาลตองขาดทุนประมาณ 733,000 ลานบาทโดย
ประมาณ แตหากจะมองในแงดี ภายใน 5 ป รัฐบาลนาจะสูญเสียเงินของแผนดินเพื่อการนี้อยางนอยที่สุดกวา 500,000-1,000,000 ลาน
บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้จะไปแลวไมกลับมา
6. พัฒนารัฐวิสาหกิจ หากรัฐบาลใชรัฐวิสาหกิจเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศก็เปนเรื่องนาวิตก เพราะจะใชวิธีการบริหารแบบ
เอกชน ขณะที่รัฐวิสาหกิจในทางหลักการตองจัดสรรทรัพยากรสาธารณะเพื่อใหสวัสดิการสูงสุดแกประชาชน ซึ่งหากทําอยางนั้นอาจจะขัด
กับรัฐธรรมนูญ (มติชน 260244)
1.4.3 "ชวน" ใชเวลา 3 ชั่วโมงวิจารณนโยบายรัฐบาลใหม
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ หลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นแถลงนโยบาย 16 ดานตอที่ประชุมรัฐสภาโดยใช
เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที เรียบรอยแลว จากนั้นนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ในฐานะหัวหนาฝายคาน ไดลุกขึ้นอภิปราย
นโยบายรัฐบาล โดยใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยลงลึกรายละเอียดนโยบายแทบทุกดาน บางครั้งก็ยกตัวอยางเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยทํา
สมัยเปนนายกฯในชวงที่ผานมา บางครั้งก็ตั้งคําถามถึงนโยบายที่สําคัญๆ ของรัฐบาล อาทิ นโยบายพักการชําระหนี้เกษตรกร 3 ป, 30 บาท
รักษาไดทุกโรค รวมถึงนโยบายที่เขียนวาจะใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย นายชวนถามวาหมายความวาอยางไร (มติชน
270244)
เกี่ยวกับนโยบายการพักหนี้เกษตรกร นายชวนกลาววา การแกไขปญหาในเรื่องนี้มีการทํากันมาตั้งแตรัฐบาลชุดกอนและประสบ
ความสําเร็จ เจริญกาวหนาในการนําหนี้นอกระบบเขามาสูหนี้ในระบบได และวา ในเรื่องนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)
ไดใชเวลาไมนอยในการพยายามรณรงคสรางระเบียบวินัยใหเกษตรกรรับผิดชอบหนี้ที่ยืมไป อยากบอกรัฐบาลวา อยาทําลายสิ่งที่เขาทํามา
ดีแลว คนไหนที่ชําระหนี้ไดควรใหชําระอยาเหมาทั้งหมด เพราะเงื่อนไขเหลานี้จะเปนปญหา นโยบายเราอยาไปทําใหเกิดขอจํากัดมากขึ้น
กวาเดิม
หัวหนาพรรคประชาธิปตย ยังอภิปรายถึงการตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท ซึ่งเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแตในสมัย
ที่ตัวเขา และพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหม เปนนายกรัฐมนตรี คือโครงการ คกจ.ที่ตั้งกองทุนใหหมูบานละ 2 แสนบาท
ซึ่งกระจายไปทุกภาค แตการกูเงินดังกลาวมีการจัดระบบระเบียบที่ดี เขาใจวารัฐบาลคงจะนําแนวคิดมาจากโครงการนี้ แตรัฐบาลนี้จะทํา
แบบเหมา หากประเทศชาติรํ่ารวยก็ไมเปนไร แตประเทศก็ไมไดรวยแบบนายกรัฐมนตรี ดังนั้นรัฐบาลควรจะแกไขปญหาในพื้นที่ที่เดือดรอน
จริงๆ ซึ่งขอเตือนดวยความหวังดีวา หมูบานไหนรวยก็ไมตองให เพราะรัฐบาลนี้ไมมีสิทธิไปกูเงินอีกแลว เพราะฉะนั้นเงินที่มีอยูตองใชอยาง
สมประโยชน
และนายชวนยังไดกลาวอภิปรายเรื่องนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคดวยวา "นโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา รักษา
พยาบาลในราคา 30 บาทตอครั้งนั้น เรื่องนี้สมัยที่ผมเคยเปนรมต.สาธารณสุข ก็ไดพยายามหาทางแกไขโดยการผลักดันการรักษาพยาบาล
ฟรีในผูสูงอายุ ตั้งแต 60 ปขึ้นไป และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ป ทั้งนี้เราตองยอมรับความเปนจริงวา เราไมสามารถดูแลสุขภาพประชาชน
ไดครบถวนทุกคน ดังนั้นใครมีมากก็จายมากหนอย อาทิ เก็บเงินจากหองพิเศษมาชวยผูปวยอนาถา แตคนจน 30 บาทก็ไมตองจาย แตถา
จายเทากันหมด 30 บาท ก็เสมอภาคดี แตผมคิดวาประเทศเรายังมีรายไดไมเพียงพอ แลวจะไปกระทบกับคุณภาพ อีกทั้งมีความหวงใยใน
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มาตรฐานของหมอที่ตองเปลี่ยนสภาพแวดลอมจากระบบนี้ อยาง ร.พ.บานแพว ที่ จ.สมุทรสาคร ไมใชเกิดจากนโยบาย 30 บาท แตร.พ.นี้
เกิดขึ้นจากความพรอม ซึ่งผมก็ไมทราบวาร.พ. 6 แหงที่รัฐบาลใหนํารองรักษา 30 บาททุกโรคมีความพรอมหรือไม"
สวนนโยบายดานอื่นๆ นายชวน ไดตําหนิในเรื่องความไมชัดเจนของประเด็นนโยบาย และเมื่ออภิปรายถึงนโยบายดานการศึกษา
นายชวน ไดฝาก นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯในเรื่องสนามกอลฟอัลไพน วา เมื่อกฤษฎีกาวินิจฉัยวาเปนที่ธรณีสงฆเราตองยอมรับ
เมื่อกฎหมายบอกอยางนั้นก็เปนอยางอื่นไมได แตที่ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ไปตําหนิกฤษฎีกาเปนเรื่องที่ไมถูกตอง แมทานจะมี
สิทธิ์ตั้งรมต.ก็ตาม ดังนั้นอยากฝากใหรมต.ดูแลเรื่องนี้ใหเปนไปตามกฎหมายดวย (ผูจัดการ 270244)
1.4.4 ปชป.สง "อภิสิทธิ์" ถลม "ทักษิณ1" จวกใชนโยบายการตลาดนําการเมือง ชี้รักษาโรค 30 บาทใชเงินมหาศาล
เปนจริงยาก คาน 6 จังหวัดนํารอง ระบุไมเปนธรรม แฉเอเอ็มซีเหลวแนหวงเอาเงินไทยไปซื้อหนี้ตางประเทศ
ในวันที่ 27 ก.พ. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย อภิปรายวา เมื่ออานนโยบายรัฐ
บาลเห็นวาแนวทางการเขียนนโยบายไมแตกตางไปจากเดิม โดยรัฐบาลชุดนี้เขียนโดยไมผูกมัดกับตัวเอง เปนนโยบายลอยตัว ไมมีเปาหมาย
ที่เดนชัด และเขาใจวานโยบายฉบับนี้เพิ่งมีการแกไขกอนการแถลงนโยบาย เนื่องจากมีการรั่วไหลของนโยบายมาสูสื่อมวลชน และคิดวา
จากคําแถลงฯ นายกรัฐมนตรีคงจะเปนผูตัดสินใจคนสุดทายวาจะคงสวนไหนเอาไว อยางไรก็ตาม นโยบายที่ออกมาไมคุมคากับการตั้งรัฐ
บาลใน 1 เดือนที่ผานมา แมรัฐบาลจะเดินทางเขาสูประชาธิปไตยอยางงดงาม มีเสียงขางมาก แตก็หนีไมพนพันธะที่ผูกพันกับประชาชน เรา
ตองการเห็นกระบวนการประชาธิปไตยและประชาชนมาเปนตัวกําหนดนโยบายของรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์กลาววา ปญหาในวันนี้มีเพราะรัฐบาลใชการตลาดนําการเมือง การสรางคํามั่นสัญญากับประชาชนสงผลกระทบตอ
โครงสรางของประเทศ ตนหวงใยที่พรรคไทยรักไทยนํากลยุทธนี้หาเสียงกับประชาชน เพราะหลายเรื่องสภาพความเปนจริงตอบสนองไมได
แตตอนนี้รัฐบาลไมมีทางเลือก ซึ่งจะเดินหนาไดหรือไมนั้นรัฐบาลจะตองหยุดใชหลักการตลาดนําการเมือง สังคมไทยเปนสังคมที่ใจกวาง
อะไรที่พูดแลวทําไมไดถาบอกความจริงสังคมก็ยอมรับ ตนหวังวารัฐบาลจะใชเวทีนี้มาพูดความจริงบางเรื่อง แตก็ผิดหวัง เพราะยังใชหลัก
การพูดเอาใจแกปญหาวันตอวันเทานั้น
นายอภิสิทธิ์ชี้ดวยวา นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นจะตองใชเงินมหาศาล ทั้งโดยอางผลการศึกษาหลายกรณี "ทุกงานศึกษา
ชี้ตรงกันวาจะตองมีการใชงบประมาณเพิ่มแนนอน โดยสมมติฐานวา ถาทุกคนใชบริการเหมือน 5 ปที่แลว ตองใชเงินประมาณ 9 หมื่นลาน
แตถาเปดโอกาสใหเปนทางเลือกจะเกือบ 1 แสนลาน ถาเปดบริการไดดีเทากับที่ขาราชการไดรับจะเพิ่มเปน 1.5 แสนลานบาทตอป" นาย
อภิสิทธิ์กลาว นอกจากนั้น นายอภิสิทธิ์ยังกลาวเกี่ยวกับการตั้งเอ็นเอเอ็มซีวา รัฐบาลตองตอบใหชัดวา 1.จะเอาเงินคนไทยไปซื้อหนี้ตาง
ประเทศหรือไม และ 2.ราคาสินทรัพยที่จะซื้อเปนเทาไหร พูดเพียงวา รอยละ 51 และจะปรับลดราคาลงมา แตมีคําถามวา มีธนาคารแหง
หนึ่งที่ตัดสินใจขายสินทรัพยออกไป ขายหนี้เพียงรอยละ 29 เทานั้น อยาเลี่ยงการตอบคําถามวาการออกพันธบัตรวาไมใชการกู หนี้
สาธารณะซุกไมได โครงสรางทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นคือเนนการรวมศูนย สวนทางกับการกระจายอํานาจ ถาไดผูนํามีคุณธรรมอาจแกปญหาได
แมจะไมสอดคลอง แตถาไดผูนําที่ไรคุณธรรมก็จะเกิดการผูกขาด (มติชน 280244)
1.4.5 ปชป.วางตัว 'อนันต' อภิปรายปดวันสุดทาย
รายงานขาวแจงวา สําหรับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปตยในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่ 28 ก.พ. อันเปนวันสุด
ทายของการอภิปรายนั้น พรรคประชาธิปตยไดจัดทีมอภิปรายหลายดาน ประกอบดวย นายวิจิตร ศรีสอาน นายสัมพันธ ทองสมัคร นาย
สนั่น สุธากุล โดยใชประเด็นสนามกอลฟอัลไพน ขณะที่นายอาทิตย อุไรรัตน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะอภิปรายในนโยบายวิทยา
ศาสตรและสิ่งแวดลอม โดยนายอนันต อนันตกูล เลขาธิการพรรคประชาธิปตย จะเปนคนอภิปรายคนสุดทาย
นายอนันตกลาววา มีปญหาบางอยางที่สมาชิกไดถามแตรัฐบาลยังไมไดตอบ นอกจากนี้จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ คิดวา
เปนประโยชน โดยเฉพาะเรื่องการใชจายเงินจํานวนมหาศาล และคาดหมายใหเกิดผล ซึ่งไมแนใจวาจะเปนประโยชนกับประชาชนหรือจะ
เปนภาระกับประชาชนกันแน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งเอเอ็มซีที่ยังขาดการศึกษาในรายละเอียด และรมต.คลังบอกวาจะมีการทําประชา
พิจารณ จึงเห็นวาควรจะชะลอการตัดสินใจออกไปกอน
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยกลาวถึง การประชุมระดมสมองภาคสถาบันการเงินและผูเกี่ยวของที่หัวหินวา แมจะเปนวิธีการ
ทํางานที่ดี แตประชาชนเจาของประเทศยังไมมีสวนรวมที่แทจริง และเรื่องนี้ถือวาเปนนโยบายแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เปนเรื่องใหญสุด
เปนเรื่องสําคัญที่ประชาชนควรเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต รัฐบาลควรเสนอมาตรการที่ชัดเจน และใหประชาชนเขามามีสวน
รวมดวย
นายอนันตกลาวอีกวา สิ่งที่จะพูดอีกเรื่องคือ แมจะมีนโยบายดี แตตองประกอบดวยแผนงานที่ดี ผูปฏิบัติงานที่ดี และการตรวจ
สอบที่ดี ที่นาสนใจคือการที่นักธุรกิจเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง แมวาในรัฐธรรมนูญไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่ดํารงตําแหนงรัฐ
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มนตรี แตสังคมไทยยังเปนสังคมในระบบเครือญาติ ซึ่งวัฒนธรรมของครอบครัวไทย คือพี่ๆ นองๆ อยูรวมกัน 3 รุน ไมวาจะเปนลูกเขย สะใภ
เปนระบบกงสี ดังนั้นคนที่เปนนักธุรกิจเมื่อมาลงการเมืองจะตองเสียสละอยางแทจริงเพื่อประชาชน เมื่อมาทํางานการเมืองตองมีความซื่อ
สัตยสุจริต แตหากคนผูนั้นยังทําเพื่อหมูคณะ ก็ไมควรอางถึงความเปนประชาธิปไตย (มติชน 280244)
1.4.6 "ทักษิณ" พรอมรับคําแนะนําฝายคาน
หลังจากที่ส.ส.ฝายคานไดอภิปรายมาจนถึงเวลา 20.00 น.วันที่ 28 ก.พ. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดลุกขึ้นชี้แจง
เปนครั้งแรกวา ขอขอบคุณหลายฝายที่ใหคําแนะนําในการแถลงนโยบายของรัฐบาลแตตองขออภัยที่นโยบายไมไดเขียนรายละเอียดไวอยาง
ชัดเจนเพราะเกรงวาจะยาวและหนาเกินไป เนื่องจากรัฐบาลยังไมไดเขามาทํางานจึงยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และวาในระหวางที่เขียน
นโยบาย ไมเคยคิดวารัฐบาลที่แลวทําไมดี ตองยอมรับวาคงแกไขปญหาไดไมครบทั้งหมด แตตองใหไดรับการแกไข ทั้งนี้การเลือกตั้งไดมีการ
แขงขันกันสิ้นสุดลงแลว 4 ปตอไปนี้คือการทํางาน และการที่เขาพูดวาประเทศยังไมพนวิกฤติเศรษฐกิจเพราะเห็นวาในป 41-42 เศรษฐกิจ
ติดลบ 12 เปอรเซ็นต และมีประมาณการในป 44 วาเศรษฐกิจจะขึ้นแค 3.0-3.5 เปอรเซ็นต จึงเปนหวง นอกจากนี้ยังมีขาวเศรษฐกิจสหรัฐ
หดตัวดวย ดังนั้น รัฐบาลตองทํางานหนักเปรียบเสมือนยังอยูในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
"อดีตนายกรัฐมนตรีเปนผูที่มีประสบการณมาก ผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะไมมีเสนแบงระหวางรัฐบาลกับฝายคานในการขอคํา
ปรึกษาใดๆ ไมไดแตเปนสิ่งที่บานเมืองตองชวยกันตอไป และผมจะไปขอคําปรึกษากับทานจะไดไมตองเสียเวลาในการลองผิดลองถูกกับ
การทํางานของบานเมือง" พ.ต.ท.ทักษิณ กลาว
พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไดชี้แจงถึงนโยบายเรงดวนในการพักหนี้ใหเกษตรกรรายยอย 3 ปวา เขาตองการชวยเหลือเกษตรกร เพราะวัน
นี้เกษตรกรไดรับความเดือดรอนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการลดคาเงินบาท ผลผลิตทางการเกษตรไดรับผลกระทบ หลายคนเปนหนี้ ธ.ก.ส.
และเปนหนี้นอกระบบ เอาวัวเอาควายไปจํานําก็มีเพื่อที่จะไดนําดอกเบี้ยไปใชหนี้นอกระบบ การที่ไดพบกับเกษตรกรทั่วประเทศและทราบ
ปญหาจึงมีนโยบายดังกลาว เพราะอยางนอยจะไดเปนการดึงหนี้ใหเกษตรกรไดชั่วคราว และเรงหาโอกาสชวยเขาในสวนอื่น เชนการปรับ
โครงสรางดานการผลิตการเกษตร หรือการลดพื้นที่ในการผลิต เพื่อทําประโยชนอยางอื่นทดแทนจึงวางนโยบายดานนี้ขึ้นมา
สวนการจัดตั้งกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท เห็นวาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรก็จะวางงาน ดังนั้น จึงอยากใหเขามีงานทําใน
หมูบานมีแหลงเงินทุนที่จะมีการจางงาน ในโลกสมัยใหมใครหาแหลงเงินทุนได คนนั้นจะไดเปรียบ สวนเรื่องแนวคิดการประกันสุขภาพรักษา
พยาบาลในราคา 30 บาท เนื่องจากเราตองการเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีถวนหนา มีหลักประกันดานสุขภาพอยากใหบริการเทาเทียมกัน และ
ควรไดรับการบริการจากภาครัฐเทาเทียมกัน แตหากใครอยากไดขั้นพิเศษก็ตองจายเงินเพิ่ม เรื่องนี้เราอยากผลักดันใหเร็ว เพราะเชื่อวาจะ
เกิดประโยชนกับประชาชน จึงจะเริ่มดําเนินการอบรม ในวันที่1 เม.ย. นี้
"ทั้งหมดนโยบายเรามาคิดวาจะทําอยางไร ใหคนไทยมีรายไดมากกวารายจายใหพนหนี้พนสิน สินทรัพยที่มีอยูจะทําอยางไรเอา
มาใช ใหเปนยุทธวิธีที่ดีในที่สุดรัฐบาลก็จะไดฐานภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว ผมไมอยากใหมองนโยบายของรัฐบาลเปนจุดๆ แตควร
มองอยางเชื่อมโยงวารัฐบาลพยายามแกไขปญหาทุกระดับชั้น" นายกรัฐมนตรีกลาว (ผูจัดการ 270244)

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในตางประเทศ
2.1 อิสราเอลเปลี่ยนผูนําใหม
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหมของอิสราเอลเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2544 นับเปนการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร เพราะจัดใหเลือก
เฉพาะตําแหนงนายกรมต.เพียงตําแหนงเดียวเทานั้น ผลปรากฏวานายแอเรียล ชารอน หัวหนาพรรคลิคุด ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
สนับสนุนถึง รอยละ 62.3 ขณะที่นายเอฮุด บารักจากพรรคแรงงานไดคะแนนเสียงสนับสนุนเพียงรอยละ 37.6 ของผูลงคะแนนเสียงทั้งหมด
ซึ่งมีประมาณรอยละ 59 ของจํานวนผูมีสิทธิเทานั้น ผลการเลือกตั้งขางตนสรางความหวั่นวิตกแกหลายฝาย เกี่ยวกับอนาคตของสันติภาพ
ตะวันออกกลาง สะทอนถึงความตองการของชาวอิสราเอลสวนใหญที่ไมเห็นดวยกับแนวทางของนายบารัก (กรุงเทพธุรกิจ 07,090244,มติ
ชน 080244,มติชนสุดสัปดาห 120244)

2.2 ผูนํา"สหรัฐ" สั่งถลมอิรัก หลายชาติแสดงความไมพอใจตอปฏิบัติการดังกลาว
วันที่ 18 ก.พ.2544 ระหวางเวลา 00.30-03.00 น.ตามเวลาในประเทศไทยเครื่องบินรบของสหรัฐและอังกฤษ 24 ลําที่ประจําการ
อยูในอาวเปอรเซีย ปฏิบัติการโจมตีที่มั่นทางทหาร 6 จุด ชานกรุงแบกแดดทางใตโดยอาศัยอาวุธนําวิถีพิสัยไกลหลายชนิดยิงเขาใสจาก
บริเวณเขตหามบินโดยทุกลําสามารถบินกลับที่ตั้งไดโดยปลอดภัย ผลการโจมตีมีพลเรือนเสียชีวิต 2 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บกวา 20 คน
ปฏิบัติการดังกลาวนายเจฟฟรีย ฮูน รมต.กลาโหมของอังกฤษระบุวากระทําเพื่อปองกันชีวิตนักบินของอังกฤษที่ปฏิบัติหนาที่บริเวณดังกลาว
และยืนยันวาอังกฤษก็พรอมจะปฏิบัติการซํ้าหากอิรักยังพยายามโจมตีเครื่องบินพันธมิตรอยูตอไป (มติชน 18,190244,ไทยโพสต 190244)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
1.1 แนวทางการบริหารการศึกษาของรัฐบาลใหม
1.1.1 นโยบายของรมต.ศึกษาฯคนใหมเนนคุณภาพการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ตั้งสํานักงานทดสอบกลางทั้ง
ระดับประถม-มัธยม เพื่อยกเลิกการสอบเอนทรานซ กวดวิชา และวิ่งเตนฝากเด็กเขาเรียน
นพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯเปดเผยหลังการประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ วาไดมอบนโยบายใหผูบริหารกรมตางๆ
2 เรื่องดวยกัน ไดแก 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหผูบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดลอมจะตองมีความ
สะอาดปลอดภัย รมรื่น เอื้ออํานวยตอการเรียน โดยจะนําระบบคุณภาพ 5 ส.คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย คาดวา
3 เดือนคงเห็นผล 2) พัฒนาการบริหารการเรียนการสอนโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแตละโรงเรียนเปนรายปการศึกษา เพื่อ
นําผลการบริหารงานในปที่ผานมาเปนตัวตั้งในการปรับปรุงหลักสูตรในปตอไป
นพ.เกษม ยังเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานทดสอบกลาง เพื่อทําการสอบในระดับชาติ โดยจะใชขอสอบที่มี
มาตรฐานเดียวกันหมดทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยการสอบจะแบงเปน 4 ชวงชั้น ไดแก ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6
และใหนักเรียนนําผลการสอบมาใชในการศึกษาตอทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา ซึ่งวิธีการดังกลาวจะชวยสรางมาตรฐานแตละโรงเรียนให
มีคุณภาพเทาเทียมกัน ชวยลดปญหาการวิ่งเตนฝากเด็กเขาเรียนและปญหาการกวดวิชา รวมทั้งจะทําใหครูมุงเนนพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเปนหลัก ซึ่งจะสงผลใหมีการยกเลิกระบบเอนทรานซ และใหมหาวิทยาลัยตางๆมีอิสระในการรับนักศึกษาไดเองในที่สุด
ในประเด็นปญหายาเสพติดในโรงเรียนนั้น
จะปรับเปลี่ยนมาตรการจากตั้งรับเปนเชิงรุกเพราะถือวาเปนปญหาใหญที่สงผล
กระทบระดับชาติ โดยใหผูบริหารระดับสูงของทุกกรมไปศึกษางานวิจัยตางๆเพื่อหาจุดออนของกระบวนการคายาเสพติดและนํามาดําเนิน
การแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีนโยบายจะเปดวิทยาลัยชุมชนใน 10 จังหวัดชายแดนที่ยังไมมีสถานศึกษาระดับอุดม
ศึกษา เชน แมฮองสอน ระนอง สระแกว เพื่อรองรับจํานวนผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ที่รัฐจัดใหฟรี ซึ่งจะมีจํานวนมากขณะที่
มหาวิทยาลัยไมสามารถรองรับได
สวนการปฏิรูปการศึกษานั้นเห็นวาควรตั้งคณะกรรมการประสานงานปฏิรูปการศึกษา กับสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
คณะกรรมการประสานงานปฏิรูปการศึกษาระหวางทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(สกศ.) และคณะ
กรรมการประสานงานปฏิรูปการศึกษาระหวางกระทรวง ทบวง กรมตางๆ โดยผานรองนายกฯที่ดูแลดานการศึกษา เพื่อพิจารณาโครงสราง
ของกรมตางๆ ของก.ศึกษาฯกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี สําหรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาแบบบังคับตัดตอน อาจทําใหเกิด
ปญหาได เพราะเปนไปไมไดที่จะใหครู 400,000 คนกับนักเรียน 6,000,000 กวาคนไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการสรางความ
ทุกข ไมยุติธรรมตอครู โดยเฉพาะทุกคนไมแนใจวาเมื่อถายโอนไปแลวคุณภาพการศึกษาจะดีเทาเดิมหรือไม ซึ่งนพ.เกษม บอกวาหลังการ
หารือกับนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณแลว สรุปวา หากทุกฝายยังไมพรอมก็ไมควรขีดเสนตาย การถายโอนตองรอดูความพรอมของทุกฝายกอน
(ไทยโพสต 200244)

1.2 การเสนอทรรศนะเกี่ยวกับนโยบายดานการศึกษาและศาสนาของรัฐบาล
1.2.1 ฝายคานระบุหลายเรื่องหาเสียงไวแลวไมไดใสในนโยบาย เชนปญหานี้สินของครู และเรื่องการศาสนา
การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลเริ่มในวันที่ 28 ก.พ.2544 ซึ่งในชวงเชานายวิจิตร ศรีสอาน ส.ส.พรรคประชาธิ
ปตยวิจารณวารัฐบาลไมใหความสําคัญกับนโยบายดานการศึกษาเทาที่ควร สวนในชวงบายนายสัมพันธ ทองสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปตย
อภิปรายวานโยบายนี้คนจะปฏิบัติไมไดเขียนแตไปใหบริษัทที่ไหนไมทราบมาเขียนแทน จะทําใหรัฐมนตรีที่จะมาทํางานมีปญหา หลายเรื่อง
ที่หาเสียงไวก็ไมไดบรรจุเขาไวเปนนโยบายแชน ปญหาหนี้สินครู รัฐบาลไปหลอกครูทั้งประเทศ บอกวาจะปลดเปลื้องหนี้สิน และครูก็ถูก
หลอกอีกเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหนี้สินครูโดยใหธนาคารออมสินมาดูแล
นอกจากนั้น นายสัมพันธยังติงวา รัฐบาลไมมีนโยบายเรื่องการศาสนา โดยเรื่องที่วาจะจัดการอยางไรกับทรัพยสมบัติของ
ศาสนา ที่ธรณีสงฆ โดยดึงเรื่องการขายสนามกอลฟอัลไพนเขามาเปนกรณีตัวอยาง และกระหนํ่าซํ้าดวยนายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ส.ส.
กระบี่ พรรคประชาธิปตย เกี่ยวกับนโยบายดานศาสนาของรัฐบาลเกี่ยวกับศาสนสถาน ศาสนทายาท ศาสนสมบัติ หรือการบํารุงพระพุทธ
ศาสนา แตสิ่งหนึ่งที่ตองแกไขคือขอครหาเกี่ยวกับสนามกอลฟอัลไพนเชนกัน ซึ่งนพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ ไดชี้แจงคําถามฝายคานวา
รั ฐ บาลไมไดจางบริ ษั ทใดเขียนนโยบายการศึ กษาแต มาจากการระดมความคิ ดเห็ นของประชาชน การประชุ ม สั ม มนา ถามผู  รู ใ น
มหาวิทยาลัยมากวา 2 ป (ไทยโพสต ,มติชน 010344)
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2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
2.1 กรมวิชาการคาดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 12 ปประกาศใช พ.ค.'44 นี้แตใชจริงปการศึกษา'45
นางอารีรัตน วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ ก.ศึกษาฯ กลาวบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน" เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2544 วารางหลักสูตรแกนกลางที่ใชตอเนื่องตลอดการเรียนขั้นพื้นฐาน 12 ป ฉบับใหม ขณะนี้ไดจัดทําเปนที่เรียบ
รอยแลว โดยมุงความเปนเอกภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน ยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนนกระบวนการเรียนรูและการ
บูรณาการเนื้อหา เพื่อใหทุกคนสามารถพัฒนาความรูความสามารถไดตามศักยภาพของแตละคน พรอมเพิ่มความยืดหยุนสําหรับสถาน
ศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดหลากหลายตามพัฒนาการแตละชวงชั้นของกลุมผูเรียน และประการสําคัญจะเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ที่ควบคูคุณธรรมตามปรัชญาแหงการศึกษาของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
การจัดเนื้อหาของหลักสูตรแบงออกเปน 8 กลุมวิชา คือ 1) สุขศึกษาและพลศึกษา 2) ทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป 3) สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4) ภาษาไทย 5) คณิตศาสตร 6) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7) การงานและอาชีพ และ 8) ภาษาตางประเทศ
ทั้งนี้ไมมุงใหสถานศึกษาจัดการสอนในเพียง 8 กลุมวิชาเทานั้น โดยใหอิสระกับสถานศึกษาในการบูรณาการกลุมวิชาเขาดวยกันตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมของสถานศึกษา และหลีกเลี่ยงการใชตําราเรียนประจําวิชาเลมเดียวอยางที่เปนอยู แตจะเพิ่มสวนของหนังสือ
อางอิงใหมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดรูจักที่จะศึกษาคนควาขอมูลในแหลงความรูหรือหองสมุดได รวมถึงสามารถแกปญหาไดดวยการลงมือ
ปฏิบัติ และสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ไดปรับการวัดและประเมินผลเปนการประเมินชวงชั้น ชั้นละ 3 ป คือ ป.1-3 ป.4-6
ม.1-3 และม.4-6 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตรฉบับสถานศึกษาใหเหมาะกับกลุมผูเรียนที่มีความตางกันตามแตภูมิ
ภาค เมื่อเรียนครบ 3 ป เด็กจะตองมีความสามารถผานเกณฑมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด และจะไมจัดใหมีการทดลองใชหลักสูตรในบาง
โรงเรียนอยางที่เคยปฏิบัติ แตจะประกาศใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเห็นเนื้อหาหลักสูตรกอนจะเริ่มใชจริง 1 ป ในเบื้องตนคาดวาจะ
สามารถสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางหลักสูตรฯแลวเสร็จในเดือนเม.ย.2544
สําหรับเสนอก.ศึกษาฯพิจารณาและประกาศใชไดทัน
เดือนพ.ค.2545เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงทันปการศึกษา 2545 (กรุงเทพธุรกิจ 100244)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 ระเบิดเวลา 5 ลูกในมือรมต.วิทยาศาสตรฯ คนใหมที่ตองรีบถอดสลัก
ระเบิดเวลาในที่นี้หมายถึงปญหาสําคัญๆ ในก.วิทยฯ ที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ประกอบดวย
1) ปญหาภายในสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ(พป.)ที่คางคาทั้งเรื่องโครงการกอสรางศูนยวิจัยนิวเคลียรที่อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายกที่ขาดความพรอมในทุกดานรวมทั้งไดรับการตอตานจากประชาชนในพื้นที่ ปญหาการรั่วไหลของรังสีโคบอลต-60 ที่ยังหาผู
รับผิดชอบไมไดจนบัดนี้ทั้งที่มีคนเสียชีวิตไปแลวหลายคน รวมทั้งปญหาการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงในเรื่องนี้ที่ทํามา 5 ปแลวยังไมไปถึง
ไหน
2) การแกปญหากรณีจายคาชดเชยการกอสรางฝายราษีไศล โครงการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน(พพ.) แมดร.อาทิตย
อุไรรัตน รมต.วิทยฯ คนเกาจะมีการประชุมกับแกนนําของราษฎรกลุมตางๆที่ออกมาเรียกรองคาชดเชยไปบางแลวแตก็มีการเปลี่ยนแปลงขอ
ตกลง ทําใหไมไดรับความไววางใจจากชาวบาน
3) โครงการบอบําบัดนํ้าเสียที่จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ซึ่งขณะที่คพ.ยืนยันความจําเปนตองสรางแต
ชาวบานในพื้นที่บอกวาจะคัดคานจนถึงที่สุดเพราะเปนโครงการที่ไมโปรงใสในหลายดาน โดยเฉพาะเรื่องทุจริตการซื้อขายที่ดินและความไม
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่นํามาใช
4) ปญหาในสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) เกี่ยวกับการรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) และการทํา
ประชาพิจารณ ซึ่งบุคลากรที่ทําหนาที่ดานนี้ไดรับความกังขาจากประชาชนวาจะมีความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตยกับการทํางานเพียงใด หลาย
ฝายเรียกรองใหแกไขกระบวนการทําอีไอเอและประชาพิจารณใหไดรับความไววางใจจากประชาชนมากขึ้น และ
5) ระเบิดลูกสุดทายคือการปรับปรุงแกไขพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ซึ่งปจจุบันนี้กฎหมาย กฎเกณฑ บท
บัญญัติตางๆ ที่ใชคุมครองดูแลรักษาสิ่งแวดลอม กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆมากมาย และหลายครั้งเมื่อจะนํากฎหมายเหลานี้
มาใชมักจะเกิดความติดขัดอันเนื่องมาจากระเบียบของแตละหนวยงานแตกตางกัน
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ขณะนี้มีการแกไขกฎหมายฉบับนี้ใหเกิดความครอบคลุมในการใชกับทุกหนวยงาน แตการแกไขไมเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของ เชน
นักวิชาการ องคกรเอกชน องคกรประชาชนเขามามีสวนรวมจึงถูกโจมตีจากหลายฝาย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่รมต.วิทยฯคนใหมจะ
ตองเขามาแกไข ทั้งนี้ยังไมรวมคุณสมบัติของรมต.กระทรวงนี้ที่จะตองมีเปนกรณีพิเศษมากกวากระทรวงอื่นๆ อาทิ การมองระหวางความ
กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและประเด็นสังคมในเรื่องของการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอม เปนตน (มติชน 120244)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 การปฏิวัติทางการแพทยที่คาดหวังจากการคนพบแผนที่พันธุกรรมมนุษย อาจตองใชเวลา 1020 ป จึงจะอาศัยความรูเรื่องยีนเปนฐานได
การพิชิตแผนที่จีโนมที่คนพบระบุตําแหนงแหงที่และการเรียงตัวของยีน นับเปนกาวแรกของกระบวนการถอดรหัสยีนเพื่อรูถึงหนา
ที่แทจริงของยีน เปนคัมภีรสําหรับถอดรหัสยีน นับเปนความสําเร็จขั้นแรกของโครงการ ทีมวิจัยจีโนมหรือสารพันธุกรรมมนุษยมีทั้งภาค
สาธารณะและภาคเอกชน กลาวคือ โครงการจีโนมมนุษยซึ่งเปนความรวมมือระหวางทีมนักวิทยาศาสตร 20 กลุมทั่วโลก และการวิจัยจีโนม
ของภาคเอกชนคือเซเลรา จีโนมิคส แหงสหรัฐ มีการแถลงถึงความสําเร็จของการคนพบดังกลาวตั้งแตเดือนมิ.ย.2543 ซึ่งผลการคนควา
ทดลองพบวาจีโนมมีคูเบส 3,100 ลานคูบนสายดีเอ็นเอในจีโนมมนุษย การคนพบดังกลาวไดสรางความหวังในการปฏิวัติวงการแพทยและ
ยารักษาโรคในอนาคต และคาดกันวาผลกระทบใหญในอันดับตนๆ จากจีโนมมนุษยคือการพัฒนายารักษาโรค การปรับยาใหเหมาะกับโครง
สรางของยีนของมนุษยแตละคนและการวินิจฉัยโรคลวงหนา และยังคาดวาการถอดรหัสยีนจะเพิ่มเปาหมายในการผลิตยาอีกหลายพันเปา
หมาย
แตจากการประกาศความสําเร็จในที่ประชุมขาววันเดียวกัน ในวันที่ 12 ก.พ.2544 ที่กรุงวอชิงตัน ลอนดอน โตเกียว ปารีส และ
เบอรลิน รวมทั้งไดตีพิมพในวารสารทางวิทยาศาสตรไซแอนซแอนดเนเจอร เกี่ยวกับการพิชิตรางแผนที่จีโนมนั้น ดับความหวังของการปฏิวัติ
ทางการแพทยใหลดวูบลงไปถนัดใจ เมื่อพบวายีนอาจไมใชปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดชะตาสิ่งมีชีวิตอยางที่นักวิทยาศาสตรทั่วไปเชื่อ
มาตลอด
จากการแกะรอยแผนที่ยีนในดีเอ็นเอ นักวิจัยพบวาในสารพันธุกรรมมนุษยหรืออีเด็นเอมียีนเพียง 30,000 ตัวเทานั้น มากกวายีน
ของแมลงหวี่หรือหนอนเพียง 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่ง ทั้งที่กอนหนานี้ นักวิทยาศาสตรคาดวาจะมียีนในจีโนมมนุษยมากถึง 60,000–100,000 ตัว
การคนพบดังกลาวพลิกความคาดหมายของนักวิทยาศาสตรที่คาดวาการระบุและคนหาหนาที่ของยีนทั้งหมด จะปฏิวัติพลิกโฉมโลกวิทยา
ศาสตรและการแพทย โดยจะสรางคุณูปการมหาศาลในการขยายความรู การวินิจฉัย และรักษาโรครายตางๆ ตลอดจนหาวิธีปองกันลวง
หนาและใหการเยียวยา เพราะยีนเหลานี้เปนรหัสควบคุมลักษณะพันธุกรรม เมื่อถอดรหัสไปแลวก็จะพบโปรตีน ทําหนาที่ควบคุมกระบวน
การชีววิทยาในเซลลของรางกายซึ่งเสมือนคําสั่งในการสรางสิ่งมีชีวิต
ขณะนี้ นักวิทยาศาสตรยังไมรูวายีนตางๆ เหลานี้มีหนาที่อะไร และนักวิจัยยังพบวาปฏิกิริยาระหวางยีนในจีโนมมนุษยมีความ
สลับซับซอนมาก จนนักวิทยาศาสตรทั้ง 2 ทีมบอกวาพวกเขารูสึกช็อกและอึ้งไปกับสิ่งที่คนพบเพราะยีนที่พบอาจไมใชปจจัยสําคัญที่สุดใน
การกอรางของสิ่งมีชีวิต อีริค ลันเดอร หัวหนาการวิเคราะหจีโนมแหงไวทเฮดอินสทิติวตในเคมบริดจ บอกวาอาจตองกลับไปคน "ขยะจีโนม"
ที่บรรจุ "เศษดีเอ็นเอ" ที่ในตอนแรกคิดวาไมมีบทบาทสําคัญใดๆ กันใหม
เครจ เวนเตอร ประธานและหัวหนาหนวยวิทยาศาสตรของเซเลรา ซึ่งมีฐานในร็อกวิลล แมรีแลนด ชี้ถึงการคนพบวา การนํา
ความรูเรื่องยีนในการแพทยจะซับซอนขึ้น เพราะจากที่เคยคิดวายีนหนึ่งตัวมีโปรตีนหนึ่งตัวและนําไปสูโรคชนิดหนึ่งนั้น เปนความคิดที่ผิด
เพราะจากการคนควาเพิ่มเติมพบวาปฏิกิริยาแวดลอมในขั้นตอนชีววิทยาอาจมีความสําคัญในการสรางชีวิตเราเทากับรหัสยีน ซึ่งการคนพบ
ใหมนี้ เปนขาวรายของกลุมบริษัทไบโอเทคที่จองจะกอบโกยประโยชนมหาศาลจากความสําเร็จของโครงการถอดรหัสพันธุกรรมเฟสแรก ซึ่ง
นายโยชิยูกิ ซากากิแหงริเกน จีโนม ไซแอนซ เซ็นเตอร ยอมรับที่กรุงโตเกียววา การคนพบนี้เปนขาวรายของกลุมบริษัทที่มุงมั่นไปที่ยีนดาน
เดียว เนื่องจากเรายังจําเปนตองคนหาสิ่งอื่นๆ ในกระบวนการสรางชีวิตนอกเหนือไปจากยีน และหากตองการผลิตยา ก็ตองเขาใจกระบวน
การทั้งหมดไมเฉพาะแตสวนของยีนเทานั้น
ทั้งนี้ นักวิจัยสารพันธุกรรมชี้วา มีเพียงโรคไมกี่ชนิดเทานั้น เชนเสนประสาทผิดปกติ ที่เปนความผิดปกติของยีนเพียงตัวเดียว
ขณะที่โรครายอื่นๆ เชน อัลไซเมอร โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ลวนเกิดจากความบกพรองของปฏิกิริยาระหวางยีนหลายตัวตอปจจัยแวดลอม
อยางไรก็ตาม ฟรานซิส คอลลินส หัวหนาสถาบันวิจัยจีโนมมนุษยแหงชาติในกรุงวอชิงตัน สหรัฐ ทํานายวา โลกจะบรรลุความคืบหนากาว
ใหญในอีก 5-7 ปขางหนา โดยจะคนพบปจจัยหลายตัวที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งเปนความผิดปกติพื้นๆ แต
การปฏิวัติการแพทยใหมที่อาศัยความรูเรื่องยีนเปนฐานนั้นอาจตองใชเวลา 10-20 ป (ผูจัดการ12,140244)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 อาหารเปนพิษ
1.1.1 วิกฤติโรควัวบา : ผลกระทบตอไทย
แมวาทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก.สาธารณสุข ประกาศหามนําเขาหรือจําหนายเนื้อวัวและผลิตภัณฑที่ไดจาก
วัว ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากประเทศที่ความเสี่ยงโรควัวบา 13 ประเทศ ไดแก อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด เนเธอร
แลนด เยอรมนี เบลเยียม ลักเซมเบิรก ลิกเคนสไตน เดนมารก สเปน และอิตาลี แตขาวการตรวจพบสินคาจากผลิตภัณฑวัวยังวางจําหนาย
ในตลาด ทําใหทางอ.ย.ประกาศรายชื่อสินคาที่อยูในกลุมเสี่ยง 98 สินคาจากประเทศตางๆ เชน เนื้อวัว ซุปเนื้อวัวเขมขน เครื่องในสวนตางๆ
เปนตนเพื่อเปนการเตือนใหผูบริโภคระมัดระวัง สวนผูจําหนายใหตรวจสอบสินคาไมใหมีผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งทางอ.ย.จะดําเนินการทาง
กฎหมายอยางเขมงวดทันที
นอกจากนี้ ยังหวงดวยวายังมีผลิตภัณฑที่อาจมีเชื้อวัวบาจากอังกฤษ โดยเฉพาะอาหารสัตวที่ทําจากเนื้อปนและเศษกระดูกวัว
โดยทางรัฐบาลอังกฤษตรวจสอบพบวา มีการนําอาหารสัตวดังกลาวเขาประเทศไทยกวา 1,000 ตัน นอกจากนี้ องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ กระตุนใหทั่วโลกใชมาตรการ “ปองกันไวกอน” เพื่อสกัดกั้นการแพรระบาดของโรควัวบา เริ่มดวยการสั่ง
หามนําเขาหรือใชอาหารสัตวที่ผลิตจากสัตวสําหรับวัวควาย แพะแกะ หรือ สัตวอื่นๆทั้งหมดทันที รวมทั้งยังตองควบคุมการผลิตอาหารสัตว
วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว กรรมวิธีการฆาสัตว และการตีตราอาหารสัตวจากโรงงานอยางเขมงวดดวย ขณะนี้ทางเอฟเอโอกําลังเรงตั้ง
กฎเกณฑเรื่องการใหอาหารสัตวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกผูเลี้ยงสัตวทั่วโลกดวย ปจจุบันรัฐบาลชาติตางๆประกาศใชมาตรการปองกันโรค
วัวบาอยางเรงดวน โดยเยอรมนีตรวจพบเชื้อแลว 22 ตัว
นอกจากกระแสความหวาดกลัวในการบริโภคเนื้อวัวแลว ความหวาดกลัวนั้นยังแพรไปถึงผลิตภัณฑจากวัวดวย ซึ่งสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของในวงกวาง ทําใหผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจนี้ไดรับความเสียหายอยางถวนหนา อาทิ ในอังกฤษ โรงฆาวัวและโรงงาน
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากวัวตองปดกิจการ ซึ่งทางสหภาพแรงงานในสหภาพยุโรปคาดวาจะมีการวางงานเพิ่มขึ้นถึง 40,000 คน ดานอุตสาห
กรรมเครื่องสําอาง สหภาพยุโรปขอรองใหประเทศสมาชิกงดใชผลิตภัณฑทุกชนิดที่สกัดมาจากวัวในการผลิตเครื่องสําอาง ธุรกิจฟาสตฟูดส
รายใหญโดยเฉพาะแมคโดนัลด และวิมป มียอดจําหนายแฮมเบอรเกอรที่ทําจากเนื้อวัวลดลง คาดวาวิกฤติโรควัวบาในครั้งนี้ สรางความเสีย
หายใหกับอุตสาหกรรมเนื้อวัวของสหภาพยุโรปถึง 3,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ผูจัดการ 120244)
1.1.2 “โรคปาก-เทาเปอย” บุก 3 ทวีป
วันที่ 22 กุมภาพันธ สํานักขาวรอยเตอรและเอพีรายงานวา ภายหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษไดประกาศเผยแพรถึงเรื่องการระบาด
ของโรคปากเปอยเทาเปอยในกลุมสุกรที่โรงฆาสัตวแหงหนึ่งของอังกฤษ บรรดาประเทศตางๆทั้งในสหภาพยุโรป สหรัฐ แคนาดา ญี่ปุน
เกาหลีใตและออสเตรเลีย ก็ไดประกาศหามนําเขาเนื้อสัตว ตลอดจนผลิตภัณฑที่แปรรูปหรือไดจากสัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหารของอังกฤษ
ทันที โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม
ในวันเดียวกันไดมีการเผยถึงการแพรระบาดของโรคปากเปอยเทาเปอยที่ประเทศอารเจนตินา ประเทศที่สงออกเนื้อวัวไดมากเปน
อันดับ 5 ในโลก ทําใหสํานักงานอนามัยสัตวระหวางประเทศหรือโอไออี ประกาศจะเพิกถอนคํารับรองปลอดโรคสัตวสําหรับบางพื้นที่ของ
อารเจนตินา นอกจากนี้ ยังมีรายงานการแพรระบาดของโรคเดียวกันในเขต 2 เมืองใหญทางภาคตะวันออกของมองโกเลีย ถึงขั้นที่ทางการ
มองโกเลียไดสั่งปดเขตระบาดดังกลาว (มติชน 230244) มีรายงานแจงวา ขณะนี้ทางการอังกฤษพบแหลงแพรระบาดของโรคปากเปอยเทา
เปอยในประเทศอังกฤษแลวถึง 6 แหง โดยฟารมแหงหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพบวามีการแพรระบาดของโรคมาแลว 2-3
สัปดาห ซึ่งเพียงพอที่จะทําใหเกิดการระบาดไดทั่วทั้งประเทศ (มติชน 250244)
ตอมา นิก บราวน รัฐมนตรีเกษตรอังกฤษ เตือนคณะกรรมาธิการยุโรปถึงความเสี่ยงที่โรคปากเทาเปอยอาจแพรสูยุโรป หลังจาก
เจาหนาที่ตรวจพบโรคนี้ที่ฟารมปศุสัตวแหงหนึ่งในเมืองเดวอน ซึ่งเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงปศุสัตวใหญสุดในอังกฤษ ที่สําคัญคือ ฟารมแหงนี้สง
ออกแกะไปยังยุโรป โรคปากเทาเปอยซึ่งกลับมาระบาดในอังกฤษอีกครั้งหลังจากหางหายไปยี่สิบปนี้จะแสดงอาการในรูปของแผลพุพองใน
ปากและเทาของสัตวจําพวกมีกีบ คาดวาอุตสาหกรรมอาหารแดนผูดีจะสูญเสียรายไดในการสงออกและเสียตนทุนอื่นๆถึงสัปดาหละ 50
ลานปอนด (72.42 ลานดอลลารสหรัฐ) ผูเชี่ยวชาญหลายคนเชื่อวา การระบาดครั้งนี้มีตนตอมาจากเอเชีย จากการนําเขาเนื้อที่ติดเชื้อและ
นํามาเปนอาหารเลี้ยงสุกร (มติชน 250244, ผูจัดการ 270244)
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1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.2.1 ก.เกษตรฯ เตือนชาวนาปนี้ขอใหเลื่อนการปลูกขาวนาป
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ รองปลัดก.เกษตรฯ และโฆษกก.เกษตรฯ เปดเผยวา สภาพฝนในปที่ผานมา ทําใหอางเก็บนํ้าตางๆ มี
สภาพนํ้าปกติถึงดี ปริมาณนํ้าที่ใชงานไดของอางเก็บนํ้าขนาดใหญ อยูในเกณฑระหวางรอยละ 50 ถึง 85
รองปลัดก.เกษตรฯกลาวถึง สถานการณการปลูกพืชฤดูแลงในป 2543/44 ซึ่งก.เกษตรฯไดกําหนดเปาหมาย การปลูกพืชฤดูแลง
ไวจํานวน 9.08 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง 5.5 ลานไร และพืชไร พืชผัก 3.53 ลานไร ขณะนี้ปลูกไปแลว 6.14 ลานไร แยกเปนขาวนาปรัง
4.57 ลานไร และพืชไร พืชผัก 1.57 ลานไร ซึ่งกรมชลประทานไดกําหนดมาตรการ การจัดสรรนํ้า และสนับสนุน เครื่องสูบนํ้าจํานวน 1,178
เครื่อง รถบรรทุกนํ้าเพื่อชวยเหลือสวนไมผล ในพื้นที่ภาคตะวันออกจํานวน 58 คัน และรถบรรทุกนํ้า เพื่อชวยเหลือการอุปโภคบริโภคจํานวน
400 คัน นอกจากนี้ กรมสงเสริมสหกรณ ยังไดสงรถบรรทุกนํ้า ออกปฏิบัติงานชวยเหลือเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ และ
นครราชสีมา
นายอดิศักดิ์กลาวถึงการปลูกขาวนาป ของเกษตรกรในปนี้วา ขอใหเลื่อนไปปลูกในเดือนสิงหาคม ซึ่งคาดวา ในเดือนดังกลาวจะ
มีปริมาณฝน และนํ้าเพียงพอ สวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว ขอใหมีการสํารองพืชเพื่อใชเปนอาหารสัตวและนําสัตวไปฉีดวัคซีนปองกันโรค
เกษตรกรที่ทําการประมงควรปรับปรุงบอเลี้ยงสัตวนํ้าใหสามารถเก็บกักนํ้าไดมากขึ้น และควรปลอยสัตวนํ้าในปริมาณที่นอยกวาปกติ สวน
ทางดานสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไดตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงรวม 5 ฐาน ที่จังหวัดปราจีนบุรี นครสวรรค พิษณุโลก เชียงใหม และ
ประจวบคีรีขันธ เพื่อปฏิบัติการทําฝนเพิ่มปริมาณนํ้าในเขื่อน ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง บรรเทาการขาดแคลนนํ้า อุปโภคบริโภค
ตลอดจนเพิ่มความชุมชื้นปาไม และชวยดับไฟปา
"ถึงแมปริมาณนํ้าในปนี้จะอยูในเกณฑดี แตก็ขอใหเกษตรกร ใชนํ้าอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อจะไดไมเกิดปญหา
การขาดแคลนนํ้าในปตอไป รวมทั้งขอใหเกษตรกรติดตามสถานการณและปฏิบัติ ตามคําแนะนําของทางราชการ" นายอดิศักดิ์กลาว (ไทย
รัฐ 260244)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 การนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของรัฐบาลใหม
2.1.1 นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุขคนใหม แถลงจุดเนนของนโยบายและแนวทางการบริหารงานดาน
สาธารณสุข
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุขคนใหมจากพรรคไทยรักไทย ใหสัมภาษณ น.ส.พ.สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 ก.พ. 2544
กลาวถึงจุดเนนในนโยบายดานสาธารณสุข และแนวทางการบริหารงานในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้คือ
นโยบายที่มุงเนนเปนสําคัญมี 3 จุดคือ จุดแรกเนนการสรางสุขภาพดีทั่วหนาใหกับประชาชน เปนนโยบายเชิงรุก ใหประชาชนรูวา
เขาควรจะกินอยูหลับนอนอยางไรถึงจะมีสุขภาพดี อยางกรุงเทพฯเรามีนโยบายใหเปนเมืองสุขภาพหรือ Healthy City ซึ่งตองมากําหนดราย
ละเอียดตอไป จุดที่ 2 คือ การยกระดับคุณภาพการบริหารของการแพทยและสาธารณสุข โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลคุณภาพการ
รักษาพยาบาล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับโรงพยาบาลของเขา และจุดที่ 3 คือนโยบายของการสรางชุมชนเขมแข็ง คือมองวา
สุขภาพที่ดีตองมีทั้งสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต จิตใจตองดี ตองมีอาชีพที่มั่นคง
นอกจากนั้นยังมี การสรางอาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือสินคาสุขภาพลงไปสูชุมชน อาทิ เรื่องสมุนไพร ทําใหครบวงจร
ทําใหทันสมัย เราสงเสริมปลูก รับซื้อไปแปรรูป ผลิตเปนยา ถาแปรรูปไมยากก็ใหทองถิ่นทํา แตถายากหรือซับซอนก็จะใหโรงงานเอกชนเขา
มารวมโครงการแลวสงไปขายเมืองนอก สรางรายไดใหประชาชน ลดเงินตราที่สั่งซื้อยาจากตางประเทศ ซึ่งจะตองประสานกับกระทรวง
พาณิชยและกระทรวงการตางประเทศตอไป
สวนแนวทางการบริหารงานนั้น นางสุดารัตนเสนอวา ตนจะวางหลักการบริการการแพทยและสาธารณสุขวาจะตองเปน
ประโยชนกับประชาชนใหมากขึ้น รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น ตองใชความชํานาญในดานการบริหารการจัดการเขาไปชวยใหงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ใหกระทรวงฯมีภาพพจนที่ดี โปรงใสซื่อสัตย และจะเขาไปผลักดันนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทยและนโยบายรัฐบาล ไป
วางมาตรฐานใหงานสาธารณสุขเปนงานที่ทําใหประชาชนมีสุขจริงๆ
นอกจากนั้น นางสุดารัตนยังไดกลาวถึงเรื่องความสําคัญของการประสานงานกับขาราชการวา ตนจะใชไมนวม ขอความรวมมือ
ขณะเดียวกันก็ตองเขมงวดในเรื่อง ความโปรงใส จะตองไมมีทุจริตคอรรัปชัน อะไรที่เปนนโยบาย อะไรที่เปนขบวนการโปรงใสในการทํางาน
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ก็ขอใหปฏิบัติตามนั้น เราประสานงานอยางมีนํ้าจิตนํ้าใจตอกัน แตก็ตองไมทําผิดกติกาและตองสนองนโยบายรัฐบาล ถาไมเชนนั้นก็ตองมี
บทไมแข็งเขามาแกไขปญหา (สยามรัฐ 270244)
2.1.2 "สุดารัตน" อรรถาธิบายหลักการแหงนโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค"
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข ไดกลาวถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรควา นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ถือเปน
เรื่องหลักที่สุดของรัฐบาล ตั้งแตไปรับตําแหนงก็จับเขาคุยกัน ขอความคิดเห็นแลวก็ตัดสินใจวาจะเริ่มดําเนินการใน 6 จังหวัดกอน ถือวาทํา
แถมใหกอน เพราะวาที่จริงสัญญาประชาคมที่บอกกับประชาชนไวคือ เริ่ม 1 ต.ค. นี้ หรือเรียกวาเริ่มตนดําเนินการจัดเปนโครงการระยะที่ 1
เรียกวาระยะ "เติมใหเต็ม" ประกันอื่นๆ ก็ยังมีอยูตามปกติในลักษณะเดิม แตมาเพิ่มหลักประกันใหคน 20 ลานคนที่ยังไมมีหลักประกัน ให
เขามีหลักประกันสุขภาพถวนหนา คนที่เคยไดรับการรักษาฟรีก็ฟรีตอไป คนทั่วไปก็เสียคาธรรมเนียม 30 บาท แลวรักษาไดทุกโรคตั้งแตปวด
หัวตัวรอนไปจนถึงคลอดลูก ยกเวนโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการเสริมความงามหรือศัลยกรรม ที่มีคาธรรมเนียมก็เพราะวาไมตองการใหมัน
ฟุมเฟอยพรํ่าเพรื่อ ถาไมมีคาธรรมเนียม คนก็จะไมรูคุณคา
สวนระยะที่ 2 จะทําในป 2547 ทุกคนก็จะเขามาอยูในระบบเดียวกัน นั่นคือ คนที่มีประกันตัวเอง ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
หรือขาราชการก็จะอยูในระบบเดียวกัน ตอไปนี้ทุกคนก็จะเดินเขาไปโรงพยาบาลแลวเสียคาธรรมเนียม 30 บาท ยกเวนกลุมคนเดิมที่รักษา
ฟรีหรือไมมีรายได แลวที่เสียคาประกันสังคมก็จะตัดดานประกันสังคมในสวนของรักษาสุขภาพออก สวนอื่นๆยังเสียเหมือนเดิม
-เราไมไดเพิ่มงบประมาณของรัฐเลย
ทางดานงบประมาณนั้น เราจะใชเงินงบประมาณที่จายอยูแลว บวกดวยเงินกองทุนตางๆ อาทิ เงินกองทุนประกันสุขภาพ เงินคา
รักษาพยาบาลของขาราชการมารวมเปนกองเดียวกัน ปจจุบันเรามีเงินงบประมาณดานสาธารณสุขปละประมาณ 60,000 ลานบาท เปนคา
รักษาพยาบาลปละเกือบ 40,000 ลานบาท งบปละ 60,000 ลานบาท เราจะตองจายอยูแลว เปนคาเงินเดือน คายา เวชภัณฑตางๆ
ที่ผานมาโรงพยาบาลจะทําบัญชีเบิกวาจะซื้ออะไรเทาไร แตตอไปเราจะเปลี่ยนวิธีการบริหารงบประมาณใหม กลาวคือ จะใชหลัก
การประกันเขามา สมมติวาโรงพยาบาลตําบลนี้มีประชากร 10,000 คน เราจะจายงบประมาณใหหัวละเทาไร เงินตรงนี้จะมารวมกัน คือเงิน
ของกระทรวงสาธารณสุข คารักษาพยาบาลตางๆ ที่เคยจาย บวกดวยเงินกองทุนตางๆ มารวมเปนกอนเดียวกัน แลวเราจะมาคิดเปนคาใช
จายจริงๆ วาในลักษณะประกันคือ คารักษาพยาบาลอาจจะสูง แตบางคนไมไดรักษาพยาบาลเลย วาตกหัวละเทาไร ตอนนี้กระทรวงฯ คิด
อยูระหวาง 900 บาทถึง 1,000 กวาบาท ซึ่งเราจะกําหนดชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ถาสมมุติวาหัวละ 1,000 บาท ตําบลนั้นมีประชากร 10,000 คน ในปแรกเราจะใหประชากรในตําบลนั้นมาลงทะเบียนเปนลูกคา
ของโรงพยาบาลนั้นทั้งหมด แลวก็จายไปตามจํานวนหัวก็คือ 10 ลานบาท โรงพยาบาลตําบลนี้ก็มีอิสระในการบริหารงานเต็มที่ สําหรับเงิน
กอนนี้ ซึ่งจะรวมคาจางเงินเดือน สวนหนึ่งก็คายาเวชภัณฑ ซึ่งถาเปนแบบนี้เขาก็จะบริหารโดยควบคุมตนทุน ตองระวังคาใชจาย ตางกับแต
กอนที่ไมตองระวังเพราะเบิกของมาแลวนี่ก็ใชไป ถาเขาระมัดระวังไมใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน ก็จะมีเงินเหลือไปพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
เหลือเปนคาสวัสดิการขาราชการในโรงพยาบาลของเขา บริหารเองทําใหงบประมาณรั่วไหลนอยลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น
แตเราก็ตองมีการควบคุมคุณภาพ
-โรงพยาบาลบริการไมดีก็ยายไปที่อื่นได
หลักการในเรื่องคุณภาพของเราก็คือ จะถือวาประชาชนที่อยูในทะเบียนราษฎรนั้นเปนลูกคาของโรงพยาบาลในชุมชนนั้นโดยลง
ทะเบียนอัตโนมัติเลย เจ็บปวยอะไรก็ไปเลย ที่เราเนนวาตองทําทั้งจังหวัดเพราะวา โรงพยาบาลตําบลนั้นอาจจะผาตัดไมไดก็จะตองทําหนา
ที่สงตัวทานไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด โดยไมตองเสีย 30 บาทอีก
สวนกรณีที่ผูที่ไปทํางานตางถิ่น ถาทําถาวรควรจะยายมาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลที่ใกลที่ทํางาน แตถาเปนกรณีเดินทางแลวมี
อุบัติเหตุโรงพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุ ก็จะรักษาพยาบาลใหทานโดยไมตองกังวลหรือวุนวายในเรื่องการลงทะเบียน เขาก็จะเช็กกลับมายังชุม
ชนของทานที่ลงทะเบียนไว
ตอมาในปที่ 2 ประชาชนที่ลงทะเบียนราษฎรไววาเปนลูกคาของโรงพยาบาลประจําชุมชนเดิม ถาโรงพยาบาลนี้บริการไมดี ยาไม
ดี หรืออะไรก็แลวแต ประชาชนสามารถยายไปลงทะเบียนเปนลูกคาของโรงพยาบาลอื่นได โรงพยาบาลแหงใหมก็จะมีลูกคาเพิ่ม นั่นหมาย
ถึงเม็ดเงินงบประมาณก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลแตละที่ก็จะแขงขันกันบริหารงาน แขงขันกันในดานตนทุนและคุณภาพ ปแรกเราให
ตามทะเบียนราษฎร ปตอมาเราใหตามสมัครใจแลว ถาโรงพยาบาลเราดีก็ไมมีใครยาย แตถามันไมดีคนก็ยายหนีเอง (สยามรัฐ 270244)
2.1.3 ไขขอของใจในรายละเอียด โดย นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช. สาธารณสุข
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข ไดตอบคําถาม ในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 30 บาท รักษาโรคทุกโรค กับ น.ส.พ. ผู
จัดการฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2544 มีประเด็นสําคัญดังนี้
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- ทางโรงพยาบาลจะทราบไดอยางไรวาผูปวยที่มารับบริการอยูในภูมิลําเนานั้นจริงหรือไม
ในชวงแรกที่การเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนยังไมแลวเสร็จ ก็ใชวิธีจะใหประชาชนที่มารับบริการแสดงบัตรประจํา
ตัวประชาชนวามีภูมิลําเนา อยูในอําเภอและจังหวัดที่โรงพยาบาลตั้งอยูจริง
ในขณะเดียวกันก.สาธารณสุข จะตองเรงเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะเชื่อมโยงขอมูล
เกี่ยวกับผูที่ใชบริการรักษาพยาบาลในแตละพื้นที่ เชน ประสานกับก.มหาดไทยในเรื่องขอมูลทะเบียนราษฎร ซึ่งจะมีขอมูลเกี่ยวกับ ที่อยู
และอายุ ของประชาชน ประสานกันกับก.คลังซึ่งจะมีฐานขอมูลเกี่ยวกับ อาชีพ และรายไดของประชาชน ประสานกับหนวยราชการในเรื่อง
ขอมูลของขาราชการเพื่อที่จะนําขอมูลเหลานี้มาพิจารณาจัดประเภทวาบุคคลนั้นจําเปนตองไดรับการยกเวนคารักษาพยาบาลหรือไม และ
ควรไดรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใดจึงจะสะดวก
นอกจากนั้น จะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ชวยสํารวจขอมูลของประชาชนในชุมชนดวยเพื่อที่จะไดขอมูล
ที่เปนปจจุบันและตรงกับขอเท็จจริงมากที่สุด ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกคงจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวกับ ขาราชการไดเรียบรอย สวนการ
จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปคงจะใชเวลาประมาณ 8 เดือน คือจะแลวเสร็จประมาณเดือน ต.ค. 2544
- การดําเนินโครงการนี้มีจุดใดที่เปนปญหาบาง
การวางระบบสารสนเทศเพื่อที่จะจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลของประชาชนที่จะมาใชบริการ เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีระบบที่
สมบูรณ แมปจจุบันแตละโรงพยาบาลจะมีคอมพิวเตอรอยูแลว แตยังมีปญหาระบบซอฟตแวรในการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลอยู ซึ่งทาง
กระทรวงสาธารณสุขใหบุคลากรที่มีความรูดานการวางระบบคอมพิวเตอร ซึ่งอยูภายในกระทรวงฯ เปนผูดําเนินการเรื่องนี้ คิดวาคงเสียคาใช
จายไมมากนักเพียงแตตองจัดระบบใหมเทานั้น
- เงินที่ใชในการดําเนินโครงการจะนํามาจากที่ใด
เรามีงบประมาณจากหลายสวน ประกอบดวย งบประมาณรายจายประจําปในดานการรักษาพยาบาลของก.สาธารณสุข ซึ่งจะ
ไดปละประมาณ 49,000 ลานบาท งบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการปละ 16,000-17,000 ลานบาท เงินประกันสังคมในการประกันสุข
ภาพปละ 7,000 ลานบาท กองทุนผูประสบภัยจากรถ ซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงพาณิชย ปละ 5,000 ลานบาท นอก จากนั้นยังมีเงิน
งบประมาณ ดานบริการรักษาพยาบาลที่ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนคณะแพทยศาสตร งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมสนับสนุนใหโรง
พยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม อีกจํานวนหนึ่ง รวมทั้งสิ้นปละประมาณ 81,000 ลานบาท
ซึ่งจากการคํ านวณของแตละหนวยงานนั้นมีตัวเลขที่คาดวาจะใชในการรักษาพยาบาลตอหัวไมเทากัน ในสวนการวิจัยของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดวาจะใชเงิน 1,050 บาท ตอคนตอป ประเทศไทยมี ประชากร 62 ลานคน คิดเปนเงินรวม 63,00064,000 ลานบาท สํานักงานประกันสังคมประเมินวาจะใชเงิน 1,100-1,200 บาท ตอคนตอป รวมแลวปละ 72,000 ลานบาท สวนนักวิชา
การดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ประเมินวาจะใชเงิน 1,450 บาท ตอคนตอป รวมแลวปละเกือบ 90,000 ลานบาท
ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลตางๆ สามารถใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่สามารถใหการบริการที่ดีเทียบเทากับโรง
พยาบาลเอกชนก็นาจะใชเงินในโครงการนี้ปละ 72,000 ลานบาท แตการใชจายงบประมาณในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงนา
จะใชเงินมากกวานั้น อยางไรก็ตาม เชื่อวางบประมาณที่มีอยูจํานวน 81,000 ลานบาท ตอป นาจะเพียงพอที่จะใชในการดําเนินโครงการ
หรือหากจําเปนตองเพิ่มเติมบางก็คงไมมากและรัฐบาลคงจะจัดสรรใหได
- การจัดสรรงบประมาณใหแตละโรงพยาบาลจะเปนไปในลักษณะใด
จะเปนการนํางบประมาณดานการดูแลสุขภาพของประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมและตั้งงบฯขึ้นใหมมาจัดสรรใหสอด
คลองกับจํานวนประชาชนที่คาดวาจะมาใชบริการในแตละป โดยจะประเมินจากจํานวนประชาชน ที่ลงชื่อแสดงความจํานงวาตองการรับ
บริการจากโรงพยาบาลนั้นๆ เปนเกณฑ (ผูจัดการ 230244)

2.2 ประมวลทัศนะตอนโยบาย '30 บาทรักษาทุกโรค'
2.2.1 ทัศนะขององคกรเอกชน
น.ส.สุรีรัตน ตรีมรรคา ผูประสานงานคณะทํางานโครงการรณรงคเพื่อหลักประกันสุขภาพถวนหนา กลาววา คณะทํางานไมไดคิด
วาตองเก็บ 30 บาท เพราะอาจจะยังสรางความเหลื่อมลํ้าอยูแตควรเปนการเก็บทางออมสําหรับคนที่มีกําลังจาย โดยเก็บในรูปของภาษีผูที่
จายเงินประกันสังคมอยูแลวยังตองจายเหมือนเดิม และเปนหวงเรื่องคุณภาพในการบริการ เพราะในอนาคตจะตองมีคนเขามารับบริการ
หากมากเกินไปเงินรองรับไมได จากการคํานวณของนักวิชาการเงินแคนี้ไมเพียงพอที่จะจัดบริการที่มีคุณภาพ ระบบคลองตัวได นาจะมีงบ
ประมาณมากกวานี้ (กรุงเทพธุรกิจ 220243)
2.2.2 ทัศนะของโรงพยาบาลเอกชน
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นพ.พงษศักดิ์ วิทยากร กรรมการผูจัดการใหญ โรงพยาบาลกรุงเทพ กลาววา สมาคม รพ.เอกชน ไดหารือรวมกันแลว กรณีที่จะ
เขารวมโครงการ 30 บาท และไดยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงกับ รมต.สาธารณสุขแลว ซึ่งความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนจะชวยเติม
เต็มสิ่งที่ทั้งสองฝายตองการ
นพ.ธงชัย พรหมลิขิตกุล ผูจัดการฝายประกันสังคม โรงพยาบาลสําโรง กลาววา นโยบายรักษาทุกโรค 30 บาทนั้น จะตองมีราย
ละเอียดที่ชัดเจนกวานี้ โดยเฉพาะจํานวนเงินที่รัฐบาลจะเหมาจายใหโรงพยาบาลเอกชนที่เขาระบบนี้เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับโครงการ
ประกันสังคมในปจจุบันที่มีการเหมาจาย 1,100 บาทตอปตอคนนั้น ยังเปนคาใชจายที่ รพ.ที่รับประกันสังคมตองแบกรับอยู เพราะมีคนไข
จํานวนหนึ่งที่เปนโรคเรื้อรังหรือรายแรง ซึ่ง รพ.จําเปนตองใหการรักษาตอเนื่อง เชน โรคเบาหวาน มะเร็ง เอดส และเปนคาใชจายตอครั้งที่
คอนขางสูง
นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายจากคนไขแฝง หรือคนไขที่มีอาการปวยไมมาก ประกอบกับ รพ.เอกชน มีการแขงขันคอนขางสูง จึงจํา
เปนตองลงทุนดานการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหทันสมัย เพื่อเปนจุดขายใหผูใชบริการ สงผลใหคาใชจายที่สมาคมโรง
พยาบาลเอกชนตองเสนอราคาประกันสังคมที่ 1,300 บาทตอคนตอป แตก็ไดรับอนุมัติเพียง 1,100 บาทตอคนตอปเทานั้น
ดาน นางเพ็ญศรี รําพึง ผูจัดการฝายสิทธิประโยชนและสวัสดิการโรงพยาบาลกลวยนํ้าไท กลาววา หากรัฐบาลมีโรงพยาบาลนํา
รองในโครงการนี้นอยเกินไป หรือมีเพียงโรงพยาบาลของรัฐไมกี่แหง จะไมสามารถหาตนทุนที่เหมาะสมได เพราะการบริหารของแตละโรง
พยาบาล หรือระหวาง รพ.เอกชน กับภาครัฐมีคาใชจายที่แตกตางกัน "งบประมาณในการเหมาจายนั้น ตองสอดคลองและมีความเปนไปได
กับคาใชจายของ รพ.ซึ่งตองพิจารณาควบคูกับมาตรการที่รัฐจะกําหนดขึ้นมา โดยเฉพาะการรองรับ และประกันความเสี่ยง เพราะหากตัด
คนไขแฝงออกไป และมีการบริหารจัดการที่ดีแลว แมวางบประมาณที่เหมาจายนอยกวางบประมาณของระบบประกันสังคมก็อาจอยูได"
นางเพ็ญศรี กลาว
ดาน นายวิทวัส เพิ่มผล ผูจัดการฝายประกันสังคม โรงพยาบาลลาดพราว กลาววา รัฐบาลตองไมใชระบบคัดคนไขมาให รพ.เอก
ชนที่เขาระบบนี้ เพราะจะมีความเสี่ยงในการไดรับคนไขเปนโรครายแรงและเรื้อรัง ซึ่งจะทําใหคาใชจายของ รพ.สูงตามไปดวย โดยเฉพาะ
คนไขสูงอายุ เนื่องจากชวง 6 เดือนสุดทายของผูสูงอายุ จะมีคาใชจายมากกวาการรักษามาตลอดทั้งชีวิต ทั้งนี้ หากรัฐกําหนดพื้นที่หรือเขต
ใชบริการใน รพ.ใด และทุกคนที่อยูในพื้นที่เขาโครงการทั้งหมดจะดีกวา เพราะทุก รพ.จะไมมีสิทธิเลือก รวมทั้งทุกพื้นที่จะมีทั้งคนไขและคน
ที่แข็งแรง ซึ่งทําใหคาใชจายถัวเฉลี่ยได ในการนําเงินจากคนที่แข็งแรงมาใหกับคนไขที่เขา รพ.ประจํา (กรุงเทพธุรกิจ 230244)
2.2.3 ทรรศนะของขาราชการสาธารณสุข
นพ.มงคล ณ สงขลา ปลัดก.สาธารณสุข กลาววา การทําโครงการ 30 บาทรักษาไดทุกโรคใน 6 จังหวัดจะไมสรางปญหา เพราะ
มีการเตรียมการลวงหนามากวา 2 ปแลว ประกอบกับเมื่อเปนนโยบายของรัฐบาลสามารถผลักดันกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของไดงายขึ้น ทั้ง
เรื่องระบบการเงินการคลังการบริหารบุคลากรที่มีความคลองตัวใหผลลัพธสูง ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบาน 6 จังหวัดสามารถเขาสูระบบ
30 บาทไดเลย แตขอใหมาแสดงวาเปนคนในพื้นที่ในจังหวัดที่รวมโครงการในวันที่ 1 เมษายนนี้ และตองเปนผูที่ไมไดอยูในระบบประกันสุข
ภาพอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ตองมีการปฏิรูปงบประมาณจึงจะทํา 30 บาทรักษาไดทุกโรคได" (กรุงเทพธุรกิจ 220243)
นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขจังหวัดยะลา และ นพ. สานิตย ชากฤษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา จ.พะเยา กลาววา การ
รักษาพยาบาลทุกโรคราคา 30 บาท จะเปนไปไดระดับไหนตองรอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครั้ง หลังจากการประชุมที่กระทรวงสา
ธารณสุขในวันที่ 26 ก.พ. 2544 นี้
และนางศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานีกลาววา ขณะนี้ไดรับนโยบายใหปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1
เมษายน แตคาดวาขอมูลตางๆ ในรายละเอียดจะตองมีการประชุมกันอีกหลายรอบ (มติชน 230244)
สวน นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสาธารณสุขแหงชาติ (สปรส.) กลาววาขณะนี้เรื่องการสรางหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนาไดกลายเปนนโยบายหลักของรัฐบาล ภายใตคํากลาวที่เขาใจไดงายๆ วา "30 บาทรักษาไดทุกโรค" ซึ่งในเชิงหลักการ
ประกันสุขภาพนั้น กลาวไดวาเปนหลักการที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติที่กําลังมีการเคลื่อนไหวผลักดันกันอยู
แตการบริหารจัดการอาจมีหลายระบบ ไมจําเปนตองทําเปนระบบเดียวหรือกองทุนเดียว ที่สําคัญ คือ หลักประกันนี้ตองครอบคลุมบริการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย ไมใชแครักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยแลวเทานั้น
"เงื่อนไขสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การจัดระบบนี้ตองเนนใหประชาชนสามารถดูแลตนเองไดทั้งในระดับสวนตัว ครอบครัวและชุม
ชน เนนการจัดระบบบริการสุขภาพระดับตนที่ไมซับซอนและประชาชนเขาถึงงาย นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญกับการบริการสุขภาพเชิง
รุกไปถึงประชาชนรายครอบครัว และยังจะตองใหความสําคัญกับการจัดระบบการบริการฉุกเฉินที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงดวย เพราะจะชวย
แกไขปญหาที่มักปรากฏเปนขาวอยูบอยครั้งได เชน กรณีปญหาสถานพยาบาลไมรักษาผูประสบอุบัติเหตุเพราะเกรงวาจะไมมีผูรับผิดชอบ
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คาใชจาย ซึ่งในกรณีเชนนี้หากวิเคราะหใหดีจะเห็นวาไมใชความผิดหรือความไรจริยธรรมของฝายสถานพยาบาลเสมอไป แตเปนปญหาเชิง
ระบบที่จะตองแกไขที่ระบบ" (มติชน 280244)
2.2.4 การอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาที่เกี่ยวกับนโยบาย '30 บาทรักษาทุกโรค' ในการประชุมแถลงนโยบายของรัฐ
บาลใหม
- ชวนระบุรัฐบาลที่ผานมาก็อยากทํา แตไมมีเงิน
ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเปนวันแรกเมื่อ 26 ก.พ. 2544 นายชวน หลีก
ภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย และหัวหนาฝายคาน ไดกลาวถึงนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลวา เราตองยอมรับวาเราไม
สามารถดูแลคนจนไดครบถวน แตก็ไดมีการทํากันมาตอเนื่องจนพัฒนามาโดยลําดับ ก็ตองถามวา ที่ผานมามันลมเหลว หรือประชาชนหมด
ที่พึ่ง และคนจนไมไดรับการดูแลหรืออยางไร มันไมเปนความจริง รัฐบาลที่ผานมาก็อยากทํา แตทําไมได เพราะเงินมันมีนอย ตนดีใจที่ใครก็
ตามที่พยายามจะชวยคนจน แตถาตอไปนี้ตนก็เสีย 30 บาท นายกฯก็เสีย 30 บาท คนแกทุกภาคก็จายเทากัน เราก็รูสึกเสมอหนากันดี แต
คิดวาเราคงไมรวยถึงขนาดนั้น ตนไมอยากใหคุณภาพที่ดีของหมอไทยตองเปลี่ยนเพราะนโยบายเหลานี้ (ไทยรัฐ 270244)
-อภิสทิ ธิ์ยืนยันรัฐตองใชงบอยางมหาศาลแนนอน
27 กุมภาพันธ 2544 การประชุมรัฐสภาวาระการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่สอง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย อภิปรายวา นโยบาย 30 บาทรักษาไดทุกโรค โดนใจประชาชน เพราะทุกคนในประเทศจะมาอยูภายใตระบบการรักษาเดียวกัน
โรงพยาบาลไมตองมาปวดหัววาใครถือบัตรอะไร นโยบายนี้ไมใหม ทุกพรรคทุกรัฐบาลที่ผานมาเตรียมมาแลว โดยเฉพาะเรื่องบัตรประกันสุข
ภาพ มีคนเคยศึกษาหลายกรณี ทุกงานศึกษาชี้ตรงกันวาจะตองมีการใชงบประมาณเพิ่มแนนอน โดยสมมติฐานวา ถาทุกคนใชบริการ
เหมือน 5 ปที่แลว ตองใชเงินประมาณ 9 หมื่นลาน แตถาเปดโอกาสใหเปนทางเลือกจะเกือบ 1 แสนลาน ถาเปดบริการไดดีเทากับที่ขาราช
การไดรับจะเพิ่มเปน 1.5 แสนลานบาทตอป
นายอภิสิทธิ์กลาวตอวา จะยุบเอาเงินจากโครงการตางๆ มาและเก็บคารักษาบริการบาง รวมทั้งเก็บภาษีจากทองถิ่นแลวยัง
ตองการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกเกือบ 1 หมื่นลานบาทตอป ตองมีระบบจัดเก็บเงินมาสนับสนุนถาจะทําโครงการนี้ คนสวนใหญของ
ประเทศตองจายเงินไมเฉพาะแค 30 บาทเทานั้น จะใหระบบสวัสดิการทั้งประเทศมีทางเลือกดังนี้ 1. เก็บภาษีมากกวาเดิม ซึ่งรัฐมนตรีคลัง
ตองถามวาภาคธุรกิจพรอมจะจายเพิ่มหรือไม และ 2.เงินไมพอแตสถานบริการนั้นตองจัดใหตามที่รัฐจะสนับสนุน ซึ่งผลกระทบตอผูเขารับ
การรักษาอาจตองรอคิวผาตัดเปนป เรื่องนี้มีผลกระทบตอคุณภาพการบริการแน แทนที่จะคิดเพียงหาเสียงอยางเดียว ทําไมไมใหความเปน
ธรรม จัดเปนกองทุน คนมีมากใชมาก และในที่สุด 30 บาทก็ไมตองจายรัฐบาลตองกลาพูดความจริงกับคนในสังคมวาคนที่ประกันตัว ตอง
จายมากขึ้นเพื่อนําไปชวยเหลือคนจน (มติชน 280244)
-ขอตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้วา รัฐบาลเงิน เงิน เงิน
นายประสิทธิ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคชาติพัฒนา อภิปรายวา นโยบายการรักษาโรค 30 บาท ไมใชเปนนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล แตกลับเปนนโยบายนํารอง ทั้งที่ควรทําพรอมกันทั่วประเทศ นโยบายของรัฐบาลเปนการสรางกระแส มีการประกาศไปทั่วประเทศ
ใหความหวังกับประชาชน แตจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับรัฐบาลนําไปปฏิบัติ ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ยังไมมีนโยบายใชเงินมาก
อยางนี้ ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจรุงเรืองมากกวานี้ จึงขอตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้วา เปนรัฐบาลเงิน เงิน เงิน (มติชน 280244)
-สว. จอน อยากเสนอวาไมควรเก็บคารักษาแมสักบาท เพราะคนจนจริงๆ ไมมีเงินเลย
นายจอน อึ๊งภากรณ ส.ว.กทม. อภิปรายวา เห็นดวยกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา อยากเสนอแนะวาไมควรเก็บคารักษา
พยาบาล 30 บาท เพราะคนจนจริงๆ แทบจะไมมีเงิน อยานําขออางวาถาไมเก็บเงินประชาชนจะไปใชบริการพรํ่าเพรื่อ (มติชน 280244)

2.3 การชี้แจงของรัฐมนตรีชวย ก.สาธารณสุข
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุขไดลุกขึ้นชี้แจงถึงความจําเปนของโครงการรักษาโรค 30 บาท วา ในประการแรก ทําไมตอง
สรางหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยมีงบประมาณดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2544 จํานวน 98,000 กวาลานบาท แตมีคนไทยขาด
หลักประกันสุขภาพถึง 18 ลานคน คนเหลานี้เปนคนที่หาเชากินคํ่า นอกจากนี้ ที่ผานมาระบบมีปญหา บางคนบอกวาแพทยขาดแคลน แต
จริงๆ แลวมีแพทย 20 เปอรเซ็นตดูแลคนสวนใหญ 70-80 เปอรเซ็นตของประเทศ นอกจากนี้มีปญหาเรื่ององคกรที่ดูแลรักษาพยาบาล องค
กรในภาครัฐขาดการบริหารจัดการ ขาดการควบคุมคาใชจาย ระบบการใหบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย ไรทิศทาง โรงพยาบาลอยู
คนละสังกัด การซื้อหาเครื่องมือแพทยราคาแพง ขาดวินัยการสั่งซื้อ
สําหรับเรื่องงบประมาณ ขอมูลที่นายอภิสิทธิ์นํามานั้น เปนขอมูลการวิจัยเมื่อเดือนมิถุนายน 2543 แตตอนนี้ผลการวิจัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลง พบวา จากเดิมที่จะตองใชเงิน 1-1.2 ลานบาท เหลือ 9 หมื่นลาน ขณะนี้งบประมาณป 2544 มีเงินอยู 8.1 หมื่นลานบาท ขาด
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จาก 9 หมื่นลานบาทไปประมาณ 8-9 พันลานบาท จึงอยูในวิสัยที่รัฐจะทําได นอกจากนี้ เอดีบีไดทําวิจัยวา ถาจะสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาใหคนไทย ตองใชเงิน 1,050 บาทตอ 1 คนตอ 1 ป ถาใชเงินดังกลาวคูณคนไทย 62 ลานคน จะตกประมาณ 6.5 หมื่นลานบาท ตัว
เลขตางๆ ทั้งหมดจะอยูระหวาง 6.5-9 หมื่นลานบาท สวนจะเปนตัวเลขไหนนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติ และนี่ก็เปนคําตอบไดวาทําไมตองมีโครง
การนํารอง
สําหรับเรื่องคุณภาพถือเปนสิ่งสําคัญ ทําใหตองรีรอ โรงพยาบาลเอกชนพรอมในทันที แตโรงพยาบาลของภาครัฐไมพรอม ตองใช
เวลา ตัวอยางโรงพยาบาลบานแพว ตอสูโดยใชเวลานานกวาจะเขาสูระบบองคการมหาชนไดเลือดตาแทบกระเด็น ถาภาครัฐสนับสนุนจะได
ออกนอกระบบมานานแลว ยังมีโรงพยาบาลอีกกวา 1,000 แหงที่ตองการการปฏิรูปครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตร
นพ.สุรพงษกลาวอีกวา เมื่อถามวาทําไมตองเก็บ 30 บาท คําถามนี้มี 2 ฝาย คือฝายที่ไมตองการใหเก็บ เพราะไมตองการใหเกิด
ความแตกตาง และสะดวกในการบริหารจัดการ อีกฝายบอกวาเก็บเงิน 30 บาทยังนอยไป เสนอใหเก็บเพิ่มเปน 50-100 บาท จุดนี้รัฐบาลคิด
วาคาใชจายรวมยังจําเปนอยู สําหรับกลุมที่ไมเคยไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีใดๆ มากอน 30 บาทคงไมทําใหคนที่ไมเจ็บปวยวิ่งมาใช
บริการ และที่ถามวาทําไมตองนํารอง เพราะจริงๆ แลวเรื่องนี้ยากมาก เกี่ยวกับหลายหนวยงาน ไมวาจะเปนสาธารณสุข ร.พ.คณะแพทย
ทบวงมหาวิทยาลัย ร.พ.ในสังกัดกองทัพตางๆ ไมเวนแมแตตํารวจ ยังเกี่ยวไปถึงกรมการประกันภัยผูดูแลกองทุนผูประสบภัยจากรถ ที่สราง
ปญหาใหกับโรงพยาบาลในขณะนี้ โรงพยาบาลในขณะนี้หลีกเลี่ยงที่จะเก็บเงินจากกองทุน เพราะกระบวนการยุงยากมาก แตถาการประกัน
สุขภาพลวงหนาเกิดขึ้น คนเดินเขามาตองมีคนจายคารักษาใหทันที การตัดสินใจทําเรื่องนี้ถาไมไดฉันทานุมัติจากประชาชนมากเชนขณะนี้
คงจะทําไดยาก (มติชน 280244)
ตอมา รมช.สาธารณสุข ใหขอมูลเพิ่มเติมวา คาดวาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจะใชเงินประมาณ 9 หมื่นลานบาท แตขณะนี้
มีงบฯอยูที่ 8 หมื่นลานบาท สวนตางอีกประมาณ 7-8 ลานบาท จะตัดมาลงทุนดานกายภาพ หากเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐคงเพิ่มงบฯในสวนนี้ สวน
6 จังหวัดที่เริ่มนํารองไปแลว คงจะสรุปงานไดในเวลา 3-4 เดือน และขณะนี้มีอีก 4 จังหวัด ที่เตรียมเขารวมโครงการ จะเริ่มในวันที่ 1 เม.ย.
คือ จ.เชียงใหม อํานาจเจริญ นครราชสีมา และสตูล แตทั้งนี้ตองดูผลการดําเนินงานใน 6 จังหวัดกอนวามีปญหาอะไรบาง (เดลินิวส
010344)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.4.1 กรณี 'อะมีบา' กินสมอง
ตนเดือน ก.พ. 2544 ผูปวยที่ติดเชื้ออะมีบางชนิดกินสมองคน 2 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช
นายกร ทัพพะรังสี รมต.สาธารณสุข แถลงวา สื่อมวลชนรายงานขาวดังกลาวจนกระทั่งเกิดความแตกตื่นไปทั่วประเทศ ขณะนี้
ก.การตางประเทศไดสอบถามขอมูลมาที่ สธ. เพื่อขอทราบรายละเอียดการเกิดโรคทั้งหมด เพราะนักทองเที่ยวจากหลายประเทศกําลังทบ
ทวนการเดินทางเขาประเทศไทย จึงวอนสื่อมวลชนอยาไดรายงานขาวใหประชาชนตื่นตกใจเกินความจริงนัก อาจจะกระทบการทองเที่ยวได
เพราะโรคนี้เกิดขึ้นยาก เปนโรคหายาก ชวงป 2525-2530 พบผูปวยเพียง 5 รายเทานั้น และจากป 2530 จนสองสามวันนี้จึงพบผูปวย 2 ราย
นี้ (มติชน 080244)
นางยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ก.วิทยาศาสตรฯ กลาววา เชื้อโรคตัวนี้ไมไดนากลัว
อะไรมากนัก และเรามีโอกาสเจอนอยมาก จึงไมควรจะแตกตื่นและหวาดกลัวจนเกินเหตุ โรครายที่มากับนํ้า ซึ่งนากลัวกวาเชื้ออะมีบาพันธุนี้
มีอีกมาก โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ทําใหเกิดทองรวง ซึ่งมีโอกาสทําใหผูคนเสียชีวิตไดหากรักษาไมทันการณ (มติชน 100244)
สําหรับการปองกันที่ดีที่สุดที่แพทยแนะนําคือ 1) ผูที่มีแผลพุพองตามผิวหนังไมควรลงเลนนํ้า 2. ผูมีภูมิตานทานตํ่าจากการติด
เชื้อเอชไอวีหรือเปนโรคอื่นอาทิ โรคเบาหวาน หรือ ผูที่ไดรับยากดภูมิตานทานโรค อาทิ กลุม สเตียรอยดไมควรลงเลนนํ้าตามแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ 3.ในกรณีของผูที่ใสคอนแท็กตเลนสระหวางเลนนํ้าก็ควรลางเลนสดวยนํ้ายาใหสะอาดหลังเลนนํ้าทุกครั้ง (มติชน 110244)

2.5 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.5.1 อุบัติภัยพุงสูญแสนลาน-ภูเก็ตแชมป
นพ.ลวน บูชากรณ ผูอํานวยการศูนยควบคุมโรคติดตอ เขต 11 ซึ่งมี 7 จังหวัดในภาคใตคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎรธานี
พังงา ชุมพร ระนอง และภูเก็ต เปดเผยวา ในการประชุมระดับผูบริหารของศูนยควบคุมโรคติดตอที่ จ.เชียงใหม เมื่อไมนานมานี้ พบวา การ
เกิดอุบัติภัยจราจรทั่วประเทศไดรับความสูญเสียทรัพยสินเปนจํานวนมาก เฉพาะเขต 11 จังหวัด ที่เกิดอุบัติเหตุทําใหมีผูเสียชีวิตมากที่สุด
คือ ภูเก็ตและดูเหมือนวาจะเปนอันดับ 1 ของประเทศดวย โดยสาเหตุสวนใหญมาจากจักรยานยนต อุบัติภัยจราจรทั่วประเทศมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมา แตละปพบวา มีอุบัติภัยจราจรเกิดขึ้นประมาณ 6-8 หมื่นครั้ง ทําใหมีผูเสียชีวิต 13,000 ราย บาดเจ็บ 48,000
ราย มูลคาความเสียหายประมาณ 1 แสนลานบาท (มติชน 280244)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวดานการบริโภค
1.1 นันทนาการ ทองเที่ยวและชีวิตวัฒนธรรม
1.1.1 รัฐบาลใหมกําหนดใหอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของนโยบายสรางรายได
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2544 นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระบุวา "การทองเที่ยว คือ หนทาง
สําคัญของการนํารายไดกระแสเงินสดเขาสูประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ เพิ่ม
ความหลากหลายของรูปแบบ การใหบริการและการทองเที่ยว และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคบริการและการทอง
เที่ยว" ทั้งนี้โดยมีนโยบายทั้งดานการพัฒนาภาคการบริการ และดานการสงเสริมการทองเที่ยว ภาคบริการก็ใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยว
ของมารวมกันพัฒนายุทธศาสตร เพื่อใหมีความพรอมในการแขงขันทั้งทางดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร รูปแบบการใหบริการ ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสราง ดานการสงเสริมที่สําคัญใหใชกลยุทธการตลาดเชิงรุก สรางกิจกรรมทองเที่ยว เพิ่มความหลากหลาย
ของรูปแบบการทองเที่ยว รวมทั้งการเรงพัฒนา บูรณะฟนฟูมรดกและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสรางแหลงจับจายซื้อสินคาพื้น
เมืองของนักทองเที่ยว เชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและธุรกิจชุมชนเขาดวยกัน (เอกสารนโยบายรัฐบาล 260244)
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกํากับดูแลการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกลาวกับสื่อมวลชนวา เรามี
การโยงนโยบายหลักเขากับนโยบายการทองเที่ยวคือ โยงผลิตภัณฑในชุมชน ในหมูบาน คือ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ เปนตัวหลัก เมื่อนักทอง
เที่ยวเขาไปในชุมชนแลว จะตองมีรานคาเพื่อใหเขาซื้อสินคาในรูปแบบของสหกรณ ที่ใหชาวบานมารวมกันทํา เมื่อชาวบานมีสวนรวมแลว
รายไดก็กระจายไปยังชนบท
นายสมศักดิ์ ยังกลาววา ตนจะเรงรัดใหการทองเที่ยวฯ พัฒนารูปแบบทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชนทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ทองเที่ยวเชิงเกษตร นอกเหนือจากโบราณสถานโบราณวัตถุ เทศกาลประจําป หรือชายหาด ฯลฯ และขยายเวลาในประเทศไทยให
ยาวขึ้นอีกวันสองวันจากเดิมประมาณ 7 วัน เปนตน นายสมศักดิ์ยังคาดวาตัวเลขอัตราการขยายตัวของการทองเที่ยวป 2544 ไมควรนอย
กวารอยละ 10 (สยามรัฐ 030344)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
1.2.1 ฝายบริหารไอทีวี ออกหนังสือเลิกจางพนักงานไอทีวี 23 คน เครือขายองคกรประชาธิปไตยเปดแถลงขาวโจมตี
บอรดไอทีวี
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. มีรายงานขาววา ฝายบริหารไอทีวี ไดออกหนังสือเลิกจางพนักงานไอทีวีบางสวนโดยใหมีผลทันที ดวยขออางวา
พนักงานเหลานี้มีการออกไปใหขาวสื่อมวลชนภายนอกอันเปนเท็จ ทําใหบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และระบุวา จากการตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงพบวาพนักงานเหลานี้มีการกระทําผิดจริง และบางสวนอางวาเปนการปรับลดกําลังคน โดยมีพนักงานที่อยูในขายถูกเลิกจางใน
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 23 คน อาทิ นายวิศาล ดิลกวณิช ผูประกาศขาวและผูสื่อขาวเศรษฐกิจ นางสาวกรุณา บัวคําศรี ผูประกาศขาวและผูสื่อขาว
เศรษฐกิจตางประเทศ นางสาวภัทราพร สังขพวงทอง ผูประกาศขาวและผูสื่อขาวการเมือง นางสาวณาตยา แวววีรคุปต ผูสื่อขาวสังคม นาย
เชิดชาย มากบํารุง บรรณาธิการขาว ฯลฯ ผูสื่อขาวรายงานวา ภายหลังจากพนักงาน ที่ถูกเลิกจางกะทันหันเหลานี้ไดรับหนังสือดังกลาว ก็มี
การออกแถลงการณ ตอบโตการกระทําของฝายบริหารไอทีวีทันที โดยมีใจความวา การกระทําของผูบริหารไอทีวีในครั้งนี้ ไมเปนธรรม เกิด
จากความมีอคติและไมมีความโปรงใส พนักงานไอทีวีบางสวนทั้งที่ถูกปลดออกและที่ยังคงทํางานอยู จึงขอเรียกรองใหทบทวนการตัดสินใจ
ในครั้งนี้ และพนักงานที่ถูกปลดจะนําหนังสือรองเรียน ไปยื่นตอกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อเรียกรองใหนายจางดําเนินการ
ไกลเกลี่ยกับพนักงานที่ถูกปลดออก และแสดงความจริงใจตอการปลดพนักงานในครั้งนี้ และรับกลับเขาไปทํางานตามเดิม
ขณะเดียวกัน พนักงานบางสวน ที่ถูกเลิกจางก็ไดมีการรวมตัวกันเปดแถลงขาวที่ตึกชาง สี่แยกรัชโยธิน โดยระบุวาเหตุการณใน
ครั้งนี้ เปนการถายเลือดจากกลุมชินคอรปมาสูผูบริหารของไอทีวี ทั้งที่กอนหนานี้ นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล ผูบริหารใหมจากชินคอรป
บอกวาจะไมมีการปลดพนักงานอีก แตกลับมาเซ็นหนังสือสั่งปลดเอง ซึ่งพนักงานตองการใหผูบริหารออกมาชี้แจงขอเท็จจริงในการสั่งปลด
พนักงานในครั้งนี้ดวย หากยังไมมีอะไรคืบหนากลุมพนักงานคงตองขอความเปนธรรมจากศาลตอไป
อยางไรก็ตาม ในวันเดียวกัน สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ออกแถลงการณ แสดงความกังวลตอเหตุการณที่
เกิดขึ้น ซึ่งเปนสัญญาณวากลุมทุนที่ตองการเขามามีอํานาจทางการเมือง ไดคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเสนอขาวสาร และการ
แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนอยางเปดเผย จากเดิมที่การคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน มักจะเปนอํานาจทางการเมืองเทานั้น ทั้งนี้
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สมาคมฯจะเรงตรวจสอบการเลิกจางดังกลาววา เขาขายเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 41 หรือไม
และสมาคมฯจะประสานงานกับองคกรดานกฎหมายเพื่อชวยเหลือกลุมนักขาว ที่ถูกเลิกจางตอไป (ไทยรัฐ 080244)
รายงานขาวกลาววา ในวันรุงขึ้นวันที่ 8 ก.พ. เวลา 13.30 น. ที่หองเพทาย โรงแรมรัตนโกสินทร คณะทํางานมาตรา 40 เครือขาย
องคกรประชาธิปไตย องคกรประชาชน และตัวแทนอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ไดรวมกันเปดแถลงขาว กรณีการปลดนักขาวไอทีวี พรอม
มอบกระเชาดอกไม และของที่ระลึกแกนายวิศาล ดิลกวนิช ตัวแทนพนักงานไอทีวีที่ถูกปลดกลางอากาศ เพื่อเปนกําลังใจในการตอสูตอไป
อนึ่ง ในการแถลงขาวนายพิภพ ธงไชย ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย กลาววา "นาเสียดายที่พรรคไทยรักไทย
ไดรับคะแนนเสียงมากมายแตกลับเขามาปดกั้นสื่อ หากในอนาคตฝายประชาชนมีปญหากับรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย เรื่องนี้
พ.ต.ท.ทักษิณจะอยูเฉยไมได เมื่อขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี เจาของชอง 3 ก็เปน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของไทยรักไทย ก็จะเขามาคุมสื่อของรัฐ
บาลทั้งชอง 11 และ 9 สวนชอง 7 และ 5 เปนของทหาร สภาพสื่อขณะนี้ก็จะถูกคุมโดยกลุมนายทุน และนักการเมือง" (ไทยรัฐ 090244)

2. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
2.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น
2.1.1 มือปนซุมยิง "กํานันแดง" คนดังแมสายดับขณะตรวจงาน ตํารวจมุง 3 ประเด็น การคาชายแดน การรับเหมากอ
สรางทัง้ ในไทยและดานจังหวัดทาขี้เหล็กประเทศพมา และเรื่องการคานอกกฎหมาย
รายงานขาวกลาววา วันที่ 26 กุมภาพันธ เวลา 11.00 น. พ.ต.ต.ธรรมนูญ ใจดี สารวัตรเวร สภ.ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย
รับแจงเหตุยิงกันบริเวณโครงการขุดลอกหนองปาไร ทายหมูบานปางหา หมู 1 ต.เกาะชาง หางจากชายแดนไทย-พมา 200 เมตร ผูถูกยิงเสีย
ชีวิตแลว ทราบชื่อวานายแสงสนิท ชัยศรี อายุ 45 ป อยูเลขที่ 195 หมู 1 บานปางหา และกํานัน ต.เกาะชาง ที่ชาวแมสายเรียกวากํานันแดง
สภาพศพถูกยิงดวยปนไมทราบขนาดเขาที่ทายทอยทะลุเบาตาขาว 1 นัด จากการสอบสวนนายสมบัติ ชัยยะ คนขับรถแบ็คโฮใหการวาเวลา
10.00 น. กํานันแดงเดินทางมาที่โครงการดวยรถกระบะฟอรด ทะเบียน บธ 4312 เชียงราย เพื่อมาตรวจงานตามปกติเหมือนทุกวัน จนมา
พบนอนฟุบอยูกับพื้นที่คันคลองคิดวาเปนลม จึงเรียกคนงานไปชวย ปรากฏวาพบรอยถูกยิงจึงรีบนําสงโรงพยาบาล โดยชวงเกิดเหตุไมมีใคร
ไดยินเสียงปนเลย
กํานันแดง ไดรับเลือกเปนกํานัน ต.เกาะชางตั้งแตป 2537 ซึ่งสงใหกํานันแดงเริ่มเปนที่รูจัก และกลายมาเปนผูกวางขวางเมื่อทํา
ธุรกิจการคาชายแดนจนเปนที่รูจักของคนใน อ.แมสาย และ จ.ทาขี้เหล็ก ลาสุดเริ่มมีชื่อเสียงเกี่ยวกับธุรกิจนอกระบบ ทําใหมีฐานะรํ่ารวย
และเปนที่รูจักของบุคคลระดับรัฐมนตรี กลุมอิทธิพล และมือปนที่มาขอเขาสังกัดเกือบ 100 คน
พ.ต.อ.สําเนากลาววา เชื่อวาคนรายมีไมตํ่ากวา 2 คน ประเด็นสังหารนาจะมาจากการคาชายแดน การรับเหมากอสรางทั้งไทย
และพมา และธุรกิจนอกกฎหมาย แตยังสรุปชี้ชัดไมได แตยืนยันวาไมใชเรื่องสวนตัวแนนอน (มติชน 270244)
รายงานขาวอางแหลงขาวจากฝายปกครองใน จ.เชียงราย ระบุวา ตามประวัติแลว ที่ผานมากํานันแดงไมมีประวัติพัวพันกับธุรกิจ
ใตดินปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน กลุมกํานันแดงจะทําหนาที่เพียงผูใหบริการสงผานสินคาที่ผานเขาออกตามดานฯปกติไมไดเทานั้น โดยที่
กํานันแดงไมไดเขาไปดําเนินการเอง เพียงแตภายในตัวสินคาแตละล็อตที่นําเขาจากพมาผานชองทางของกํานันแดง จะมีแตสินคาธรรมดา
อยางเดียวหรือไมนั้น ไมสามารถพิสูจนได
แตในสายงานดานความมั่นคงแลว กํานันแดงคือหนึ่งในผูทรงอิทธิพลในทองที่ชายแดนอ.แมสาย ที่ถูกจับตามองมาอยางยาว
นาน เพราะตองสงสัยวา เปนผูเขาไปมีสวนพัวพันกับขบวนการคายาเสพติด-นํ้ายาเคมี-สารตั้งตนของการผลิตยาบา รวมไปถึงการคา "ขอ
มูล" ที่เปนความลับของทางการไทยดวย (ผูจัดการ 270244)

2.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผูทรงอิทธิพลระหวางประเทศ
2.2.1 ศาลสหรัฐพิพากษาใหนายสุรศักดิ์ นานานุกลู พนผิดคดีคานํ้ามันกับอิรัก แคถูกปรับขอหานําเงินเขาประเทศ ได
รับอนุญาตใหเดินทางกลับประเทศได
จากคดีเกรียวกราว นายสุรศักดิ์ นานานุกูล อายุ 57 ป อดีตประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจพรรคความหวังใหม และ รมช.คลัง ถูกเจา
หนาที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกาจับกุมในขอหาสมรูรวมคิดฝาฝนมติสหประชาชาติควํ่าบาตรคานํ้ามันกับอิรัก และขัดคําสั่งประธานาธิบดีสหรัฐ
อเมริกา พรอมกับนายอํานาจ วรชาติ และนายไซมอน ตัน นักธุรกิจคานํ้ามันชาวสิงคโปร ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอรเนีย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.
2543 ตอมาศาลใหนายสุรศักดิ์ประกันตัว แตถูกกักบริเวณอยูที่บานของนายดนัย เงาจีนานันท ที่เมืองซานดิเอโก ลาสุด ผูสื่อขาวรายงานมา
วา ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ เมืองซานดิเอโกไดสั่งปลอยตัวนายสุรศักดิ์เปนอิสระแลว เมื่อบายวันที่ 15 ก.พ.ตามเวลาทองถิ่น ตรงกับประเทศ
ไทยเชามืดวันที่ 16 ก.พ. โดยไมมีใครคาดคิดมากอน
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ผูสื่อขาวรายงานวา ชวงบายวันที่ 15 ก.พ. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล พรอมดวยนายดนัย เงาจีนานันท ไดเดินทางไปที่ศาลรัฐบาล
กลางเมืองซานดิเอโก เพื่อตกลงกับทางฝายอัยการตอหนาศาลวา จะนัดสืบพยานของนายสุรศักดิ์ไดเมื่อไร ปรากฏวาเมื่อนายจอหน เอ ฮิวส
ตัน ผูพิพากษาศาลรัฐบาลกลางเมืองซานดิเอโก ขึ้นนั่งบัลลังก ไดถามทางอัยการวา มีการเจรจาคดีกับทางจําเลยแลวมีทางออกคดีนี้อยางไร
ทางอัยการแจงวาไดมีการเจรจากันแลว ศาลจึงถามวา จะใหนัดตัดสินครั้งหนาหรือวันนี้เลย นายสุรศักดิ์ และอัยการจึงขอใหตัดสินเลย ผู
พิพากษาจึงเริ่มการพิจารณาคดีตามคําฟองของอัยการ
นายอํานาจ วรชาติ นักธุรกิจชาวไทย ถูกพิจารณาความผิดเปนคนแรก โดยนายอํานาจยอมรับสารภาพวา ไดทําสัญญาซื้อขาย
นํ้ามันกับอิรัก เปนการกระทําผิดขัดคําสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ศาลพิจารณาวามีความผิดใหจําคุก 15 เดือน แตเนื่องจากนายอํานาจถูกคุม
ขังมาแลว 11 เดือน เหลืออีกเพียง 4 เดือน หากจะตองรับโทษที่เหลืออัยการจะตองทําเรื่อง เสนอตามขั้นตอนใชเวลาอีกประมาณ 3-4 เดือน
ศาลเห็นวาจะไมทันกาลเพราะจะครบกําหนดโทษพอดี ทางอัยการจึงเสนอที่จะรับไปดําเนินการทํารายงานคดีฉบับยอใหแลวเสร็จภายใน 23 สัปดาห เพื่อนํามายื่นฟองตอศาล ศาลจึงใหเลื่อนการตัดสินคดีนายอํานาจไปตามที่อัยการรองขอ
ตอมาศาลไดพิจารณาความผิด ของนายไซมอน ตัน ชาวสิงคโปร ซึ่งรับสารภาพความผิดในขอหา รวมทําสัญญาซื้อขายนํ้ามัน
เชนกัน พิจารณาความผิดใหจําคุก 12 เดือน 1 วัน แตนายไซมอน ตัน ถูกควบคุมตัวมาแลว 11 เดือน และนายไซมอน ตัน ไดขอความเห็นใจ
จากศาลวา ไดรับโทษมาสมควรแลว ขอบรรเทาโทษอีก 1 เดือนเศษที่เหลือ และอัยการไมขัดของ ศาลจึงตัดสินใหยกโทษจําคุกเปนประโยชน
แกจําเลย และลงโทษปรับ 100 ดอลลารสหรัฐ โดยยกเวนคาปรับให และใหทําทัณฑบนหามทําผิดในสหรัฐอีกในเวลา 2 ป
สวนนายสุรศักดิ์เปนคนสุดทายที่ศาลพิจารณาความผิด ซึ่งอัยการเห็นวาจากพยานหลักฐานตางๆ มีความผิดเพียงขอหาเดียวคือ
นําเงินเขาสหรัฐฯเกิน 10,000 ดอลลารสหรัฐโดยไมไดแจง เพื่อนํามาใหนายอํานาจยืม จํานวน 150,000 ดอลลารสหรัฐซึ่งนายสุรศักดิ์ยอม
รับผิด ศาลพิพากษาสั่งปรับ 100 ดอลลารสหรัฐยกเวนคาปรับให และใหทําทัณฑบนหามทําความผิดในสหรัฐฯ อีกเปนเวลา 1 ป จากนั้น
ปลอยตัวเปนอิสระ (ไทยรัฐ 16-170244)

2.3 ความเคลื่อนไหวปญหายาเสพติด
2.3.1 ป.ป.ส.เตรียมใชแผน "พิทักษราษฎร" เผด็จศึกพอคายานรก ขึ้นบัญชีเด็ดหัวพอคาสงยาบา 1 พันรายทั่วอีสาน
รายงานขาวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2544 กลาววา ในการดําเนินงานตามแผน สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคอีสาน
ไดตระเวนรวมประชุมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ที่รับผิดชอบพื้นที่อีสาน กําลังพลชุดปฏิบัติการเขา
รวม 75 ชุด, ตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน 100 ชุด รวมทั้งชุดปฏิบัติการจากกองทัพภาคที่ 2 และตชด. รวมแลวจะมีทั้งหมดประมาณ 200 ชุด
ปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรแผนพิทักษราษฎรอีสานในป 2544 นี้ จะมุงเนนยุทธศาสตรขั้นสุดทายหรือยุทธขั้นที่ 3 เปนหลัก นั่นคือยุทธศาสตรยึด
พื้นที่ หลังจากกอนหนานี้ภาคอีสานไดเนนหนักยุทธศาสตร ที่ 1 และ 2 คือ ยุทธศาสตรกดดันบุคคล-พื้นที่ และยุทธศาสตรควบคุมพื้นที่ ในป
นี้จึงเนนยุทธศาสตรยึดและสลาย พื้นที่กลุมผูคาและชุมชนหรือหมูบานการคา เพื่อทําการแกปญหาแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ตั้งเปาทลาย
600 หมูบานยาบาเด็ดหัวพอคาสง 1,000 ราย
เปาหมายดําเนินการตามแผนพิทักษราษฎร แยกงายๆ เปน 2 เปาหมายหลักคือเปาหมายบุคคล และเปาหมายชุมชนหรือหมู
บาน โดยในสวนบุคคลไดตั้งเปาหมายดําเนินการกับผูคาสงยาบาทั้ง 19 จังหวัดภาคอีสานในป 2544 จํานวน 1,000 ราย ซึ่งผูคาสงเปนตัว
การสําคัญในการแพรระบาด และการขยายตัวของผูเสพ และมีผูคารายใหญอยูในเปาหมาย ดําเนินการอีกไมตํ่ากวา 10 ราย ซึ่งสวนมากอยู
ในจังหวัดพื้นที่ที่มีการคาและแพรระบาดสูง คืออุบลราชธานี กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูมิ ซึ่งการดําเนินการกับผูคาเหลานี้ จะ
มีทั้งกดดัน ตรวจคน จับกุม หรือใชมาตรการขั้นเด็ดขาด
สวนชุมชนนั้นไดกําหนดเปาหมายที่จะเขาดําเนินการใน "หมูบานการคา" ซึ่งเปนหมูบานที่มีความรุนแรงในการคาและแพรระบาด
ยาบา จํานวน 600 หมูบาน แบงเปนหมูบานในแถบอีสานลาง 200 หมูบานและอีสานเหนือ 400 หมูบาน ซึ่งหมูบานการคายาบาเหลานี้มัก
กระจุกอยูมากในพื้นที่ชายแดน คือ นครพนม อุบลราชธานี หนองคาย บางสวนของจังหวัดเลย และพื้นที่ตอนในที่ระบาดรุนแรง เชน จังหวัด
กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน อุดรธานี เปนตน
ขาวกลาวดวยวา ในการเขาสลายหรือแกปญหาหมูบานเหลานี้ จะใชยุทธวิธีที่เรียกวา 10 อาวุธสําคัญ คือ การจับกุมผูคา ผูเสพ
(บางราย), การตรวจคนหมูบาน, จัดชุดวิทยากร กระบวนและชุดมวลชนสัมพันธเขาดําเนินการ, การจัดตั้งแกนนําประชาชน/จัดตั้งสมัชชา
หมูบานตอตานยาเสพติด, จัดโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน, ดําเนินการตอเจาหนาที่รัฐที่มีพฤติการณ, การพัฒนาหมูบานยั่งยืน, การ
ขยายเครือขายในหมูบานขางเคียง และการเฝาปญหาอยางตอเนื่องสลาย 130 หมูบานชายแดนทางผาน ทั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติการทันทีตั้งแต
วันที่ 1 มี.ค. นี้เปนตนไป (ผูจัดการ 270244)
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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
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแปลหนังสือชื่อ 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

