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ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลก
ในรอบเดือน ก.พ. 2545 จับตาการวิเคราะหสถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลก จากการประชุมสําคัญสองนัด คือ
การประชุมประจําป เวิลดอิโคโนมิก ฟอรัม ระหวางวันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2545 ที่มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐ และการประชุม รมว.
คลัง และผูวาการธนาคารกลางกลุม จี - 7 ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 9-10 ก.พ. 2545 ที่ผานมา

-ที่ประชุมเวิลด อิโคโนมิก ฟอรัม เห็นพองภาวะถดถอยรุนแรงทั่วโลกยุติแลว แตการฟนตัวอาจใช
เวลายาวนานกวาที่คิด ในวันสุดทายของการประชุม คือวันที่ 4 ก.พ. 2545 ที่ประชุมไดมีมติในเรื่องสําคัญออกมาหลายประเด็น เชน มี
ความเห็นพองวา ภาวะถดถอยขั้นรุนแรงทั่วโลกยุติลงแลว แตการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ มีแนวโนมใชเวลานานกวาตอนรวงสูภาวะถด
ถอย ที่เริ่มตนเมื่อเดือนมีนาคมปที่แลว และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงปานกลางคาดวาจะอยูที่ระดับ 2.0-2.5% การเจรจาการ
คาโลกรอบใหมตองประสบความสําเร็จ การอุดหนุนการเกษตรเปนสิ่งผิด โลกาภิวัตนเปนเรื่องดีแตตองแบงปนผลประโยชนที่ไดอยางเทา
เทียมกัน ประเทศโลกที่ 3 จะตองไดรับความชวยเหลืออยางเปนทางการมากขึ้น แตขณะเดียวกัน การคาจะชวยลดปญหาความยากจนไดดี
กวา มาตรการรักษาความปลอดภัย ตองไมกอใหเกิดลัทธิปกปองตนเองหรือบอนทําลายเสรีภาพของประชาชน
อนึ่ง ในการรวมกลาวปราศรัยปดการประชุม นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวเตือนวา โลกทั้งโลกเสมือนเรือลํา
เดียวกัน ดังนั้น จึงไมควรประมาทตอผลที่อาจติดตามมาจากการเพิกเฉยไมสนใจตอสภาพปญหาเศรษฐกิจของนานาชาติที่ยากจน ซึ่งถา
หากชาติใดชาติหนึ่งเกิดปวยขึ้นมา ก็จะพาใหชาติอื่นๆ ที่รวมโดยสารเรือลําเดียวกันนี้ตองติดเชื้อไปดวย หรือแมแตทํารายผูรวมโดยสาร
เพราะความโกรธแคน (กรุงเทพธุรกิจ 050245, มติชน 060245)
-รมว.คลังและผูวาการธนาคารกลาง จี-7 ประชุมนัดแรกในรอบป มองแนวโนมเศรษฐกิจโลกสดใส
มากขึ้น ชี้จุดตํ่าสุดอาจผานพนมาแลว แตความเสี่ยงยังมีอยู เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2545 ในการแถลงภายหลังการประชุมเปน
เวลา 2 วันที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา รัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ชาติ (จี-7) เห็นพองวา
แนวโนมเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปแข็งแกรงขึ้น พรอมสําหรับการขยายตัว และวากลุมจี-7 ยังมีความระแวดระวังอยู และจะดําเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหการฟนตัวมีความแข็งแกรงและยั่งยืนตอไป
อยางไรก็ตาม แถลงการณชี้ใหเห็นดวยวายังมีจุดอันตรายอยู โดยเฉพาะในอารเจนตินาและญี่ปุน โดยระบุวา การเคลื่อนไหวชวง
ที่ผานมาของอารเจนตินา เปนไปในทิศทางที่ถูกแลว และกระตุนใหอารเจนตินาจัดทําขอตกลงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็ม
เอฟ) เพื่อฟนฟูเสถียรภาพ หลังการลดคาเงินและการเลื่อนชําระหนี้สินตางประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอารเจนตินามีแผนปลอยคาเงินเปโซลอยตัว
อยางเสรี เปนครั้งแรกในรอบ 11 ป อันเปนหนึ่งในขอเรียกรองที่ไอเอ็มเอฟระบุไว กอนเจรจากับรัฐบาลเรื่องเงินกูกอนใหมมูลคา 25,000 ลาน
ดอลลาร สําหรับญี่ปุนนั้น แถลงการณของจี-7 ไมไดเอยถึงสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุน เพียงยํ้าถึงความจําเปนที่รัฐบาลกรุงโตเกียวตองยก
เครื่องสภาพเศรษฐกิจ ขณะที่นายโอนีลกลาววาเปนเรื่องสําคัญที่ญี่ปุนตองเปนกลไกสําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และญี่ปุนเองได
สัญญาจะเดินหนาปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยนายมาซูรุ ฮายามิ ผูวาการธนาคารกลาง กลาววาธนาคารกลางพรอมผอนคลายนโยบายการเงินลง
อีก และนายมาซาจุโร ชิโอกาวา รมต. คลัง กลาววารัฐบาลกําลังจัดการกับเงินกูที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ตกคางอยูในระบบธนาคาร (กรุงเทพ
ธุรกิจ 110245)

1.2 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจสําคัญ
-เศรษฐกิจสหรัฐฟนตัวแลวแนหรือ? ไดมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางในประเด็นคําถามขางตน นับตั้งแตทางการ
สหรัฐเผยตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4 ของปที่แลววาเปนบวกเล็กนอยคือ 0.2% แทนที่จะติดลบดังที่คาดการณไวกอน จากนั้นหลายฝายก็ออกมา
วิเคราะหวาเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟนตัวแลว ตลาดหุนนิวยอรกก็เริ่มคึกคัก ดัชนีดาวโจนส-แนสแด็กในชวงนั้นพุงกระฉูด ในที่ประชุมเวิลด อิโค
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โนมิก ฟอรัม ก็มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ สถาบันคอนเฟอเรนซ บอรด ออกมาแถลงขาววา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐไดปดฉากลง
แลว ตั้งแตเดือน พ.ย. ปที่แลว และคาดวาไตรมาส 4 ของปนี้ ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐจะอยูที่ 2.6% และเมื่อคิดรวมทั้งป อยูที่ 1.5% และในป
หนาเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตแข็งแกรง วันที่ 5 ก.พ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงทําเนียบขาว ออกมาเปดเผยรายงานประเมินแนวโนม
เศรษฐกิจสหรัฐป 2545 ระบุวาเศรษฐกิจฟนแนปลายปนี้ราว 2.7% (กรุงเทพธุรกิจ 070245) นายพอล โอนีล รมต.คลังสหรัฐ ใหสัมภาษณ
เครือขายโทรทัศนซีเอ็นบีซี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. แสดงความเชื่อมั่นวา สหรัฐกําลังฟนตัว โดยอยูในขั้นตนและจะคืนสูอัตราการเติบโต 3-3.5%
ตอป ตราบเทาที่รัฐบาลรักษาวินัยการใชจายสวนกลาง และนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากเชื่อวา สหรัฐกําลังหลุดจากการถดถอย โดยดูจาก
ยอดขายบานเดือน ม.ค. พุงขึ้นสูสถิติใหม (ผูจัดการ 270245)
-หลายฝายออกมาชี้วาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐยังไมยุติ นักเศรษฐศาสตรของ มอรแกน สแตนเลย
ออกมาระบุในชวงตนเดือน ก.พ. วา ปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐ ยังออนแออยู และเชื่อวาเศรษฐกิจจะทรุดลงอีกครั้งในชวงฤดูใบไมผลิ
หรืออีกไมกี่เดือนขางหนา และชี้วา ตัวเลขการเสียเปรียบดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอยูที่ 4% ของตัวเลขจีดีพี และอาจจะขยับเพิ่มเปน 6%
ซึ่งเปนเรื่องที่นาวิตกอยางยิ่ง (กรุงเทพธุรกิจ 020245) นายบิล เกตส ผูรวมกอตั้งบริษัท ไมโครซอฟท คอรป ผูผลิตและจัดปอนซอฟทแวรราย
ใหญที่สุดของโลก กลาวระหวางการรวมประชุมเวิลด อิโคโนมิก ฟอรัม วา "ผมไมเห็นสัญญาณฟนตัวใดๆ ในปนี้ ไมวาจะเปนในญี่ปุน หรือ
สหรัฐ" (กรุงเทพธุรกิจ 050245)
ที่นาสนใจคือในวันที่ 11 ก.พ. 2545 สํานักวิจัยเศรษฐกิจแหงชาติของสหรัฐ ผูชี้ขาดภาวะถดถอยอยางเปนทางการของสหรัฐ ออก
มาแถลงวา การถดถอยที่เริ่มตนเมื่อเดือน มี.ค. 2544 ยังไมยุติ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากขอมูลประจําเดือน ในดานผลผลิต การคา และดัชนี
อื่นๆ แถลงการณยังไดแจกแจงวา ไมปรากฏหลักฐานแสดงการฟนตัวจากขอมูลที่ออกมานับตั้งแตเดือน ก.ค. "ขอมูลยังคงบงชี้ถึงการลดลง
อยางสําคัญในกิจกรรมที่แทจริงในภาคการผลิต ซึ่งเปนภาคที่สะทอนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงในการผลิตและมูลคาการคาที่แทจริง"
(ผูจัดการ 140245) นายแจ็ค กินน ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ออกมาเตือนวาแมขอมูลเศรษฐกิจระลอกลาสุดบงชี้วา ภาวะเลวรายที่สุด
ไดผานพนไปแลว แตก็มีแนวโนมวาการฟนตัวจะเปนไปอยางชาๆ และวา ภาวะชะลอตัวในปจจุบันเกิดจากกระแสการปลดพนักงานและการ
ลดตนทุน ดังนั้น ชวงเวลาและระดับความแข็งแกรงของการฟนตัว จึงถูกกําหนดโดยการฟนศักยภาพการทํากําไรของภาคธุรกิจเปนหลัก
ยอดขายบาน และการใชจายของผูบริโภคไมใชตัวกระตุนที่แทจริงที่สามารถผลักดันใหเศรษฐกิจพนจากภาวะถดถอย เนื่องจากทั้งสองสวนนี้
ไมไดลดตํ่าลงเลยระหวางที่เศรษฐกิจชะลอตัว (ผูจัดการ 270245) และในบทความของ พอล ครุกแมน ที่ตีพิมพในนิวยอรก ไทมส วันที่ 22
ก.พ. 2545 กลาววา "พลังขับดันการฟนตัวที่ชัดเจนเพียงอยางเดียวที่ผมเห็นคือการเพิ่มงบการทหารของรัฐบาล" และวา "คณะบริหารของ
ประธานาธิบดี บุช กําลังกระตุนการฟนตัวดวยการซื้อปนใหญครูเซเดอร และเครื่องบิน เอฟ-22" (ผูจัดการ 270245)
--ญี่ปุนถูกมองวากําลังเขาสูยุคการสูญเสียความเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางถาวรแลว
สตีเฟน โรช หัวหนานักเศรษฐศาสตรของมอรแกน สแตนเลย กลาวระหวางการเขารวมประชุม เวิลด อิโคโนมิก ฟอรัม ที่มหานคร
นิวยอรก เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2545 วา ญี่ปุนจําเปนตองเรงปฏิรูปภาคธนาคารโดยเร็ว และวาผูเขารวมประชุม WEF เห็นตรงกันวา ขณะนี้
เศรษฐกิจของญี่ปุนยังไมอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการฟนตัว ขณะที่ในแถลงการณ หลังการประชุมรัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลุม
ประเทศพัฒนาแลว 7 ชาติ หรือ จี-7 ที่ออกมาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ก็ไมพาดพิงถึงปญหาในญี่ปุนเลย เพียงแตยํ้าถึงความจําเปนที่รัฐบาลโตเกียว
ตองยกเครื่องสภาพเศรษฐกิจเสียใหมเทานั้น ในสวนของนางเกล ฟอสเลอร หัวหนานักเศรษฐศาสตรจากสถาบันคอนเฟอเรนซบอรด ยํ้าวา
เศรษฐกิจญี่ปุนยังมีปญหาที่นาวิตกหลายประการ อาทิ การจางงานที่ตํ่ากวาเมื่อป 2533 เธอวา ญี่ปุนกําลังเขาสูยุคแหงการสูญเสียความ
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางถาวร ซึ่งนายเจคอบ เฟรนเกล ประธานเมอรริล ลินช อินเตอรเนชันแนล แสดงความเห็นดวยกับคํากลาว
นี้ และระบุวา ความสําคัญของเศรษฐกิจญี่ปุนไดเลือนหายไปแลว และในรอบหลายปที่ผานมา ญี่ปุนแทบไมมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลก ดัง
นั้น การที่เศรษฐกิจของญี่ปุนจะฟนหรือไม ก็ไมมีผลตอเศรษฐกิจโลก (กรุงเทพธุรกิจ 02, ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 10-110245)
ออกมาตรการแกเงินฝดเพื่อโชว "บุช" ที่มีกําหนดมาเยือน พาดหัวขาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในญี่ปุนชวงเดือน
ก.พ. ที่ผานมา สวนใหญเปนเรื่องความพยายามปฏิรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะกอนที่ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู. บุช ของสหรัฐ
จะเดินทางมาเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการในวันที่ 17 ก.พ. เปนตนไปนั้น มีรายงานขาวเรื่องการเรงมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ การทุมแก
ปญหาเงินฝด และการฟนตลาดหุนออกมาเปนระยะ เจแปน ไทมส ฉบับวันที่ 11 ก.พ. รายงานขาวที่รมต.นโยบายเศรษฐกิจและการคลังของ
ญี่ปุน ออกมาเปดเผยวา รัฐบาลโตเกียวจะรางมาตรการแกปญหาภาวะเงินฝด โดยมี 4 เรื่องหลัก คือ การแกปญหาเอ็นพีแอล การเรียกรอง
ใหธนาคารกลางญี่ปุนหรือ บีโอเจ ผอนคลายนโยบายการเงิน การฟนฟูตลาดหุน และการสรางหลักประกันในดานสภาพคลองใหแกธุรกิจ
ขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหมองวา แผนดังกลาวนี้สรางขึ้นเพื่อที่จะแสดงใหประธานาธิบดีบุช ผูนําสหรัฐที่กําลังจะมาเยือนไดเห็น
เปนพิธีการเทานั้น และแผนนี้จะฝอไปเองหลังเสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุนของผูนําสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 05, 120245)
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คนญี่ปุนหันสะสมทอง ขณะมีรายงานขาววาญี่ปุนอาจตองขอความชวยเหลือจากไอเอ็มเอฟ ตามรายงานขณะนี้ ประชา
ชนชาวญี่ปุนนอกจากใหคะแนนความนิยมแกนายกรัฐมนตรีโคอิซูมินอยลงเรื่อยๆ แลว ก็มีรายงานขาววา พากันนําเงินที่มีอยูไปซื้อทองคํา
เก็บสะสม ดวยความกังวลวาธนาคารจะลมสลายลง ขณะมีรายงานขาวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. วาเจาหนาที่รัฐบาลญี่ปุนเริ่มสงสัญญาณวา อาจ
จําเปนตองขอรับความชวยเหลือจากไอเอ็มเอฟ ที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเตรียมการตรวจสอบระบบการเงินญี่ปุน แลวพบปจจัยนาวิตกหลาย
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พบวาขณะนี้ญี่ปุนกําลังเผชิญปญหาเงินฝดที่ผูเชี่ยวชาญบางรายเชื่อวา อาจรุนแรงเกินความควบคุม (กรุงเทพ
ธุรกิจ 16, 190245) และลาสุด เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นิตยสาร อิโคโนมิสต ตีพิมพรายงานเชิงวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจการเงินของญี่ปุน ได
สะทอนความวิตกวา ญี่ปุนไมเพียงแตจะจมอยูกับความเศราเทานั้น ตอนนี้ญี่ปุนถูกมองวาเปนประเทศไมกอใหเกิดรายได (The nonperforming country) สําหรับโลกนี้ไปเสียแลว (กรุงเทพธุรกิจ 220245)

1.3 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจในเอเชีย
ขาวสถานการณเศรษฐกิจในเอเชียที่นาสนใจในรอบเดือน ก.พ. จับตาที่ ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในประเทศจีน และสิงคโปร
-จีนเขาสูเสนทางมหาอํานาจเศรษฐกิจแทนญี่ปุนภายใน 30 ป ในจีนนั้นมีการเยือนอยางเปนทางการของ
ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู. บุช แหงสหรัฐ ระหวางวันที่ 21-22 ก.พ. ซึ่งถือเปนการครบรอบ 30 ปการเปดสัมพันธระหวางจีน – สหรัฐ ที่
ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ไดริเริ่มไวพอดี ประเด็นที่เนนในการเยือนโดยทั่วไปเปนเรื่องทางการเมือง ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
ของจีนโดยทั่วไป ก็กําลังเปนที่จับตาในมุมมองในแงศักยภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวแมวาจะขยายในลักษณะที่ชะลอ
ลงขณะที่ทั่วไปซบเซา เลหแมน บราเธอรส วาณิชธนกิจชั้นนําของสหรัฐ ไดคาดการณภาวะเศรษฐกิจจีนวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ
6% ใน 20 ปขางหนา และยังทํานายวาจีนจะสามารถโคนญี่ปุนในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญสุดอันดับ 2 ของโลก ภายในเวลาไม
ถึง 30 ป อยางไรก็ตาม ในระยะสั้นนี้จีนจะตองอดทนกับความเจ็บปวดจากการเปนสมาชิกดับบลิวทีโอ ทั้งในเรื่องของการปฏิรูปโครงสราง
และการแขงขันจากตางชาติ ซึ่งอาจรุนแรงจนกระทั่งอุตสาหกรรมทองถิ่นที่ไรประสิทธิภาพตองลมละลาย สงผลใหเกิดการปลดคนงาน ขณะ
ที่การขาดแคลนเครือขายความปลอดภัยทางสังคมจะทําใหสถานการณยํ่าแยมากขึ้น เลหแมน บราเธอรส ยังคาดวา จีดีพีของจีนจะเติบโต
6.9% ในปนี้ และ 7.1% ในป 2546 สวนเมื่อปที่แลว จีดีพีของจีนโต 7.3% (กรุงเทพธุรกิจ 180245)
-สิงคโปรสูเสนทางมองเขาขางใน ในชวงเดือน ก.พ. 2545 สิงคโปรมีขาวความเคลื่อนไหวที่นาสนใจคือ
เรื่องแรก ขาวเรื่องนายลี กวน ยู รมต. อาวุโสของสิงคโปร ออกมากลาวชักชวนใหชาวสิงคโปรหันไปทําธุรกิจเปนผูประกอบการ
แทนที่จะคิดเปนแตมนุษยเงินเดือน โดยระบุวา รัฐบาลจะชวยใหทุนที่จําเปนแกภาคเอกชน เพื่อใหสามารถริเริ่มธุรกิจและขยายตัวไปไดอีก
ดวย (กรุงเทพธุรกิจ 070245)
เรื่องที่สอง การทําโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ โดยเชิญบุคคลสําคัญจากภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไปเยือนสิงคโปร เพื่อกระชับความสัมพันธ และหาชองทางความรวมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ อาทิ การเสนอตั้งสหภาพเศรษฐกิจ
ระหวางสิงคโปร-มาเลเซีย ระหวางการเยือนสิงคโปรของที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ก.คลังจากมาเลเซียเมื่อเร็วๆ นี้ (กรุงเทพธุรกิจ 120245)
เรื่องที่สาม การจัดตั้งคณะกรรมาธิการปรับปรุงทิศทางของประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชนมีมุมมองนอก
เหนือจาก "5 ซี" (Career, Condominium, Club, Credit card, Car) โดยคณะกรรมาธิการปรับปรุงทิศทางของประเทศ จะใช "5 ซี" เปนตน
แบบเพื่อวางกรอบใหคณะอนุกรรมการนําไปศึกษาทบทวน ทั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการดานอาชีพ ที่จะมองหาแนวทางใหมๆ ในการสราง
ความสําเร็จดานการงาน คณะอนุกรรมการดานที่อยูอาศัย ดูแลเรื่องความรูสึก จิตสํานึกในการเปนเจาของ คณะอนุกรรมการดานสมาคม ที่
จะเนนความกลมกลืนทางเชื้อชาติ ศาสนา คณะอนุกรรมการดานบัตรเครดิต ที่จะดูแลเรื่องการกระจายรายได เครือขายรองรับผลกระทบ
ทางสังคม กีฬา และศิลปะ ทายสุดคือ คณะอนุกรรมการดานรถยนต ที่จะสรางสมดุลดานความตองการการพัฒนาทางวัตถุ โดยเปาหมาย
ของการดําเนินงานคือ มุงเนนหาสวนผสมนอกเหนือจากดานเศรษฐกิจ ที่จะชวยใหสิงคโปรอยูรอดได ทามกลางสภาพแวดลอมในโลกที่
เปลี่ยนไปจากเดิม (กรุงเทพธุรกิจ 160245)
อีกเรื่องหนึ่ง คือการวางแผนตั้งเขตการคาเสรีรวมกับฮองกง โดยหนังสือพิมพ สเตรทส ไทมส ของสิงคโปร วันที่ 20 ก.พ. 2545
รายงานวา สิงคโปร กับฮองกง คูแขงเศรษฐกิจรายสําคัญในเอเชีย กําลังพิจารณาขอตกลงการคาเสรีที่เนนการคาภาคบริการโดยเฉพาะ ซึ่ง
ถาประสบความสําเร็จ ก็จะเปนครั้งแรกในเอเชียที่มีขอตกลงลักษณะนี้ เนื่องจากในปจจุบันมีแตขอตกลงที่เหมารวมทั้งภาคสินคาและบริการ
ทั้งนี้ หนังสือพิมพ อิโคโนมิก ไทมส ของฮองกง รายงานวา ขอตกลงการคาเสรีสิงคโปร-ฮองกง นี้ จะทําใหคณะบริหารเขตปกครองพิเศษฮอง
กงสามารถคานอํานาจในการเจรจาขอตกลงทางการคาเสรีกับจีนแผนดินใหญไดมากขึ้น และยังสามารถใชสิงคโปรเปนแทนโดดเขาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สวนสิงคโปรก็จะอาศัยฮองกงเปนทางผานไปสูจีนแผนดินใหญ (กรุงเทพธุรกิจ 210245)
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2. สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 หนวยงานภาครัฐและบุคคลวงการตางๆ คาดการณภาวะเศรษฐกิจไทย
-ธปท. ยืนยันเศรษฐกิจไทยป 2545 โตไดถึง 3% แน แตตองระวังปจจัยเสี่ยงนอกประเทศสูง ตั้งแตตน
เดือนถึงปลายเดือน ก.พ. ธนาคารแหงประเทศไทยออกมายืนยันคาดการณภาวะเศรษฐกิจไทยวาอยูใน 2-3% แน ชวงตนเดือน ธปท.แถลง
ภาพรวมเศรษฐกิจป 2544 วามีเสถียรภาพในเกณฑดี และวาในป 2545 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีโอกาสขยายตัวสูงกวาปที่ผานมา โดยมี
ปจจัยสนับสนุนคือภาวะตางประเทศที่จะปรับตัวดีขึ้น ผสมผสานกับนโยบายการเงินการคลังที่สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
รวมทั้งการแกปญหาเศรษฐกิจในสวนอื่นของภาครัฐ เริ่มสงผลในทางบวก โดยคาดวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2545 จะอยูที่เฉลี่ย 23% และในป 2546 จะอยูที่เฉลี่ย 2-3.5% อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือน สื่อมวลชนรายงานโดยอางแหลงขาวจาก ธปท. วา เศรษฐกิจไทย
ยังสามารถขยายตัวไดปนี้ 3% ตอป แตก็ยังมีปจจัยเสี่ยงที่ยังเปนหวงวาอาจมีผลกระทบตอการฟนตัว 3 ประการ คือ 1. การปฏิรูปโครงสราง
ของภาคธุรกิจเอกชน ในขณะนี้ยังไมสามารถทําไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสงผลไปถึงแมกระทั่งวาหากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ไทยก็อาจจะ
ปรับตัวตามไมทัน 2. ความไมแนนอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังไมชัดเจนวาจะฟนตัวหรือไม และถาหากเศรษฐกิจโลกยัง
ชะลอตัวก็จะกระทบการสงออกของไทย ขณะที่ทางดานยุโรป การฟนตัวจะไมเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนในสหรัฐ 3. ในระยะที่รัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการเบิกจายใชงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งถาหากรัฐบาลไมสามารถเบิกจายไดตามที่
ตั้งงบฯไว การใชนโยบายการคลังก็จะไมมีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 01, 270245)
-"สมคิด" ยํ้ายืนยันปนี้โตแน 3% นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯ และรมต. คลัง กลาวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ยืนยันวา
ตั้งแตเดือนแรกของปนี้มีสัญญาณที่ดีหลายดาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การกอสราง และภาคการเงินที่สถาบันการเงินเริ่มมีการแขงขันกันปลอ
สินเชื่อมากขึ้น การลงทุนจากตางประเทศเริ่มไหลเขามา โดยเฉพาะเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย ภาคอสังหาริมทรัพยในเดือน ม.ค. ที่ผาน
มามีการขยายตัวถึง 60% เมื่อเทียบกับ ม.ค. ปที่แลว ตัวเลขการจําหนายรถยนตขยายตัว 45% ทําใหเชื่อวาตัวเลขการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจปนี้จะอยูในระดับ 3% ถาไมมีปจจัยใดๆ เขามากระทบอีก และเห็นวาความเชื่อมั่นเริ่มกลับคืนมา โดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากนัก
ลงทันตางประเทศ และวาสิ่งที่รัฐตองทําตอไปคือ การดูแลใหประเทศมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 220245)
-"วีรพงษ" ชี้ยังเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะทรงตัว ดร. วีรพงษ รามางกูร ประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย
จํากัด (มหาชน) ระบุวา ภาวะเศรษฐกิจไทยปนี้เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมองวาาเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปยังไมฟนตัว และเชื่อ
วาจะยังไมฟนตัวอีกเปนเวลานานหลายป ดังนั้น การฟนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียจะไมฟนตัวโดยผานการนําเขาสินคาของสหรัฐ
หรือยุโรป สําหรับประเทศไทยชวงนี้ตองประคองกันไป การใชจายภาครัฐควรจะตองพิ่มขึ้น แตอาจจะตองเพิ่มในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจาก
หนี้สินเพิ่มมากขึ้นแลว ตองไปเนนเรื่องการใหสินเชื่อขยายตัวมาชดเชย (สยามรัฐ 020245)
-"โฆสิต" เนนพึ่งตนเองและสรางเครือขายที่เขมแข็ง นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
กรุงเทพ กลาววา ทางรอดเศรษฐกิจไทยจะตองทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน โดยยกระดับเครือขายการผลิตใหมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแขงขัน ขณะเดียวกันตองกําจัดจุดออนโดยหันมาพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาคนอื่น (มติชน กรุงเทพธุรกิจ 220245)

2.2 สถานการณดานการเงินการคลัง
มีรายงานสถิติตัวเลขบางตัวที่ควรบันทึกไวในเดือนนี้เชน-ตัวเลขดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศในเดือน ม.ค. 2545
เพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือน ธ.ค. 2544 และเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2544 เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เนื่องจากดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้น 0.3% หมวดไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 0.1% พรอมประกาศปรับปฐานในการคํานวณเงินเฟอจากเดิมใชปฐาน 2537 เปนป
2541 เพิ่มนํ้าหนักการคํานวณสินคาจาก 270 รายการเปน 326 รายการ แตเปาหมายเงินเฟอป 2545 ยังอยูที่ 1.8-2% เหมือนเดิม (มติชน
กรุงเทพธุรกิจ 020245) -ทางดานภาษีเงินได จากการเปดเผยของโฆษกกรมสรรพากรระบุวา นอกจากการจัดเก็บรายไดทุกประเภทของ
กรมสรรพากรในเดือน ม.ค. 2545 ได 38,992 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอนถึง 1,425 ลานบาท หรือ 3.79% และสูงกวาประมาณ
การที่ตั้งไวถึง 661 ลานบาทแลว ขณะนี้กรมสรรพากรไดออกกฎหมายเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล คือกฎหมายเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) ไดแก การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับเอสเอ็มอี ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2545 เปนตนไป (กรุงเทพธุรกิจ 080245) นอกจาก
นั้น จากการแถลงของ รมช.คลัง เกี่ยวกับนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มเปน 10% ตามที่ ไอเอ็มเอฟ ไดทําหนังสือเรียกรองมานั้น ก็วา
ทาง ก.คลังยังไมมีนโยบายจะขึ้นภาษีนี้ เนื่องจากเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นแลว เกรงวาจะทําใหการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศตอง
สะดุด แตทางการระบุวา จะหาทางจัดเก็บภาษีที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อใหมีการขยายฐานภาษีใหไดมากที่สุดและเปนไปตามเปา
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หมายที่กําหนดไว (เดลินิวส 120245) -ผลการจัดเก็บรายไดเดือนม.ค. เกินเปาหมาย 12% จากการเปดเผยของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เผยแพรทางสื่อวันที่ 16 ก.พ. 2545 วา เดือน ม.ค. 2545 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดไดทั้งสิ้น 74,410 ลานบาท สูงกวา
เปาหมาย 8,352 ลานบาท หรือ 12.6% และสูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 10,692 ลานบาท หรือ 16.8% และมีรายไดสุทธิสูงกวาเปาหมาย
จํานวน 7,730 ลานบาท หรือ 13.4% (กรุงเทพธุรกิจ 160245)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวเชิงโครงสรางและยุทธศาสตร
-สานความสัมพันธกับตางประเทศ ดึงทุนนอกเขาประเทศ วันที่ 1 ก.พ. 2545 นายกฯและคณะเดินทางไป
ประเทศอินเดียโดยไมมีหมายกําหนดการลวงหนาอยางเปนทางการ นายกฯ กลาวในรายการออกอากาศนายกพบประชาชนวา เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนผูริเริ่มโครงการ Asia Cooperation Dialogue – ACD หรือความรวมมือระหวางประเทศในเอเชีย เพื่อใหเอเชียไดมีการคา
ขาย รวมมือระหวางกัน อินเดียถือวาเปนประเทศแกนหลัก มีประชากรถึง 1,000 ลานคน บังเอิญเกิดมีเรื่องที่อาจจะทําใหอินเดียไมมารวม
กับเรา จึงตองบินไปเพื่อกระชับใหแนใจวามารวมกันได เพราะกําลังเตรียมจัดประชุมประเทศหลักๆ เชนจีน อินเดีย อินโดนิเซีย บาหเรน
เกาหลีใต ซึ่งมีประชากรรวมกันกวา 3 พันลานคน ซึ่งจะทําใหเราสามารถเปดตลาดไดอีกมากมาย (ขาวทําเนียบ 010245) "สมคิด" ชี้เดิน
หนาสรางความเชื่อมั่นดึงทุนนอก เตรียมออกโรดโชว ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯและ รมต.คลัง กลาววา ขณะนี้นักลงทุนตาง
ประเทศเริ่มใหความสนใจประเทศไทยมากขึ้น ไทยจะตองสรางบรรยากาศใหเขากาวเขามาลงทุนอยางเต็มตัว โดยในปลายเดือน ก.พ. เขา
และคณะเตรียมเดินทางออกโรดโชว โดยจะเริ่มที่ประเทศจีนกอน จะพบกับนายกรัฐมนตรีจีน นักธุรกิจและนักอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทาง
ดานการเกษตร โดยอาจจะมีภาคเอกชนไทยที่ทําธุรกิจทางดานนี้เดินทางไปเปดตลาดดวย (กรุงเทพธุรกิจ 060245) อนึ่ง ในชวงเดือน ก.พ. –
มี.ค. นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (ตลท.) จะออกทําโรดโชว นําเสนอขอมูลตลาดหุนไทยใหบรรดาผูจัดการกองทุนตางชาติที่สิงค
โปรและฮองกง ซึ่งเปนศูนยกลางการลงทุนของเอเชีย และอาจเชื่อมโยงไปถึงนักลงทุนในยุโรปดวย (ไทยรัฐ 020245)
-ปรับองคกร-นโยบาย-ยุทธศาสตรหลายดาน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจตอไป รายงานขาวในชวงเดือน ก.พ. ภาค
รัฐไดพยายามปรับยุทธศาสตรหลายดาน เชน ดานอสังหาริมทรัพย คณะกรรมการยุทธศาสตรการฟนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย อุตสาห
กรรมกอสรางและโครงสรางพื้นฐาน ไดนําเสนอยุทธศาสตรกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยตอคณะรัฐมนตรี พรอมผลักดันโครงการระบบ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ 10 โครงการ เพื่อกระตุนอุตสาหกรรมกอสรางมูลคา 106,550 ลานบาท (ไทยรัฐ 210245) รัฐบาลปรับนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจ เนนนโยบายการเงินลดบทบาทการคลัง รายงานกรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2545 กลาววา รัฐบาลแกปญหา
เศรษฐกิจมหภาค 1 ป โดยมุงใชนโยบายการคลังเพียงดานเดียว จนสงผลกระทบตอภาระหนี้ภาครัฐ ในขณะที่นโยบายการเงินถูกละเลย
ประกอบกับมีกระแสวิพากษวิจารณเกี่ยวกับนโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
ทําใหภาครัฐตองสูญเสียเม็ดเงินไปเปน
จํานวนมาก ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจยังไมฟนตัวตามคาดหวัง นอกเหนือจากที่เปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ดังนั้น ภาค
รัฐจึงไดเบนเข็มใหมโดยลดบทบาทนโยบายการคลังลง เห็นไดจากการจัดทํางบประมาณป 2546 ที่ใหขาดดุลลดลงเหลือเพียง 174,900
ลานบาท และคาดการณรายไดเทาเดิมคือ 825,000 ลานบาท จากกรอบเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 999,900 ลานบาท จากป 2545 ที่ขาด
ดุล 2 แสนลานบาท และมีการตั้งงบฯพิเศษอีก 5.8 หมื่นบานบาท เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งไดผลเพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากภาคสงออกซึ่งมี
ความสําคัญตอจีดีพีของประเทศ มีปญหา ทําใหจีดีพีใน 1 ปที่ผานมาไมเติบโตเทาที่ควร (กรุงเทพธุรกิจ 250245) -ธปท. จัดตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหม ทั้งนี้เพื่อดําเนินการปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินของไทยทั้งระบบ ใน 5-10 ปขางหนา
ขาวกลาววาระบบสถาบันการเงินในอนาคต จะรวมการทํางานธุรกิจประกัน และตลาดพันธบัตรเขาดวย รวมทั้งเพิ่มบทบาทของบริษัทเงิน
ทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหกลับมาชวยสรางเม็ดเงินหลอเลี้ยงเศรษฐกิจใหมากขึ้น และจะประสานงานใกลชิดกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพราะในอนาคตเปนไปไดที่ธนาคารพาณิชยจะขามไปทํา
ธุรกิจนายหนาคาหุน (ไทยรัฐ 270245)

4. ความเคลื่อนไหวภาครัฐวิสาหกิจ
4.1 ดานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
-กรณีการเตรียมเขาตลาดหลักทรัพยของ กสท.และ ทศท. เดือน ก.พ. มีรายงานขาวเกี่ยวกับกรณีที่ การสื่อสาร
แหงประเทศไทย (กสท.) และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตองเลื่อนกําหนดการเขาตลาดหลักทรัพยออกไป เนื่องจากติด
ปญหาเรื่องการแปรสัญญาโทรคมนาคมที่อาจจะยืดเยื้อยาวนาน ขาวเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ก.คลังไดศึกษาแนวทางในการออกพันธบัตรรัฐ
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วิสาหกิจ โดยใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนในอนาคตได เพื่อมาใชเปนทางเลือกในการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่เขาตลาดหลักทรัพยแลว
และที่ยังเขาไมไดเพราะติดปญหาตางๆ และกอนหนานี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหรัฐวิสาหกิจหลายแหง จัดทําแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการระดมทุนดวยตราสารหนี้ กอนที่จะมีการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยดวย และ
ตอมา ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯและ รมต.คลังก็มีคําสั่งเลื่อนการแปรรูป กสท.และทศท. ออกไปอยางไมมีกําหนด จนกวาจะ
สามารถไดขอยุติเกี่ยวกับการแปรสัญญารวมการงานของธุรกิจโทรคมนาคมเสียกอน ทั้งนี้ รมต.คลัง ยืนยันวาไมเปนปญหาแตอยางใด ขณะ
ที่มีรัฐวิสาหกิจอื่นๆอีกกวา 50 แหงที่พรอมแปรรูปกอน อยางไรก็ตาม เนื่องจากทางการไดหาแนวทางการออกพันธบัตรแปรสภาพเปนหุนให
กับประชาชน ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งสําหรับการระดมทุนของภาครัฐ ดังนั้น การแปรสภาพ กสท. และ ทศท. ใหเปนบริษัท ยังคงดําเนินการ
ไปตามแผนงานที่วางไว โดย ทศท. จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประมาณเดือน มี.ค. และ กสท. จะดําเนินการประมาณเดือน มิ.ย. 2545
แมวาอาจจะสามารถเขาตลาดหลักทรัพยไดถึงปหนาก็ตาม (กรุงเทพธุรกิจ 01, 09, 120245)

5. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
5.1 ความเคลื่อนไหวเชิงโครงสราง
-เตรียมกอตั้งสภาธุรกิจแหงชาติแทน กกร. เดือน ก.พ. มีรายงานขาวเกี่ยวกับเรื่อง แนวคิดของรัฐบาลที่จะใหยุบรวม
3 องคกรหลักของภาคเอกชนเขาดวยกัน ไดแกสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) และสมาคม
ธนาคารไทยนั้น ดร.อาชว เตาลานนท ประธานหอการคาไทย และนายทวี บุตรสุนทร ประธานสอท. ไมเห็นดวย แตไดเสนอแนวคิดดาน
ความรวมมือ โดยใหทั้ง 3 องคกร เสนอผูแทนองคกรละ 5 คน ไปเปนคณะกรรมการรวม ในรูปของสถาบันภาคเอกชนแหงชาติ มีกฎหมาย
และงบประมาณรองรับ หากภาครัฐเห็นควรสนับสนุนงบประมาณและสั่งใหศึกษาและทํางานวิจัย รองรับนโยบายของรัฐบาลได อนึ่ง ยังมี
รายงานขาวดวยวา ขณะนี้รัฐบาลไดมีแนวทางที่จะยุบคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กกร.) และกอตั้งเปนสภาธุรกิจแหงชาติขึ้นมา
แทน โดยจะไมมีการยุบสอท. สภาหอการคาไทย และสมาคมธนาคารไทย (กรุงเทพธุรกิจ 070245)

5.2 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินตลาดทุน
-กบข. เซ็นสัญญาจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อสรางโอกาส (Thailand Opportunity Fund) วันที่ 18 ก.พ. 2545 ไดมีการ
ลงนามจัดตั้งกองทุนเปด "ไทยสรางโอกาส" หรือ "The Thai Opportunity Fund" มูลคา 8,096 ลานบาท ซึ่งเปนการรวมลงขันจาก 12 องคกร
โดยมี 3 องคกรหลักคือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย กองทุนบําเหน็จ-บํานาญขาราชการ (กบข.) ลงขันแหงละ 2,500
ลานบาท โดยกําหนดลงขันงวดแรกรวม 3,600 ลานบาท ในวันที่ 19 ก.พ. และสามารถเขาลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันที โดยมุงลุย
ลงทุนหุนที่จายเงินปนผล และมีการขยายตัวของผลประกอบการดี (ไทยรัฐ 190245) -ดัชนีตลาดหุนไทยขึ้น-ลงแรง จากแรงซื้อขาย ของนักลงทุนตางชาติ ในชวงตนเดือน ก.พ. ดัชนีตลาดหุนไทยดีดตัวขึ้นสูง เชนในการซื้อขายวันที่ 8 ก.พ. มีการเก็งกําไรหุน
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งพุงขึ้นมาในระดับ 14% ทําใหดัชนีตลาดปดที่ระดับ 353.59 จุด เพิ่มขึ้น 6.82 จุด สูงสุดในรอบ 20 เดือน ตอมาในการซื้อ
ขายวันที่ 15 ก.พ. ปรากฏวาตลาดหุนไทยยังคงรอนแรงจากการเขามาไลซื้อหุนไทยอยางหนาแนน ของนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะกองทุน
เฮดจฟนดขนาดใหญของสหรัฐไดเพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุนเกิดใหมประมาณ 3,000 ลานดอลลารสหรัฐ ทําใหดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุด
นิวไฮ สรางสถิติใหมในรอบ 21 เดือน อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือน นักลงทุนตางชาติกลับเดินหนาเทขาย เชนในการซื้อขายวันที่ 22 ก.พ.
การเทขายหุนไทยของนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะกองทุนแคลเปอรสของสหรัฐ ทําใหดัชนีรวงลงมาปดตลาดที่ 351.32 จุด ลดลง 10.17 จุด
หรือ 2.81% นับเปนวันที่ 3 ของการเทขายหุนไทยของนักลงทุนตางชาติ ซึ่งรวมแลวมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาท ดัชนีรวงไปรวม 24.99
จุด หรือ 6.64% ทําใหมูลคาตลาดรวมหายไปกวา 134,000 ลานบาท จาก 1.99 ลานลานบาท เหลือ 1.86 ลานลานบาท (ไทยรัฐ 09,
160245)

6. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
ในเดือน ก.พ. จับตาความเคลื่อนไหวที่เรื่องการสงออก ที่ ก.คลังรวมหารือกับภาคเอกชน คือ สอท. และสภาหอการคาไทย โดยมี
แนวคิดในการหาสินคาที่มีศักยภาพมาทําโครงการนํารองพัฒนาสินคาสงออก 6 รายการ คือ กุง ไก เครื่องนุงหม อิเล็กทรอนิกส อัญมณี และ
สับปะรด ใชงบประมาณสงเสริม 30 ลานดอลลารสหรัฐใน 3 ป โดยเปนงบของภาคเอกชนในสัดสวนที่มากกวาของภาครัฐ และสรางมูลคา
เพิ่ม 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ คาดวาใน 3 ปจะสามารถเพิ่มมูลคาสงออกรวมไดเปน 58,000 ลานดอลลารสหรัฐ จากเดิม 54,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (ไทยรัฐ 070245)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 สถิติและผลการวิจัยเกี่ยวกับแรงงาน
-สถิติภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน นายสือ ลออุทัย เลขาธิการสํานักงานสถิติแหงชาติ แถลงผลสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนป 2544 จากทั่วประเทศ 16,500 ครัวเรือน ชวงเดือนส.ค. - ต.ค. 2544 พบวา รายไดของครัวเรือนตอเดือน
ประมาณ 12,600 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสํารวจชวงเดือนมี.ค. - พ.ค. 2544 ถึง 6.5% โดยกทม.และ 3 จังหวัดรอบกทม.มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนเพิ่มขึ้นมากที่สุด 17.3% สวนปญหาหนี้สินตอครัวเรือนพบวามีจํานวน 65,209 บาท ลดลง 10.2% โดยในกทม.และจังหวัดใกลเคียง
มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคอื่น ๆ มีหนี้สินลดลง ซึ่งสาเหตุมาจากนโยบายพักชําระหนี้ใหเกษตรกร 90,000 ลานบาท ทําใหหนี้สินในภูมิภาค
ลดลง แตใน กทม.กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากไมไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาว (เดลินิวส 12,140245, กรุงเทพธุรกิจ 140245) -ทีดีอาร

ไอ ชี้วางงานไตรมาสแรกป 45 สูง 1.5 ลานคน ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ ผอ.วิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาวถึงสถานการณวางงานในไตรมาสแรกของป 2545 ที่ทีดีอารไอประเมินไววาจะมีประมาณ 1.59 ลานคน คิด
เปน 5.2% ของกําลังแรงงาน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกับป 2544 พบวาเพิ่มขึ้นเล็กนอย คือเพิ่มขึ้นจาก 4.9% เปน 5.2% หรือ
ประมาณ 1.48 ลานคน เปน 1.59 ลานคน อยางไรก็ตาม อัตราการวางงานในชวงไตรมาสแรกของทุกปจะเปนชวงที่มีการวางงานสูงกวาไตร
มาสอื่น และในสวนของประมาณการวางงานเฉลี่ยทั้งปของป 2545 นั้น ทีดีอารไอคาดวาจะมีปริมาณ 1.27 - 1.28 ลานคน หรือคิดเปน 3.7 3.8 % ซึ่งสูงกวาอัตราการวางงานเฉลี่ยทั้งปของป 2544 เล็กนอยคือ 3.6% หรือจํานวน 1.22 ลานคน โดยเฉพาะกลุมผูที่เพิ่งจบการศึกษา
นั้น คาดวาในไตรมาส 1 ของป 2545 จะอยูในระดับ 1.08% ของกําลังแรงงาน ซึ่งจัดวาอยูในเกณฑที่สูงมาก เนื่องจากมีผูจบการศึกษาใหม
มาสบทบอีกมากกวา 1 แสนคน (กรุงเทพธุรกิจ 250245)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานแรงงานตางดาว
นายจองชัย เที่ยงธรรม ประธานที่ปรึกษารมต.แรงงานฯ กลาวถึงการตออายุใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวที่กําลังเปดทํา
การตั้งแตวันที่ 24 ก.พ. - 25 มี.ค. 2545 วา อาจจะมีแรงงานตางดาวมาตออายุไมครบตามจํานวนที่ลงทะเบียนไว คือ 560,000 คน ซึ่งคาด
วาจะหายไปจากจํานวนนี้ประมาณ 10% ทั้งนี้เนื่องจากมีเงื่อนไขไมใหเปลี่ยนนายจาง และมีบางสวนที่ไมผานการตรวจโรค ซึ่งตัวเลขการตอ
อายุใบอนุญาตทํางานทั่วประเทศในวันแรก(24 ก.พ.) มีเพียง 1,028 คนเทานั้น อีกทั้งมีนายจางรองเรียนขอใหแรงงานตางดาวเปลี่ยนนาย
จางได นอกจากนี้ ยังมีการขอรองใหก.แรงงานฯเปดใหมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวอีกครั้ง แตนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรค
ชาติไทย ไมเห็นดวย เนื่องจากไดเปดใหลงทะเบียนไปกอนหนานี้แลว แตนายจางไมยอมพาแรงงานตางดาวมาลงทะเบียนเอง และหากยอม
ทําตามคําเรียกรองก็เทากับวากฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกันมีแรงงานตางดาวที่หนีหรือเปลี่ยนนายจางกวา 3,000 คน โดยแรงงาน
เหลานี้ไมสามารถตอใบอนุญาตทํางานได เพราะถือเปนคนเขาเมืองผิดกฎหมายตองถูกจับกุมและสงกลับ สวนนายจางใหมที่รับไวจะมีโทษ
สถานหนักจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สวนนายจางเกาตองรีบแจงใหเจาหนาที่จัดหางานจังหวัดทราบ มิ
ฉะนั้น จะมีความผิดตองโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท ดังนั้น ในชวงนี้จึงตองมีการกวาดจับแรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียนใหเขมงวดขึ้น
เพื่อใหนายจางและแรงงานตางดาวตระหนักวา หากไมปฏิบัติตามกฎหมายจะตองถูกลงโทษ (ผูจัดการ 250245)

1.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
-ความเคลื่อนไหวดานกองทุนหมูบาน นายสุวิทย คุณกิตติ รมต.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ กลาวภายหลังเปนประธานในพิธีโอนเงินเขากองทุนหมูบานฯ ครั้งที่ 6 จํานวน 4,251 กองทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น
4,251 ลานบาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2545 วา เงินที่รัฐบาลโอนเขากองทุนฯในครั้งนี้ เมื่อรวมเขากับเงินที่โอนไปกอนหนานี้ 5 ครั้ง จํานวนทั้ง
สิ้น 66,190 กองทุน รวมเปนเงินจํานวน 66,190 ลานบาท จะทําใหยอดโอนเงินเขากองทุนหมูบานฯ มียอดรวมกัน ทั้งสิ้นถึง 70,441 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 94.1 ของจํานวนเปาหมายทั้งหมด 74,881 หมูบาน สําหรับหมูบานที่คงเหลือยังไมไดโอนเงินจากรัฐบาลนั้น มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 4,440 หมูบาน โดยแบงเปน 2,338 หมูบาน และ 2,102 ชุมชนเมือง ซึ่งในจํานวนดังกลาวเปนชาวเขาประมาณ 140 หมูบานที่
ตองเดินเทา โดยอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน ซึ่งรัฐบาลจะทยอยโอนเงินตามความพรอมตอไป
ดานการเบิกจายเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จนถึงขณะนี้มียอดรวมแลว 48,607 ลานบาท ทั้งนี้ ในชวงเดือน
กรกฎาคมนี้ จะครบรอบ 1 ปของการโอนเงินใหกับกองทุนหมูบานฯ ซึ่งรัฐบาลยังยืนยันนโยบายที่วา หากกองทุนหมูบานใด มีผลการดําเนิน
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งานเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลกําหนดไว ก็จะพิจารณาเพิ่มวงเงินใหกับกองทุนหมูบานนั้น แตขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาเพิ่มวง
เงินใหกองทุนหมูบานมากนอยเพียงใด จะตองรอผลการประมวลและพิจารณาตัวเลขทั้งหมดกอน จึงจะสามารถกําหนดอัตราสวนการเพิ่ม
เงินใหกับกองทุนหมูบานได สวนในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนนั้น ปจจุบันมีบัณฑิตที่ชวยงานกองทุนหมูบาน ซึ่งมี
ระยะเวลาทํางานนาน 10 เดือน มารายงานตัวแลว 71,246 คน หรือคิดเปนรอยละ 95.1 ของจํานวนเปาหมาย โดยในจํานวนนี้ ไดทําสัญญา
แลวจํานวน 69,267 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ของจํานวนเปาหมาย (ผูจัดการ 210245)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
-ก.มหาดไทยจัด 14 โซนเสี่ยงภัยทั่วประเทศ เตรียมออกมาตรการควบคุมการใช-จัดเก็บ-ขนยาย หลัง
จาก ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย ไดประกาศจัดผังเมืองใหม โดยมีแนวคิดที่จะยายโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบ
กิจการที่อยูในขายอันตรายออกไปจากแหลงชุมชน เพื่อปองกันสารเคมีและสารพิษทุกชนิดออกจากแหลงผลิต แหลงใช ไมใหเกิดเหตุการณ
รายแรงเหมือนที่ผานมา ทางคณะอนุกรรมการเครือขายจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ประกอบดวยเจาหนาที่จากทุก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดเขารวมประชุมถึงปญหาดังกลาวหลายครั้ง จนในที่สุดไดขอสรุปออกมาเปนมาตรการควบคุมปองกันสาร
เคมีและวัตถุอันตรายและการจัดการพื้นที่เสี่ยง โดยในสวนของมาตรการการแกไขปญหาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้น
กรมควบคุมมลพิษไดทําการประเมินอันตรายรายแรงและบงชี้พื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีความรุนแรงอันอาจจะเกิดผลกระทบตอประชาชนและชุมชน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหล เพลิงไหม หรือระเบิดจากกิจกรรมการผลิต การเก็บสารเคมีรายแรงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไดจัดวางมาตร
การรับมือในเขตพื้นที่กทม. และปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี) ไวจํานวน 14 พื้นที่เสี่ยงและจํานวน
ประชาชนที่มีโอกาสไดรับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น 9,278,347 คน
จากการสํารวจพบวามีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช เก็บรักษา ผลิตสารรายแรง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติภัยจากการ
ประกอบกิจการ จํานวน 506 โรงงาน โดยตั้งอยูในเขตพื้นที่กทม.มากที่สุดจํานวน 193 โรงงาน (สวนใหญอยูในยานโรงงานอุตสาหกรรมเขต
บางแค บางบอน บางขุนเทียน คลองสาน บางคอแหลม วังทองหลาง สวนหลวง คลองเตย และพระโขนง) รองลงมา จ.สมุทรปราการ 109
โรงงาน จ.สมุทรสาคร 95 โรงงาน จ.นครปฐม 42 โรงงาน จ.ปทุมธานี 40 โรงงาน และจ.นนทบุรี 27 โรงงาน โดยชนิดของสารเคมีอันตราย
รายแรงสวนใหญที่มีการใชเก็บรักษาและผลิต ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว (กาซไวไฟ) แอมโมเนีย (กาซพิษ) แอลกอฮอลไชลีน โทลูอีน นํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ของเหลวไวไฟ) โมโนครอโตฟอส เอนโดซัลแฟน เมทธิลพาราธอน พาราควอท ไดแมธโทเอท (วัตถุมีพิษ ประเภทสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว) กรดเกลือ กรดกํามะถัน (วัตถุกัดกรอน) โดยลักษณะอันตรายที่เกิดขึ้นอาจมีไดทั้งในรูปของการรั่วไหล เกิดเพลิงไหม และ
ระเบิด โดยเฉพาะกาซพิษ เนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลสามารถฟุงกระจายไปไดเปนระยะทางไกลและกอใหเกิดอันตรายเฉียบ
พลันทันทีไดรุนแรงมากกวาอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม (กรุงเทพธุรกิจ 100245)

2.2 ความเคลื่อนไหวดิน นํ้า ปา
-ความเคลื่อนไหวกรณีจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอน (TFF) เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2545 ก.เกษตรฯไดเสนอใหมีการ
พิจารณามอบอํานาจใหรมต.เกษตรฯ ไปลงนามในขอตกลงจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอนกับสหรัฐ และถา ครม.อนุมัติตามที่เสนอ ก.เกษตรฯก็
จะมอบใหกรมปาไมและสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะรวมดําเนินการจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอนและคณะกรรมการบริหารกองทุนปาไมเขต
รอนตอไป ทั้งนี้ สหรัฐในฐานะประเทศเจาหนี้ของหลายประเทศไดประกาศผอนปรนภาระหนี้ใหนานาประเทศ โดยจัดทําโครงการซึ่งเรียกวา
รัฐบัญชี 480 ตามโครงการนี้ สหรัฐจะยกเงินตนและดอกเบี้ยบางสวนใหกับประเทศลูกหนี้ โดยมีเงื่อนไขตาง ๆ กัน สําหรับประเทศไทยนั้น
ครม.ไดมีมติเขารวมโครงการของสหรัฐนี้เมื่อเดือนก.ย. 2544 ซึ่งสหรัฐไดตกลงที่จะผอนปรนหนี้ใหไทย โดยมีเงื่อนไขวาไทยตองจัดตั้งกองทุน
ปาไมเขตรอนขึ้นเพื่อบริหารจัดการปาไมของไทย
อยางไรก็ตาม ไดมีการทักทวงจากหลาย ๆ ฝายวา รางสัญญาจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอน ซึ่งรัฐบาลไทยจะจัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไข
การขอผอนปรนเงินกูจากรัฐบาลสหรัฐนั้น มีเงื่อนงําเปนการเปดชองใหตางชาติเขาถึงทรัพยากรในปาของไทยไดทั่วประเทศโดยไมมีขีดจํากัด
บรรษัทขามชาติสามารถนําทรัพยากรที่มีคุณคาไปใชในอุตสาหกรรมยา และอื่นๆ โดยไมมีการแบงปนผลประโยชนอยางที่ควรเปน อีกทั้ง
สหรัฐถูกนานาชาติบีบเรื่องการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จึงตองการจายเงินเพื่ออนุรักษปาเขตรอน ซึ่งจะนอยกวาคาปรับปรุงระบบการ
ผลิตที่ปลอยกาซนอยลง และสหรัฐก็จะมีขออางตอนานาชาติวา เปนผูสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกโลก แตรางสัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขการ
วิจัยระบุอยู ทําใหฝายไทยเกิดความกังวลและตอรองจนตัดเงื่อนไขการวิจัยทิ้งไปและกําหนดไวในตอนทายสัญญาวา ทรัพยสินทางปญญา
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ตาง ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้จะตองจดสิทธิบัตรและตกเปนของประเทศไทย หามเอาไปทําการคา แตเรื่องดังกลาวเปนขาวเกิดขึ้นมาเพราะนํา
ขอเสนอเดิมที่ยังไมมีการแกไขไปเผยแพร ขณะเดียวกันในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 19 ก.พ. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดสั่งการให
ก.ตางประเทศไปดูรายละเอียดของสัญญาอีกครั้ง และใหเสนอกลับมาอีกครั้งใหทันวันที่ 1 มี.ค. 2545 ซึ่งเปนวันที่ประเทศไทยจะตองเริ่ม
ชําระหนี้ครั้งแรก 6 แสนลานดอลลารสหรัฐ
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ตางประเทศ กลาวถึงกรณีที่ครม.มีมติใหทบทวนเรื่องการตั้งกองทุนอนุรักษปาไมเขตรอน รวมกับ
สหรัฐ เพื่อแลกกับการลดหนี้เงินกูของประเทศ วา เรื่องขอตกลงที่ทางสหรัฐจะใหความชวยเหลือไทยนั้นเปนเรื่องที่ดี และเปนมิติใหมของ
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หลังจากมีการรางขอตกลงขึ้นมา ทางกระทรวงตางประเทศไดวิเคราะหสิ่งที่เปนประโยชนกับไทยมา
โดยตลอด และตัดประเด็นที่ไมเปนประโยชนกับไทยออกไปแลว 2 เรื่อง คือเรื่องการสํารวจปา และเรื่องการสํารวจสมุนไพรและสัตวปา เพื่อ
นําไปทําผลิตภัณฑทางการแพทย ขณะเดียวกันมองวา การจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอนเปนเรื่องของก.เกษตรฯ และก.วิทยาศาสตรฯโดยตรง
แตเมื่อเปนเรื่องระหวางประเทศ ก.ตางประเทศ ก็จะตองเขามาดูแล ดังนั้นจึงนัด 2 กระทรวงประชุมเพื่อหาขอยุติในวันที่ 25 ก.พ. และคาด
วาจะเสร็จกอนวันที่ 1 มี.ค.นี้ แลวแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ หลังจากนั้นก็จะหารือกับทางสหรัฐอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ก.ตางประเทศ ไดมีการประชุมรวม 4 กระทรวง ประกอบดวย ก.เกษตรฯ ก.วิทยาศาสตรฯ ก.ตางประเทศ
และก.คลัง เพื่อพิจารณาขอตกลงระหวางไทย - สหรัฐ ในการจัดตั้งกองทุนปาไมเขตรอน โดยนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ตางประเทศ ได
แถลงวา ที่ประชุมไดวิเคราะหขอดีขอเสียของกองทุนฯ โดยพิจารณาถึงประโยชนที่คนไทยจะไดรับเปนสําคัญ เมื่อไดขอสรุปแลวจะนําไป
เจรจาตอรองกับสหรัฐอีกครั้ง โดยจะเพิ่มเงื่อนไขที่คนไทยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยสมุนไพรและแอบนําไปใชประโยชนทางการคา หากทาง
สหรัฐไมตกลง ทางก.คลังก็ตองจายดอกเบี้ยใหกับสหรัฐ 6 แสนเหรียญสหรัฐ แตถาเจรจาสําเร็จก็สามารถลงนามไดทันที โดยไมตองเสนอ
ครม.ใหอนุมัติอีกครั้ง
ทั้งนี้ทางสหรัฐจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายสิ่งแวดลอมไทยจะไมเปดปาไปวิจัยเพื่อใหไดทรัพยสินทาง
ปญญาหรือนําไปอางเพื่อไมตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาเกียวโตในการลดปฏิกิริยาเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไมได
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. รายงานขาวจากก.ตางประเทศแจงวา การเจรจาระหวางไทยกับสหรัฐ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
จัดตั้งกองทุนอนุรักษปาเขตรอนนั้น สหรัฐไมยอมรับเงื่อนไขของไทยที่ใหอํานาจการบริหารกองทุนฯ ขึ้นกับองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
สวนประเด็นที่ไทยเสนอไมใหสหรัฐ เขามาดําเนินกิจกรรมใด ๆ เชน การพัฒนาวิจัย การสํารวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในปา
เขตรอน ยกเวนการเขามาอบรมนั้น สหรัฐ ก็ไมยินยอมเชนกัน และประเด็นสุดทายที่ไทยเสนอไมใหสหรัฐ นําเงื่อนไขความรวมมือในการปลูก
ปาในไทยไปคิดเครดิต เพื่อที่จะไมยอมลดกาซเรือนกระจกภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศนั้น สหรัฐยินยอม แตจะไม
เปลี่ยนแปลงสัญญา โดยจะออกเปนใบรับรองการไมคิดเครดิตจากการปลูกปาออกไปตางหาก (มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส,กรุงเทพธุรกิจ,ผูจัด
การ 19-280245)

2.3 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
-สิงคโปรเตือนเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจเผชิญภัยแลง หนังสือพิมพเอเชียนวอลสตรีท เจอรนัล รายงานอาง
แถลงการณของก.สิ่งแวดลอมและกรมอุตุนิยมวิทยาสิงคโปรวา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาจประสบภาวะแหงแลงเพิ่มขึ้น ในชวง
ครึ่งหลังของป 2545 นี้ อันเนื่องมาจากปรากฏการณเอล นีโญ ซึ่งเกิดจากนํ้าในมหาสมุทรแปซิฟกมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ ทั้งนี้ ภาวะแหงแลง
จะแพรกระจายในบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก สงผลใหไดรับผลกระทบ เนื่องจากอากาศจะแลงขึ้น เพิ่มโอกาสใหเกิดไฟ
ปา นับเปนครั้งแรกที่หนวยงานระดับรัฐออกมาเตือนเกี่ยวกับภัยจากปรากฏการณเอล นีโญ อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่ปรากฏการณ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นในระดับตํ่าถึงปานกลาง ทําใหมีความหวังวา ปนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะไมเผชิญวิกฤติไฟปาในอินโดนีเซีย
แมอินโดนีเซียจะเกิดไฟปาทุกป แตครั้งรายแรงที่สุดเกิดในชวงป 2540-2541 ซึ่งกลุมควันหนาทึบที่เกิดจากไฟปาไดลอยไปปกคลุมประเทศ
เพื่อนบาน กอปญหามลพิษ และทําลายการทองเที่ยว (ผูจัดการ 200245)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
-อาคารของบริษัทเดลตาฯทรุดตัวพังถลมทับคนงาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2545 เวลา 03.30 น. ไดเกิดเหตุอาคารของ
บริษัทเดลตาอิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูถลมลงมาทับคนงาน ในขณะที่คนงานหลายรอยคนภาย
ในโรงงานกําลังเรงผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรอยูภายในอาคารเดลตา 5 ซึ่งเปนอาคารขนาดใหญ เกิดการทรุดตัวของคานวางเครื่องทําความ
เย็นมีเครื่องทําความเย็นติดตั้งอยู 16 ตัว ทําใหพื้นที่คอนกรีตในสวนของชั้นที่ 2 รับนํ้าหนักไมไหว ไดพังถลมลงมาทับคนงานที่อยูทางซีกขวา
ของอาคารประมาณ 60 คน ในเบื้องตนมีผูเสียชีวิต 7 ราย ทางเจาหนาที่ไดใชเครื่องตัดเหล็กเพื่อนําศพออกมาไดดวยความยากลําบาก
ขณะที่ผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญวิ่งหนีตายออกมาจากโรงงาน และทยอยนําสงโรงพยาบาลใกลเคียงทั้งหมดแลว สําหรับสาเหตุการถลมของ
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อาคารดังกลาวคาดวาเกิดจากฝาเพดานชั้นลอยที่ตอเติมขึ้นมาเพื่อติดตั้งเครื่องชิลเลอรซึ่งเปนเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ 16 เครื่อง นํ้า
หนักเครื่องละ 600 กิโลกรัม รับนํ้าหนักไมไหวจึงยุบตัวลงจนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บดังกลาว
ตอมานายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมต.อุตสาหกรรม และนางลัดดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ รมช.แรงงานฯ ไดเดินทางมาดูที่เกิดเหตุพรอมเรง
ใหชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยเร็ว จากนั้นไดเขาประชุมหารือแกไขปญหา และภายหลังการประชุม นางลัดดาวัลลิ์ กลาววา ผูเสียชีวิตทุกรายจะ
ไดรับเงินชดเชยประกันสังคมรายละ 16,800 บาท และจะไดคาชดเชยรอยละ 60 ของเงินเดือนเปนเวลา 8 ป นอกจากนี้ทางโรงงานจะจาย
เพิ่มใหอีกรายละ 100,000 บาท สวนผูบาดเจ็บคารักษาพยาบาลสามารถเบิกไดจากกองทุนประกันสังคม สําหรับอํานาจหนาที่ของก.แรง
งานฯเจาหนาที่จะดูดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนโครงสรางการกอสรางเรายังไมไดรวมมือกับก.อุตสาหกรรม และ
สํานักโยธาธิการ คาดวาจะลงนามความรวมมือกันในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้นายสุริยะ รมต.อุตสาหกรรม กลาววาอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือเปนความบกพรองของวิศวกรโรงงาน ซึ่งไมไดศึกษาวาอาคารจะ
รับนํ้าหนักเครื่องทําความเย็นที่สั่นสะเทือนตลอดเวลาไดหรือไม คงแคตรวจสอบเฉพาะนํ้าหนักของเครื่องจักรเทานั้น ทั้งนี้บริษัทเดลตา
อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เปนโรงงานขนาดใหญซึ่งผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรของไตหวัน มีมูลคาการ
ผลิต 20,000 ลานบาท/ป มีคนงาน 15,000 คน และจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทําใหสูญเสียรายไดวันละกวา 80 ลานบาท ตามปกติจะ
ผลิตชิ้นสวนจําหนาย 3 ลานชิ้น/ป สวนโรงงานที่เหลือมีโครงสรางแบบเดียวกันอีก 4 โรง ในเบื้องตนไดสั่งปดโรงงานทั้ง 5 โรง เพื่อปรับปรุงให
มีความปลอดภัย และไดสั่งกรมโยธาธิการกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูเขาไปตรวจสอบการออกแบบอาคารเหลานั้นแลว รวมทั้งใหกรมโรง
งานตรวจสอบโครงสรางอาคารขนาดใหญแหงตาง ๆ ใหเสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห อยางไรก็ตาม จะพยายามเรงออกพ.ร.บ.โรงงาน เพื่อเนน
ความปลอดภัยแกพนักงานดวยการออกเปนกฎกระทรวงใหมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสรางประจําโดยตรง หากโรงงาน
แหงใดมีพนักงานเกิน 50 คน ซึ่งจะตองหารือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตอไป
ทางดานนางอัญชลี ชวนิตย ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปดเผยวา ไดเรียกผูจัดการนิคมฯทั่วประเทศ
29 แหง ประชุมเปนการดวนในวันที่ 5 ก.พ. เพื่อใหกลับไปเรียกประชุมเจาของโรงงานที่อยูในการนิคมฯจํานวน 1,500 แหง ใหตระหนักถึง
ความปลอดภัยของโรงงานและคนงาน โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นจากการตอเติมอาคาร ตองเครงครัดใหมากขึ้น และประมาณเดือนมี.ค.
2545 กนอ.จะเริ่มตรวจสอบโรงงานทั้งหมด
นายอึ้ง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ บริษัทเดลตาอิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) กลาววา บริษัทไดประชุมรวมกับ
กนอ. ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไดเห็นพองในหลักการที่ไดรับการรับรองแลวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. และใน
วันที่ 6 ก.พ. คณะกรรมการที่จัดตั้งไดเขาทําการตรวจสอบและรับรองการแกไข ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติใหเดินเครื่องทําการผลิตไปตาม
ปกติ โดยเปดโรงงานที่ 2 ใหพนักงานเขาทํางานตามปกติไดเพียงโรงงานเดียว (มติชน,บานเมือง,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ,ผูจัดการ 0203,070245,Bangkok Post 070202)

-ก.เกษตรฯเตือนเกษตรกรปนี้อาจเกิดภัยแลงเขาขายปรากฏการณ 'เอล นีโญ' นายประพัฒน ปญญาชาติ
รักษ รมช.เกษตรฯ กลาวเตือนเกษตรกรใหลดพื้นที่การทํานาปรัง หรือการปลูกพืชที่ใชนํ้ามาก เนื่องจากมีการคาดการณจากศูนยพยากรณ
สภาพแวดลอมโลก วา ในป 2545 จะเกิดภัยแลงยาวนาน หรือปรากฏการณเอล นีโญ ภายใน 3 เดือนขางหนา หรือชวงเดือนเม.ย.และ พ.ค.
นี้ ในเขตประประเทศใกลเสนศูนยสูตรแถบมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2545 ก.เกษตรฯไดรายงานผล
กระทบที่ไทยจะไดรับจากเหตุการณใหที่ประชุมรับทราบ และเสนอใหทุกหนวยงานเตรียมพรอมรับภัยธรรมชาติ เพราะจะมีความรุนแรงใกล
เคียงกับป 2540 โดยก.เกษตรฯจะสํารองพันธุขาวไวใหพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ ที่อาจจะไดรับผลกระทบรุนแรง หากไมเตรียมการไวจะตอง
เสียงบประมาณจํานวนมาก ในการแกไขปญหาหลังจากไดรับผลกระทบแลว พื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก ไดแก ภาคอีสานตอนกลางและใต โดย
เฉพาะ จ.สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย ยโสธร และไดนําเรื่องนี้เขาประชุมในที่ประชุมคณะผูบริหารกระทรวงเมื่อวันที่ 13 ก.พ. เพื่อเตรียมการ
เชิงรุกในการรับปญหาภัยธรรมชาติ เพราะจากที่เคยเกิดปญหาครั้งที่แลวเกษตรกรหมดเนื้อหมดตัวไปมาก
อยางไรก็ตาม ก.เกษตรฯ จะจัดทําแผนการรองรับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พรอมสํารองนํ้าไวในเขื่อนทุกแหง เครื่องบินตองพรอม
ที่จะทําฝนหลวง ทั้งนี้ โดยภาพรวมคาดวาผลกระทบมากที่สุด คือ พืชที่ตองใชนํ้าจํานวนมาก เชน การทํานาปรัง ดังนั้น พื้นที่การทํานาปรัง
นอกเขตชลประทาน ควรจะงดเพาะปลูกในปนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนใต ซึ่งมีสภาพเปนดินทรายตองงด
ปลูกขาวนาปรังทั้งหมด นอกจากนี้ การทํานาปในฤดูการผลิต 2545/2546 จะมีความลาชาไปอีกประมาณ 2 เดือน เนื่องจากฝนที่ตกในชวง
พ.ค.-มิ.ย.อาจจะไมตกตามฤดูกาล หรือมีปริมาณนอย ซึ่งชาวนาไมควรจะหวานขาวในชวง 2 เดือนนี้หรือในชวงที่มีฝนแรก เพราะคาดวาฝน
จะหยุดตกจะทําใหกลาแหง ไมมีนํ้า ดังนั้น ควรชะลอการทํานาปไปอีก 2 เดือน เพื่อรอฝนใหตกอยางเต็มที่อีกครั้ง โดยคาดวา ป 2545/2546
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จะมีปริมาณขาวออกมานอยกวาป 2544/2545 แตราคาขาวจะดีขึ้น สวนพืชยืนตน เชน ผลไม และยางพารานั้น คาดวา จะไมมีปญหา และ
ควรระวังการเกิดไฟปา
ทางดานนายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกฯ แถลงวา ที่ประชุม ครม.ไดอนุมัติแผนปองกันภัยแลงป 2545 ตามที่ก.
เกษตรฯเสนอ และอนุมัติงบประมาณ 10 ลานบาท จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า 84 คัน เครื่องสูบนํ้า 113 คัน ใหแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่ว
ไป รวมถึงใชงบปกติของหนวยงานตาง ๆ เขามาเพิ่มเติม โดยระยะเวลาการดําเนินงานในเดือนม.ค. - พ.ค. 2545 จะเรงเตือนภัยดานไฟปา
และดานเพาะปลูกพืช ปศุสัตว และประมงแกเกษตรกร อีกทั้งใหมีการขุดลอกปรับปรุงแหลงนํ้า ปองกัน และกําจัดศัตรูพืช รวมถึงแผนควบ
คุมไฟปา (กรุงเทพธุรกิจ130245,ผูจัดการ 200245)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ
-กฟผ.ผลักดันใหสรางโรงไฟฟาถานหิน ชี้ปรับปรุงโรงไฟฟาเกาเปนการเพิ่มภาระในรูปของคาไฟแก
ประชาชน แหลงขาวจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา หลังจากที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดประกาศวา
จะใชระยะเวลาประมาณ 45 วันในการตัดสินใจเดินหนาหรือยุติการกอสรางโรงไฟฟาถานหินบอนอก - หินกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ ไดมี
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และนักวิชาการบางคนออกมาเสนอวาใหเปลี่ยนโรงไฟฟาถานหินมาเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง หรือ
ไมก็เสนอใหกฟผ.ทําการปรับปรุงโรงไฟฟาเกาหรือที่เรียกวาการ Repowering ทั้งนี้ ขอเสนอในการเปลี่ยนใหโรงไฟฟามาใชกาซเปนเชื้อ
เพลิงนั้น มีหลายฝายไมเห็นดวย เพราะปจจุบันประเทศไทยใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาสูงถึง 70% ซึ่งไมมีประเทศใดในโลกใชกาซ
เปนเชื้อเพลิงมากขนาดนี้มากอน ขอเสนอนี้จึงตกไป แตขอเสนอใหทําการปรับปรุงโรงไฟฟาเกานั้น ไดมีการยกเหตุผลวาการปรับปรุงโรงไฟ
ฟาเกาจะชวยใหประเทศไทยไมจําเปนตองลงทุนสรางโรงไฟฟาใหม และชวยประหยัดงบประมาณไดมาก อยางไรก็ตาม ทั้งสว.และนักวิชา
การกลับไมมีการระบุถึงเลยวา การปรับปรุงโรงไฟฟาเกาของกฟผ.จะทําใหเกิดภาระอันใดตอประชาชนบาง เชน การสรางภาระใหกับประชา
ชนในรูปของคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ภาระของรัฐบาลในรูปของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น และผลประโยชนที่จะตกแกใครในรูปของคากาซธรรมชาติที่
ใชเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา
ปจจุบันกฟผ.มีโครงการปดฝุนโรงไฟฟาเกาอยูทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ 1) โรงไฟฟาพระนครใต ขนาด 1,356 เมกะวัตต ใชเงินลงทุน
21,000 ลานบาท มีอายุการใชงาน 20 ป มีประสิทธิภาพ 45.89% ใชกาซธรรมชาติ 235 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คากาซฯ ตลอดอายุโรงไฟ
ฟา 206,000 ลานบาท คาไฟที่ผลิตไดเฉลี่ย 2.03 บาทตอหนวย มีบริษัท Electrowatt Engineering/ESKOM เปนที่ปรึกษา 2) โรงไฟฟาพระ
นครเหนือ ขนาด 603 เมกะวัตต ใชเงินลงทุน 7,200 ลานบาท อายุการใชงาน 20 ป ประสิทธิภาพ 45.89% ใชกาซฯ 105 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน คากาซฯ ตลอดอายุโรงไฟฟา 92,000 ลานบาท คาไฟที่ผลิตไดเฉลี่ย 1.98 บาทตอหนวย มีบริษัท Burns and Roes/Power Toch
Associated เปนที่ปรึกษา และ 3) โรงไฟฟาบางปะกง ขนาด 844 เมกะวัตต ใชเงินลงทุน 11,250 ลานบาท อายุการใชงาน 20 ป ประสิทธิ
ภาพ 46.85% ใชกาซฯ 145 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คากาซฯ ตลอดอายุโรงไฟฟา 127,000 ลานบาท คาไฟที่ผลิตไดเฉลี่ย 1.96 บาทตอ
หนวย มีบริษัท Sagreah เปนที่ปรึกษา ในการปรับปรุงโรงไฟฟาทั้ง 3 โรงนั้นจะพบวาเรื่องภาระคาไฟฟา ประชาชนตองรับภาระแนนอน
เพราะโรงไฟฟาเกาทั้ง 3 แหงลวนมีคาไฟสูงกวาเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาถานหินที่มีคาไฟเฉลี่ย 1.85 บาทตอหนวยเทานั้น ซึ่งทางออกในเรื่องนี้
ก็มี แตรัฐบาลจะเห็นดวยหรือไม นั่นก็คือการผลักดันใหมีการกอสรางโรงไฟฟาถานหินตอไป และคาดวาจะใชเงินลงทุนไมถึง 1 แสนลาน
บาท ที่สําคัญรัฐไมไดเปนผูลงทุนเอง แตเอกชนเปนผูลงทุน ซึ่งรัฐจะไมมีความเสี่ยง และประเทศก็ไมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพากาซฯ ที่จะ
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพียงอยางเดียวดวย
ดาน นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.สํานักนายกฯ เปดเผยวา หลังจากที่หลายฝายไดเรียกรองใหเปดเผยสัญญาการกอสรางโรงไฟ
ฟาถานหินบอนอก และโรงไฟฟาหินกรูด ระหวางการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) และเอกชน เนื่องจากมีการขอเลื่อนสัญญา ทั้งจากเอกชนและ
กฟผ.เอง ซึ่งทางภาคเอกชนผูรับสัมปทานทั้ง 2 ราย ไดยอมใหเปดเผยสัญญาตอสาธารณชนได ซึ่งรัฐบาลยอมรับวา การขอเลื่อนสัญญา
ออกไปเปนผลดีตอการจายคาพรอมจาย ถาหากสรางโรงไฟฟาเสร็จกวา 20,000 ลานบาท (ผูจัดการ12,150245)

- สพช. บีบ 3 การไฟฟาลดคา Ft งวดเดือนก.พ. - พ.ค. 2545 ลง 0.82 สตางค / หนวย การประชุมคณะ
อนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือ Ft เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2545 โดยมีนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปนประธาน ไดพิจารณาคา Ft สําหรับเรียกเก็บเงินในเดือน ก.พ. - พ.ค. 2545 และมีมติเห็น
ชอบใหมีการปรับคา Ft ลดลง 0.82 สตางค/หนวย จาก 22.77 สตางค/หนวย เปน 21.95 สตางค/หนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยที่เรียกเก็บ
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จากประชาชนลดลงจาก 2.52 บาท/หนวย เปน 2.51 บาท/หนวย หรือลงลงประมาณ รอยละ 0.32 คิดเปนเงินที่ประชาชนประหยัดประมาณ
65 ลานบาท/เดือน
สําหรับสาเหตุหลักที่ชวยใหคาเอฟทีปรับลดลง เนื่องจากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนตอภาระหนี้ของการไฟฟา (FX) ลดลงจาก
เดิมเปนจํานวน 1.84 สตางค/หนวย เปนผลจากคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นจาก 45.22 บาท/ดอลลารสหรัฐ เปน 44.30 บาท/ดอลลารสหรัฐ รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่ไมใชคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟา(เงินเฟอ) ลดลงจากเดิม 0.60 สตางค/หนวย สวนตนทุนเชื้อเพลิงไมได
ปรับลดลงมากนัก เพราะราคานํ้ามันเตาที่ลดลงตั้งแตกลางป 2544 จะสะทอนในราคากาซธรรมชาติซึ่งเปนตนทุนหลักในการผลิตไฟฟาใน
ประมาณเดือนก.ย. 2545 เพราะราคากาซฯจะอางอิงยอนหลังราคานํ้ามันเตาทุก 12 - 18 เดือน
นอกจากนี้ การปรับ Ft ครั้งนี้ไดรวมผลจากการปรับลดงบลงทุนของการไฟฟาทั้ง 3 แหงในป 2545-2546 ลงไดประมาณ 55,000
ลานบาท สงผลใหความตองการรายไดในการสมทบการลงทุนของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ลดลง 14,000ลานบาท โดยนํามาเฉลี่ยลดคาไฟฟา
ใหกับประชาชน 7 สตางค/หนวย เปนเวลา 2 ป ซึ่งเงินดังกลาวไดเริ่มนํามาลดคาไฟในการปรับคา Ft ครั้งที่ผานมา (เดือนต.ค. 2544- ม.ค.
2545) ในสวนคา Ft ในเดือนมิ.ย. - ก.ย. 2545 มีแนวโนมลดลงไดอีก เพราะราคากาซธรรมชาติลดลงตามราคานํ้ามันเตา เนื่องจากราคานํ้า
มันปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหราคากาซธรรมชาติตามสัญญาของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ซื้อจากแหลงตาง ๆ มีการปรับ
สูตรราคาตามตนทุนที่แทจริงยอนหลังตามสัญญาที่ดําเนินการทุก 6 เดือนถึง 1 ป (ผูจัดการ 120245,กรุงเทพธุรกิจ 130245)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
-โอเปกรุดหารือรัสเซียใหลดผลิตนํ้ามัน นายเรวานู ลักแมน ประธานโอเปก และนายอาลี โรดริเกซ เลขาธิการโอเปก
จะหารือกับเจาหนาที่ระดับสูงของรัสเซียเกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตนํ้ามันลง และอาจจะพบสนทนากับประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ผู
นํารัสเซียดวย สวนนายชาคิบ เคลลิน ประธานโอเปกที่กําลังจะพนจากตําแหนงและจะเดินทางเยือนรัสเซียในวันที่ 11 มี.ค. 2545 กอนการ
ประชุมรัฐมนตรีโอเปกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียในวันที่ 15 มี.ค. 2545 โดยกอนหนานี้รัสเซียเห็นพองที่จะลดการสงออกนํ้ามัน ลงวัน
ละ 150,000 บารเรล โดยจะเริ่มตั้งแตเดือนม.ค. 2545 เปนตนไป แตนายกฯ รัสเซียไดกลาววา รัสเซียจะยกเลิกการควบคุมการผลิตนํ้ามัน
เมื่อจําเปน ถาเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปฟนตัว (ผูจัดการ 200245)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองภายในประเทศ
1.1 รัฐบาลกับสื่อตางประเทศ
นับตั้งแตปลายเดือน ม.ค.2545 เปนตนมา ผูสื่อขาวตางประเทศเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับรัฐบาลในหลายเรื่องดวยกัน เริ่มตั้ง
แตการสัมภาษณพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ของสํานักขาวซีเอ็นเอ็น การวิพากษของนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต เกี่ยวกับอํานาจของรัฐ
บาลหลังการรวมพรรคความหวังใหม การเปดโปงพฤติกรรมทหารไทยมีเอี่ยวกับการคาอาวุธบริเวณพรมแดนไทยกับมาเลเซียของนิตยสาร
ไทมส และที่รุนแรงมากคือกรณีนิตยสารฟารอีสเทิรน อีโคโนมิก รีวิว ที่ลงบทความมีสาระกระทบสถาบันเบื้องสูงของประเทศไทยจนถึงขั้น
การยกเลิกวีซานักขาวประจําสํานักงานในประเทศไทย และอาจรวมไปถึงการลงชื่อในแบล็คลิสตบุคคลตองหามเขาประเทศทั้งนักขาวและ
บรรณาธิการรวม 4 คนซึ่งไดรับการคัดคานเกิดขึ้นทั่วไปทั้งในและตางประเทศ

-พ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณ “ซีเอ็นเอ็น” วันที่ 30 ม.ค.2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ใหสัมภาษณสถานีโทร
ทัศนซีเอ็นเอ็น ในรายการ NEW BIZ TODAY โดยจิล เนอบรอนเนอร ในหลายคําถาม อาทิ จุดประสงคการรวมพรรคความหวังใหมเขากับ
พรรคไทยรักไทย ก็เพื่อใหทั่วโลกรูวาการเมืองไทยมีความมั่นคงมาก มีนโยบายและการบริหารที่ตอเนื่อง เพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเห็นวา
ประเทศไทยปลอดปญหาการเมือง การสรางความเขมแข็งใหกับระบบการเมืองใหทัดเทียมประเทศที่พัฒนา และทายสุดการเมืองไทยจะมี
พรรคการเมืองระบบ 2 พรรค สวนคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการเปนรัฐบาลในชวง 1 ปที่ผานมานั้น พ.ต.ท.ทักษิณบอกวาไดพยายาม
ผลักดันเศรษฐกิจไทยควบคูไปกับการสงเสริมการสงออก และเนนการตอสูกับปญหาความยากจน สวนดานตางประเทศยังสนับสนุนความ
รวมมือทางการคาระหวางประเทศในเอเชีย แทนที่จะแขงขันกันเอง (มติชน 010245)

-“ดิ อีโคโนมิสต” ระบุรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ มีอํานาจมากขึ้นหลังรวมพรรคความหวังใหม นิตยสาร ดิ อีโค
โนมิสต ฉบับประจําวันที่ 31 ม.ค.2545 ตีพิมพบทความชื่อวา “ในกระเปาของทักษิณ” วิพากษ พ.ต.ท.ทักษิณ โดยจับประเด็นอํานาจทาง
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การเมืองที่เพิ่มมากขึ้นหลังการรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทย เพราะทําให พ.ต.ท.ทักษิณ มี ส.ส.ในมือถึง 299 คน ซึ่งหาก
พรรคการเมืองที่เหลือยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยในอีกไมกี่เดือนขางหนาจํานวนส.ส.ในมือของ พ.ต.ท.ทักษิณจะมีถึง 350 คน ดวยจํานวนส.
ส.ที่วานี้รัฐบาลไมเพียงแตจะคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น ยังคุมเสียงขางมากในรัฐสภา รวมทั้งยังมีอํานาจในการแกไขรัฐ
ธรรมนูญ และสกัดกั้นญัตติไมไววางใจนายกฯไดอีกดวย กลาวไดวาจะทําใหพ.ต.ท.ทักษิณเปนนายกฯที่มีอํานาจมากที่สุดเทาที่เคยมีมา ทั้ง
นี้ไมนับนายกฯจากระบบเผด็จการทหาร ซึ่งดิ อีโคโนมิสตตั้งคําถามทิ้งไววา พ.ต.ท.ทักษิณ จะทําอยางไรกับเสียงขางมากที่มีอยูในมือ อยาง
ไรก็ดี ดิ อีโคโนมิสต สรุปวา ความนิยมในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ขึ้นกับ การดําเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว เพราะนโยบายหลายๆอยางยัง
ไมบรรลุผลและไดรับการวิพากษวิจารณหลายเรื่อง อาทิ การมีนโยบายโนมเอียงเปนชาตินิยมก็เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับมาตรการที่
เอื้อประโยชนแกนักธุรกิจในประเทศ ซึ่งหลายคนมีตําแหนงอยูในรัฐบาล เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ 020245)

- “ไทมส” เปดโปงทหารไทยมีเอี่ยวคาอาวุธเถื่อนชายแดนไทย-มาเลเซีย มาเกสวารี รามากฤษณันท ผูสื่อชาว
นิตยสารไทมสไดจัดทําสกูปพิเศษในประเด็นอาวุธปนและเงินที่สะพัดบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ตีพิมพในฉบับวันที่ 11 ก.พ.2545 เจาะ
ลึกเครือขายลักลอบคาอาวุธขามชาติที่เกี่ยวของกับธุรกิจคากาม โจรสลัดและกอการรายกลุมตางๆ โดยยกตัวอยางสถานการณการคา
บริเวณชายแดนที่เธอมีโอกาสเขาไปรวมในเหตุการณ และไดตั้งขอสังเกตวา เหตุการณที่เกิดขึ้นตามคายทหารบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
เปนเรื่องปกติ และเปนจุดผานเขาออกของอาวุธหลายชนิดที่จะถูกโยกยายไปยังประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระบุวาธุรกิจดัง
กลาวเปนตัวหลอเลี้ยงการดําเนินกิจกรรมดานอาชญากรรมทุกประเภททั้งสนับสนุนการปลนสะดมของโจรกลุมตางๆในยะโฮร บาหรู เอื้อ
ประโยชนใหโจรสลัดทําการปลนสะดมเรือขนสงสินคาแถบชองแคบมะละกา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการกลุมมุสลิมหัวรุนแรงตางๆ ในส
กูประบุดวยวาหลังการปกครองระบบเผด็จการ บรรดาผูประกอบธุรกิจผิดกฎหมายไดฟอกตัวเองใหสะอาดดวยการผานกระบวนการเลือกตั้ง
บทความดังกลาวไดรับการตอบโตจากพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกและรมต.กลาโหมวาขาวที่ออกมานาจะเปนเรื่องในอดีต และไมคิด
จะฟองรองนิตยสารไทมสแตอยางใด(กรุงเทพธุรกิจ 060245)

-“ฟารอีสเทิรนฯ” รัฐแทรกแซงสื่อตางประเทศ ? ที่มาของปญหาและการดําเนินการของรัฐบาล อนุสนธิจาก
การเสนอขาวของนิตยสารฟารอีสเทิรน อีโคโนมิก รีวิว ฉบับวันที่ 10 ม.ค.2545 หัวขอ “ อะไรท โรแยล เฮดเอช” ในคอลัมน อินเทลลิเจนซ ได
ลงโฆษณาขอความในลักษณะไมเหมาะสม ผบก.ส.2 ในฐานะเจาพนักงานการพิมพสําหรับ กทม. ไดเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองสําหรับ
เจาพนักงานการพิมพ เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ.2484 ซึ่งหลังจากการพิจารณาแลวไดขอสรุปวาขอความที่ปรากฏ
ในคอลัมนดังกลาว อาจกอใหเกิดความสับสนและกระทบตอความสงบเรียบรอยของชาติได นับเปนการฝาฝนพ.ร.บ.การพิมพ พ.ศ.2484
มาตรา 9 ที่ประชุมจึงมีมติให ผบก.ส.2 มีคําสั่งโดยเฉพาะถึงนายฌอวน วิลเลียม คริสปน และนายร็อดนีย ฮารนเบิล ทาสเกอร ในฐานะผูรับ
ผิดชอบใหหามการขายหรือจําหนายจายแจกและยึดหนังสือฉบับดังกลาวไว และขอความรวมมือใหพิจารณาลงบทความเพื่อปฏิเสธขาวดัง
กลาวใหสาธารณชนทราบพรอมขอทราบวาผูใดเปนผูรับผิดชอบเขียนบทความดังกลาวและไดขอมูลขาวจากที่ใด และจากใคร ปรากฏวา
นายไมเคิล วาติกิโอติส บรรณาธิการไดสงหนังสือชี้แจงสรุปไดวาไมสามารถใหขอมูลแหลงขาวไดและมิไดมีการพิจารณาลงบทความเพื่อ
ปฏิเสธขาวดังกลาวตามที่ขอความรวมมือ สํานักงานตํารวจสันติบาลพิจารณาแลวเห็นวาพฤติกรรมดังกลาวเปนการกระทําที่มีลักษณะขัด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนเห็นควรนําเสนอ ก.มหาดไทยพิจารณาตามมาตรา 16 แหงพ.ร.บ.คน
เขาเมือง พ.ศ.2522 สงเรื่องให ผบช.สตม.พิจารณาดําเนินการกับนายฌอวน นายร็อดนีย นายไมเคิล และนายฟลลิป เรฟซิน บรรณาธิการ
ผูพิมพผูโฆษณา ซึ่งผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งมี รอง ผบ.ตร.กศ. เปนประธานในวันที่ 21 ก.พ.2545 ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ
ใหเสนอ ก.มหาดไทยพิจารณาดําเนินการตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 16 ตอไป และวันที่ 12 ก.พ.2545 พ.ต.ท.วิบูลย กิตติ
แสงสุวรรณ รองผูกํากับการ กลุมงานบริการขออยูตอนักลงทุนตางชาติ กองตรวจคนเขาเมือง 1 มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราช
อาณาจักรของนายฌอวนและนายร็อดนีย ตั้งแตวันที่ 22 ก.พ.2545 เปนตนไป
นายพงศเทพ เทพกาญจนา รมต. ยุติธรรมกลาวถึงกรณีดังกลาววา พบขอความที่ไมเหมาะสม และอาจเขาขายความผิดทาง
อาญาของไทยในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 ที่ระบุวาการกระทําผิดนอกราชอาณาจักร ผูกระทําผิดก็ตองรับโทษในราชอาณาจักร
เชนกัน เชนความผิดตอรัฐ หรือหมิ่นพระมหากษัตริย ดาน พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ กลาววากรณีดัง
กลาว ขณะนี้อยูในกระบวนการพิจารณา โดยขั้นสุดทายอยูที่ดุลพินิจของ รมต.มหาดไทย ที่มีอํานาจในการลงนามออกคําสั่งวาใครเปน
บุคคลตองหามเขาประเทศ ทั้งนี้ นายกฯ ในฐานะผูเสียหาย สามารถรองทุกขกลาวโทษนักขาวนิตยสารดังกลาวได แตในระดับเจา
พนักงานการพิมพในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาแลววาเปนความเสียหายของประเทศ จึงไมจําเปนตองมีใครมารองทุกขกลาว
โทษก็ดําเนินการได ทั้งนี้ การตรวจสอบเปนหนาที่ของตํารวจและเจาหนาที่ความมั่นคง ซึ่งหากตรวจสอบและพบวาการกระทําของผูสื่อขาว
ในการเขียนบทความกระทบความมั่นคง ก็จะตองฟองหมิ่นประมาท แตถาเปนการเสนอขาวตามปกติ ประเทศไทยก็ใหเสรีภาพเต็มที่อยู
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แลว ทุกอยางตองเปนไปตามกฎหมาย และกลาวเพิ่มเติมวา สาเหตุที่ตองถูกพิจารณาขึ้นบัญชีดํา คือการนําเสนอขาวที่ไมเหมาะสม
เกี่ยวกับนายกฯ แตนิตยสารฟารอีสเทิรนฯ ไมยอมทําหนังสือขอโทษตามที่ตํารวจสันติบาลแจงเตือน หนําซํ้ากลับสวนกลับเรื่องขอมูล
มายังฝายตํารวจอีก สนง.ตํารวจแหงชาติจึงจําเปนตองพิจารณาเรื่องพฤติกรรมของนักขาวตางประเทศทั้ง 4 คนดังกลาว อยางไรก็ตาม
หากเห็นวาไมเปนธรรมก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณและขอโทษกับคนไทยได
พ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯ ปฏิเสธการรับทราบ เรื่อง สนง.ตรวจคนเขาเมือง (สตม.) จะขึ้นบัญชีดําผูสื่อขาวและบรรณาธิการของ
นิตยสารฟารอีสเทิรน ฯ หามเขามาในราชอาณาจักร เพราะยังไมไดรับรายงาน และบอกวาหากเปนการละเมิดความมั่นคงของประเทศ
เจาหนาที่รัฐก็ทําตามหนาที่ ไมเกี่ยวกับรัฐบาล ขณะนี้อยูในขั้นตอนเสนอเรื่องให ก.มหาดไทยพิจารณา และเพิ่มเติมวาจะไมชี้แจงกรณีที่
ก.ตางประเทศสหรัฐระบุวา การกระทําของรัฐบาลไทยเปนการคุกคามสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยบอกวา ผูสื่อขาวทั้ง 4 คนทําเกินหนา
ที่ของสิทธิเสรีภาพ ซึ่งกระทบตอสถาบันเบื้องสูงของไทย สวนนายพงศเทพ เทพกาญจนา ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีที่ สนง.ตรวจคน
เขาเมือง (สตม.) จะเสนอขึ้นบัญชีดํา โดยกลาววายังไมทราบรายละเอียด จึงไมสามารถตอบคําถามได สวนการฟองรองเปนคดีความกัน
นั้น ตามกระบวนการกฎหมายทางตํารวจตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงปรากฏใหเห็นเปนที่ชัดเจนกอนวาการกระทําของผูสื่อขาวมี
ขอเท็จจริงอยางไร และการกระทํานั้นเขาขายความผิดที่กฎหมายไทยบัญญัติไวหรือไม หากปรากฏวาการกระทําผิดดังกลาวเปนไปตาม
กฎหมายไทยที่บัญญัติไว ทางตํารวจก็ตองดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีตอไป
ดาน ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย ระบุวาขณะนี้ยังไมไดลงนามอนุมัติขึ้นบัญชีดํา 4 ผูสื่อขาวตางชาติ เพราะยัง
อยูระหวางการตรวจสอบของ สนง.ปลัด ก.มหาดไทย พรอมยืนยันวาจะใหความเปนธรรมกับทุกฝาย สวนการพิจารณาเรื่องถอนวีซา 2
นักขาวนั้น เปนอํานาจของผูบัญชาการ สนง.ตรวจคนเขาเมือง (สตม.) และบอกวาขณะนี้หนังสือของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่สั่งยก
เลิกวีซาเขาประเทศของผูสื่อขาวนิตยสารฟารอีสเทิรน ฯ ยังมาไมถึงตนเอง อยางไรก็ตาม หากมีการทําเรื่องอุทธรณมา ก็พรอมที่จะให
โอกาสและใหเวลา โดยตองสํานึกดวยวา สิ่งที่ไดดําเนินการมาไมถูกตอง เนื่องจากหนังสือนิตยสารฟารอีสเทิรนฯ ไดวางจําหนายใน
ประเทศไทยมากวา 20 ปแลว นาที่จะรูวัฒนธรรมของไทยดี ขณะนี้จะตองแยกระหวางสิทธิเสรีภาพของสื่อ และเรื่องของความมั่นคงใน
ประเทศ สวนกรณีที่ทางสหรัฐออกมาแสดงความเปนหวงในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้น ร.ต.อ.ปุระชัย บอกวาทุกประเทศก็มีอธิปไตยเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนประเทศเล็กหรือประเทศใหญ หากเราไปเขียนในเรื่องที่ไมจริงในสหรัฐ ก็จะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายเชนกัน
นพ.พรหมมินทร เลิศสุริเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลาวถึงความคืบหนาการดําเนินการกับนักขาวฟารอีสเทิรน ฯ ที่จะถูกขึ้น
บัญชีดํา เนื่องจากลบหลูสถาบันเบื้องสูงและนายกฯ วา ขณะนี้นักขาวตางประเทศทั้ง 2 คน ยินยอมที่จะขอโทษประชาชนไทย ตามขอ
เสนอของสํานักงานตํารวจแหงชาติแลว โดยไดติดตอผานทางโทรสารมายังรัฐบาลไทย อยางไรก็ตาม นพ.หรหมมินทร ยืนยันวา ในสวนของ
นายกฯ ไมติดใจที่ถูกวิพากษวิจารณการทํางาน แตจะทําในนามของประเทศดวยการขึ้นบัญชีดํา สวนการที่โฆษก ก.ตางประเทศสหรัฐ
ออกมาแถลงในประเด็นดังกลาว เปนเพียงพิธีทางการทูต และเชื่อวาทางการสหรัฐ ไดรับขอมูลไมตรงกับขอเท็จจริง
ปฏิกิริยาของสื่อตางประเทศ นายโรแบร มานารด เลขาธิการองคกรผูสื่อขาวไรพรมแดน ออกแถลงการณประณามไทย
กรณีขูจะเนรเทศนักขาวนิตยสารฟารอีสเทิรน ฯ ที่ประจําอยูในกรุงเทพฯ และยังกลาววาไดสงจดหมายถึง ร.ต.อ.ปุระชัย วาไมเปนผลดีตอ
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน และตอระบอบประชาธิปไตยในการพิจารณาและอนุมัติรายชื่อบัญชีดํา พรอมเรียกรองใหรับประกันวารายชื่อ
ของนักขาวฟารอีสเทิรนฯจะถูกลบออกจากบัญชีดํา สวนนายเดวิด ไลนแมน ทนายความประจํานิตยสารฟารอีสเทิรน ฯ กลาวถึงการที่รัฐ
บาลไทยเรียกรองใหขอโทษตอการตีพิมพบทความฉบับวันที่ 10 ม.ค.2545 วารัฐบาลไทยตองแจงขอกลาวหาที่ชัดเจนมากอน และเห็นวา
การที่รัฐบาลไทยเลือกใชกฎหมายตรวจคนเขาเมืองจัดการเรื่องนี้ เพราะไมตองการใหเรื่องขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งจะตองมี
การนําเอกสารหลักฐานออกมาพิสูจนถึงขอกลาวหาที่แทจริง รัฐบาลจึงใชวิธีการงายๆ นั่นคือการตั้งขอหาวาเปนภัยตอความมั่นคงของ
ประเทศ ไมแตเทานี้ นายลิน เนอมานน โฆษกคณะกรรมาธิการพิทักษผูสื่อขาว มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงนิวยอรก ไดออกแถลงการณ
ประณามการกระทําของทางการไทยพรอมเรียกรองใหรัฐบาลไทยพิจารณาการกระทําของตนเองใหถี่ถวน อยางไรก็ดี หลังจากสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองมีคําสั่งเพิกถอนวีซาผูสื่อขาวตางประเทศ นิตยสารฟารอีสเทิรน ฯ นายไมเคิล วาติกิโอติส บรรณาธิการ ไดยืนยันถึงความ
บริสุทธิ์ในการนําเสนอขาวพรอมทั้งยํ้าวา ทุกครั้งที่จะมีการพิมพ จะมีการตรวจสอบขอมูลและแหลงที่มาของขาวเสมอ แตไมอยากระบุถึงผู
ใหขาว และปฏิเสธที่จะใหคําตอบเกี่ยวกับแหลงขาว สวนการปฏิเสธที่จะตีพิมพบทความขอโทษ นายไมเคิลยืนยันวา ไมไดมาจากคํากลาว
ของตนเองและพรอมจะรับผิดชอบหากสิ่งที่นําเสนอบิดเบือนจากความเปนจริง
(BC-8100145,นักขาวแปซิฟก 08,100145,23,2526,27,280245,UBC-8 25,26,27 0245, วิทยุเนชั่น 230245,270245, INN
270245, มติชน 26,27 0245,เดลินิวส 260245, สยามรัฐ270245, มติชนสุดสัปดาห 4-100345)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูป

18
ชวงเดือนก.พ. 2545 ปรากฎความคืบหนาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ แตดวยกระแสคัดคานอยางรุนแรงจากนักวิชาการ
และฝายคาน รัฐบาลจึงตองทบทวนรางพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝายทหาร สวนความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ไดแก การเปนอี กอฟเวิรนเมนต
การใชสมารทการดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ

-พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการฝายบริหาร แมจะไดขอสรุปในเบื้องตน แตจากกระแสตอตานสูง ดวย
ประเด็นเผด็จการครม.จึงพิจารณาใหทบทวนรางใหม กระแสตอตานการปฏิรูประบบราชการ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รองหน.พรรคประชาธิปตยแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตราพ.ร.บ.ระเบียบราชการฝายบริหารวา ไมเสร็จทันวันที่ 1 ต.ค. 2545 ตามที่รัฐบาล
สัญญากับประชาชนแนนอน เนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลจะทํานั้น ไมไดเล็กลงแตใหญขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ ยังปรากฏกระแสการคัดคานจากนัก
วิชาการ ซึ่งสวนใหญ เห็นวาการที่รัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการใหเริ่มใชไดภายในวันที่ 1 ต.ค.2545 เปนการเรงรีบมากเกินไป ทั้ง
ที่เปนการเปลี่ยนแปลงขนานใหญมีผลกระทบตอราชการมากกวา 1,000,000 คนและประชาชนทั่วประเทศ จะทําใหเกิดปญหาตามมาอีก
มากมาย ทุกอยางในระบบราชการจะหยุดชะงัก เพราะความไมชัดเจนในแนวทางปฏิรูป และเปนการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางมาก
กวาการกระจายอํานาจดังที่ตั้งเปาหมายไว นอกจากนี้ ยังไมเปดรับฟงความเห็นจากขาราชการและประชาชน และเสนอใหทําประชา
พิจารณ ไมแตเทานี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากการเสวนาของนักวิชาการซึ่งระบุวา รัฐบาลรวบรัดแผนปฏิรูประบบราชการ เพื่อเอื้อการเมือง
หวังจัดตําแหนงใหไดลงตัว ฐานประชาชนถูกใชเปนเครื่องมือและขออาง สรางความสัมพันธใหกลุมทุน พรรคการเมืองและขาราชการ ลอก
แบบมาจากสิงคโปรและมาเลเซีย ที่สงผลใหผูนํามีอํานาจเบ็ดเสร็จ และระบุวาการบริหารงานแบบ “ซีอีโอ” ถือเปนเผด็จการที่นากลัว ยิ่งไป
กวานั้น ยังบอกวาทุกคนเห็นดวยกับการปฏิรูประบบราชการแตทําไมตองเปน 20 กระทรวง 61 ทบวง แลวทําไมตองเริ่มวันที่ 1 ต.ค.2545
และเปนการดําเนินงานที่ใหอํานาจนายกฯมากเกินไป โดยเปรียบเทียบกับฮิตเลอรแหงเยอรมนี ทํานองเดียวกันกับฝายคานที่ออกมาจี้
ประเด็นการรวบอํานาจ โดยมีการตั้งขอสังเกตวาหลายมาตราที่นําเอาอํานาจของนิติบัญญัติหรือของสภาไปใหฝายบริหาร เชน ใหรัฐบาล
เปลี่ยนโอนงบประมาณของสวนราชการไดโดยการออกพระราชกฤษฎีกา เปนตน
ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลประเด็นการปฏิรูประบบราชการ ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเปน
ไปตามนโยบายที่แถลงไว และดําเนินการคืบหนาเรื่อยมา ซึ่งในชวงเดือนก.พ.2545 นั้น มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงกฎหมายเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะทํางาน ในวันที่ 5-8 ก.พ. 2545 ที่โรงแรมโอเชียนมารีนา พัทยา จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่จะใชในการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหมีผลบังคับใชให
ทันภายใน 1 ต.ค.2545 ซึ่งนายมีชัย ใหสัมภาษณวา ขณะนี้กระบวนการโดยรวมเสร็จสิ้นไปรอยละ 80 แลว เมื่อรางเสร็จแลวจะสงใหรมต.
พิจารณาเพื่อนําไปหารือกับกระทรวง คาดวาจะสรุปเขาที่ประชุมครม.ไดในปลายเดือนก.พ. สวน พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเดินทางไปเขารวม
ประชุมดวยในวันที่ 7 ก.พ.ใหสัมภาษณวา ที่มาเขาประชุมเนื่องจากบางเรื่องตองรวมกันตัดสินใจ และชี้แจงวา กรอบใหญของกฎหมาย
ฉบับนี้คือ พ.ร.บ.ระเบียบราชการฝายบริหาร เกี่ยวของกับการตั้งกระทรวง 20 กระทรวง สวนกรมกองจะออกเปนพระราชกฤษฎีกา และจะ
พยายามใหเขาสภาผูแทนฯพิจารณาในตนเดือนมี.ค.2545 เพื่อใหทันปดปฏิทินงบประมาณ สําหรับความคิดเห็นของนักวิชาการขางตนได
รับการชี้แจงจากพ.ต.ท.ทักษิณ วา ทุกอยางผานการประชุมหารือจากทุกฝายทั้งนักวิชาการ นักบริหาร ตัวแทนพรรคการเมือง อดีตนายกฯ
ปลัดกระทรวง ฯลฯ เพื่อแกปญหาอยางรอบคอบและเปนขั้นตอน สวนนายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯในฐานะประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ บอกวารัฐบาลไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาถึง 3 ครั้งกอนที่จะนําเขาหารือกับนายกฯและรองนายก จนไดขอสรุปออก
มาดวยการตั้งคณะทํางานรางกฎหมายซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุเปนประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
วันที่ 7 ก.พ.2545 นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ เปดเผยวาที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) ใหความ
เห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงจํานวน 20 กระทรวง โดยมี 6 กระทรวงที่เปนกระทรวงใหม
วันที่ 15 ก.พ. 2545 ที่ทําเนียบรัฐบาลมีการ
พิจารณาราง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการฝายบริหาร โดยเห็นสมควรใหยกเลิก พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผนดินจํานวน 26 ฉบับ ซึ่งวันเดียวกันนี้ นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.สํานักนายกฯ รองประธาน ปรร. เปนประธานในการ
เปดงานสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ที่โรงแรมโรยัลริเวอร จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รวมกับสถาบัน
ชุมชนทองถิ่นพัฒนาและองคกรประชาคม 9 จังหวัด ซึ่งในตอนหนึ่งบอกวาไมใชเฉพาะการจัดกระทรวง ทบวง กรม เทานั้นยังมีดานอื่นๆ ที่
ตองทําประกอบกันอีก 5 ดานคือ 1) การปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม 2) การทําใหระบบราชการอิสระ คลองตัวในการบริหารและ
การตรวจสอบ 3) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยยึดตามยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล 4) การปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
ใหหลากหลายเหมาะสมตามผลงาน และ 5) ตอบสนองความตองการของประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวม
วันที่ 19 ก.พ.2545 นายจาตุรนต ฉายแสง ใหสัมภาษณเกี่ยวกับผลการประชุมครม. วา ครม.ใหทบทวนรางพ.ร.บ. ระเบียบราช
การฝายบริหาร โดยบอกวาที่มีการวิพากษวิจารณวาจะมีการเรงรัดการปฏิรูประบบราชการและเปนการใหอํานาจ ฝายบริหารมากเกินไปที่
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ตองไปแกกฎหมายกวา 600 ฉบับแลวใหอํานาจฝายบริหารไปออกพระราชกฤษฎีกาตางๆนั้น ตอไปนี้ไมมีอีกแลว โดยใหยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับ
เดิมและยกราง พ.ร.บ.ฉบับใหม คือ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อตั้งกระทรวงใหมทั้ง 20 กระทรวงและพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อแกไขสวนที่เกี่ยวของอีกเล็กนอย แมมาตรา 230 ของรัฐธรรมนูญ จะเปดโอกาสใหออกเปนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การยุบกระทรวงทบวงกรมไดก็ตาม แตรัฐบาลก็ไมทํา และการเสนอ พ.ร.บ. 2 ฉบับใหม จะเสนอผานรัฐสภาตามกระบวนการปกติ ดังนั้น
วันที่ 1 ต.ค.2545 จะมีเพียงการออก พ.ร.บ.ระเบียบราชการฝายบริหารที่แบงสวนราชการระดับกระทรวง 20 กระทรวง สวน พ.ร.บ.ระเบียบ
ราชการฝายบริหาร คณะทํางานดานกฎหมายของนายมีชัยจะประชุมและเสนอใหม
การตัดสินใจของรัฐบาลดังกลาวไดรับคําชื่นชมจากนักวิชาการ ขณะเดียวกันไดรับการวิจารณจากสื่อมวลชนบางคนวา รัฐบาล
ไมไดถอยเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบการเดินจากการบุกทะลวงอยางไมฟงเสียงใครมาเปนการกาวที่ละขั้นแบบรัดกุมและรอบคอบมากขึ้น วันที่
21 ก.พ.2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชี้แจงวารัฐบาลไมไดถอยแตหลักการปฏิรูปมีหลายขั้นตอน ตรงนี้เปนเพียงขั้นตน ขึ้นกับวาเราจะทําทีเดียว
หรือทําทีละขั้น ขณะเดียวกันทางวุฒิสภามีการเสนอญัตติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามการปฏิรูประบบราชการ
(กรุงเทพธุรกิจ 08,13,14,16,17,19,20,21,23-250245,มติชน 08,10,12,14,16,18-23,250245, ผูจัดการ 14,16-17,260245,
สยามรัฐ 16,17,19 ,20,22,24,250245, เดลินิวส 16,220245)

- พ.ต.ท.ทักษิณ กับระบบ “E – Government” วาดวย “สมารทการด” วันที่ 9 ก.พ.2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร นายกฯ กลาวในรายการ “นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยวา รัฐบาลไดเตรียมพัฒนา
และปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหเปนระบบที่สามารถบริการประชาชนไดดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบอกวา จะมีการใชระบบ“ E– Government
” หรือการใชอินเทอรเน็ตในระบบการบริการของรัฐบาลทั้งหมด ระบบดังกลาวจะมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใหรวดเร็วขึ้น รวมทั้งมี
การติดตอสื่อสารดวยระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจายเงินที่เปนอิเล็ก ทรอนิกสเพื่อลดการคอรรัปชัน และจะมีการจัดซื้อ
โดยวิธีการประมูลผานคอมพิวเตอร ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายของประเทศมากขึ้นดวย และบอกวาในสวนของประชาชน รัฐบาลจะออก
บัตร “สมารทการด” เปนบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหมที่มีหนวยความจําอยูในบัตรพลาสติก ออกแบบใหเก็บขอมูลตางๆ ของประชาชน
ซึ่งในเบื้องตนหนวยงานใดที่จะออกบัตรประจําตัวใหมใหประชาชนก็จะใชสมารทการด ผลการประชุม ครม.ในวันที่ 19 ก.พ.2545 พ.ต.ท.
ทักษิณเห็นชอบในการทํา “สมารทการด” หรือการฝงชิปเขาไปดานหลังบัตรประชาชน รวมทั้งบัตรผูเสียภาษี บัตรประกันสังคม บัตรประกัน
สุขภาพ กรุปเลือด ใบขับขี่ ที่บอกไดวาเจาของทํางานอะไร เปนขาราชการสังกัดไหน โดยชิปที่ใสเขาไปตองลงทุนเพิ่มอีกใบละ 100 กวา
บาท ทั้งนี้ มีความเปนไปไดที่ภายใน 2 ป ไทยอาจเปนประเทศแรกในภูมิภาคที่บัตรประชาชนใบเดียวใชไดทุกอยาง ซึ่งการปลอมแปลงจะ
ทําไดยากขึ้น รูดการดจะรูไดทันทีวาเปนบัตรจริงหรือปลอมเพราะไปเช็กกับฐานขอมูล คาใชจาย 6,000 ลานบาทที่เพิ่มขึ้นมาถือวาคุม แต
แนวคิดดังกลาวไดรับการวิจารณวา การปฏิรูประบบราชการที่แบงเปน 20 กระทรวง โดยกระทรวงที่ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสและการสื่อ
สารทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อรองรับ อี-กอฟเวิรนเมนตนั่นเอง ซึ่งการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความรวดเร็วและแมน
ยํานั้นเปนเรื่องดี แตอาจเกิดความลอแหลมตอการใชความไดเปรียบดังกลาวเพื่อผลประโยชนของกลุมตนได (กรุงเทพธุรกิจ100245, สยาม
รัฐ 120245, เดลินิวส 160245,มติชน 210245)

-ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2545 จะเปนวันครบรอบ 5 ป ของการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 จากการเปดเผยของ นายวิฑูรย นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการ
ฯ ในวันที่ 24 ก.พ.2545 วาที่ประชุมไดกําหนดกรอบประเด็นตางๆ ที่คิดวาควรจะมีการทบทวนแกไขรัฐธรรมนูญจํานวน 10 ประเด็นดวย
กัน ตัวอยางเชน ควรยกเลิกการจัดเลือกตั้งในตางประเทศหรือไม ควรยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว.
วาตองจบปริญญาตรีหรือไม ควรทบทวนการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน
ตามมาตรา 107 (4) ของรัฐธรรมนูญ หรือไม เปนตน ซึ่งทั้ง 10 ประเด็นนี้ ทางกรรมาธิการจะพิจารณาใหเสร็จกอนปดประชุมสภาสมัยนี้
โดยจะเริ่มพิจารณาในวันที่ 7 มี.ค.2545 และทุกวันพฤหัสบดีจนกวาจะไดขอสรุป จากนั้นจึงนําเสนอตอสภา ซึ่งประเด็นการแกไขรัฐธรรม
นูญนี้ ปรากฏความเคลื่อนไหวของ ส.ส.ทั้งพรรครวมรัฐบาลและฝายคาน โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคการ
เมืองตามมาตรา 107 (4) โดยเห็นวานาจะเหลือเพียง 10-15 วัน หรือไมจําเปนตองกําหนดไว เพราะเปนการปดโอกาสทําใหไมสามารถยาย
พรรคไดทันตามที่กฎหมายกําหนด หากมีเหตุขัดแยงหรือความคิดเห็นไมตรงกันหรือมีเหตุจําเปนใหตองยายพรรคเนื่องจากพรรคเดิมไม
อนุมัติใหลงสมัคร และบอกวาหากวามีการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อใด ส.ส.พรรครวมรัฐบาลจะเสนอ
ใหมีการฟรีโหวตในสภาทันที
นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กลาววา ในจํานวน 10 ประเด็นมีเพียง 4 ประเด็นเทานั้นที่อยูในรัฐธรรม
นูญ ไดแก สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในตางประเทศ การบังคับใหผูสมัครส.ส.ตองสังกัดพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน การบังคับใหผูสมัค
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รส.ส.ตองจบปริญญาตรี และการคิดฐานคะแนนรอยละ 5 ในการเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ สวนอีก 6 ประเด็นอยูในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และกลาววาการแกไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ใชมาครบ 5 ปนั้นทั้ง ส.ส.และ ส.ว.รวมทั้ง ครม.ชุดปจจุบันไมควรใชสิทธิกําหนด
ประเด็นในการแกไข เพราะมีสวนไดสวนเสียโดยตรงและเกรงวาจะมีผูฉวยโอกาสเพิ่มประเด็นแกไขเขามาจนเกิดความวุนวายได ที่สําคัญคือ
มาตราและประเด็นตางๆ ในรัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวโยงกันหมดทั้งฉบับ ฉะนั้นการแกไขเพิ่มเติมหรือลบทิ้งเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่
กระทบโครงสรางก็จะกระทบทั้งฉบับ ทางที่ดีควรใหเปนหนาที่ของกกต. ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาเปนผูตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาพรอมกับเปดรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณจนกวาจะไดขอยุติ (มติชน25,270245, Bangkok Post 260245)

2. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในประเทศเพื่อนบาน
ชวงเดือน ก.พ.2545 มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในประเทศเพื่อนบานของไทยหลายประเทศดวยกัน อาทิ
คะแนนนิยมของผูนําประเทศลดลงดวยเหตุผลตางๆ กัน ซึ่งปรากฏในประเทศญี่ปุน และฟลิปปนส ความเคลื่อนไหวของนายกฯสิงคโปร
เรื่องการตอตานการกอการราย รวมทั้งการเลือกตั้งระดับทองถิ่นในกัมพูชา และการเลือกตั้งสมัชชาแหงชาติในประเทศลาว ดังนี้
วันที่ 29 ม.ค.2544 นายจุนอิชิโร นายกฯญี่ปุนสั่งปลดนางมาคิโกะ ทานากะ รมต.ตางประเทศ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
คะแนนนิยมของตนออกจากตําแหนงสาเหตุจากความขัดแยงระหวางทานากะกับกลุมผูนํารุนเกาของพรรค กรณีที่นางทานากะกลาวหา
นายมูเนโอะ ซูซูกิ กดดันก.ตางประเทศใหขัดขวางองคกรพัฒนาเอกชนที่จะเขารวมประชุมความชวยเหลืออัฟกานิสถานในโตเกียว สงผล
ใหกระบวนการทางรัฐสภาในการพิจารณางบประมาณตองหยุดชะงักลง ผลการสํารวจคะแนนนิยมนายจุนอิชิโร โคอิซูมิ ผูนํารัฐบาลญี่ปุน
หลังจากการปลดนางทานากะ ปรากฏวาลดลงโดยเฉพาะในหมูสตรีที่มีสิทธิเลือกตั้ง และฝายคานไดฉวยโอกาสยื่นญัตติเปดอภิปรายไมไว
วางใจโดยเปาหมายอยูที่รมต.สาธารณสุขแกปญหาผิดพลาดกรณีเชื้อวัวบา (ผูจัดการ 310145,สยามรัฐ,บานเมือง 050245)
นางอารโรโย ประธานาธิบดีหญิงแหงฟลิปปนส ซึ่งในชวง 6 เดือนกอนหนานี้มีคะแนนนิยมอยูในระดับสูงถึงรอยละ 70 แตหลัง
จากที่รัฐบาลไดขอความชวยเหลือจากสหรัฐใหเขามาชวยฝกทหารฟลิปปนสเพื่อทําการสูรบกับกบฏอาบูไซยัพเปนตนมา โดยคะแนนนิยม
ของนางเริ่มตกตํ่าลง เพราะประชาชนกลุมตางๆ ไมตองการใหทหารตางชาติเขามาแทรกแซงการเมืองในฟลิปปนส และคะแนนยิ่งตกตํ่ายิ่ง
ขึ้นเมื่อนางไดขอใหสหรัฐเขามาชวยฝกซอมรบใหทหารฟลิปปนสหลังการกอวินาศกรรมสหรัฐเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2544 โดยคะแนนนิยมลดลง
เหลือรอยละ 67 (มติชน 060245)
ความเคลื่อนไหวของนายโกะ จก ตง นายกฯสิงคโปร ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ไดแก การกลาวเตือนภัยในป 2545 ตอประชา
ชนใหระมัดระวังปญหาความขัดแยงดานศาสนาและเชื้อชาติ รวมทั้งบอกวาเศรษฐกิจสิงคโปรจะเติบโตพอประมาณ และเรียกรองใหชาว
สิงคโปรผนึกกําลังกันตอตานกลุมหัวรุนแรง รวมทั้งพยายามสงเสริมความกลมเกลียวดานศาสนาและเชื้อชาติ ดวยเกรงจะเกิดเหตุการณไม
สงบระหวางชนเชื้อสายจีนและชนเชื้อสายมุสลิมซึ่งเปนชนกลุมนอยของสิงคโปร และนายกฯสิงคโปรยังขอใหชาวจีนเชิญชวนชาวมุสลิม
รวมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อขจัดความสงสัยและความไมไววางใจซึ่งกันและกัน(บานเมือง 120245)
นอกจากนี้ วันที่ 17 ก.พ.2545 เครือขายโทรทัศนสเตรทไทมส รายงานคําแถลงของโกะ จก ตง นายกฯสิงคโปร ที่เตือนภัยจาก
ลัทธิกอการรายที่วางแผนจะระเบิดสถานทูตสหรัฐและกลุมทูตชาติตางๆในสิงคโปรแตถูกเจาหนาที่จับกุมตัวผูตองสงสัยไดกอน แตสิงคโปร
ก็ยังเปนจุดเสี่ยงตอภัยดังกลาว โดยระบุวาบรรดาผูนํามุสลิมหัวรุนแรงที่ทําการความเคลื่อนไหวในอาณาบริเวณนั้นยังลอยนวลอยูในอินโด
นีเซีย (ผูจัดการ 190245) และระหวางการเดินทางเยือนประเทศไทย นายโกะ จก ตง นายกฯสิงคโปร ใหสัมภาษณ น.ส.พ.ไทยหลายฉบับ
เกี่ยวกับความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งในดานนี้นายกฯสิงคโปรบอกวาวิสัยทัศนดานตางประเทศของอาเซียนตองไมลาหลังทาม
กลางคลื่นการปรากฏตัวของเศรษฐกิจจีน การพัฒนาไปอยางรวดเร็วของอินเดีย และการขยายตัวของยุโรปที่รุกเขาสูเศรษฐกิจยุโรปตะวัน
ออก รวมทั้งความวิตกกังวลของอาเซียนในสถานการณการกอการรายในภูมิภาคที่เกี่ยวของกับเครือขายกลุมกอการรายในสิงคโปร มาเล
เซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งไทยและสิงคโปรตกลงที่จะเพิ่มความรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับกลุมกอการราย
และยังเสนอตั้งหนวยงานดานความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการกอการราย พรอมกระตุนใหอาเซียนแสดงพลังใหโลกรูวา
สามารถควบคุมเรื่องนี้ได (กรุงเทพธุรกิจ 200245)
นอกจากนี้ ยังมีขาวการจัดเลือกตั้งทั่วไปในสองประเทศเพื่อนบานของไทยอีกไดแก กัมพูชาและลาว ในประเทศกัมพูชา เปนการ
เลือกตั้งระดับทองถิ่นในวันที่ 3 ก.พ.2545 เพื่อเลือกผูนําและสมาชิกของคอมมูนหรือนิคมการเกษตรซึ่งถือเปนการเลือกตั้งระดับทองถิ่นครั้ง
แรกในรอบ 30 ปของกัมพูชา ถือเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหประเทศผานเขาสูระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ปรากฏขาวคราวการ
สังหารนักการเมืองผูสมัครชิงตําแหนงในการเลือกตั้งตําแหนงผูนําและเจาหนาที่คอมมูนรวมทั้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมแลวมากกวา
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20 คน แตไดรับการปฏิเสธจากนายฮุนเซนวาไมใชเรื่องทางการเมือง อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งดังกลาวก็ผานไปไดดวยดีทามกลางกระแส
คาดการณวาการเลือกตั้งครั้งนี้เปนการคลายอํานาจของนายฮุนเซ็นบนเวทีการเมืองระดับชนบท และเปนการทดสอบความนิยมของเขากอน
การเลือกตั้งทั่วไปปหนา และผลการเลือกตั้งปรากฏวาพรรครัฐบาลหรือพรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งถึงรอยละ 70 (กรุงเทพธุรกิจ
03,04,0245,ผูจัดการ 04,050245,บานเมือง 050245) สวนประเทศลาวเปนการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติในวันที่ 24 ก.พ.2545 ซึ่ง
ไดรับการวิเคราะหวาไมนาจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรมากนัก เนื่องจากผูสมัครสวนใหญถูกกําหนดตัวโดยพรรคคอมมิวนิสตไวแลว
ในการปฏิบัติหนาที่ในระยะ 4 ปขางหนา และมีผูสมัครเพียง 1 คน จากทั้งหมด 166 คนที่ไมใชสมาชิกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวซึ่งเปน
พรรครัฐบาล ทั้งนี้สมาชิกสมัชชาแหงชาติหรือรัฐสภาจํานวน 109 ที่นั่ง จะมีขึ้นทั้งหมด 18 เขตทั่วประเทศ ซึ่งทานคําไต สีพันดอน ประธาน
ประเทศ ยืนยันวาประชาชนไมตองการเลือกพรรคการเมืองหลายพรรค ชาวลาวลวนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเนื่องจากเปนผูสรางเอกราช
และนําความเจริญมาสูประเทศและประชาชน (กรุงเทพธุรกิจ 210245,ผูจัดการ 250245,เดลินิวส 250245)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการศึกษาในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
ชวงเดือนก.พ.2545 ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษาของไทย ปรากฏขาวคราวเกี่ยวกับความไมแนนอนของการจัด
โครงสรางใหมของ ก.ศึกษาฯ ความคืบหนาเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ความเคลื่อนไหวขององคกรประชาชนเรียกรองที่จะเขามามีสวน
รวมในการปฏิรูปการศึกษา แผนการยุบรวมและลมเลิกโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสปช. เพื่อเพิ่มศักยภาพและเปาหมายในการพัฒนาการ
ศึกษาและประหยัดงบประมาณ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรอีกหลายเรื่อง กลาวคือ

-โครงสรางใหม ก.ศึกษาฯ ยังไมไดขอยุติ วันที่ 3 – 6 ก.พ.2545 นายสุวิทย คุณกิตติ รมต.ศึกษาฯ นางสิริกร มณี
รินทร รมช.ศึกษาฯ และนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา ซึ่งที่
ประชุมไดขอยุติโดยใหใชชื่อวากระทรวงศึกษาธิการเชนเดิม สําหรับโครงสรางของกระทรวงประกอบดวยหนวยงานระดับทบวง 4 หนวย
งาน มีฐานะเปนนิติบุคคล ไดแก 1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประกอบดวยสํานักงานบริหารกลาง สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา
แหงชาติ สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนและทองถิ่น สํานักงานเลขาธิการคณะขาราชการครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (ก.
ค.ศ.) และสํานักงานการศาสนา 2) ทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สํานักงานแผน ประเมินผล มาตรฐานการศึกษา สํานักงานสง
เสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานการศึกษาพิเศษ 3) ทบวงการอุดมศึกษา ประกอบดวย สํานักงานแผน ประเมินผล มาตรฐานการ
ศึกษา สํานักงานสงเสริมการอุดมศึกษา และ 4) ทบวงการอาชีวศึกษา ประกอบดวย สํานักงานแผน ประเมินผล มาตรฐานการศึกษา
สํานักงานสงเสริมการอาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน ไมแตเทานี้ ภายใตโครงสรางใหม จะมีองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลของกระทรวงเพียงองคกรเดียวและมีคณะอนุกรรมการอยูในแตละทบวง สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสังกัดทบวงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ คณะกรรมการของทบวงจะมีบทบาทหนาที่เปนที่ปรึกษาของรมต.ศึกษาฯ สวนสภาการศึกษาแหงชาติ เปนองคคณะ
บุคคล ที่มีรมต.ศึกษาฯ เปนประธาน และปลัดก.ศึกษาฯเปนเลขานุการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐานการ
ศึกษา ติดตามประเมินผลภาพรวมของกระทรวง โดยทบวงทั้ง 3 จะจัดทําทิศทางและแผนของการศึกษาแตละระดับสูการปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายของสภาการศึกษาแหงชาติ
โครงสรางใหม ก.ศึกษาฯ ลาสุดดังกลาว ปรากฏเสียงวิพากษวิจารณวาโดยเนื้อแทแลวไมไดมีอะไรที่แตกตางไปจากเดิมมากนัก
เพียงแตเปลี่ยนจากกรมมาเปนทบวงโดยที่รมต.วาการยังสามารถสั่งการผูบริหารทบวงเชนเดิมผานทางปลัดกระทรวงและจุดที่ยังเปนที่
กังขาและสับสนคือ ในการบริหารงานของทบวงนั้น อธิบดีจะเปนผูสั่งการ หรือจะบริหารแบบองคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการตามที่
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)ยกราง อยางไรก็ตาม ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางก.ศึกษาฯโดยมีผูแทนจาก คณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)เขารวมดวย ไดขอสรุปวามี 1 สํานักงาน 3 ทบวงเชนเดิม แตยังไมไดขอยุติในประเด็นที่ ก.ศึกษาฯเสนอ
ใหเพิ่มสํานักงานสงเสริมการศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายอยางเปนเอกภาพ เนื่องจากโครงสรางการปฏิรูประบบราชการไมได
กําหนดไว และหนาที่ดังกลาวควรเปนของสํานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจึงตองหารือกันตอไป นอกจากนี้ จะมีการโอนกอง
สงเสริมการศึกษาของก.มหาดไทยมาอยูในโครงสรางใหมของก.ศึกษาฯดวยเพื่อใหงานการศึกษาอยูในความดูแลของก.ศึกษาฯทั้งหมด
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นอกจากนี้ นายวิริยะ นามศิริพงศพันธ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาฯ ไดเปดเผยรายงานเปรียบเทียบรางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
ของก.ศึกษาฯกับของ สปศ.วามีความแตกตางกัน 4 ประเด็น คือ 1) ก.ศึกษาฯใหมี 3 ทบวง 1 สํานักงาน สวนสปศ.ใหมี 5 แทงโดยมีแทง
ของสภาการศึกษาแหงชาติ 2) ก.ศึกษาฯ ใหมีปลัดกระทรวงและเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติเปนคนๆเดียวกัน แตของสปศ.ยืนยันให
เปนคนละคน 3) ก.ศึกษาฯใหคุรุสภาทําหนาที่สภาวิชาชีพครู สวน สปศ.เสนอใหจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหม และ 4) รางพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการก.ศึกษาฯศาสนาและวัฒนธรรม ที่สปศ.ยืนยันรางระเบียบดังกลาว ในขณะที่ก.ศึกษาฯตองการใหรางดังกลาวอิงกับรางระเบียบ
บริหารราชการทั่วไปและจะมีการปรับแก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหสอดคลองกัน
ลาสุดนายปองพล อดิเรกสาร ไดสรุปวา โครงสรางใหมของก.ศึกษาฯนั้นจะพิจารณาภายหลังโครงสรางปฏิรูประบบราชการ ที่
จะมีการประชุมกันในวันที่ 19 ก.พ. 2545 ซึ่งหากผานการเห็นชอบ ก็คาดวาโครงสรางใหมของก.ศึกษาฯ จะสามารถพิจารณาไดในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการฯในวันที่ 1 มี.ค. 2545
อยางไรก็ตาม ผลการประชุมครม.มีมติใหสงกลับรางพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการฝายบริหารเพื่อการศึกษาทบทวนใหมและมีขาว
ใหยกเลิกทบวงที่เกิดจากการรวมกรมตางๆ ที่มีงานประเภทเดียวกัน ซึ่งนายจําลอง ครุฑขุนทด กลาววาเมื่อมีการยกเลิกทบวง ก.ศึกษาฯ
ตองเปลี่ยนชื่อหนวยงานภายใต ก.ศึกษาธิการใหมไปใชชื่อตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กลาวคือภายใตกระทรวงจะเปนสํานักงาน
คณะกรรมการตางๆ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สวนสํานักงานปลัดประทรวง และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติยังเหมือนเดิมคือ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ อยูภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ก.ศึกษาฯ จะปรับแกและเสนอนายปองพลอดิเรกสาร
ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการตอไป
(มติชน 04,06,07,09,12,14,15,16,18,20,220245,บานเมือง 05,06,08,090245,กรุงเทพธุรกิจ 08,180245,Bangkok Post
100202,สยามรัฐ 150245,ผูจัดการ 190245,เดลินิวส 210245)

-กฎหมายการศึกษาคืบหนาหลายฉบับ นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทํา
รายละเอียดของภารกิจ อํานาจหนาที่และโครงสรางของกระทรวง ทบวง กรม ในก.ศึกษาฯ ไดเปดเผยผลการประชุมเกี่ยวกับความกาวหนา
ในการพิจารณากฎหมายการปฏิรูปการศึกษาของก.ศึกษาฯวา ตามที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาตอรัฐบาลจํานวน 23 ฉบับนั้น ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวามีกฎหมายหลักเพียง 13 ฉบับ ที่ ก.ศึกษาฯพิจารณาดําเนินการแกไข
ปรับปรุง ในจํานวนนี้เปนของทบวงมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 3 ฉบับ คือ รางพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รางพ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และราง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สวนอีก 10 ฉบับ ก.ศึกษาฯไดพิจารณาแกไขและผานคณะ
กรรมการกลั่นกรองเรื่องและเสนอตอครม.แลว 3 ฉบับ คือ ราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รางพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และรางพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน 7 ฉบับที่เหลือ เขาที่ประชุมในวันที่ 4 ก.พ.2545 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายของก.
ศึกษาฯ ผานแลว 6 ฉบับ คือ รางพ.ร.บ.จัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รางพ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รางพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา รางพ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และรางพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาและสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ยังคงเหลือกฎหมายที่ก.ศึกษาฯตองพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือยกรางใหม
1 ฉบับคือ ราง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารขาราชการกระทรวงการศึกษาธิการ สําหรับอีก 10 ฉบับใน 23 ฉบับมีการแกไขเพิ่มเติมสาระสําคัญ
เพียงเล็กนอยเทานั้นแลวสามารถดําเนินการไดทันที (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ 050245)
วันที่ 18 ก.พ.2545 นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ เปดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา
ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติวาไดเห็นชอบในหลักการรางพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รางพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รางพ.ร.บ.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รางพ.ร.บ.เปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนในสถานศึกษา และรางพ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร จากนี้จะนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 เขาครม.และสภาตามลําดับตอไป คาดวารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาจะเสนอสภาได
ทันสมัยประชุมนี้ ( มติชน,เดลินิวส 190245)

-องคกรประชาชนคานการผลักดันกฎหมายการศึกษาของ สปศ.และก.ศึกษาฯ วันที่ 14 ก.พ.2545 นาย
บํารุง คะโยธา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน หรือดวยสมาชิกสภาการศึกษาภาคประชาชน 23 องคกร ประกอบดวย สหพันธนิสิตนักศึกษาแหง
ประเทศไทย สภาการศึกษาทางเลือก ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย
เครือขายพอแม-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ยื่นสมุดปกขาวตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ เรียกรองใหภาคประชาชนมีสวน
รวมในการจัดระบบการศึกษา ไมใชใหรัฐบาลเปนผูจัดเพียงฝายเดียว รวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง ไดเดินทางเขายื่น
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สมุดปกขาวและขอเรียกรองใหกับนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ และเดินทางไปยังทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นสมุดปกขาวและขอเรียก
รองใหกับพ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯ เชนกัน
ทั้งนี้ พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธศรี ประธานเครือขายพอแม-เยาวชน เพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา เปดเผยขอเรียกรองดังนี้ 1) รัฐบาลไมควรเปนผูจัดการศึกษาเพียงฝายเดียวเพราะเปนจุดออนและเปนเหตุใหการศึกษาออนแอ ควร
ใหบุคคล ชุมชน และองคกรตางๆสามารถจัดการศึกษาที่แตกตางจากรัฐได 2) การบริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษาจะตองไมเปนมาตร
ฐานเดียว แตตองหลากหลายเปนมาตรฐานที่สอดคลองกับชุมชนและปรัชญาการศึกษาแตละกลุม รวมทั้งการคุมครองและปกปองสิทธิทาง
การศึกษาของคนทั้งมวลเพื่อใหประชาชนเกิดความเสมอภาคไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยใหการจัดการศึกษาเปนการบริการเพื่อสาธารณะ
ประเภทรัฐสวัสดิการไมใชธุรกิจการศึกษา ตลอดจนการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อรับใชและรวมแกปญหากับสังคมและสรางองคความรูใหม
3) เสนอใหจัดตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ (สกช.) ที่มาจากหลายองคกรทําหนาที่ยกรางกฎหมายแมบทปฏิรูปการศึกษาแทน พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยใหเปนสภาถาวรและมีอํานาจติดตามการปฏิรูปและประเมินผลการศึกษาเปนระยะ (เดลินิวส กรุงเทพ
ธุรกิจ , มติชน,สยามรัฐ 150245, Bangkok Post 150245)
-ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตร ชวงเดือน ก.พ.2545 ปรากฏความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรหลายเรื่องดวยกัน ไดแก
การจัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองรับเด็กที่มีความสามารถเดนในดานนี้ การเปดหลักสูตร
วิชาวาดภาพวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ นั่นคือความนิยม
เรียนภาษาจีนของคนไทยมีมากขึ้น
การจัดใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศไทย ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ที่มุงสงเสริมเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางที่แสดงความสนใจและมีความสามารถโดดเดนทางดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
มีความรักที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ใหไดพัฒนาเต็มศักยภาพ แกปญหาขาดแคลนนักประดิษฐคิดคนวิจัยทางวิทยาศาสตร
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจะเปนนักเรียนประจําลงทะเบียนเรียนฟรีดวยทุนรัฐบาลตลอดการศึกษา สวนการเรียนการสอนนั้นนอกเหนือ
จากเรียนครบถวนตามหลักสูตร ก.ศึกษาฯ แลว ยังเพิ่มเติมเขมดวยวิชาแกนดานคณิตศาสตร เคมี ชีวะ ฟสิกซ ภาษาอังกฤษ และเสริมดวย
วิชาเลือกดานคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และกอนจบการศึกษาตองเสนอผลงานวิจัย เรียกวา Senior
Project อยางนอยหนึ่งเรื่อง (มติชน 110245)
สวน ม.มหิดลเปดหลักสูตรวิชา “วาดภาพวิทยาศาสตร” สังกัดภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ซึ่งถือวาเปนหลักสูตร
แรกและหลักสูตรเดียวที่มีอยูในประเทศไทยขณะนี้ อาจารยศศิวิมล แสวงผล ประธานชมรมนักวาดภาพวิทยาศาสตรธรรมชาติแหงประเทศ
ไทย (นววธท.) เปดเผยวา ในบางครั้งเครื่องมือที่สลับซับซอนและกาวหนาที่สุดไมสามารถบันทึกรายละเอียดของสรรพสิ่งตางๆไดครบถวน
จําเปนตองใชวิธีพื้นฐานและเกาแกอยางการวาดภาพเขามาเปนกลไกสําคัญ ในตางประเทศเปดสอนกันตามมหาวิทยาลัยตางๆ สวนใน
ประเทศไทยยังไมมีการเปดหลักสูตรนี้อยางเปนทางการเนื่องจากยังเปนศาสตรและศิลปะที่ยังไมแพรหลายมากนัก แตจากการที่ตนเองไป
ศึกษาปริญญาโทในตางประเทศและไดลงเรียนวิชา Biological Illustration ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐ เมื่อกลับเขามาทํางานจึงได
เปดวิชา “นิทัศนทางวิทยาศาสตร” ในเดือนต.ค.2541 เปนครั้งแรกเพื่อเปนวิชาเลือกใหนักศึกษา ซึ่งในระยะแรกสวนใหญเปนนักศึกษาจาก
ภาควิชาพฤกษศาสตรและภาควิชาชีววิทยา
จากนั้นมีการเปดใหบุคคลทั่วไปไดเขาเรียนดวยทําใหเครือขายของวิชานี้ขยายตัวมากขึ้น
สําหรับความยากของวิชานี้คือการทําอยางไรจึงจะวาดใหไดเหมือน เพราะบางภาพที่มีขนาดเล็กมากและมีการซอนทับกันของอวัยวะที่ไม
สามารถใชการถายภาพได จําเปนตองวาดภาพผานทางกลองจุลทรรศน ซึ่งจะทิ้งรายละเอียดไมไดเลย (ผูจัดการ 190245)
อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรจะเกี่ยวของกับการเรียนภาษา อันดับแรกคือ เด็กไทยนิยมเดินทางไปเรียนภาษาจีนใน
ประเทศจีน และการเปดหลักสูตรสอนภาษาจีนในไทยมากขึ้น และการที่กรมวิชาการ ก.ศึกษาฯ มีนโยบายใหเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้น
ป. 1 กรณีภาษาจีนนั้น บทความใน น.ส.พ.ผูจัดการ กลาวเกี่ยวกับสถานการณการเรียนภาษาจีนในปจจุบันวาประชากรโลกถึง 20 ลานคน
กําลังเรียนภาษาจีน สถาบันการศึกษาทุกระดับในทุกทวีปเปดหลักสูตรภาษาจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสหรัฐใหความสําคัญตอการเรียนภาษา
จีนเปนลําดับที่ 3 รวมทั้งสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอด กลาวไดวากระแสความนิยมเรียนภาษาจีนกําลัง
“ฮอต”สุดขีด สําหรับประเทศไทยตัวเลขการเดินทางไปเรียนภาษาจีนในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะที่ปกกิ่งนับเปนพันคน ซึ่ง
นอกเหนือจากการมีครอบครัวเปนคนไทยเชื้อสายจีนแลว หลายคนใหเหตุผลวา ในอนาคตภาษาจีนจะมีความสําคัญมากขึ้น และชวย
สรางโอกาสในการทํางานใหกับผูเรียน ในประเทศไทยยังขาดแคลนสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาจีนอยางเพียงพอ และคาใชจายถูกกวา
ไปเรียนในยุโรปหรือสหรัฐ สวนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้น มีความขาดแคลนอาจารยสอนภาษาจีน ขณะที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เพิ่มมากขึ้น ความ “ฮอต” ในเรื่องนี้ยังสงผลตอการดําเนินการดานธุรกิจการศึกษาดวย คือการอํานวยความสะดวก ดานขอมูล การเลือก
สถานศึกษา คาใชจาย ของบริษัทนายหนาตางๆโดยไดรับคาตอบแทนสองทางคือ จากนักศึกษาและเปอรเซ็นตจากมหาวิทยาลัยที่สงลูกคา
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ไปเขาเรียน และบางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยฉงซิ่ง จากมณฑลเสฉวน เขามาลงทุนเขามาทําการตลาดในประเทศไทย เปนตน (ผู
จัดการ 120245)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา : ธุรกิจการศึกษา
-โอกาสทางการศึกษา : ธุรกิจการศึกษา ใน ม.ราม และมสธ. วันที่ 30 ม.ค.2545 ปรากฏขาวการเปดรับนัก
ศึกษาแบบไมไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนการเรียนหลักสูตรเรงรัดหรือที่นิยมเรียกกันวา หลักสูตร “ขาจู” หรือหลัก
สูตร “ขาสั้น” โดยจะเปดรับสมัครรุนใหมในเดือนมิ.ย.2545 ลักษณะการเรียนเปนแบบสะสมหนวยกิตตั้งแตเรียนอยูชั้น ม.3-4-5-6 และเรียน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปพรอมๆกัน เมื่อจบ ม.6 แลว สามารถเทียบโอนหนวยกิตตอเนื่องเปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยได
เลย ซึ่งเปนหลักสูตรการเรียนเปนรายวิชาโดยไมไดรับปริญญา ( Non-degree) ของม.รามคําแหงที่กําลังไดรับความนิยมจากนักเรียน
มัธยมปลายในขณะนี้ วัตถุประสงคของการจัดหลักสูตรดังกลาวคือตองการเปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรูและสงเสริมยกระดับ
ฐานะคุณภาพชีวิตแกประชาชนทั่วไป และตอบสนองความตองการของหนวยงานตางๆที่ประสงคจะใหการศึกษาเพิ่มพูนความรู แก
บุคลากร อีกทั้งเปดโอกาสใหผูที่มีพื้นฐานความรูมัธยมศึกษาตอนตนและกําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอยูสามารถเขามาศึกษาเรียนรู
ในระดับมหาวิทยาลัยได ทําใหมีประสบการณและการเตรียมตัวที่จะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป และที่สําคัญหนวยกิตสามารถ
สะสมไดตั้งแต ม.3 – ม.6 และนํามาเทียบโอนเพื่อสมัครเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรามคําแหงได โดยเปดสอนใน 7 คณะคือ
มนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ นิติศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร รัฐศาสตรและศึกษาศาสตร ฝายวิชาการม.รามคําแหงใหขอมูลวา หลัก
สูตรนี้เปดมา 6-7 ปแลว จุดประสงคเดิมคือเพื่อเสริมความรูเปนรายวิชาใหแกนักศึกษาที่จบจากสถาบันราชภัฏแตคุณสมบัติไมครบ แตใน
ระยะหลังปรากฏวาเปนหลักสูตรที่ไดรับความนิยมจากเด็กนักเรียนมัธยมปลายอยางมาก เพราะเปดโอกาสใหเทียบโอนหนวยกิตได ทําใหมี
นักเรียนระดับม.ปลายสมัครเรียนหลักสูตรนี้ระหวางเรียนมัธยมปลาย เมื่อจบและโอนหนวยกิตแลวบางคนสามารถเรียนจบปริญญาตรีได
ภายใน 1 ป ซึ่งปการศึกษา 2544 มีนักเรียนสมัครถึง 10,666 คน
นอกจากนี้ ยังมีขาววา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีหลักสูตรทํานองเดียวกับ ม.รามคําแหง ในชื่อวา “โครงการสัมฤทธิบัตร”
สามารถเขาศึกษาไดโดยไมจํากัดอายุและวุฒิการศึกษา ไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน ลงทะเบียนไดครั้งละไมเกิน 2 ชุดวิชา ใชเวลาศึกษา
ประมาณ 4 เดือน เปดลงทะเบียนปละ 2 ครั้ง เปดเรียนในลักษณะการเรียนทางไกลทั่วประเทศ สามารถเทียบโอนชุดวิชาที่สอบผานในการ
เขาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได ขณะนี้กําลังเปลี่ยนแปลงระเบียบใหสามารถเทียบโอนใหไดมากกวา 3 ชุดวิชา และกําลัง
จะเปดรับสมัครในรุนที่ 41 แตจํานวนผูสมัครเรียนยังไมมากนัก (มติชน 310145,010245,กรุงเทพธุรกิจ 010245)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
ในรอบเดือนก.พ.2545 ปรากฏความเคลื่อนไหวภาครัฐในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายเรื่องดวยกัน ไดแก การผลักดัน
โครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัดของเนคเทค โดยเสนอรุนประสิทธิภาพสูงรวมทั้งแผนการขยายโครงการไปสูผลิตและจําหนายโนตบุก
และเครื่องเซิรฟเวอร การจัดโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบานไทย ครั้งที่ 1 ของ สวทช. จุดมุงหมายเพื่อสง
เสริมและสนับสนุนผูสนใจการประดิษฐผลิตภัณฑพื้นบานดวยเทคโนโลยีงายๆ แตสามารถนําไปใชงานไดจริง ความเคลื่อนไหวของ วช. ใน
การเปนหนวยงานกลางรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานวันนักประดิษฐประจําป 2545 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ รางนโยบายและแนว
ทางการวิจัยฉบับที่ 6 พ.ศ.2545–2549 ของวช.ผานความเห็นชอบจากรัฐบาลแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการแปลงแผนมาสูการปฏิบัติ ความ
เคลื่อนไหวที่สําคัญคือความมุงมั่นของนายกฯในอันที่จะปรับเปลี่ยนขาราชการยุคใหมใหมีความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและวิทยาศาสตร (เนคเทค) ไดผลักดันโครงการคอมพิวเตอรราคาประหยัดรอบสอง หลังจากที่
ประสบความสําเร็จในรอบแรกในชวงปลายป 2544 ที่เครื่องคอมพิวเตอรราคา 19,900 บาท สามารถสรางยอดขายไดมากกวา 25,000
เครื่อง ในชวงเวลา 3 เดือน สําหรับป 2545 ใชชื่อวา “โครงการคอมพิวเตอรไทยคุณภาพเนคเทค” พรอมการประกาศเปดตัวคอมพิวเตอรรุน
ใหม หรือ “รุนประสิทธิภาพสูง” มาเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคที่ตองการสเปกเครื่องคอมพิวเตอรที่สูงขึ้นจากรุนประหยัด โดยคาดวารุน
ประหยัดจะทํายอดขายไดรอยละ 65 ของ 100,000 เครื่อง และรุนประสิทธิภาพสูงไดรอยละ 35 ของ100,000 เครื่อง จากตลาดคอมพิวเตอร
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รวมทั้งหมด 600,000 เครื่อง ยิ่งไปกวานั้นทางโครงการกําลังพิจารณาการผลิตและจําหนายโนตบุกและเครื่องเซิรฟเวอรเพื่อเปนผลิตภัณฑ
ใหมในชวงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของป 2545 อีกดวย (ผูจัดการ 110245)
สําหรับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดจัดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาผลิต
ภัณฑพื้นบานไทย ครั้งที่ 1 จํานวน 23 โครงการ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจการ
ประดิษฐเครื่องมืออุปกรณ หรือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑพื้นบานดวยเทคโนโลยีงายๆ ไมซับซอน แตสามารถนําไปใชงานไดจริง
โดยโครงการที่ผานการพิจารณาจะไดรับทุนจํานวน 20,000 บาท ทั้งนี้ สวทช.ตองการกระตุนใหมีการพัฒนาตอยอดสิ่งประดิษฐใหสามารถ
ทํางานไดดีขึ้นและผลิตขายในเชิงพาณิชยตอไป ตัวอยางโครงการที่ไดรับทุน เชน เครื่องสกัดสารกําจัดแมลงศัตรูพืชจากวัสดุชีวภาพ เครื่อง
กวักไหมและปนหลอดหลังงานแสงอาทิตย เครื่องผลิต เครื่องกะเทาะกะลามะพราว เปนตน (ผูจัดการ 16-170245)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนหนวยงานกลางในการจัดงานรวมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนเผยแพรผลงานและสิ่งประดิษฐคิดคนของนักประดิษฐไทยใหเปนที่รูจักและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
กวางขวางทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ในการจัดงานวันนักประดิษฐประจําป 2545 ทั่วประเทศ โดยสวนกลางจัดที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริ
กิติ์ ระหวางวันที่ 31 ม.ค.-4 ก.พ.2545 สืบเนื่องจากรัฐบาลกําหนดใหวันที่ 2 ก.พ. ของทุกป เปนวัน “นักประดิษฐ” เพื่อเทิดพระเกียรติแดพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงประดิษฐคิดคน “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอย” หรือกังหันนํ้าชัยพัฒนาจนไดรับการทูล
เกลาฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 ทั้งนี้ วช.จะพยายามกระตุนตอยอดงานสิ่งประดิษฐอื่นๆใหมีการพัฒนาตอไปไมสิ้น
สุด โดยตั้งเปาวาสิ่งประดิษฐ 1 ชิ้น จะตองสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศไทยไดไมตํ่ากวา 10 ลานบาท (บานเมือง 040245) ไมแตเทานี้ นายจิร
พันธ อรรถจินดา เลขาธิการวช.ยังไดเปดเผยวารัฐบาลไดผานความเห็นชอบการจัดทํานโยบายและแนวทางการวิจัยฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545 –
2549) แลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการแปลงแผนมาสูการปฏิบัติโดย วช. จะเปดจัดประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากนักวิจัยทั้งในสวน
กลางและสวนทองถิ่น และจะนําเสนอรัฐบาลอีกครั้งเพื่อประกาศเปนแผนแมบทการวิจัยแหงชาติใหทันภายในป 2547 (ผูจัดการ 220245)
อีกเรื่องที่มีความสําคัญคือการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือ “ICT
ที่ทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ 4 ก.พ. 2545 ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณไดแถลงผลการประชุมวา ที่ประชุมไดสรุปวิสัยทัศนใน 3 ดานคือ 1) ผลักดันให
ประเทศไทยใชระบบ อี-ซิติเซน มีบัตรสมารทการด เพื่อรูขอมูลประชาชนแกปญหาและบริหารจัดการประเทศได 2) พัฒนาระบบ อี กอฟ
เวิรนเมนต เพื่อรองรับสังคมที่ใชฐานความรู ไดแก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร หรือซอฟตแวรปารคไทยแลนด 3) การปฏิรูประบบ
ราชการ โดยจะมีคณะกรรมการอีกอฟเวิรนเมนตโดยนายสุวิทย คุณกิตติ รมต.ศึกษาฯเปนประธาน ทั้งนี้ รัฐบาลจะใหทุกกระทรวงมีเว็บไซต
ของตนเองโดยจะมีเซิรฟเวอรกลางขนาดใหญ ซึ่งรัฐบาลอาจตองลงทุนหลายพันลานบาท ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ ที่ปรึกษานายกฯกลาว
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการซอฟตแวรปารควาจะดึงบุคลากรจากอินเดีย ญี่ปุน สหรัฐ อังกฤษ และสิงคโปร เขามาชวยบริหารงาน ทั้งนี้ ระหวาง
เปนประธานเปดการประชุม พ.ต.ท.ทักษิณ ไดกลาวตอนหนึ่งวา เหตุผลหนึ่งที่ตองตั้งก.สารสนเทศขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
โลกที่ทุกอยางตองผสมผสานเขากับความรูทางคอมพิวเตอรและการสื่อสาร และบอกวาปญหาของการเปนนายกฯวันนี้คือไมมีขอมูลที่ทัน
สมัยถูกตองและทันเวลา มิหนําซํ้าขอมูลที่มีอยูก็ไมมีคุณภาพในการนํามาปรับใชเพื่อการตัดสินใจ จึงตองการเห็นผูบริหารในกระทรวงตางๆ
ใชอินเทอรเน็ตเปน ตองการใหภาคราชการ เอกชน และภาควิชาการ ปรับตัวเขาสูสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู เพื่อใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 050245)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสาร
ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสารในประเทศไทยในชวงเดือนก.พ.2545 มีปรากฏหลายเรื่องดวยกัน ในที่นี้เสนอเรื่องการเปดตัว
ซอฟต แวรไทยคือ “ปลาดาวออฟฟศ” นับเปนจุดเปลี่ยนอีกกาวหนึ่งของวงการซอฟตแวร ซึ่งปดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2545 และจะเปดตัวสู
สาธารณะในสัปดาหที่สองของเดือนมี.ค. 2545 อีกเรื่องหนึ่งคือการเขามาบุกตลาดประเทศไทยของเว็บไซตคนหากูเกิ้ลดอทคอม ซึ่งกดดัน
ผูพัฒนาซอฟตแวรคนหาของไทยโดยตรง เพราะมีความไดเปรียบดานเทคโนโลยี เงินทุน และนักวิจัย
ปลาดาวออฟฟศเปนการพัฒนาบนมาตรฐานเปดและสามารถใชงานไดหลายแพลตฟอรม ทั้งระบบปฏิบัติการโซลาริส ลีนุกซ
ไมโครซอฟต วินโดวส และเอ็กซพี โดยมี 5 โปรแกรมดวยกัน คือ 1) โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor 2) โปรแกรมตารางคํานวณ
Spreadsheet) 3) โปรแกรมนําเสนองาน (Presntation) 4) โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร และ 5) โปรแกรมพิมพสมการคณิตศาสตร
(Equation) นอกจากนี้ "ปลาดาวออฟฟศ” ยังเก็บขอมูลเปนรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล พรอมกันนี้ยังสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมไมโครซอฟต
ออฟฟศได โดยผูที่ตองการใชงาน “ปลาดาวออฟฟศ” สามารถนําโปรแกรมไปทดแทนซอฟตแวรระบบสํานักงานที่ตองลงทุนซื้อโดยไมตอง
กังวลปญหาลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากเปนซอฟตแวรระบบเปดที่ใหอิสระผูใชันําไปใชงานหรือพัฒนาตอไดอยางเต็มที่ โดย
รอยละ 95 ของปลาดาวออฟฟศรองรับความตองการใชงานของคนไทยรวมทั้งการทํางานดานคํานวณเล็กๆนอยๆ การนําเสนองานของ
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โปรแกรมสวนใหญไมแตกตางจากความเคยชินของผูเคยใชซอฟตแวรที่ตองจายเงินซื้อ ทั้งยังมีคุณสมบัติการพิมพฟอรมราชการสนองการใช
งานของหนวยราชการตางๆของไทยอีกดวย และจะเปดใหผูใชทั่วประเทศดาวนโหลดโปรแกรมทางเว็บไซตโดยไมคิดคาใชจายและผลิตเปน
ซีดีจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปแจกจายเพิ่มเติม คนหารายละเอียดและดาวนโหลดโปรแกรมปลาดาวออฟฟศไดที่ www. Pladao.com และ mirror
site ตางๆ ตามมหาวิทยาลัยและผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ผูรวมใหกําเนิด “ปลาดาวออฟฟศ”คือนายสรรพัชญ โสภณ ผูอํานวยการบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) เจาของเครื่อง
หมายการคา “สตาร ออฟฟศ” เจาของฟรีซอฟตแวรโอเพนออฟฟศ และนายนุสรณ พจนพิพัฒน กรรมการผูจัดการบริษัท อัลกอริธึ่ม จํากัด
บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรภาษาไทยนายสรรพัชญ บอกวาสิ่งที่ทํานี้ชวยใหประเทศประหยัดเงินงบประมาณการจัดซื้อซอฟตจากตางประ เทศ
นับหมื่นลานบาทตอป ขณะเดียวกันหากใชซอฟตแวรไมถูกกฎหมายยังทําใหประเทศไทยเสียเปรียบเมื่อตอรองทางการคากับตางประ เทศที่
ยกเรื่องทรัพยสินทางปญญามาเปนประเด็นหลักของการเจรจา (ผูจัดการ 080245,กรุงเทพธุรกิจ 210245, มติชน 210245)
สวนเว็บไซตคนหา “กูเกิ้ล.คอม” (www.google.com) ยักษใหญดานเครื่องคนหาจากสหรัฐซึ่งมีผูใชทั่วโลก 150 ลานครั้งตอวัน
ไดเปดโฉมหนาเว็บไซตคนหาของตัวเองในภาคภาษาไทยในชวงปลายเดือนม.ค. 2545 สงผลใหผูใชบริการในไทยเขาถึงบริการไดมากขึ้น
และมีโอกาสที่จะเปนเจาตลาดบริการคนหาเว็บไซตในไทยไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งกอนหนานี้กูเกิ้ลมีภาษาตางประเทศนอกเหนือจากภาษา
อังกฤษถึง 45 ภาษาใหเลือก และมีบริการแปลภาษาบนเว็บไซตอีกตางหากแตยังไมมีภาษาไทย นายสุรพันธ เมฆนาวิน กรรมการผูจัดการ
บริษัท สยามกูรู บริษัทผูพัฒนาเว็บไซตคนหาชั้นนําของไทย ยอมรับวาการมีคูแขงระดับอยางกูเกิ้ล ในภาพรวมเปนสวนหนึ่งของการเปดเสรี
แตก็สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทผูใหบริการทั้งหลายจะตองเผชิญหนากับการแขงขันนี้ และระดับประเทศก็ตองเตรียมตัวเชน
กัน ขณะเดียวกันผูบริโภคของไทยก็จะไดใชบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น สําหรับผูที่ทดลองใชกูเกิ้ลไดระบุวาเปนเครื่องมือใน
การคนควาหาขอมูลขาวสาร ที่เสริมสรางความรูไดอยางดียิ่งจากที่เคยคิดวา www. มีไวสําหรับคนรูภาษาอังกฤษเทานั้น ปญหาที่เหลือ คือ
เปนเรื่องของขอมูลภาษาไทยที่มีอยูและจะเพิ่มขึ้นตอไปบนอินเทอรเน็ต และไดเสนอแนะวาควรนํา กูเกิ้ล ทูลบาร มาติดตั้งเพื่อใหมีแถบและ
ชองสําหรับการคนปรากฏอยูบนบราวเชอร เพื่อไมตองเปลี่ยนไปเขาเว็บกูเกิ้ลใหเสียเวลา (กรุงเทพธุรกิจ 060245, มติชน 210245)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการวิจัยในประเทศตางๆ
ปรากฏความสําเร็จดานงานวิจัยในหลายประเทศ ไดแก ความสําเร็จของบริษัท แอดวานซ เซลล เทคโนโลยี รัฐแมสซาซูเซตส
แหงสหรัฐ ในการผลิตไตขนาดเล็กจากตัวออนวัวที่ผานกระบวนการโคลนนิง โดยไตที่ไดทําหนาที่ใกลเคียงกับอุปกรณไตเทียม รวมถึงการ
ผลิตปสสาวะ โดยใชการตัดเซลลจากผิวหนังบริเวณหูของวัวที่โตเต็มที่ จากนั้นแยกยีนในไขของวัวอีกตัวออก กอนนํายีนที่ไดจากวัวตัวแรก
ใสแทน ซึ่งสวนนี้จะเติบโตเปนตัวออนวัว และโตเปนเนื้อเยื่อในรางกาย (กรุงเทพธุรกิจ 010245) ในประเทศเยอรมนี ทางรัฐสภาไดอนุมัติ
ในวันที่ 30 ม.ค.2545 ใหนําเขาสเต็มเซลลจากตัวออนมนุษย เพื่อใชวิจัยดานการแพทยภายใตเงื่อนไขที่สภาหลักจริยธรรมจะกําหนดขึ้น
ขณะที่สเต็มเซลลที่นําเขาตองเปนสวนที่เหลือจากผูบริจาคและตองไมมีการจายเงินตอบแทน (กรุงเทพธุรกิจ 010245) ในญี่ปุน โดยนายอัต
ซึโอะ โอกูระ แหงสถาบันโรคติดเขื้อแหงชาติของญี่ปุนในกรุงโตเกียว และทีมงานทดลองพบวาการทําสําเนาพันธุหนูตัวผูดวยการฉีด
นิวเคลียสจากเซลลของตัวที่สองเขาไปในไขของตัวแรก และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับหนูตัวผูอีกกลุมหนึ่งประกอบดวยหนูที่เกิดจาก
การผสมพันธุตามธรรมชาติ และหนูที่เกิดจากเทคนิคผสมพันธุแบบเด็กหลอดแกว ระยะแรกหนูสําเนาพันธุไมไดมีความแตกตางจากหนูอื่นๆ
แตในเวลาไมถึงป ปรากฏวาระบบภูมิคุมกันรางกายของหนูสําเนาพันธุดูเกิดความบกพรอง ไมสามารถตานทานเชื้อโรค และถึงแกความตาย
ดวยอาการปอดบวม ตับตาย และมะเร็ง โดยตัวแรกที่ตายมีอายุเพียง 311 วัน พอถึงวันที่ 800 หนูกลุมนี้ตายไปรวม 10 ตัวหรือรอยละ 83
ขณะที่หนูทดลองอีกกลุมหนึ่งตายเพียง 3 ตัวหรือรอยละ 23 นายโอกูระบอกวาผลการวิจัยของทีมงานของเขาถือเปนคําเตือนอยางจริงใจตอ
ผูที่ผลักดันหมายจะสรางทารกมนุษยสําเนาพันธุรายแรกของโลกขึ้นมาใหได นับเปนผลการศึกษาลาสุด ที่ทําใหตองตั้งคําถามเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของดานเทคโนโลยีชีวภาพ (ผูจัดการ 120245)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสารในประเทศตางๆ
สหรัฐมีโปรเจ็คเพอรเพิล(Project Purple) หรือโครงการเชื่อมเซิรฟเวอรฟารมขนาดใหญของศูนยวิจัยชั้นนํา 3 แหงเขาดวยกัน
โดยมีกําหนดแลวเสร็จในป 2004 ทั้งนี้ มารก ซีเกอร (Mark Seager) จากหองแล็บลอวเรนซ ลิเวอรมอร (Lawrence Livermore
Laboratory) ไดอธิบายวา โปรเจ็คเพอรเพิล เปนแอสซี (Advanced Simulation and Computing Program : ASCI) รุนที่ 5 หรือโครงการ
เชื่อมระบบคอมพิวเตอรเขาดวยกันระหวางหองแล็บลิเวอรมอรแซนเดีย และลอสอลามอส ซึ่งแอสซี คือระบบจําลองปฏิกิริยานิวเคลียรและ
เพอรเพิลคือโปรเจ็คตลาสุดมีพลังการคํานวณสูงกวาโครงการกอนหนานี้แมจะมีขอจํากัดบางประการ
ซึ่งซีเกอรระบุวาไมนาจะเกินครึ่ง
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เอเคอรหรือกินไฟเกิน 6 เมกะวัตต สําหรับระบบระบายความรอน สวนโปรแกรมควบคุมการทํางานของเพอรเพิลกําลังอยูระหวางการพัฒนา
โดยปเตอร บราม ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับระบบไฟลคลัสเตอรของเขาที่งานลีนุกซเวิลด (Lunux World) ในชวงปลายเดือนม.ค.2545 วา ขั้นตอน
การทํางานของระบบมีชื่อวา “อินเทอรกาแล็กติกไฟลซิสเต็ม” (Intergalactic File System) ซึ่งถูกควบคุมดวยตัวอุปกรณเองแทนระบบไฟล
ทั้งนี้ขอมูลเมตะดาตาจะถูกเก็บไวที่อุปกรณปลายทาง ซึ่งระบบไฟลของบรามเปนอีกระบบหนึ่งที่เขาแขงขันเพื่อไดรับการคัดเลือกเปนระบบ
สําหรับโปรเจ็กตเพอรเพิล ซึ่งถาสําเร็จก็จะเปนความสําเร็จของโอเพนซอรสในการแกปญหาคอมพิวเตอรดวย นอกจากนั้น ยังอาจกระตุนผู
ผลิตใหผลิตไดรฟเชิงออบเจ็กออกสูตลาดดวยเชนกัน (ผูจัดการ 050245)
ในประเทศจีน หลิน ฮาน (Lin Han) ประธานสถาบันทดสอบและวิจัยพลังงานไฟฟาฟูเจียน (Fujian Electric Power Testing
and Research Institute) เปดเผยผลการพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายไฟฟารูจักในชื่อวา “10 Mbps Digitized Power
Line “(MPL) โดยอาศัยอาแดปเตอรแปลงสัญญาณ “USB Power line Communication Adapter” การสงผานขอมูลสามารถกระทําผาน
สายไฟฟาที่เชื่อมระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ทีวี ดีวีดี และแมแตเครื่องทําความรอน โดย
อาศัยโมเด็มที่เปนตัวแปลงสัญญาณทําใหงายตอการควบคุมจากระยะไกล และกลาวเพิ่มเติมวา ระบบดีพีแอลมีมาตรฐานอยูในระดับสูงทั้ง
ความเร็วและความเสถียร เชนเดียวกับเทคโนโลยีในประเทศอื่นๆ และทํางานไดดีที่สุดเมื่อกระแสไฟฟาอยูในชวง 180-240 โวลตดวยอัตรา
รับสงขอมูลสูงสุดที่ 10 Mbps (ผูจัดการ 120245) สวนประเทศญี่ปุนมีการปลอยจรวดที่ศูนยกลางอวกาศในนาเนกาชิมา ทางใตของประเทศ
เพื่อกรุยทางไปสูธุรกิจดาวเทียมเพื่อการพาณิชยในอนาคต (บานเมือง 050245)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
-กรณีตะกั่วยัดหัวกุงจนถึงยาดองศพแชอาหารทะเล วันที่ 21 ก.พ.2545 นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา(อย.) เเถลงขาวกรณีพอคาเจาเลหยัดตะกั่วในหัวกุงเพื่อเพิ่มนํ้าหนักเอาเปรียบผูบริโภควา อย.ไดตรวจสอบขอเท็จ
จริงทั้งที่ตลาดสดและแพปลาพบกอนตะกั่วในหัวกุงแมนํ้าที่นําเขามาจากประเทศพมา โดยนําเขาไทยทางจ.ตาก จึงไดเรงประสานงาน
กับสธ.ตากและองคการสะพานปลาเพื่อหาทางแกไขตอไป การที่ผูประกอบการเจตนายัดตะกั่วในหัวกุงเชนนี้เปนความเห็นแกไดโดยไมคํานึง
ถึงอันตรายที่จะเกิดกับผูบริโภค เพราะเมื่อนํากุงนั้นไปปรุงอาหาร ความรอนจากการปรุงจะทําใหตะกั่วละลายปนเปอนอยูในเนื้อกุงไมมากก็
นอย หรือถาใชเครื่องปรุงที่เปนกรดเชนมะนาวก็อาจกัดกอนโลหะจนปนเปอนในเนื้อกุงไดเชนกัน การจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์เชนนี้จะถูก
ลงโทษทางกฎหมายคือจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) ก.วิทยาศาสตรกลาวถึงพิษสารตะกั่ววา อาการแรกของผูไดรับพิษจากสารตะกั่วคือเหงือกจะเริ่มมีสีนํ้าเงินคลํ้า ทองรวงแบบลําไสบิด
จนกระทั่งลามไปถึงระบบประสาท แตถาไดรับแบบเฉียบพลันก็จะกระทบตอประสาทสวนกลาง ดานนายธํามรงค ประกอบบุญ อธิบดีกรม
ประมง มองวาเรื่องนี้เปนปญหาพอคาแมคานิสัยเสีย มีสันดานขี้โกง ไมซื่อสัตยในการคาขาย กอนหนานี้เคยไดรับรองเรียนวารานอาหารบาง
แหงใชไซริงจฉีดนํ้าใสเขาในตัวกุงกุลาดําเพื่อเพิ่มนํ้าหนัก ซึ่งทําใหเนื้อเละและคุณภาพไมดีซึ่งไดจับกุมปรับไปแลว สวนอธิบดีกรมศุลกากร
ไดสั่งการใหสํานักสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากรจัดชุดคอยตรวจสอบกุงแมนํ้าที่นําเขาจากพมา ที่แมสอด ตลอดจนระนองและที่อรัญ
ประเทศเพื่อตรวจกุงแมนํ้าบางสวนที่นําเขาจากกัมพูชาดวย (ไทยรัฐ 23,250245,กรุงเทพธุรกิจ 210245,มติชน 210245)
อนึ่ง กอนหนานี้ไมนานวัน ก.สาธารณสุขเพิ่งออกคําสั่งคุมเขมการใชยาปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอลในกุงกุลาดําเลี้ยงอยางเด็ด
ขาด หากตรวจพบจะดําเนินการทางกฎหมายทันที ทั้งนี้เพื่อคุมครองผูบริโภคชาวไทยและสนับสนุนการสงออก เนื่องจากกุงกุลาดําทําราย
ไดเขาประเทศปละกวาแสนลานบาท (ผูจัดการ 180245) อีกทั้งยังประกาศจะดําเนินการกับผูใชสารฟอรมาลีนหรือนํ้ายาดองศพมาแช
อาหารทะเลอยางเขมงวดเชนกัน (มติชน 210245)

1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
-แหสรางคอนโด เก็บรังนกนางแอน รวยเปนลาน ขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช ไดมีนักลงทุนทั้งไทยและเทศแหงกันไปลงทุนกอสรางคอนโดมิเนียมจํานวนมากเพื่อลอใหนกนางแอนเขาไปทํารัง สรางราย
ไดมหาศาลจากการเก็บรังนกขาย โดยตึกแตละแหงจะมีความสูงขนาดตึก 6-7ชั้น ในจํานวนนี้มีการกอสรางแลวเสร็จประมาณ 25 หลัง อยู
ระหวางกอสรางอีกราว 30 หลัง แตละหลังมีชองขนาดเล็กรอบตัวตึกใหนกลอดเขาไปไดและมีบานหนาตางเพื่อระบายอากาศ ภายในตัวตึก
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แตละชั้น มีเชือกไนลอนขึงไปมานับรอยเสนใหนกเกาะและสํารอกนํ้าลายออกมาทํารัง กับมีบันใดเชื่อมถึงกันแตละชั้นใหคนงานขึ้นไปเก็บรัง
นก สําหรับตึกใหมที่อยูระหวางกอสรางใชระบบรีโมตเปดปดบานหนาตาง ทุกครั้งที่นกนางแอนบินกลับเขาตัวอาคารตอนพลบคํ่า ผูดูแลจะ
กดรีโมตปดบานหนาตาง และจะเปดอีกครั้งตอนตีหาของวันใหม เพื่อปองกันนกเคาแมวและนกแสกที่เปนศัตรูตัวรายเขาไปทําอันตรายนก
นางแอน นายกอง ภู ศิริ เทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพนังเลาวา เทาที่ทราบรังนกสวนใหญเจาของสงขายตลาดมืดเปนหลักราคาตํ่าสุดก.ก.
ละ 80,000 บาท แตละเดือนจึงมีรายไดมหาศาลหลายลานบาท แตรัฐไมสามารถเก็บภาษีไดเพราะกฎหมายระบุใหจัดเก็บเฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐ
ใหสัมปทานเทานั้น จากกิจการนี้ทําใหที่ดินในปากพนังกลายเปนทองคําในชั่วพริบตา อีกจุดหนึ่งที่มีนกนางแอนเขาไปทํารังอาศัยอยูมา
หลายสิบปคือ วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดชองลม ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งทางวัดสามารถจัดเก็บได1 - 2 ก.ก.ทุกสองเดือน ใน
ราคาก.ก.ละ 50,000 บาท นําเงินไปสรางโรงเรียนและซื้ออุปกรณการเรียนมาใหนักเรียนหลายรอยคนไดใชกัน (ไทยรัฐ 23,250245)

1.3 ธุรกิจอาหารและการสงออก
ไกชนไทยตีตลาดโลก เลี้ยงเพิ่มถึง 72 ลานตัว ขณะที่โรควัวบาสังหารคนในฝรั่งเศสเปนศพที่4 และกําลังปวยอีกหนึ่ง (Bangkok
Post 160202) สวนในฮองกงก็เกิดไขหวัดไกระบาดอีกครั้งหลังจากที่เคยติดตอถึงคนจนมีผูปวยตายไปหกรายในปค.ศ.1997 ยอดรวมไกฮอง
กงที่ตองถูกสังหารในการระบาดหนนี้นับถึงวันที่ 22 ก.พ. 2545 รวม 860,000ตัว (Bangkok Post 17,210202) ปรากฏวาไกพื้นเมืองไทยได
รับความนิยมจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผศ.ปรารถนา งามวงศวาน นายกสมาคมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองไทยกลาววา
ปจจุบัน เกษตรไทยเลี้ยงไกพื้นเมืองกันอยูทั่วประเทศราว 72 ลานตัว ในจํานวนนี้มากกวา10% เปนไกชน ที่ผานมาญี่ปุนสั่งซื้อเนื้อไกพื้น
เมืองไทยเพื่อการบริโภคปริมาณ10 ตัน สวนไกชนนั้น ประเทศในตะวันออกกลางสนใจไกชนไทยในเชิงกีฬาสูงมาก ลาสุดโอมานและบาหเรน
สงคนมาขอซื้อไกชนไทยในราคาตัวละ 35,000 บาท เชนเดียวกับที่อินโดนีเซียก็ยอมรับวาไกชนไทยดีกวาของพมาและเวียดนาม มียอดสั่งซื้อ
ไขไกชนไทยเพื่อนําไปฟกในราคาฟองละ 300 - 500 บาท (ไทยรัฐ 230245)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
-นายกฯประกาศ 9 ยุทธศาสตร รณรงคสรางสุขภาพดีทั่วไทย วันที่ 17 ก.พ 2545 ก.สาธารณสุขเปดตัวโครง
การ “ปแหงการสรางสุขภาพ” โดย นายกฯไดลงนามในประกาศให ป 2545 เปนปแหงการเริ่มตนรณรงค สรางสุขภาพ ทั่วไทย ใหประชาชน
62 ลานคนทั่วประเทศการรณรงคครั้งนี้จะใชยุทธศาสตร “รวมพลังสรางสุขภาพ” กําหนดเปาหมายสําคัญ 9 เรื่อง คือ 1.พัฒนาสถานีอนามัย
4500 แหง ใหเปนศูนย สุขภาพชุมชน มีแพทยพยาบาลประจํา ทําหนาที่สรางสุขภาพ พรอมแกปญหาสุขภาพพื้นฐาน 2.สนับสนุนใหองค
การบริหารสวนตําบล และ เทศบาลทั่วประเทศ ตั้งชมรมออกกําลังกาย อยางนอยแหงละหนึ่งชมรม 3.พัฒนา โรงเรียนรอยละ60 ใหเปนโรง
เรียนสงเสริมสุขภาพ 4.รณรงคใหประชาชน บริโภคอาหาร ที่มีคุณคาควบคูกับดูแลอาหารและยาที่ไมปลอดภัยใหหมดไป ลดการสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา 5. ยกระดับรานอาหารแผงลอยรอยละ 60 ใหไดมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่จําหนายในตลาดสด 6.สงเสริมคุณ
ภาพผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน และ สมุนไพร 7.ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย พัฒนาระบบแพทยฉุกเฉิน 8.ควบคุมและลดโรคที่เปนปญหา มีอันตราย
ปวยตายสูง 9.พัฒนาสถานบริการทุกระดับ ใหสามารถบําบัดผูติดยาเสพติด ดวยโปรแกรม กาย จิต สังคมบําบัด ดาน รมต. สธ. กลาววา
งานวันนี้ เปนการประกาศใหประชาชนทราบวา รัฐบาลเนนการดูแลสุขภาพไมใหปวย มากกวาการซอมสุขภาพเมื่อยามเจ็บปวยแลว การ
สรางสุขภาพ ประชาชนตองสนใจลงมือพรอมกันทั้งประเทศ ถือเปนการปรับระบบสาธารณสุขครั้งใหญทั่วประเทศ (ผูจัดการ 180245,ไทย
รัฐ 200245) นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูป ระบบสุขภาพแหงชาติ กลาวถึงกรณีนี้วาเปนเรื่องดีแตรัฐบาลตองดําเนิน
การตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงปจเจกบุคคล โดยเนนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการกําหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุข
ภาพ รัฐตองเขาไปสนับสนุนแตอยากําหนดรูปแบบ และลงมือจัดการทุกอยางเสียเอง (กรุงเทพธุรกิจ 200245)

2.2 ปญหาจริยธรรมทางการแพทยและเภสัช
-สธ.จี้แพทยสภาปญหาเตาเนา กรณีที่น.ส.กวินนา สุวรรณประทีป ดาราสาวพรอมสองคนไขหญิงที่เขารับการผาตัดดูด
ไขมันและเสริมเตานมที่ศูนยศัลยกรรมตกแตงรัชโยธิน แลวเกิดปญหาเตาเนา และหนาทองมีแผลเปนแนวยาว ยื่นหนังสือรองเรียนตอนาง
สุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข นางสุดารัตน แถลงวา ไดสั่งการใหรองอธิบดีกรมการแพทยชวยเหลือดูแลหญิงทั้งสามคน ในเรื่องการ
ตรวจรางกายและการแกไขปญหา จากการรักษาที่ผิดพลาด สวนคาใชจายนาจะเบิกในโครงการ 30 บาทได ตอมาภายหลังประชุม กับ
แพทยสภาและผูบริหารระดับสูงของ สธ.ที่ประชุมเห็นวาควรจัดระเบียบคลินิกใหมทั้งหมด นอกจากนี้ นางสุดารัตน ยังไดสั่งปลัด สธ.ใหสั่ง
การไปยังนพ.สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ในการเรงรัดตรวจสอบสถานพยาบาลที่ไมปฏิบัติตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทั้งจะเรง
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รัดออกกฎกระทรวงใหม กําหนดใหคลินิกเฉพาะทาง ที่จะเปดไดนั้นตองมีแพทยเฉพาะทางเทานั้น (กรุงเทธุรกิจ 12,160245,เดลินิวส
16,170245,สยามรัฐ 150245)

-กรณีสารหนูในยาหอม กรณียาหอมของบริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด ปนเปอนสารหนูเกินมาตรฐาน โดยมีสารหนูปน
เปอน 4 หมื่นสวนในลานสวน รมต.สาธารณสุขไดสั่งใหผูผลิตหยุดผลิตยาดังกลาว และเก็บออกจากทองตลาด ทั้งยังแจงดําเนินคดีกับบริษัท
สามขอหาคือ ผลิตยาปลอม ผลิตยาไมไดมาตรฐาน และไมมีผูควบคุมการผลิต สวนกรณีความลาชาถึง 8 ป หลังตรวจพบจึงเตือนประชาชน
ถึงอันตรายของยาหอมดังกลาว นางสุดารัตนกลาววา ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยจะเรงรัดใหเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. นี้ (ผูจัด
การ 150245) ดานสถาบันแพทยแผนไทย และบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด วิเคราะหผลกระทบการตรวจพบสารหนูครั้งนี้วา จะทําใหผู
บริโภคทั้งไทย และตางประเทศไมไวใจคุณภาพสินคา สมุนไพรไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย เสนอวา รัฐบาลตองเรงสรางระบบตรวจสอบคุณ
ภาพยาสมุนไพร ตั้งแตขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ สวนผสม และการผลิตกอนที่จะวางจําหนาย การเรงใหจดทะเบียนโรงงานที่ผลิตยา
สมุนไพรทั้งหมดเพื่อใหมีการตรวจสอบที่เชมงวด ซึ่งนอกจากจะสรางความมั่นใจใหผูบริโภคในประเทศแลว ยังสรางความมั่นใจใหผูบริโภค
ตางประเทศ อันจะเปนการปูทางสงออกยาสมุนไพรในอนาคตอีกดวย (ผูจัดการ 15,180245 ,กรุงเทพธุรกิจ 160245)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
-UN แฉคายาเสพติดทางเน็ตเฟองหนัก คณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ ของสหประชาชาติ
(INCB) ระบุในรายงานประจําปวาขณะนี้การคายาเสพติดผานทางอินเตอรเน็ตกําลังเฟองฟูโดยใชหองสนทนา( แชทรูม) เปนแหลงติดตอซื้อ
ขาย เลขาธิการINCB ยังชี้วารานขายยาซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยคาขายยาเสพติดผิดกฎหมายและยารักษาโรคจิตผานทางอินเตอรเนต
ดวย สวนประธาน INCB ไดเรียกรองใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ปราบปรามการลักลอบคายาเสพติดทางอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ตามรายงานของ
INCB ยังระบุวาพมาเปนแหลงผลิตฝนรายใหญที่สุดในโลกเนื่องจากฝนราว 50-60% ที่ใชผลิตยาเสพติดทั่วโลกมาจากพมา โดยพื้นที่ที่ปลูก
ฝนมากที่สุดคือบริเวณสามเหลี่ยมทองคําทางภาคตะวันออกของพมาซึ่งติดตอกับลาวและไทย (ไทยรัฐ 280245)

-ยาเสพติดพันธุใหมรายแรงกวายาอี วันที่ 26 ก.พ. 2545 ตํารวจ สน.หวยขวางไดนํากําลังเขาจับกุมนายจิรวัตร นาม
บูรพา พรอมยึดของกลางยากลอมประสาทชนิดเม็ดชื่อ “อีรีมิน ไฟว” จํานวน 290 เม็ดหลังจากสงยาดังกลาวไปตรวจพิสูจนพบวาเปนยา
กลอมประสาทจัดอยูในยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 และนําเขาโดยผิดกฎหมายจากนั้นนําตัวนายจิรวัตรสงพนักงานสอบสวน สน.หวย
ขวางดําเนินคดี พ.ต.ท.สุคนธ ศรีอรุณ สว.สส.สน.หวยขวาง กลาววา ยากลอมประสาทอีรีมิน ไฟว กําลังแพรระบาดในเมืองไทยขณะนี้ โดย
การนําเขามาจากประเทศสิงคโปรและญี่ปุน เรียกกันติดปากในหมูวัยรุนวา “ไฟว ไฟว “ เปนยาเสพติดที่กําลังมาแรงแทนที่ยาอี หรือยาเค
เนื่องจากมีราคาถูกกวา และหาซื้อไดงาย ราคาประมาณ 700 บาท ตอ 1 แผงหรือ 10 เม็ด เปนที่นิยมในหมูวัยรุนนักศึกษานํามาผสมกับ
เบียรดื่ม จะมีฤทธิ์ทําใหมึนเมาและเคลิบเคลิ้มจินตนาการไปไดทุกอยาง และทําอะไรโดยไมรูตัว กินแลวไมงวงนอนเหมือนยานอนหลับ ใน
หมูวัยรุนจะนิยมเสพยเปนกลุมๆ เหมือนจัดปารตี้แลวมั่วเซ็กซและนับเปนภัยอันตรายสําหรับเด็กสาว ที่อาจจะตกเปนเหยื่อถูกมอมเมาโดย
ไมรูตัวจนถึงขั้นโดยขืนใจ ขณะนี้เจาหนาที่ตํารวจกําลังขยายผลเพื่อจับกุมตนตอของยาประเภทนี้อยู (ไทยรัฐ 080245)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค และการพักผอนบันเทิง
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว
-สามเหลี่ยมมรกต : โครงการดึงรายไดทองเที่ยวเขาประเทศไทย ในเดือน ก.พ. 2545 นี้ มีความเคลื่อนไหว
ดานการทองเที่ยวที่นาสนใจเปนอยางมากในเรื่องของโครงการสามเหลี่ยมมรกต (ชองบก) เปนโครงการพัฒนาพื้นที่รอยตอ 3 ประเทศ คือ
ประเทศไทย มีพื้นที่อยูในอําเภอนํ้ายืน จ.อุบลราชธานี ประเทศลาว อยูในแขวงจําปาสัก และประเทศกัมพูชา อยูในจังหวัดพระวิหาร ใหเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหมในอินโดจีน ที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศทั้งสามกันเอง และนักทองเที่ยวตางชาติใหเดินทางมายังพื้นที่ดัง
กลาว และแหลงทองเที่ยวใกลเคียงเพิ่มขึ้น คาดวาจะสงผลใหเกิดรายไดจํานวนมากสะพัดสูธุรกิจการทองเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของไทย ซึ่งปจจุบันยังลาหลังภาคอื่นๆ อยูมากแมโครงการสามเหลี่ยมมรกตเปนเพียงแนวคิดเบื้องตนที่ตองศึกษาความเปนไปไดโครง
การ รวมทั้งผลกระทบดานตาง ๆ ของโครงการตอไปก็ตาม แตโครงการนี้กําลังเปนที่จับตามองจากหลายฝาย หลังจากที่ประชุมครม.เมื่อวัน
ที่ 6 ก.พ. มีมติรับหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตใหเปนแหลงทองเที่ยวตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเสนอ และแตง
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสามเหลี่ยมมรกตเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ของโครงการ เนื่องจาก
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พื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย และจะใชพื้นที่ในอุทยานแหงชาติ พัฒนาโครงการสนามกอลฟ
นานาชาติ 3 ประเทศแหงแรกของโลก เพื่อเปนจุดขายสําคัญของโครงการดึงดูดนักทองเที่ยวที่นิยมเลนกอลฟเดินทางสัมผัส นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมอื่นๆ รองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครอบครัว ไดแก กิจกรรมทองเที่ยวผจญภัย กิจกรรมดานกีฬา ศูนยทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เปนตน
จากการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2545 ของรมต.ดานการทองเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ ที่สามเหลี่ยมมรกต ผลประชุมไม
คืบหนาตามที่ฝายไทยคาดหวัง เพราะทั้งฝายลาวและกัมพูชาตางยอมรับวา ความรวมมือพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง 3 ประเทศเปนเรื่องที่ดี แต
ยังไมสามารถใหคําตอบขณะนี้วา จะรวมโครงการสามเหลี่ยมมรกตที่สรางสนามกอลฟ 3 ประเทศเปนจุดขายหรือไม โดยฝายกัมพูชาตอง
ศึกษาพื้นที่สวนกัมพูชาใหแนชัดวาเปนปาชนิดใด ขณะที่ฝายลาวขอศึกษาดูกอน รวมทั้งยังติดเรื่องเสนทางถนน ที่ตองพัฒนาจากปากเซ
ของลาวมาสามเหลี่ยมมรกต ที่ยาวกวา 200 กิโลเมตร ซึ่งตองใชงบประมาณมาก
อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังไมใชโครงการจําเปนเรงดวน นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดหลายประการ ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะ
บรรลุความสําเร็จโครงการสามเหลี่ยมมรกต โดยเฉพาะงบประมาณจํานวนมากที่รัฐบาลทั้งไทย ลาว และกัมพูชา ตองทุมเทลงไปเคลียรพื้น
ที่ใหปลอดภัยจากกับระเบิด และการพัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐาน ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวดีนักปจจุบัน รวมทั้งผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมจากโครงการสรางสนามกอลฟ ซึ่งตองสูญเสียพื้นที่ปาตนนํ้าอุทยานแหงชาติของไทย และปาที่อุดมสมบูรณของลาวและกัมพูชา ซึ่ง
มีกระแสคัดคานที่รุนแรงจากมวลชนโดยรวม (กรุงเทพธุรกิจ,120245 ,ไทยรัฐ,ผูจัดการ,สยามรัฐ 270245)

2. ความเคลื่อนไหวดานสื่อและการโฆษณา
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสื่อโทรทัศน
ในชวงเดือนก.พ. 2545 นี้ คงไมมีรายการเกมโชวใดที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากเทากับรายการ "กําจัดจุดออน" (The
Weekest Link) ที่เปนรายการประเภท QUIZ SHOW มีตนกําเนิดจากประเทศอังกฤษ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น. ทางสถานี
โทรทัศนสีชอง 3 ซึ่งมีรูปแบบเกมที่แปลกออกไป โดยอาจารยอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ อาจารยภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ
ไดใหขอสังเกต 4 ขอคือ 1. มีเวลาที่เขมงวดมากและลดลงในทุกรอบ ทําใหเกิดความตึงเครียดกับผูที่เขาแขงขัน ซึ่งถือเปนเรื่องในโลกทุนนิยม
อยางแทจริง 2. การแขงขันดานหนึ่งใชทีมเดียวกัน แตตองกําจัดซึ่งกันและกัน สะทอนภาพการแขงขันในโลกทุนนิยมที่ชัดเจน 3. คนที่ถูกคัด
ออกเหมือนกับถูกประจาน ไมมีความรูสึกวาเปนเกมสมมุติ รูสึกตึงเครียดเหมือนผิดจริง ๆ และ 4. ผูดําเนินรายการเครงขรึมจนดุดัน คนแขง
ขันก็เครียดมากขึ้นเพราะถูกกดดัน
อยางไรก็ตาม ปญหาของรายการ "กําจัดจุดออน" จึงนาจะอยูที่มุมมองของคนตอสื่อ มากกวาวาเขาคิดอยางไร และคิดในดาน
ไหน คือถามองวาสื่อมีหนาที่สะทอนความเปนไปที่เกิดขึ้นในสังคมใหคนรับรู ปญหาเรื่อง "กําจัดจุดออน" จะไมเกิดเลย เพราะสื่อซึ่งก็คือ ชอง
3 เปนเพียงผูนําสารที่เกิดขึ้นมาแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจนมาก แลวสารนี้ก็ไมใชเรื่องใหม เนื้อหาประเภทผูชนะไดทุกสิ่ง การเห็นแกตัวหรือ
การวางแผนทํารายคนในสังคมเดียวกันเพื่อใหตนเองไปถึงจุดมุงหมายก็มีอยูมากมาย ซึ่งมันแฝงอยูในรูปแบบละคร ที่ไมไดเสนอออกมาชัด
เจนแบบตรงไปตรงมาเหมือนกับในรายการ "กําจัดจุดออน" ในอีกดานหนึ่ง ถาเรามองสื่อมีหนาที่ใหความบันเทิงสถานเดียว รายการ "กําจัด
จุดออน" ตองมีปญหาอยางแนนอน เพราะรูปแบบการนําเสนอที่สะทอนเรื่องจริงของโลกนั้น มันเครียด ซึ่งที่จริงผูเขาแขงขันทุกคนตองเขาใจ
ในกรอบกติกาการแขงขันแลว และตองรูดวยวาจะตองเผชิญกับอะไรในการแขงขัน แตเมื่อรายการ "กําจัดจุดออน" แพรภาพนั้นปรากฏวา
ประชาชนคนไทยสวนใหญนั้นรับไมได ซึ่งสะทอนใหเห็นคานิยมในสังคมไทยที่ยังมีอยูนั่นก็คือ "คานิยมขี้สงสาร" อันเปนลักษณะเฉพาะของ
คนไทย อนึ่ง รายการ "กําจัดจุดออน" ก็พยายามลดความรุนแรงลงมาบาง แตกระแสของวัฒนธรรมไทยก็ยังโหมกระหนํ่า แทนที่รายการนี้จะ
ยุติอยางที่ผูวิจารณหลายฝายตั้งใจ กลับเกิดอยางยั่งยืน และมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไมตองลงทุนทําสื่อสารการตลาดใด ๆ (มติชน
11,170245,ผูจัดการ18-190245,สยามรัฐ 210245)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานสื่อโฆษณา
บริษัท เอซี นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด รายงานตัวเลขประมาณการใชเม็ดเงินงบประมาณโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ในประเทศไทย
ประจําเดือนม.ค. 2545 ปรากฏวา ตลาดโฆษณาเดือนม.ค. มีทิศทางขยายตัวมีมูลคากวา 4,000 ลานบาท เติบโต 3.26% สําหรับกลุมสินคา
และบริการที่มีการใชงบฯสูงสุดในเดือนม.ค.ที่ผานมาคือ กลุมระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ นําโดย ดีแทค 78,228,000 บาท วันทูคอล
69,913,000 บาท และจีเอสเอ็ม 2 วัตต 50,869,000 บาท ดานวงการสื่อพบวาสื่อกลางแจงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 10.41%
ขณะที่สื่อโทรทัศนเปนสื่อที่มีการเติบโตนอยที่สุดแค 0.68 %
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สําหรับตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อเคลื่อนที่ ซึ่งไดแก รถไฟฟาบีทีเอส รถตุกตุก และบัสบอดี้ ในป 2544 มียอดการใชจายรวม
ทั้งสิ้น 554.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับป 2543 ที่มีการใชงบโฆษณารวม 355.2 ลานบาท มีสวนแบงการตลาดในงบโฆษณามูล
คา 52,998.20 ลานบาท คิดเปน 1% ถือเปนสื่อที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน วิทยุ หรือสื่อหนังสือพิมพ โดยเฉลี่ยมีการ
เติบโตประมาณ 60% ในป 2544 สวนใหญสินคาที่เลือกใชสื่อนี้จะเปนสินคาที่มุงเจาะกลุมเปาหมายคนในกทม. ซึ่งสื่อเคลื่อนที่จะทําหนาที่
ในการตอกยํ้าตราสินคาไดดี รวมทั้งสนับสนุนสื่อหลักใหเกิดผลสูงสุดทางดานโฆษณา ทั้งนี้จากการพัฒนาของสื่อเคลื่อนที่ไมวาจะเปนการ
ใหบริการของผูประกอบการรายใหม การเปดพื้นที่ที่นาสนใจ รวมถึงรูปลักษณที่ดูทันสมัย มีคุณภาพ การเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงกับที่
เจาของสินคาตองการ คาดวาจะทําใหสื่อเคลื่อนที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไมตํ่ากวาเดิมในป 2545 นี้
ทางดาน นายประสงค รุงสมัยทอง ผูจัดการทั่วไป บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ผูบริหารสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร ในเครือ
เมเจอร ซีนีแพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา คาดวาในป 2545 นี้ โฆษณาในโรงภาพยนตรจะขยายตัวจากป 2544 ประมาณ 40%
ตามการขยายตัวอยางมากของอุตสาหกรรมภาพยนตร ซึ่งสงผลใหกลุมเปาหมายสื่อโฆษณาทางโรงภาพยนตรขยายเพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะ
ภาพยนตรไทย (กรุงเทพธุรกิจ 16,20,260245)

3. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
3.1 ความเคลื่อนไหวทางดานศาสนา
-คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาหนุนบวชสามเณรี วันที่ 15 ก.พ. 2545 นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ ส.ว.กทม. แถลงผล
การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา วา คณะกรรมธิการมีมติสนับสนุนใหมีการบวชสามเณรีขึ้นใน
ประเทศไทย แมวาจะมีเสียงวิพากษวิจารณคัดคานจากหลายฝาย แตกรรมาธิการยึดรัฐธรรมนูญที่ใหความเสมอภาคระหวางหญิงกับชาย
และสิทธิในการนับถือศาสนาและลัทธิใดเปนสิทธิเสรีภาพของแตละบุคคล ดังนั้น สตรีจึงควรมีสิทธิในเรื่องพุทธศาสนาเทากับชาย ทั้งนี้กรรม
มาธิการเห็นวาควรมีการแกไขราง พ.ร.บ.คณะสงฆฉบับใหม เพื่อเปดโอกาสใหสตรีดังกลาว
สวนความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.
2545 นางวรางคณา วนวิชาเยนตร อายุ 55 ป ไดเขาพิธีบวชเปนสามเณรี ที่วัดทรงธรรมกัลยาณี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี ภิกษุณี
สัทธา สมุนะ จากศรีลังกา เปนปวัตินี (อุปชฌาย) นับเปนการบวชสามเณรีในประเทศไทยครั้งแรกในรอบหลายสิบป ทามกลางการคัดคาน
ของหลายกลุมทั้งในสวนฆราวาสและสงฆ อนึ่ง กอนหนานี้ นางฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ไดบวชสามเณีรีเชนกัน แตเดินทางไปบวชที่ตาง
ประเทศและกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดทรงธรรมกัลยาณี ในนาม สามเณรีธัมมนันทา ทําใหปจจุบันนี้ประเทศไทยมรสามเณรี 2 รูป ซึ่งกําลัง
กลายเปนขอถกเถียงวาควรจะเปดใหสตรีบวชเปนสามเณรีหรือภิกษุณีไดหรือไม (มติชน120245,เดลินิวส160245,Bangkok Post 110202)

-เสนอรายชื่อ 6 แสนกวารายชื่อ คานพ.ร.บ. สงฆ วันที่ 22 ก.พ. 2545 กลุมศิษยานุศิษยหลวงตามหาบัว ไดเขาชื่อ
กัน 100 คนเพื่อเปนผูริเริ่มถอดถอนนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ ออกจากตําแหนง เนื่องจากเปนประธานในการปรับปรุงแกไขรางพ.
ร.บ.คณะสงฆฉบับใหมและเปนผูเสนอรางฯเขาสูการพิจารณาของครม. โดยจะใชเวลา 180 วันเพื่อลารายชื่อใหครบ 50,000 ชื่อ สําหรับเนื้อ
หานั้นระบุวา ราง พ.ร.บ.ดังกลาวที่สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) เจาอาวาสวัดสระเกศเสนอตอรัฐบาล ไมไดผานการพิจารณาของ
มหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมไมไดมีมติรับรองใหสมเด็จพระพุฒาจารยเปนผูเสนอ ทั้งยังลิดรอนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช จํากัดพระราชอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา บริหารกิจการคณะสงฆของสมเด็จพระสังฆราช นอก
จากนี้ ยังมีขอบัญญัติขัดตอพระธรรมวินัยและฝาฝนพระพุทธเจตนารมณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และขัดตอกฎหมายรัฐธรรม
นูญมาตรา 2,6,9,11,26,27,38,46,70 และ 76 ดวย
ตอมาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2545 นายทองกอน วงศสมุทร ตัวแทนศูนยตานทานและปราบปรามมหาโจรปลนพระพุทธศาสนา ลูก
ศิษยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมโน ไดนํารายชื่อผูคัดคาน พ.ร.บ.สงฆจํานวน 611,852 รายชื่อ มายื่นตอนายอุทัย พิมพใจชน ประธาน
สภาผูแทนราษฎร ที่รัฐสภา ทั้งนี้ ในรายชื่อประชาชน 6 แสนกวาคนที่ยื่นตอประธานสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ มีลายเซ็นของหลวงตามหาบัว
และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ รวมอยูดวย โดยไดเซ็นไวตั้งแตเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2545 ซึ่งนายทองกอนยืนยันวา เปนลายเซ็นจริงของ
นายกฯ และเปนการเซ็นโดยรับทราบวา รายชื่อดังกลาวนี้เปนเรื่องการคัดคานพ.ร.บ.สงฆ ดานประธานรัฐสภากลาวถึงกรณีดังกลาววา ขณะ
นี้ราง พ.ร.บ.ดังกลาวยังไมถึงสภาผูแทนราษฎร แตถาหากคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ ก็จําเปนตองบรรจุเปนวาระ
ตามขั้นตอน (ผูจัดการ 22, 270245)
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4. ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1 ความเคลื่อนไหวกรณีทุจริตการนําเขานํ้ามันของปตท.
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2545 ฝายปราบปรามกรมศุลการกรไดแจงขอกลาวหาผูบริหารระดับสู.บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และไทย
ออยส 13 คน กวา 10 ขอหาที่ตองสงสัยวาจะรวมกันกระทําความผิดในการสําแดงเท็จปลอมแปลงเอกสารในการนําเขานํ้ามันเบนซินสําเร็จ
รูปจากสิงคโปรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีตามมตรา 100 ของพ.ร.บ.ศุลกากร ซึ่งฝายปราบปรามกรมศุลกากรไดยึดเรือชื่อ “อาเซียน โปรโมเตอร”
(Asean Promoter) สัญชาติสิงคโปรเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2545 พรอมอายัดนํ้ามันสําเร็จรูปเบนซิน 95 จํานวน 250,000 บารเรล หรือประมาณ
41 ลานลิตร จํานวนประมาณ 180 ลานบาท ซึ่งเขาเทียบทาที่ทาเรือเขาบอยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขนถายนํ้ามันที่บรรทุกเขามาเก็บใน
คลังนํ้ามัน หรือคลังสินคาทัณฑบนของบริษัท ปตท. โดยกรมศุลกากรสงสัยวา มีการกระทําผิดกฎหมายดวยการสําแดงเท็จ ในการทําพิธี
ศุลกากรขาเขาและปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังพบหลักฐานที่แสดงวา นํ้ามันดังกลาว เปนสินคาที่แจงวาจะสงออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร แตกลับไปทําการถายสินคากันกลางทะเล แลวยอนกลับเขามาในราชอาณาจักรไทย
อยางไรก็ตาม กรมศุลกากรไดเขาแจงความตอสํานักงานสืบ สวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.)เพื่อดําเนินคดีกับบริษัท ปตท. ซึ่ง
เปนนิติบุคคลแลวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2545 กรณีตองสงสัยวารวมกันกระทําความผิดสําแดงเท็จ และ ปลอมแปลงเอกสารนําเขานํ้ามันเบนซิน
สําเร็จรูปจากสิงคโปร ซึ่งตามกฎหมายนิติบุคคลและผูทําการแทนนิติบุคคล คือ กรรมการผูจัดการ จะเปนผูรับผิดชอบ และถาไดมีการมอบ
อํานาจใหผูใดเปนผูแทนนิติบุคคลก็ตองรวมกันรับผิดดวย
ภายหลังเกิดเรื่องอื้อฉาว นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการผู จัดการใหญ ปตท. ไดออกมาชี้แจงวา ไมไดนําเขานํ้ามันดังกลาวเพื่อขาย
ในประเทศ แตนํ้ามันเปนของบริษัท ทราฟกูรา ซึ่งนํานํ้ามันเขาฝากไว ณ คลังสินคาทัณฑบนของ ปตท. ที่ศรีราชา เพื่อเตรียมรอสงออกอีก
ครั้ง ซึ่งการเปดใหบริการใชคลังนํ้ามันทัณฑบนตามขอกําหนดของกรมศุลกากร เจาของคลังทัณฑบนจะตองรับผิดชอบคาสินไหมทดแทน
และคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการเสียหายหรือสูญหายของนํ้ามันที่ฝากไว แตเนื่องจากบริษัท ทราฟกูรา ไมมีถิ่นฐานในไทย ปตท.จึง
ตองทําสัญญาซื้อเพื่อใหมีสิทธิ์ดูแลนํ้ามัน และขณะเดียวกันไดทําสัญญาขายคืนแกเจาของเดิมดวยปริมาณและคุณภาพเดิม โดยกําหนด
ราคาไวชัดเจนตั้งแตตน เพื่อใหมีสวนตางสอดคลองกับคาบริการเชาถังที่เปนการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดโลก โดยปตท.ไมมีการชําระเงิน
ใดๆ ตามสัญญานี้ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ปตท.เพิ่งทําธุรกิจฝากเก็บนํ้ามันและคลังนํ้ามันทัณฑบนเปนครั้งแรก โดยเก็บคาเชาตอเดือนเทากับ 23 เซนต
ตอเดือนตอบารเรล และจะรับฝากเพียง 6 เดือนตามขอกําหนดเทานั้น
ดาน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดสั่งการใหพล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ใหเขา
ไปคลี่คลายปญหาขอกฎหมายระหวางกรมศุลกากรกับปตท ตอมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ. พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ รองผูบัญชาการตํารวจแหง
ชาติ ในฐานะประธานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสําแดงนําเขานํ้ามันเท็จของบริษัท ปตท. และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเรื่อง
นี้ ไดเขารายงานขอเท็จจริงเบื้องตนตอ พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จากนั้น พล.ต.อ.สันต เปดเผยวา ขณะนี้การ
ตรวจสอบยังไมไดขอสรุป แตผลการสืบสวนสอบสวนไดสอบปากคําพยานจาก 3 หนวยงาน คือ ทั้งไทยออยล กรมศุลกากร และบริษัท ปตท.
ไปแลวจํานวนหนึ่ง ซึ่งเคาโครงของการสืบสวนสอบสวนถือวามากกวารอยละ 50 แลวและไดขอมูลมากพอสมควร ทั้งนี้ตองรอผลการตรวจ
นํ้ามันจากหนวยงานที่เกี่ยวของนําตัวอยางจากเรืออาเซียนโปรเมอรเตอรทั้ง 26 ถังไปตรวจสอบ เพื่อนํามาประกอบสํานวนสอบสวน ซึ่งผล
การตรวจสอบในเบื้องตนจะรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบวันที่ 28 ก.พ.นี้ ซึ่งอยูภายในกรอบระยะเวลาที่ทางนายกฯไดใหเวลาสรุปผลใน
เบื้องตนไว 2 สัปดาห
วันที่ 25 ก.พ. กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) ไดรับรายงานจากกรมทะเบียนการคา ก.พาณิชย เกี่ยวกับผลการตรวจ
สอบคุณภาพนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่ว (95) ที่เก็บตัวอยางจากเรือ อาเซียน โปรโมเตอร วา ตัวอยางนํ้ามันที่นําไปตรวจสอบไมไดมาตรฐาน
ตามขอกําหนดของก.พาณิชยจริง และไมไดมาตรฐานทั้ง 26 ถัง โดยนํ้ามันจากเรืออาเซียน โปรโมเตอรตํ่ากวามาตรฐาน (ออฟ-สเปก) ทั้ง
หมด และยังยืนยันวานํ้ามันดังกลาว ไมไดมาจากโรงกลั่นของไทยออยลนั้น คัดคานกันกับการที่กรมศุลกากรไดชักตัวอยางนํ้ามันจากเรือ
อาเซียน โปรโมเตอร ขึ้นมาแลว 2 ครั้ง โดยไดสงตัวอยางนํ้ามันไปใหบริษัทเชลลแหงประเทศไทย จํากัด ตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันในฐานะ
บริษัทที่เปนกลาง และเปนที่รูกันดีในวงการนํ้ามันวา การตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันของเชลลไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่ง
เชลลระบุวานํ้ามันจากเรืออาเซียน โปรโมเตอร มาจากโรงกลั่นไทยออลยอยางแนนอน
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญที่ตองนํามาตรวจสอบประกอบกันอีกคือปูมเรือ โดยกรมศุลกากรยังปกใจเชื่อวานํ้ามันจากเรืออาเซียน
โปรโมเตอร มาจากโรงกลั่นไทยออยล ที่สําคัญทางกรมศุลกากรแจงวาทางเรือและบริษัททราฟกูรายังไมยอมสง shore tank report มาให
ตรวจสอบ เพราะจะเปนตัวระบุรายละเอียดคุณภาพและปริมาณของนํ้ามันตั้งแตกอนและหลังสูบขึ้น-ลงถัง เชน นําขึ้นมาจากถังไหน ใน
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เวลาเทาใด แสดงใหเห็นชัดเจนวามีความพยายามปกปดความจริงอยู นอกจากนี้ การตรวจสอบคาวิเคราะหนํ้ามันเปนสิ่งจําเปน เพราะตอง
ดูวาการนําเขานํ้ามันของ ปตท.เปนไปตามที่สําแดงหรือไม เพราะประเด็นที่กรมศุลกากรแจงมาคือ สําแดงเท็จ และปตท. มีนํ้ามันไวในครอบ
ครองไมชอบดวยกฎหมาย ก็ตองดูวานํ้ามันในคลังเปนนํ้ามันตรงกับของไทยออยลหรือไม และตองยึดหลักตามที่กรมศุลกากรฟองดวย ทั้งนี้
ทําใหตองจับตาดูวา พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศรอง ผบ.ตร.ปป. 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีนํ้ามัน จะรายงาน
ผลการสอบสวนตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตามที่กําหนดใหรายงานภายในวันที่ 28 ก.พ. นี้อยางไร (ไทยรัฐ,มติชน,ไทย
โพสต,ผูจัดการ,กรุงเทพธุรกิจ,คม ชัด ลึก,เดลินิวส17-22,270245)

5. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
4.1 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
-สหรัฐประกาศไมควํ่าบาตรอัฟกานิสถานและเฮติ ถึงแมวาทั้ง 2 ประเทศปราบยาเสพติดลมเหลว
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2545 สํานักขาวเอเอฟพีรายงานวา ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช ผูนําสหรัฐ ประกาศไมควํ่าบาตรประเทศอัฟกานิ
สถานและเฮติ ถึงแมวาทั้ง 2 ประเทศยังลมเหลวในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้เห็นวาอัฟกานิสถานไดประกาศมาตรการกําจัดยาเสพติด
ดวยการหามปลูกฝนและปลูกหรือผลิตยาเสพติดชนิดอื่นๆ และสหรัฐเห็นวารัฐบาลอัฟกานิสถานที่ถูกจัดตั้งหลังลมสลายของตอลีบานเปน
รัฐบาลชั่วคราวที่ยังไมสามารถทําอะไรไดมากนัก และสหรัฐจําเปนตองใหความชวเหลือในการบูรณะอัฟกานิสถานหลังจากตกอยูในภาวะ
สงคราม สําหรับประเทศเฮติและประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน ซึ่งเปนประเทศยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเปนประเทศที่ควรไดรับ
การชวยเหลือจากสหรัฐ หากสหรัฐไมใหความรวมมือเฮติจะไดรับผลกระทบทางดานการศึกษา สาธารณสุข การรักษาสิ่งแวดลอม และจะทํา
ใหมีการเขาเมืองอยางผิดกฎหมายในสหรัฐ
สวนพมานั้นถือวาเปนประเทศเดียวที่สหรัฐยังควํ่าบาตร เนื่องจากพมาไมใหความรวมมือเทาที่ควรในการปราบปรามยาเสพติด
และยังเปนประเทศผูผลิตยาเสพติดรายใหญ รวมทั้งฝนและยาบา นอกจากนี้ ยังไมทําตามคําเรียกรองของสหรัฐ ซึ่งพมาจะไมไดรับความ
ชวยเหลือจากสหรัฐ และสหรัฐจะขัดขวางความชวยเหลือจากองคกรอื่น ๆ รวมทั้งองคกรการเงินระหวางประเทศ
สําหรับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ คือ ประเทศบาฮามาส โบลิเวีย บราซิล โคลัมเบีย โดมินิกัน เอกวาดอร กัวเตมาลา
อินเดีย จาเมกา ลาว เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ปานามา เปรู เวเนซุเอลา และเวียดนาม ยังติดอยูในบัญชีผูผลิตและเสนทางขนสงยา
เสพติด แตเปนประเทศที่ใหความรวมมือกับสหรัฐในการปราบปรามยาเสพติด (มติชน 270245)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม

ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ จบปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักคิด
นักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และเคยดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ บริษัทสํานักพิมพสวัสดี และตําแหนงรองกรรมการผูจัดการอาวุโสดานตําราเรียน บริษัทสํานักพิมพตนออแกรมมี่
จํากัด เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนายมารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปน
ไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธานฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันยังดํารงตําแหนงเปนประธาน
มูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา

2. นางวิสมัย อาภาภิรม

ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการฯ จบปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป โดยทํางานประจํากองบรรณาธิการนิตยสารและหนังสือพิมพรายวันหลายฉบับ
กอนที่จะมาทํางานเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ นอก
จากนั้นยังเคยเปนบรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิ
โลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนบรรณาธิการและนักแปลอิสระ

3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวยศิลป อาจารย
ประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และเคยดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และ บริษัทตน
ออ-แกรมมี่ จํากัด

4. นางสุภกานต รัตนาพันธุ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยทํางานเปนนักเขียน
ตําราวิชาการใหกับบริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด และบริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด เปนประจํากองบรรณาธิการ
วารสารชัยพฤกษวิทยาศาสตร ผูชวยบรรณาธิการโครงการสิ่งพิมพ มูลนิธิโลกสีเขียวฯ นักวิชาการสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และเคย
อยูในตําแหนงผูชวยประสานงานรองกรรมการผูจัดการ บริษัทตนออ-แกรมมี่ จํากัด

5. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปนอาจารย
ประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมาเปนอาจารย
พิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน

6. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม นักเขียนรับเชิญจบปริญญาตรีสาขา Finance: Investment & Banking; California State University,
Fullerton, U.S.A และปริญญาโทสาขา Finance & Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(Sasin) เคยทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และตําแหนง Trader, Global
Market Div., ที่ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ ปจจุบันทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ประจําแผนกวาณิชยธนกิจ บล.ไทย
พาณิชย

7. Mr. Samuel Srethapakdi, นักแปล จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร จาก Brown University, U.S.A เคยทํางาน
ตําแหนง Senior Consultant ในบริษัทที่ปรึกษามีชื่อ ปจจุบันดําตําแหนง Assistant Manager ธนาคาร Rabo Bank ประเทศไทย

8. นางสาวโนรี ในชัยภูมิ ตําแหนงเลขานุการและผูชวยนักวิจัยประจําโครงการฯ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารงานทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยทํางานตําแหนงผูชวยเลขานุการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานตํารา
เรียน บริษัทตนออ แกรมมี่ รับผิดชอบจัดพิมพจัดเก็บเอกสารตําราเรียน และชวยงานบรรณาธิการกิจ ฯลฯ และตําแหนงเจาหนาที่
การเงินสินเชื่อ บริษัทแสงปญญาเลิศ จํากัด ทํางานทางดานการบัญชีและติดตอประสานหนวยงานราชการและเอกชน มีความ
ชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Word และ Excel เปนอยางดี

