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คําชี้แจง
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ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนมกราคม 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีน่ าเสนอทุ
ํ
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http:/www.trf.or.th/ttmp/index.htm
คณะผูด าเนิ
ํ นงานหวังวา ทานจะไดประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มกราคม 2544
………………………………..

หลังเลือกตั้งทั่วไป: การกอรูปของการเมืองใหม
เหตุการณสําคัญภายในประเทศเดือน ม.ค. 2544 มีอยู 2 เรื่องดวยกันไดแก สถานการณหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ 6 ม.ค.และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากผลกระทบการหดตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐ
หลังการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 มกราคม ไดสงสัญญาณการกอรูปของการเมืองใหมใน 2 ดานคือประชาชนเสียง
ขางมากตองการการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ตองการความมั่นคงแนนอนทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองที่สําคัญไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารและการนําแบบตั้งรับและดําเนินไปตามกฎเกณฑ สูการบริหาร
และการนําเชิงรุกและยืดหยุน หรือจากการรับรูและแกปญหาโดยการฟงคํารายงานและการสั่งการเปนลําดับขั้น สูการ
รับรูปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยการศึกษาจากผูเกี่ยวของทั้งหลาย และการสั่งการตามสถานการณที่ปรับเปลี่ยนไป 2)
การเปลี่ยนแปลงจากที่ใหความสําคัญแกการสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือสําหรับนักลงทุนภายนอก มาสูการให
ความสําคัญแกการสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือ ในกลุมธุรกิจและผูประกอบการภายในมากขึ้น (แตก็ไมไดปฏิเสธ
ความสําคัญของการลงทุนจากภายนอก) 3) การเปลี่ยนจากการใหความสําคัญแกภาคเศรษฐกิจใหญ ไดแกสถาบันการ
เงิน มาใหความสําคัญแกภาคการผลิตที่แทจริง โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางและกลุมเกษตรกร
มากขึ้น (โดยไมไดปฏิเสธความสําคัญของสถาบันการเงินเชนเดียวกัน)
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการดวยกัน
ดานหนึ่งเกิดจากการสะสมบทเรียนและกําลังมายาวนานของการเมืองภาคประชาชน พรอมกับการออนกําลังลงของ
ระบบราชการและสถาบันการเงินเนื่องจากวิกฤติ อีกดานหนึ่งเกิดจากการออนตัวของกระแสโลกาภิวัตนที่ขับเคลื่อนโดย
บรรษัทขามชาติ เนื่องจากถูกตอตานคัดคานมากทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่งกอรูป ยังออนแอ ภายในเองก็มีจุดออน ไดแกขอสงสัยเกี่ยวกับการขัดกัน
ทางผลประโยชนสวนตัวกับสวนรวม ที่สําคัญคือกลุมทุนโลกที่ตองการใหประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเปดประตูเพื่อให
เงินทุนไหลผานไปทั่วโลกอยางเสรีคงจะดําเนินการแทรกแซงดวยวิธีการตางๆ ตั้งแตการใชสื่อของตนวิจารณ ไปจนถึง
การขูกรรโชก ซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏทั่วไป
ในดานความมั่นคง ประชามติไดแสดงใหเห็นชัดวาตองการพรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากที่เด็ดขาดหรือคอน
ขางเด็ดขาด เพื่อใหเกิดความมั่นคง ลดทอนการแยงตําแหนงการเมืองตามระบบโควตา การบริหารงานแบบตางคนตาง
ทํา พรรคใครพรรคมัน การที่พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะรวมกันเองหรือไปรวมกับพรรคใหญมีความเปนไปไดสูง
อยางไรก็ตาม การที่ประเทศกําลังพัฒนาหนึ่งจะมีความมั่นคงทางการเมืองได โดยไมไดรับการสนับสนุนจากประเทศ
มหาอํานาจตะวันตกนั้น เปนปรากฏการณที่คอนขางหายาก ดานหนึ่งเกิดจากความออนแอของประเทศกําลังพัฒนา
เหลานั้นเอง อีกดานหนึ่งเกิดจากการแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจที่ตองการตลาด วัตถุดิบธรรมชาติเชนนํ้ามัน และ
สถานที่ทางยุทธศาสตร ซึ่งจําตองมีการจัดระเบียบสังคมโลกเพื่อรักษาความหลากหลาย สันติภาพและความเสมอภาค
ระหวางประเทศขึ้น
การกอรูปทางการเมืองใหมทั้งสองดานนี้ แมวายังออนแอ แตก็สงผลสะเทือนอยางลึกซึ้งแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปนพรรคและนักการเมือง ระบบราชการ องคกรธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน องคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน
ตองปรับตัวเองตามกระแสนี้ โดยที่ทุกฝายจะหันมาใหความสําคัญแกกิจการภายใน ความเขมแข็งของชุมชนและประชา
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ชนรากหญามากขึ้น ซึ่งก็คือเขาใจขาวสารขอเท็จจริงทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง รวมทั้งการจัดความสัมพันธระหวางภาย
ในกับภายนอกอยางเหมาะสม
การกอรูปของการเมืองใหมมีอุปสรรคภายในใหญๆ ที่สําคัญไดแก การมีความริษยาและหวาดระแวงกันคอน
ขางสูงในสังคม โดยเฉพาะในหมูชนชั้นนํา ซึ่งเดินแผนการเมืองเพื่อหักโคนทําลายกันเปนสําคัญ ทําใหการเมืองไทยตก
อยูในภาวะไมมั่นคงแนนอนมายาวนาน ดังเชน ในกรณีรัฐประหาร การสาดโคลนใหรายปายสีกัน การถือศักดิ์ศรีตนขม
ศักดิ์ศรีผูอื่น การไมรูแพรูชนะเปนตน ความหวาดระแวงนี้ยังเกิดขึ้นระหวางชนชั้นนํากับราษฎร นั่นคือราษฎรมีแนวโนมที่
จะเห็นวาชนชั้นนํากระทําเพื่อผลประโยชนตนมากกวาเพื่อสวนรวม ขณะที่ชนชั้นนํามักเห็นวาการเคลื่อนไหวทวงสิทธิ
ของราษฎรมีเบื้องหลัง
ปรากฏการณดังกลาว เกิดจากหลายเหตุปจจัยตั้งแตการรวมศูนยอํานาจในศูนยกลางมากเกินไป การแทรก
แซงจากมหาอํานาจ ไปจนถึงการขาดนโยบายที่เอื้อตอประชาชนรากหญาอยางแทจริง การจะชวยเสริมความเขมแข็งแก
การเมืองใหมอาจกระทําไดโดยการเปดใจกวางและอดทนตอสิ่งที่ขัดตา เพราะวาในกระบวนวิวัฒนาการที่ยังไมเสร็จ
ยอมไมเกิดภาพที่สมบูรณ ดังนั้นจึงควรตองเปดการเจรจาความเปนปรปกษกันครั้งใหญในที่ประชุม เชนสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดระบบควบคุมตรวจสอบที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความโปรงใส ตรวจสอบได
ในทุกระดับของการบริหาร การเปดเผยขอมูลขาวสาร ลดขนาดของความลับทางราชการหรือองคกรธุรกิจขนาดใหญลง
อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งเกิดจากการมองแงรายซึ่งมักมาจากความไมมั่นใจตนเองและความระแวงผู
อื่น การขาดความอดทนตอสิ่งที่ขัดใจ จึงเหมาเอาความชุลมุนวุนวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผานวาเปนปญหา
ทั้งที่ความชุลมุนวุนวายเหลานี้หลายเรื่องเปนสิ่งที่จําเปนจะตองเกิดขึ้นในการสรางการเมืองใหม เชนความชุลมุนวุนวาย
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เพื่อการกําหนดกฎระเบียบใหมที่ดีขึ้น ดวยความหวังดานดีวาการเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป
จะมีความชุลมุนวุนวายลดลงเปนลําดับ จนกระทั่งอยูในเกณฑที่ควบคุมได แนนอนวาความชุลมุนวุนวายที่ไมจําเปน
เชนเกิดจากการสมคบคิด นี่ยอมเปนปญหา
จากสถานการณขางตนไดเนนใหเห็นความจําเปนที่ตองลดทอนความเปนปรปกษและการประทุษ
รายกันเองภายในชาติ เพื่อที่ความมั่นคงอยูรอดของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ในดานการชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้น ไดยอมรับกันเปนทางการเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐชัด
เจนขึ้น โดยเฉพาะดานการผลิตนั้นบางคนเห็นวาไดถึงภาวะถดถอยแลว การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหภาวะการ
ผลิตลนเกินอยูแลวในประเทศเลวรายลงอีก ราคาสินคารวมทั้งสินคาโภคภัณฑเชนสินคาทางการเกษตรทรุดตํ่าลง ขณะ
ที่สินคาโภคภัณฑบางตัวไดแกนํ้ามันอาจไมลดราคาลงมากเนื่องจากอํานาจตอรองของกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามันคอน
ขางสูง สภาพเชนนี้ทําใหชีวิตเกษตรกรจํานวนมากตองยากลําบากขึ้น ควรระวังการลุกขึ้นประทวงครั้งใหญของเกษตรกร
อนึ่ง นโยบายชวงหาเสียงซึ่งกลาวเปนจุดๆ เชนพักหนี้เกษตรกร 3 ป จัดตั้งกองทุนหมูบานๆ ละ 1 ลานบาท
และจาย 30 บาทรักษาทุกโรค ควรจะไดนํามาเชื่อมตอกันกับนโยบายและมาตรการอื่น เชน การปฏิรูปที่ดิน มาตรการ
ดานภาษี เพื่อใหกลายเปนกําหนดการใหประชาชนรากหญามีสวนรวมและเกิดผลระยะยาวในการแกไขปญหาความ
ยากจน การสรางชุมชนใหเขมแข็ง และการสรางสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งมีขาววาเฉพาะดานกฎหมายก็อาจตองแกหรือตรา
กฎหมายใหมกวา 200 ฉบับ นี่เปนตัวอยางของการแปรวิกฤติเปนโอกาส เพราะวาเมื่อแกปญหาดังกลาวไดแลว ก็จะเปน
พื้นฐานใหประเทศมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นตามไปดวย
และหากไมแกปญหาเหลานี้
สังคมไทยก็ยากที่จะมั่นคง เพราะในสังคมที่คนราวรอยละ 60 มีสวนในความมั่งคั่งเพียงราวรอยละ 10 เทานั้นไมอาจมี
ความเจริญและมั่นคงได ไมวาจะมีผูนําที่มีความสามารถหรือบารมีสูงเพียงใด
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ในดานตางประเทศ จับตาดูการประชุมที่เผชิญหนากัน 2 แหง แหงแรกเปนการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum) ที่เมืองตากอากาศดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนการประชุมของผูบริหารกลุมบรรษัท
ขามชาติ ผูนําประเทศมหาอํานาจ กลาวไดวาเปนการประชุมของสภาคนรวยเพื่อผลักดันกระบวนโลกาภิวัตน โดยมีแกน
เรื่องของการประชุมวา “การเติบโตที่ยั่งยืนและการเชื่อมรอยราว” (Sustaining Growth and Bridging the Divides)
การประชุมอีกแหงหนึ่งเปนของสภาสังคมโลก (World Social Forum) ที่เมืองโปรตู อเลกระ ประเทศบราซิล เพื่อตอตาน
กระบวนโลกาภิวัตน มีแกนเรื่องการประชุมครั้งนี้วา “โลกแบบอื่นเปนไปได” (Another World is Possible) อนึ่งในการ
ประชุมนี้ไดยอมรับการตอสูของสมัชชาคนจนในประเทศไทยวาเปนแบบอยางของการตอสูเพื่อสิทธิในที่ดินทํากิน
การตอสูระหวางโลกาภิวัตนและโลกแบบอื่นคงจะดําเนินไปอยางเขมขนและยืดเยื้อ และเมื่อเห็นสภาพการ
ประชุมของสภาเศรษฐกิจโลกในเมืองดาวอสซึ่งดําเนินอยูเบื้องหลังแผงเหล็กและรั้วลวดหนาม ภายใตการตรวจตราเวร
ยามเขมงวดแลวทําใหเกิดคําถามวาจะสามารถเชื่อมรอยราวกันไดอยางไร
สถานการณของโลกจึงไมตางกับสถานการณในประเทศไทยที่ตองลดความเปนปรปกษระหวางกัน
เปดใจ
กวางเจรจาลดความเปนปรปกษกันดวยความอดทน

6

ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มกราคม 2544
-----------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 ปลัด ก.คลังจี้สรรพสามิตรื้อฐานภาษี ณ โรงงานใหมทุกหมวด อุดรูรั่วทุกทางเสริมสภาพคลองฐานะการคลัง
นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัด ก.คลัง เปดเผยวา ก.คลังมีความเปนหวงในเรื่องการจัดเก็บรายไดในปงบประมาณ 2544 เนื่อง
จากทั้ง 3 กรมจัดเก็บรายไดไดตํ่ากวาประมาณการ โดยในไตรมาสแรกของปงบประมาณเก็บได 166,472 ลานบาท จากเปาหมาย 172,170
ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาประมาณการ 5,698 ลานบาท หรือ 3.3% โดยทั้ง 3 กรมเก็บตํ่ากวาเปา คือกรมศุลกากร 13.7% กรมสรรพสามิต 13.1%
กรมสรรพากร 4.5% กลาวคือ กรมสรรพสามิตเก็บภาษีสุราไดเพียง 2,984 ลานบาท จากที่ประมาณการไว 4,391 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณ
การ 1,407 ลานบาท หรือ 32% รองลงมาไดแก ภาษีนํ้ามันประมาณการไว 17,274 ลานบาท เก็บไดจริง 14,912 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณ
การ 2,362 ลานบาท ลดลง 13.7% สวนกรมสรรพากร การจัดเก็บรายไดขณะนี้ยังไมคอยมีปญหามากนัก ตัวภาษีหลักๆ ยังเก็บไดสูงกวา
ประมาณการ อาทิ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจัดเก็บได 22,720 ลานบาท สูงกวาประมาณการ 12% ภาษีเงินไดนิติบุคคล เก็บได 20,196
ลานบาท สูงกวาประมาณการ 8.6% ภาษีมูลคาเพิ่มเก็บได 53,682 ลานบาท สูงกวาประ มาณ 1.3% สวนที่เหลือจัดเก็บไดตํ่ากวาประมาณ
การเล็กนอย
อนึ่ง นายสมใจนึกกลาวดวยวา เนื่องจากรัฐบาลชุดใหมมีความจําเปนจะตองใชเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงทําให ก.คลังจําเปนที่
จะตองดูแลการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามที่คาดการณไว โดยเฉพาะกรมสรรพากรจะตองเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อุดรูรั่วตางๆ
และสํารวจเพื่อขยายฐานภาษีใหมๆ เพิ่มเติม สวนกรมสรรพสามิตไดสั่งการใหศึกษาถึงการปรับปรุงราคาหนาโรงงาน ที่ใชเปนฐานในการ
คํานวณอัตราภาษีใหมีมาตรฐานและทันสมัยในทุกหมวดสินคา สวนกรมศุลกากรมีพันธะที่จะตองลดภาษีตามกรอบขององคการการคาโลก
และการคาเสรีอาเซียน ซึ่งไมสามารถที่จะเพิ่มอัตราได แตจะตองเนนในเรื่องการปราบปราม ลดปญหาอุปสรรค และปรับปรุงคุณภาพบริการ
ใหดีขึ้น (ประชาขาติธุรกิจ 250144)
1.1.2 ดัชนีความเชื่อมั่นยังแยลง การชําระหนี้คงทําไดไมมากเทาปกอน
รายงานขาวจาก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แจงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤศจิกายน 2543 วาอยูในระดับ 48.3
ยังอยูในเกณฑที่ตํ่ากวา 50 นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2543 เปนตนมา "ถือวาความเชื่อมั่นแยลง" คาของดัชนีโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตามองค
ประกอบสวนใหญของดัชนีที่ดีขึ้น แตตนทุนการประกอบการและอํานาจซื้อของประชาชนยังอยูในเกณฑที่ตํ่ากวา 50 รวมทั้งการจางงานและ
การสงออกก็ลดลง
ทั้งนี้โดยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ประกอบดวย 1. ผลประกอบการอยูที่ 51.7 เทียบกับเดือนกอนอยูที่ 49.2 2. อํานาจซื้อของ
ประชาชน อยูที่ 46.4 เทียบกับเดือนกอนอยูที่ 43.8 3. การลงทุนอยูที่ 51.3 เทียบกับเดือนกอน อยูที่ 50.8 4. การจางงาน อยูที่ 50.1 เทียบ
กับ เดือนกอนอยูที่ 50.5 5. ตนทุนการประกอบการ (ผกผัน) อยูที่ 40.9 เทียบกับเดือนกอนอยูที่ 37.9 และ 6 . การสงออก อยูที่ 50.3 เทียบ
กับ เดือนกอนอยูที่ 51.2 หนี้ตางประเทศเดือน ต.ค. ลดตอเนื่อง
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูวาการธปท. สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ ในฐานะโฆษกธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
เปดเผยวาภาพรวมหนี้ตางประเทศในป 2544 ลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งในแงของโครงสรางหนี้ระยะสั้นและยาว ซึ่งหากรัฐบาลยังสามารถ
รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดใหเกินดุลตอไปไดอีกในปนี้ก็จะทําใหมีการชําระหนี้ตอเนื่อง แตจํานวนคงไมมากเทากับปกอน
โดยหนี้ตางประเทศรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2543 อยูในระดับ 82,639 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงประมาณ 1.1 พันลานดอลลาร
สหรัฐ จากเดือนกันยายน 2543 ที่มีหนี้อยูในระดับ 83,725 ลานดอลลารสหรัฐ เปนการลดลงตามการชําระคืนหนี้ของภาคเอกชน และการ
ออนตัวของคาเงินเยน ทั้งนี้หากเทียบยอดคงคางหนี้ตางประเทศกับเดือนธ.ค. 2542 ที่มียอดหนี้ในระดับ 95,648 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลง
1.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ
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โดยหนี้ภาคเอกชนลดลงจากการชําระคืนหนี้ที่ยังอยูในระดับสูง หนี้ภาคเอกชนอยูในระดับ 47,839 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจาก
เดือนกอน (กันยายน) ที่อยูในระดับ 48,630 ลานดอลลารสหรัฐ ประมาณ 800 ลานดอลลารสหรัฐ เปนหนี้ภาคธนาคาร จํานวน 13,108
ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากเดือนกันยายน ที่อยูในระดับ 13,712 ลานดอลลารสหรัฐ ประมาณ 600 ลานดอลลารสหรัฐ เปนการลดลงตาม
การชําระคืนหนี้ที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเปนการคืนเงินกูระยะสั้นของธนาคารพาณิชย สวนการชําระคืนหนี้ของกิจการวิเทศธนกิจ (บีไอบีเอฟ)
ชะลอลง
สําหรับหนี้ภาคธุรกิจที่ไมใชธนาคาร ในเดือนตุลาคม 2543 ยังคงลดลงอยางตอเนื่องอีก 200 ลานดอลลารสหรัฐ ในเดือนตุลาคม
ที่มีจํานวน 34,731 ลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับเดือนกันยายน 34,918 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนการลดลงของหนี้ที่ครบกําหนด
หนี้ภาคทางการ เดือนตุลาคม มีจํานวน 34,800 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลง 300 ลานดอลลารสหรัฐ เปนหนี้ของ ธปท. (ระยะยาว)
จํานวน 12,332 ลานดอลลารสหรัฐลดลงเกือบ 100 ลานดอลลารสหรัฐ ตามผลของคาเงิน สวนหนี้ภาครัฐมีจํานวน 22,468 ลานดอลลาร
สหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนที่อยูในระดับ 22,684 ลานดอลลารสหรัฐประมาณ 200 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากมีการชําระคืนหนี้สูงกวาการ
เบิกจาย ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้มีการชําระคืนเงินกูกอนครบกําหนดของรัฐวิสาหกิจประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางหนี้ตางประเทศดีขึ้น โดยสัดสวนหนี้ระยะยาวตอระยะสั้นเปน 82:18 และสัดสวนหนี้ภาคเอกชนตอภาคทางการเปน
58:42 เทียบกับสิ้นปกอนที่มีสัดสวน 79:21 และสัดสวน 62:38 ตามลําดับ
สําหรับเครื่องชี้ภาระหนี้ตางประเทศนั้น มี 4 ประการ ไดแกสัดสวนหนี้ตอรายไดประชาชาติ (GDP) เดือนก.ย. 2543 อยูในระดับ
67.1% ลดลงจากเดือน ธ.ค. 2542 ที่อยูในระดับ 76.9% เทียบกับมาตรฐานสากลที่มีสัดสวนอยูในระหวาง 48-80% สัดสวนหนี้ตอการสง
ออก เดือน ก.ย. 2543 อยูในระดับ 103.4% ลดลงจาก เดือน ธ.ค.ที่อยูระดับ 131.2% เทียบกับมาตรฐานสากล ที่จะมีระดับอยูระหวาง 132220% สัดสวนหนี้ตอรายไดเดือน ก.ย. อยูในระดับ 15.1% ลดลงเมื่อเทียบเดือน ธ.ค. 2542 ที่อยูในระดับ 19.4% และสัดสวนทุนสํารองตอ
หนี้สินในเดือน ก.ย. 2543 เพิ่มขึ้นอยูในระดับ 212.3% จากสิ้นเดือน ธ.ค. 2542 อยูในระดับ 174.3% (ผูจัดการ 040144)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานนโยบายการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
1.2.1 สี่กระทรวงเศรษฐกิจ เคลื่อนไหวประสานการจัดทําโครงการตางๆ เพื่อผลักดันไทยใหเปนผูนําดานการคาและ
การลงทุนในภูมิภาค
จากการเปดเผยของนางบุญทิพา สิมะสกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย เกี่ยวกับความคืบหนาในการหารือรวมกันระหวาง
เจาหนาที่ระดับอธิบดีของกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวง ประกอบดวย ก.คลัง ก.อุตสาหกรรม ก.พาณิชย และ ก.เกษตรฯ เพื่อผลักดันให
ไทยเปนศูนยกลางการคาการลงทุนในภูมิภาคเอเชียวา ในเบื้องตนไดมีมติวาการทํางานของกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวงจะเนนใน 5 เรื่อง
กอน คือ 1. โครงการจัดทําศูนยกลางการประชุมนานาชาติ 2. การสนับสนุนจัดตั้งบรรษัทการคาระหวางประเทศ (เทรดดิงเฟรม) 3. การผลัก
ดันใหไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณี 4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ 5. การสนับสนุนใหมีการลงทุนในตางประเทศ
ทั้งนี้ 3 เรื่องแรกจะอยูในความรับผิดชอบของก.คลัง สวนอีก 2 เรื่องหลังอยูในความรับผิดชอบของก.พาณิชย ซึ่งงานทั้งหมดจะมี
ศูนยกลางการทํางานอยูที่ก.พาณิชย โดยกรมสงเสริมการสงออกเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในสวนของการสนับสนุนใหมีการลงทุนในตางประเทศไดมอบหมายให นายวิทูร ตุลยานนท ที่ปรึกษาการพาณิชย เปนประธาน
โดยจะศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและบรรยากาศจูงใจในการลงทุนในตางประเทศ โดยจะเริ่มในระดับภูมิภาคกอน สวนการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน ไดแบงงานใหแก 3 หนวยงาน คือ
ก.อุตสาหกรรมรับผิดชอบอุตสาหกรรมรถยนต และอิเล็กทรอนิกส ก.พาณิชยรับผิดชอบเฟอรนิเจอรและเครื่องหนัง ก.เกษตรฯ รับ
ผิดชอบยางพารา และมันสําปะหลัง
"หนาที่ของกระทรวงพาณิชยคือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธใหเอกชนไดรับทราบวาขณะนี้ หนวย
งานตางๆ กําลังทําอะไรอยูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ไดรับผิดชอบ โดยในการทํางานแตละกลุมจะประกอบดวยตัวแทนจากทุกกระทรวง
(ผูจัดการ 120144)
1.2.2 แบงกชาติเตรียมสะสางหนี้เนาในเอเอ็มซี
ร.ต.ยอดชาย ชูศรี ผูอํานวยการสายปรับปรุงโครงสรางหนี้ (สปน.) ธปท.เปดเผยถึงการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่ถูกโอนไปยัง
เอเอ็มซีในระบบสถาบันการเงินวา ขณะนี้ สปน.กําลังเรงจัดทําฐานขอมูลของลูกหนี้ดังกลาว เพื่อนํากระบวนการปรับโครงสรางหนี้มาใชกับ
ลูกหนี้ที่อยูใน เอเอ็มซี เนื่องจากปที่ผานมาธนาคารพาณิชยหลายแหงไดโอนหนี้เสียไปยังเอเอ็มซีจํานวนมาก แตยังไมไดจัดแยกขอมูลของ
ลูกหนี้แตละประเภทอยางชัดเจน และลูกหนี้ที่โอนไปบางรายยังไมไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งนาจะเกิดจากธนาคารยังไมมีความชัด
เจนวาจะจัดการลูกหนี้ดังกลาวอยางไร ขณะนี้ ธปท.ไดใหเจาหนาที่ติดตามขอขอมูลสถานะลูกหนี้จากทางผูบริหารเอเอ็มซี

8
ร.ต.ยอดชายกลาวตอวา ปญหาที่ยังไมสามารถปรับโครงสรางหนี้ได เกิดจากความหลากหลายของลูกหนี้ ทําใหจัดกลุมลูกหนี้
ยากและแตละกลุมมีสถานะแตกตางกัน การแกไขปญหาของแตละธนาคารก็แตกตางกันขึ้นอยูกับเจตนาของเจาหนี้ ทําใหกรอบการทํางาน
หลากหลาย ดังนั้นควรจัดกลุมลูกหนี้แยกเปนประเภทใหญ 4 ประเภท คือ 1) ลูกหนี้ที่โอนมาเอเอ็มซีเพื่อเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้
เพื่อใหลูกหนี้เดินตอได 2) กลุมที่โอนมาเอเอ็มซีเพื่อเขากระบวนการทางศาลเพื่อแกปญหาความยืดเยื้อ 3) กลุมที่โอนมาเอเอ็มซีเพื่อพัฒนา
สินทรัพยใหมีมูลคาเพิ่ม และ 4) กลุมที่โอนมาเพื่อขายสินทรัพย ซึ่งในเบื้องตนการแยกลูกหนี้สองประเภทแรกจะดําเนินการไดเร็ว หลังจาก
นั้นทาง สปน. สามารถนํากระบวนการปรับโครงสรางหนี้ไปใชในเอเอ็มซี โดยตั้งลูกหนี้กลุมเปาหมายเหมือนที่เคยดําเนินการ
อนึ่ง รายงานกลาววา ขณะนี้ทางฝายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. กําลังรางประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวเลขหนี้ไมกอใหเกิด
รายได (เอ็นพีแอล) และการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) ทั้งระบบ เพื่อจะไดติดตามสถานะและความคืบหนา
การแกปญหาหนี้เสียของเอเอ็มซีไดอยางใกลชิด คาดวาจะเริ่มใหรายงานในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคมนี้
ทั้งนี้ ในปจจุบันมีการตั้งเอเอ็มซีทั้งระบบ 14 แหง บางแหงจัดตั้งแลวแตยังไมไดโอนหนี้เสีย โดยตัวเลขยอดคงคางเอ็นพีแอลที่โอน
ไปเอเอ็มซี ณ สิ้นพฤศจิกายน 2543 รวม 579,282 ลานบาท สวนใหญเปนหนี้เสียของเอเอ็มซีธนาคารรัฐที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเปนเจาของ สวนธนาคารเอกชนยังไมไดดําเนินการโอนหนี้เสียออกมามากนัก ทั้งที่จัดตั้งเอเอ็มซีแลวเพราะติดปญหา
การลงบัญชี (ประชาชาติธุรกิจ 250144)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับทางเศรษฐกิจ
1.3.1 สภาทนายความชี้ประเด็นความไมเสมอภาคของกฎหมายลมละลาย ปดกั้นโอกาสธุรกิจรายเล็กไมมีทางเลือก
ฟน ฟูกิจการ ไมใหอํานาจศาลลมละลายแทรกแซงการจัดการของผูทําแผน แมจะมีปญหาการทุจริต
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อุปนายกสภาทนายความ มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นใน พ.ร.บ. ลมละลาย ที่ตองแกไขเรงดวน เชน ความ
ไมเสมอภาค โดยกฎหมายฉบับนี้ใหสิทธิการเขากระบวนการฟนฟูกิจการไดเพียงบริษัทจํากัดที่มีหนี้สินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไปเทานั้น ขณะที่
นิติบุคคลอื่นๆ เชน หางหุนสวนจํากัด สหกรณ ไมมีสิทธิเขาสูกระบวนการนี้ และการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการยังมีเงื่อนไขวาตองเปนลูก
หนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวเทานั้น นอกจากนั้นอํานาจของฝายเจาหนี้ที่มีมาก อาจจะทําใหฝายลูกหนี้ไมไดรับความเปนธรรม
รายงานขาวกลาววา กอนหนานี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับรางพ.ร.บ.ลมละลายไดถกเถียงกันอยูหลายครั้ง แมแตในขั้นตอนการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ก็มีความขัดแยงกันในหลายประเด็น สุดทายแลวตองแบงเปนสองฝายคือรางรัฐบาลและราง
ของวุฒิสภา ซึ่งตอมารัฐบาลพยายามเจรจาใหสมาชิกวุฒิสภาบางสวน ยอมรับรางรัฐบาลฉบับที่ใชกันอยูในปจจุบัน แตก็ถูกวิพากษวิจารณ
วาเปนกฎหมายขายชาติ เพราะสาระสําคัญของกฎหมายไมไดปกปองธุรกิจของคนไทยที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะ
เจาหนี้ซึ่งสวนใหญเปนสถาบันการเงินตางประเทศ มักจะอาศัยกฎหมายฉบับนี้บังคับลูกหนี้เขาสูกระบวนการลมละลาย เพื่อที่จะยึดทรัพย
ของฝายลูกหนี้ กรณีของบริษัททีพีไอ เปนตัวอยางที่จุดประกายใหมีการทบทวนกฎหมายลมละลายอีกครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไกรสร บารมีอวยชัย ผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลลมละลายกลาง กลาววา พระราชบัญญัติลมละลาย
ปจจุบันนั้นมีชองโหวในบางเรื่อง โดยเฉพาะไมเปดโอกาสใหศาลหรือผูพิพากษามีอํานาจสั่งการแกผูทําแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งหากผูทําแผน
ดําเนินการใดๆ ที่มีเจตนาไมสุจริต ศาลจะไมมีอํานาจเขาไปสั่งการใดๆ แกผูทําแผนไดเลย
ศ.อมร จันทรสมบูรณ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ไดเคยแสดงความเห็นไววากฎหมายลมละลายจะแกอยางไรก็ยังมีความเห็นแตก
แยกกันเสมอ โดยนักกฎหมายบางสวนเห็นควรแบงการลมละลายในกฎหมายลมละลายออกเปน 2 สวน คือ สวนหนึ่งวาดวยการลมละลาย
ของลูกหนี้ ซึ่งเปน "บุคคลธรรมดา" และ อีกสวนหนึ่งวาดวยการลมละลายของลูกหนี้ที่เปน "นิติบุคคล" เพราะมีบทพิสูจนในกรณีของ TPI
และรายอื่นๆ ซึ่งเจาหนี้-ลูกหนี้อาศัยเทคนิค การสูคดีในศาลเพื่อประวิงเวลา ทําใหการบังคับชําระหนี้และการแกไขหนี้ NPL ตองลาชา
ขณะที่บางกลุมเห็นวา การที่ พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับที่ 5) ซึ่งเพิ่งแกไขไปเมื่อเมษายน 2542 บัญญัติใหบุคคลที่เปนคนลมละลาย
พนจากการลมละลายไดภายในสามปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย กอใหเกิดกระแสที่ลูกหนี้จะเบี้ยวหนี้ พรอมกับ
ทําการโอนทรัพยสินของตนไปอยูที่อื่น โดยตนเองยอมลมละลายในชวงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งกฎหมายเชนนี้จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมดีตอ
การประกอบธุรกิจในอนาคต และขอเสนอใหขยายระยะเวลาใหยาวขึ้น (ผูจัดการ 200144)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
2.1.1 เปดแผน 5 ปแบงกกรุงไทยลดขนาดองคกร ปฏิรูประบบการทํางาน/คนใหม รองรับการบริการครบวงจร เผยเปา
สินเชื่อขยายตัวแคปละ 5% สวนหนี้เสีย 86,000 ลานบาทขอสะสาง 2 ป
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หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจรายงานขาวอางแหลงขาวจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วา เมื่อกลางเดือนม.ค.ที่ผานมา
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีนายศิววงศ จังคศิริ เปนประธานกรรมการ ไดพิจารณาเห็นชอบแผนการทําธุรกิจ 5 ป ที่ฝายจัดการธนาคารและ
ผูบริหารสายงานธนาคารเสนอ โดยตามแผนงานแลวธนาคารจะลดขนาดองคกรลงมาใหเหมาะสมกับฐานรายไดและขนาดสินเชื่อที่มีอยู
390,000 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งเปาขยายสินเชื่อไวปละ 5% สวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ที่มีอยูประมาณ 66,46586,000 ลานบาท หรือ 8.6% ของสินเชื่อรวม ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งมีแผน
ที่จะแกปญหาใหหมดไปภายใน 2-3 ป โดยคาดวาเอ็นพีแอลดังกลาวธนาคารจะฟองรองเพื่อบังคับหลักทรัพยและหลักประกันประมาณ
25,000 ลานบาท และคาดวาสามารถที่จะแกไขไดไมนอยกวา 35,000 ลานบาท
แหลงขาวกลาววา ขณะนี้ธนาคารไดมีการปรับระบบการทํางานของสาขาและฝายการตลาดใหมทั้งหมด โดยพนักงานในสาขาจะ
ตองเรียนรูการทํางานที่ครอบคลุมและสามารถขายผลิตภัณฑของธนาคารไดอยางครบวงจร แทนที่จะทําหนาที่รับฝากปลอยสินเชื่อเชนเดิม
ซึ่งรูปแบบใหมนั้นพนักงานตองออกไปหาลูกคา สรางฐานขอมูลของลูกคาวาแตละรายใชบริการทางการเงินอยางไรบาง ยังขาดบริการอะไร
และธนาคารจะสามารถใหบริการเสริมอยางไร สิ่งเหลานี้คือแผนการทําธุรกิจใหมของธนาคารที่จะตองมีการสรางวัฒนธรรมการทํางานกัน
ใหม และบอรดไดติงฝายจัดการวาไมควรเนนการใหพนักงานออกอยางเดียวหรือเปดรับสมัครพนักงานใหม แตตองเปดทางในการพัฒนาให
มีความรูทักษะเพื่อสรางรายไดใหกับธนาคาร
ดานนายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทย กลาววา ทางผูบริหารสายงานไดนําเสนอแผนธุรกิจสําหรับป
2544 และแผนธุรกิจ 5 ป โดยคณะกรรมการธนาคารเห็นวา ตั้งแตปนี้เปนตนไปจะเปนปแหงการสรางวัฒนธรรมธุรกิจและสรางมาตรฐาน
การทํางานใหม โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและการตรวจสอบอยางเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหธนาคารมีขีดความ
สามารถในการแขงขันในธุรกิจธนาคารที่มีความรุนแรงมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ 250144)

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินตลาดทุน
2.2.1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เตรียมเริ่มใชโครงสรางใหมภายใตการหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.)ที่ตองการใหตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทเอกชน (cor-poratisation)
รายงานขาวกลาววา ในวันที่ 8 ม.ค. 2544 นี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จะเริ่มใชโครงสรางใหม มุงเปนเอกชนเต็ม
ตัว และมุงเนนลดขั้นตอนจากระดับลางสูระดับบนใหแคบที่สุด เพื่อใหการดําเนินการตางๆ กระทําไดอยางรวดเร็ว และเนนที่งานดานการ
ตลาด ซึ่งในสวนนี้จะมีนายยุทธ วรฉัตรธาร เปนผูดูแล
รายงานขาวกลาวอีกวา ตลาดหลักทรัพยไดแบงสายงานตามโครงสรางใหม ประกอบดวย 1. ศูนยบริการขอมูลผูลงทุน เพื่อสอบ
ถามขอมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยว
กับการจัดสัมมนาและอบรมตางๆ 3. ฝายกํากับตลาดเพื่อประสานงานดานบริษัทจดทะเบียนประสานงานดานบริษัทสมาชิก 4. ฝายการ
ตลาดผูออกหลักทรัพย เพื่อติดตอดานการนําบริษัทเขาจดทะเบียน 5. ฝายบริการสารสนเทศ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินคาและบริการดานขอ
มูลของตลาดหลักทรัพย 6. ฝายบริการสมาชิก เพื่อสอบถามขอมูลและแจงขอขัดของเกี่ยวกับระบบ ASSET ELCID BRS และระบบขอมูล
ตางๆ ของตลาดหลักทรัพย (สําหรับบริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน และสมาชิกระบบขอมูล) 7. ฝายสารนิเทศ เพื่องานสื่อมวลชน 8. ฝาย
ชําระราคาและรับฝากหลักทรัพย (บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ) เพื่อติดตอดานการโอนหลักทรัพยชําระราคาสงมอบ จํานําและรับฝาก
หลักทรัพย 9.ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย (บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ) เพื่อติดตองานนายทะเบียนหลักทรัพย (ผูจัดการ 080144)
2.2.2 ดัชนีตลาดหลักทรัพยเดือน ม.ค. ขานรับการเลือกตั้ง พุงสูงขึ้นตลอดเดือน มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันกวา
หมืน่ ลานบาท นักลงทุนรายยอยยึดตลาดหลักทรัพย ครองสัดสวนกวา 80%
ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพยไทยในชวงเดือน ม.ค. 2544 ดัชนีการซื้อขายดีดตัวขึ้นอยางคึกคักตลอดเดือน มีมูลคาการ
ซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 12,600.86 ลานบาท บางวันมีการซื้อขายสูงเกินกวา 23,000 ลานบาท เห็นไดชัดวาปจจัยทางดานการเมืองมีสวน
อยางสําคัญตอการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพยในเดือนนี้ เชนในการซื้อขายวันจันทรที่ 8 ม.ค. หลังจากทราบผลการเลือกตั้งที่พรรคไทย
รักไทยชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลาย ดัชนีไดพุงสูงขึ้น 9.08 จุด โดยมีปริมาณการซื้อขายพุงพรวดขึ้นเหนือหมื่นลานบาทเปนครั้งแรก (อยู
ที่ 11,735 ลานบาท) ปดตลาดที่ 295.84 จุด แมในระหวางเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปกติการซื้อขายจะเบาบางเงียบเหงา แตในปนี้มีการซื้อขาย
คึกคักผิดคาด ดัชนีเพิ่มขึ้น 6.53 จุด มูลคาการซื้อขายรวม 13,256 ลานบาท ปดที่ 325.62 จุด (วันที่ 23 ม.ค.) และในการซื้อขายวันที่ 25-26
ม.ค. ตลาดมีปริมาณการซื้อขายสูงเกิน 23,000 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเมืองมีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคไทยรักไทย
เปนแกนนํา ประกอบดวยการรอรับขาวการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เอฟโอเอ็มซี) ซึ่งคาดวาคงจะปรับลดอัตราดอก
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เบี้ยลงแนนอน นักวิเคราะหตั้งขอสังเกตวานับเปนมูลคาการซื้อขายหุนที่ไมคอยไดเห็นบอยในรอบเกือบ 2 ป และดัชนีตลาดในเดือนนี้ก็
สามารถพุงทะลุจากการปดที่ 272.03 จุดเมื่อวันที่ 3 ม.ค. มาปดอยูที่ 332.77 จุด ในวันที่ 31 ม.ค.
สวนความเคลื่อนไหวคาเงินบาทตลอดเดือนมีการเคลื่อนไหวชวงแคบๆ ราคาเมื่อปดตลาดสูงสุดประมาณ 43.60 บาท/ดอลลาร
สหรัฐ และตํ่าสุดประมาณ 42.53 บาท/ดอลลารสหรัฐ แตทิศทางการแข็งคาเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย และคาเงิน
ของประเทศเพื่อนบาน (ขาว น.ส.พ. และสํานักขาวไทย ทั้งเดือน 0144)

2.3 ความเคลื่อนไหวบริษัทและองคกรภาคเอกชน
2.3.1 เตรียมจัดการประชุมหอการคาทั่วประเทศครั้งที่ 18 ที่ จ.ภูเก็ต 3-4 ก.พ. 2544
ในงานแถลงขาวสรุปความพรอมของการจัดประชุมหอการคาทั่วประเทศครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2544 ที่
จ.ภูเก็ต นายวิเชียร เตชะไพบูลย ประธานกรรมการหอการคาไทย เปดเผยวา นอกจากจะเปนการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหอการ
คาทั่วประเทศ และมอบรางวัลหอการคาดีเดนแลว ยังจะสรุปรวบรวมปญหาเตรียมไวสําหรับรัฐบาลชุดใหมอีกดวย
นายวัชระ พรรณเชษฐ เลขาธิการหอการคาไทย เปดเผยวา การสัมมนาวันที่ 3 ก.พ. 2544 ซึ่งจะมีการแบงกลุมยอยเพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นและเสนอแนะแนวทางแกปญหานั้น หัวขอหลักจะประกอบดวย "นโยบายเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ", "ความรวม
มือขององคกรในทองถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค" รวมถึงประเด็นที่มีเสียงสะทอนจากนักธุรกิจ หอการคาจังหวัดตางๆ มากที่สุดใน
ชวงที่ผานมานั่นคือ "มาตรการสงเสริมการแขงขันของธุรกิจไทย"
นายวัชระกลาวอีกวา แมในชวงที่ผานมาจะมีความพยายามในการนําเสนอแนวทางแกปญหาหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาของธุรกิจคาปลีกคนไทยกับการแขงขัน ตอสูกับกลุมธุรกิจตางชาตินั้น มีผลกระทบในหลายๆ พื้นที่ เชื่อวาในการประชุมครั้งนี้จะมีการ
นําเสนอแนวทางแกไข หรือทางออก รวมถึงการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกเหนือไปจากการตั้งคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางที่ดําเนิน
ไปกอนหนานี้แลวโดยกรมการคาภายใน
รายงานขาวเปดเผยดวยวา นอกจากประเด็นรอนเรื่องการแขงขันทางการคาของธุรกิจไทยแลว ในชวงที่ผานมา องคกรในสวน
ทองถิ่น อาทิ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเริ่มมีอํานาจ มีบทบาทมากขึ้น คาดวาในการประชุมหอการคา
คราวนี้จะมีการสะทอนปญหาที่เกิดจากการประสานงานกันไมลงตัวระหวางองคกรในทองถิ่นอีกดวย (ประชาชาติธุรกิจ 250144)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
3.1 ความเคลื่อนไหวดานอุตสาหกรรม
3.1.1 ก.อุตสาหกรรมเดินหนาแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม กําหนดแผนระยะที่ 1 แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2544 พรอมกําหนดเวลาแผนระยะที่ 2 ใหแลวเสร็จภายในป 2547
นายดําริ สุโขธนัง ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปดเผยถึงผลคืบหนาแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
(IRP) ระยะที่ 2 วา โครงการที่ผานการอนุมัติจํานวน 58 โครงการนั้น ลาสุดทางสํานักงบประมาณไดอนุมัติงบฯคาใชจายใหกับ 21 โครงการ
วงเงินกวา 500 ลานบาท สวนที่เหลือคาดวาจะผานการพิจารณาและอนุมัติงบฯคาใชจายภายในเดือนมกราคม 2544 โดยหลายโครงการ
เปนโครงการที่จะตองใชระยะเวลาและงบประมาณผูกพันไปจนถึงป 2547 เพราะฉะนั้น แผนระยะที่ 2 จึงมีชวงเวลาดําเนินการระหวางป
2544-2547
สวนแผนระยะที่ 1 ขณะนี้บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลวรอยละ 95 โดยมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 15 โครงการ
แผนที่อยูระหวางดําเนินการ 5 โครงการ และมีโครงการที่ชะลอการดําเนินการ 3 โครงการ ซึ่งมีเปาหมายวาทุกโครงการในระยะที่ 1 จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2544 เพราะฉะนั้น โดยสรุปแลวแผนปรับโครงสรางระยะที่ 1 จะใชเวลาดําเนินการระหวางป
2542-มีนาคม 2544 ทั้งนี้ รายงานสรุปผลดําเนินการระยะที่ 1 ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2543 พบวาบรรลุผลสําเร็จรอยละ 95 โดยมีผล
ประโยชนที่ไดรับคือสามารถพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาทักษะแรงงานในสาขาเปาหมาย 41,493 คน, รักษาสภาพการจางงาน 87,751
คน, โรงงานที่ปรับปรุงและยกระดับการผลิต 822 แหง, ปรับปรุงโรงงานใหมีระบบมาตรฐานสากล 861 แหง, มีฐานขอมูล 5 ฐาน, กระจาย
อุตสาหกรรมสูชนบท 388 หมูบาน, ลดตนทุนการผลิต 431.55 ลานบาทตอป และปลอยสินเชื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
หรือ SMEs ประมาณ 1,773 ลานบาท
นายดําริกลาวเปรียบเทียบขอแตกตางโครงการระยะที่ 1 และ 2 พบวา มีขอสังเกตที่นาสนใจคือระยะที่ 2 มีโครงการที่เกี่ยวของ
กับดานอุตสาหกรรมการเกษตรเขามามาก ขณะเดียวกันก็มีโครงการสํารวจจัดหาแหลงวัตถุดิบสํารองสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ของกรม
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ทรัพยากรธรณี ซึ่งหมายถึงมีโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาวัตถุดิบเขามามาก ทั้งวัตถุดิบที่มีชีวิตคือในเชิงการเกษตร
และวัตถุดิบที่ไมมีชีวิตในแงของทรัพยากรธรรมชาติ
ในเรื่องสินเชื่อที่จะใชในโครงการ ผูอํานวยการ สศอ. อธิบายวา แผนระยะที่ 1 เปนโครงการสินเชื่อผานบรรษัทเงินทุนอุตสาห
กรรมแหงประเทศไทย (IFCT) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) วงเงิน 3,788.43 ลานบาท สวนแผนระยะที่ 2 จะเพิ่มแหลง
ปลอยกูอีกแหงคือผานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน รวม 8,100 ลานบาท อยางไรก็ตาม คาดวาผู
ประกอบการจะหันไปกูโดยตรงกับสถาบันการเงินมากกวา เพราะอัตราดอกเบี้ยอาจจะตํ่ากวา (ประชาชาติธุรกิจ 010144)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานการคาและการสงออก
3.2.1 ศูนยวิจัยไทยพาณิชยคาดแนวโนมดุลการคาป 2544 ชะลอตัวลง 10%
บริษัท ศูนยวิจัยไทยพาณิชย จํากัด รายงานผลวิเคราะหแนวโนมดุลการคาระหวางประเทศวา จากมูลคาการสงออกที่มากกวา
มูลคาการนําเขา ทําใหดุลการคาของไทยในชวง 11 เดือนแรกของป 2543 เกินดุลอยูที่ 5,106 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนที่เกินดุลการคาอยูที่ 8,450 ลานดอลลารสหรัฐ หรือดุลการคาเกินดุลลดลง 39.6% และบริษัท ศูนยวิจัยฯคาดการณวา ทิศทางดุลการ
คาทั้งป 2543 และป 2544 จะเกินดุลอยูที่ 5,646 ลานดอลลารสหรัฐ และ 2,711 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ
ศูนยวิจัยไทยพาณิชย ยังคาดการณวามูลคาการสงออกทั้งป 2543 จะขยายตัว 19.4% ซึ่งนับเปนอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับป
2542 ที่มูลคาการสงออกขยายตัว 7.4% สวนมูลคาการสงออกสินคาของไทยในป 2544 จะขยายตัวชะลอลงเปน10.0% นอกเหนือจากการ
ชะลอลงของเศรษฐกิจและการคาโลก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐ ซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับหนึ่งของไทย
ทั้งนี้ มูลคาการสงออกของไทย ที่ขยายตัวในอัตราสูงเปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการคาโลก โดยเฉพาะประเทศ
ที่เปนตลาดสงออกสําคัญของไทย คาเงินบาทที่ออนลง ความชวยเหลือจากบริษัทแมในตางประเทศในการขยายตลาดในบางอุตสาหกรรม
เชน ยานยนต และการขยายตัวของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทําใหความตองการสินคาในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
มูลคาสงออกที่ขยายตัวในอัตราสูงเปนผลมาจากการขยายตัวของสินคาอุตสาหกรรม (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 88%)
ถึง 22.5% ในขณะที่สินคาประมง (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 3%) และสินคาเกษตร (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 7%)
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.9% และ 2.5% ในชวง 10 เดือนแรกของป 2543 ตามลําดับ
สําหรับตลาดสงออกสําคัญของไทยในชวง 10 เดือนแรกของป 2543 ไดแก สหรัฐ ประเทศในกลุมอาเซียน สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุน ซึ่งมีสัดสวนตอมูลคาการสงออกรวมคิดเปน 54.3% โดยมูลคาการสงออกของไทยไปยังกลุมประเทศดังกลาวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน 20.7% ในชวง 10 เดือนแรกของป 2543 และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายตลาดพบวา สหรัฐซึ่งเปนตลาดสงออกอันดับหนึ่ง
ของไทย (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 21.4%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.5% รองลงมา ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน (สัดสวนตอการสง
ออกรวมประมาณ 16.1%) สหภาพยุโรป (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 15.8) และญี่ปุน (สัดสวนตอการสงออกรวมประมาณ 14.8%)
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 26.4%, 13.3% และ 27.4% ตามลําดับ
ดานมูลคาสินคานําเขาของไทยในชวง 11 เดือนแรกของป 2543 อยูที่ 57,083 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 32.5% จากชวง
เดียวกันของปกอนโดยการนําเขาที่เพิ่มขึ้นมาก สวนหนึ่งเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสงออก ดังจะเห็นไดจากมูลคาการนําเขาสินคา
ประเภทวัตถุดิบ (สัดสวนตอการนําเขารวมประมาณ 28%) และ สินคาทุน (สัดสวนตอการนําเขารวมประมาณ 47%) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.5%
และ 33.3% ตามลําดับ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบโลกทําใหมูลคาการนําเขาสินคานํ้ามัน (สัดสวนตอการนําเขารวมประมาณ
11%) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากโดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2543 มูลคาการนําเขานํ้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 67.6 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ในขณะที่มูลคาการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค (สัดสวนตอการนําเขารวมประมาณ 11%) เพิ่มขึ้น 23.8%
สําหรับตลาดนําเขาสําคัญของไทยในชวง 10 เดือนแรกของป 2543 ไดแก ญี่ปุน ประเทศในกลุมอาเซียน สหรัฐ ประเทศในตะวัน
ออกกลาง และสหภาพยุโรป ซึ่งมีสัดสวนตอมูลคาการนําเขารวม 74.1% และมูลคาการนําเขาของไทยจากกลุมประเทศดังกลาวปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 30.4% ในชวง 10 เดือนแรกของป 2543
เมื่อพิจารณาแยกเปนรายตลาดพบวา สัดสวนตอการนําเขารวมจากญี่ปุนมีประมาณ 24.1% ประเทศในกลุมอาเซียน มีสัดสวน
ตอการนําเขารวมประมาณ 19.3% ซึ่งเปนตลาดนําเขาสูง 2 อันดับแรก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 27.8% และ 64.4% ตามลําดับ ขณะที่มูลคาการนํา
เขาจากสหรัฐ (สัดสวนตอการนําเขารวม 10.6%) และสหภาพยุโรป (มีสัดสวนตอการนําเขารวม 9.8%%) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% และ 3.5%
ตามลําดับ ตามการนําเขาสินคาทุนเพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก สวนตลาดนําเขาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง (มีสัดสวนตอการนํา
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เขารวมประมาณ 10.3%) ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 55.7% จากมูลคาการนําเขานํ้ามันที่เพิ่มขึ้นตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอยาง
มาก (ผูจัดการ 300144)

4. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจตางประเทศ
4.1 เศรษฐกิจสหรัฐ
4.1.1 วาที่ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช เรียกประชุมที่ปรึกษาความมั่นคง และหัวหนาทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ เพื่อ
กําหนดแผนเปลี่ยนแปลงการทํางานในสภาความมั่นคง
รายงานขาวกลาววา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2544 วาที่ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู. บุช ไดเรียกประชุมคอนโดลีซซา ไรซ ที่ปรึกษา
ความมั่นคง และลอวเรนซ ลินดซีย หัวหนาทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ โดยนายบุชจูเนียรเรียกรองใหทั้งสองตั้งทีมงานรวมเพื่อประสานเปาหมาย
นโยบายตางประเทศและยุทธศาสตรเศรษฐกิจเขาดวยกัน และชี้วากระแสโลกาภิวัตนไดสรางพลวัตในทําเนียบขาว รวมทั้งระหวางทําเนียบ
ขาวและกระทรวงการคลังดวย รัฐบาลจึงตองปรับตัวเพื่อโตตอบสภาพที่เปลี่ยนไป
ไรซใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 15 ม.ค. วาเธอและลินดซียจะบริหารทีมงานรวมในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ
ประสานงานโตตอบวิกฤติบางอยางที่เคยเกิดในเม็กซิโก เอเชีย และ รัสเซีย เจาหนาที่กลุมนี้จะนั่งทํางานอยูในเอ็นเอสซี แตรายงานการ
ทํางานตอทั้งลินดซียและเธอ
แผนดังกลาวของบุชดูจะเปนการปรับแผนการทํางานที่ประธานาธิบดีคลินตันสรางขึ้นมาแกปญหาเดียวกัน โดยในป 1993 คลิน
ตันสรางสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนหนวยงานหนึ่งในทําเนียบขาวซึ่งมีฐานะเทียบเทากับเอ็นเอสซี เปนหัวเรี่ยวหัวแรงพัฒนานโยบาย
เศรษฐกิจภายใน และทะยานขึ้นมามีอิทธิพลแข็งแกรงโดยเฉพาะสมัยประธานคนแรกของหนวยงานไดแก โรเบิรต รูบิน แตดวยขนาดงบ
ประมาณและอิทธิพล ทําใหหนวยงานใหมนี้ ไมอาจเติบกลาขึ้นมาเทียบกับสภาเอ็นเอสซี
สําหรับแผนใหมของบุชจูเนียร สภาเศรษฐกิจยังคงอยู โดยมีลินดซียเปนนายใหญกํากับดูแล แตโอนประเด็นเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศใหเปนงานของทีมงานอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีผูชวยประธานาธิบดีเปนผูดูแลรับผิดชอบ และรายงานตอนายใหญของทั้งสองสภา (ผูจัดการ
180144)

4.2 ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและองคกรทางเศรษฐกิจภูมิภาคตางๆ
4.2.1 การประชันกันระหวางการประชุมสมัชชาคนรวยโลกที่ดาวอสกับสมัชชาคนจนโลกที่บราซิล
ในชวงปลายเดือน ม.ค. 2544 มีการประชุมระดับโลกที่สําคัญ 2 นัด นัดหนึ่งคือการประชุมกลุมผูนําเศรษฐกิจโลก (World
Economic Forum) จัดที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด อีกนัดหนึ่งคือเวทีประชุมสังคมโลก หรือ World Social Forum ซึ่งจัดขึ้นที่
เมือง Porto Alegre ประเทศบราซิล ระหวางวันที่ 25-30 ม.ค. 2544
การประชุมเวิลด อีโคโนมิก ฟอรัม หรือ World Economic Forum (ดับเบิลยูอีเอฟ) จัดขึ้นเปนประจําทุกปตั้งแตป ค.ศ. 1971 ที่
ดาวอสในชวงปลายเดือน ม.ค. โดยไดแสดงบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของโลก ผูเขารวมการประชุมนี้
ประกอบดวยหัวหนารัฐบาลและประมุขแหงรัฐราว 30 คน บุคคลระดับรัฐมนตรี ประธานบริษัทยักษใหญของโลก ตลอดจนผูนําทาง
เศรษฐกิจและทางสังคมรวมประมาณ 3,000 คน วาระสําคัญของการประชุมที่นี่ เชน ภาวะการณถดถอยอยางกระทันหันของโลกาภิวัตน
การจัดรูปบรรษัทของโลก และเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน นอกจากนั้นในการหารือวันอาทิตยที่ 28 ม.ค. ยังไดรวม
ประเด็นเรื่อง การรับมือกับการตอตานโลกาภิวัตน กระบวนการสรางสันติภาพในตะวันออกกลาง การฟนฟูและสรางเสถียรภาพในคาบสมุทร
บอลขาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณในเอเชีย เปนตน (The Public eye on Davos เว็บไซต Davos2001, ผู
จัดการ 290144)
รายงานขาวกลาววา ในระหวางการประชุม ทางการสวิตเซอรแลนดไดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด เพราะ
เกรงวาจะเกิดเหตุการณการประทวงรุนแรง และมีการเดินขบวนของผูตอตานกระแสโลกาภิวัตนดังที่เกิดขึ้นเมื่อปที่แลว โดยมีการตรวจตราผู
ที่จะเขา-ออกจากดาวอสอยางเครงครัด มีการหามการชุมนุมในที่สาธารณะนับตั้งแตการประชุมเริ่มตนขึ้น แตกระนั้น ก็ปรากฏวาที่ดาวอส
เองมีผูชุมนุมมารวมตัวอยางสงบประมาณ 300 คนนอกจากนั้นมีการชุมนุมที่ซูริก ราว 1,000 คน โดยมีการจุดไฟเผารถยนต 4 คัน หลังจาก
ที่ถูกขัดขวางไมใหเดินทางไปดาวอส และตํารวจตอบโตดวยการยิงแกสนํ้าตาและกระสุนยางใสผูประทวง และมีรายงานกลุมตอตานการ
ประชุมและกระแสโลกาภิวัตน ชุมนุมกันประปรายตามเมืองตางๆ ในสวิตเซอรแลนด เชน เบิรน แลงการต และเจนีวา แตไมมีเหตุรุนแรง
อยางไรก็ตาม ในปนี้ กลุมองคกรที่เปนแกนหลักของการประทวงการประชุมนี้ ไดไปรวมตัวกันในการจัดประชุมคูขนานที่เมืองทาง
ใตของประเทศบราซิล ใชชื่อวาการประชุมเวทีสังคมโลก หรือ World Social Forum โดยเปนการรวมตัวของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและตัว
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แทนกลุมปญหาประชาชน (พัฒนามาจากการคัดคานขอตกลงการลงทุนพหุภาคี เมื่อป 1998 และการตอตานการประชุมองคการการคาโลก
(WTO) เมื่อเดือน ต.ค. 1999 รวมถึงกองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันเมื่อปที่ผานมา) ถือเปนเวทีระหวาง
ประเทศแหงใหมสําหรับการนําเสนอและแลกเปลี่ยนโครงการทางเศรษฐกิจสังคมตางๆ ที่สงเสริมสิทธิมนุษย ความยุติธรรมทางสังคมและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน เปนเวทีสําหรับการสรางสรรคทางเลือกใหมทางดานเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณและการกระชับความ
สัมพันธอันแนนแฟนของพันธมิตรเหนือ-ใต ระหวางเอ็นจีโอ สหภาพแรงงานและขบวนการทางสังคมตางๆ และยังเปนโอกาสในการพัฒนา
โครงการรูปธรรม ใหการศึกษาแกสาธารณชน และระดมพลังประชาสังคมสากลขึ้นมาดวย
ประเด็นที่มีการอภิปรายถกแถลงกันในที่ประชุมเวทีสังคมโลก จะประกอบดวยเรื่องที่เกี่ยวกับ การสรางนโยบายทางเศรษฐกิจที่
สงเสริมการพัฒนามนุษย สรางยุทธศาสตรสากลสําหรับการจัดตั้งประชาชนระดับรากหญา สรางขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถาบันนานาชาติ
ใหเปนประชาธิปไตย เชน ดับเบิลยูทีโอ ไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องอิทธิพลของบรรษัทขามชาติตอชุมชนทองถิ่น
เรื่องการสรางขอเสนอแนะดานการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลบลางความยากจนและหิวโหย และการรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการคุมครองและ
อนุรักษแผนดินและวัฒนธรรมพื้นบาน เปนตน (เว็บไซต forumsocialmundial.com)
อยางไรก็ตาม ประเด็นหลักๆ ที่เวทีการประชุมสังคมโลกครั้งนี้ จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมี 4 หัวขอใหญคือ หัวขอแรก การผลิต
ความมั่งคั่งและการผลิตซํ้าทางสังคม ซึ่งมี 4 ประเด็น คือ หนึ่ง การถกเถียงเรื่องการสรางระบบการผลิตและสินคาที่เทาเทียม สอง การคา
ระหวางประเทศที่พึงปรารถนา สาม ระบบการเงินที่ใหหลักประกันความเทาเทียมและการพัฒนา สี่ จะประกันระบบโลกที่มีความหลาก
หลายไดอยางไร หัวขอที่สอง การเขาถึงความมั่งคั่งและความยั่งยืน มี 4 ประเด็น คือ หนึ่ง การพัฒนาวิทยาศาสตรไปสูการพัฒนามนุษย
สอง การรับประกันการใชทรัพยากรรวมกันของมวลมนุษยแทนที่จะนําไปใชในทางพาณิชยอยางเดียว สาม การกระจายความมั่งคั่งเพื่อรับ
ประกันเกียรติภูมิของทุกชีวิต และ สี่ การจัดตั้งระบบควบคุมสิ่งแวดลอมของสังคม หัวขอที่สาม ประชาสังคมและประเด็นสาธารณะ
ประกอบดวย หนึ่ง การเสริมขยายความสามารถของประชาสังคมและการพัฒนางานสาธารณะ สอง การประกันความหลากหลายทางชน
ชั้นและชาติพันธุ สาม หลักประกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและประชาธิปไตยของสื่อมวลชน และ สี่ การประกันเอกลักษณทางวัฒน
ธรรมและการคุมครองงานสรางสรรคศิลปะใหหลุดพนจากลัทธิพาณิชยนิยม หัวขอที่สี่ ประชาธิปไตยและประชาชน ประกอบดวย หนึ่ง พื้น
ฐานประชาธิปไตยและอํานาจประชาชน สอง กระบวนการประชาธิปไตยของอํานาจโลกบาล สาม อนาคตของรัฐชาติ และ สี่ การแกไขขอ
ขัดแยงและพัฒนาสันติภาพ (ผูจัดการ 200144)

5. ประมวลทัศนะดานเศรษฐกิจ
5.1 ทัศนะตอนโยบายพรรคไทยรักไทย
5.1.1 ทัศนะเรื่อง 'พักหนี้เกษตรกร 3 ป - กองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท และ เอเอ็มซีแหงชาติ'
นายโอฬาร ไชยประวัติ กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปดเผยถึงแนวทาง
การฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศวา “ตอนนี้เราตองกลับมาใชแนวคิดในการแกปญหาเศรษฐกิจแบบกลับหัว โดยคิดถึงการแกไขปญหาใน
ระดับจุลภาคกอนปญหาในระดับมหภาคอยางที่เคยเปนมา เพื่อใหรับรูปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง กอนกําหนดเปนนโยบายในการ
แกปญหาขึ้นมาสูระดับมหภาค ซึ่งนักวิเคราะห นักวิชาการ รวมถึงที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม ควรหันมาใชแนวคิดใหมแบบกลับหัว
โดยคิดจากลางสุดขึ้นมาบนสุด”
สําหรับนโยบายของพรรคไทยรักไทยนั้น นายโอฬารกลาววา แมจะมีแนวคิดแกปญหาในระดับจุลภาค โดยเฉพาะนโยบายพักหนี้
เกษตรกร 3 ป และการจัดตั้งกองทุนหมูบาน หมูบานละ 1 ลานบาท แตยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ โดยยังไมมี
แผนรองรับวาเมื่อจัดตั้งกองทุนแลวจะนําเงินไปใชในแนวทางใดตอไป หรือเปนเพียงการใสเงินลงไปเพียงอยางเดียว จึงนาเปนหวงในดาน
การปฏิบัติวาจะสามารถกอใหเกิดประโยชนในการฟนฟูเศรษฐกิจหรือไม สวนนโยบายการจัดตั้งเอเอ็มซีแหงชาติถือเปนนโยบายที่มีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะเปนแนวคิดที่เคยออกมากอนหนานี้แลวในการดําเนินการทั้งรูปแบบและวิธีปฏิบัติ จึงไมนามีปญหา ซึ่งหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของสถาบันการเงินทั้งระบบในขณะนี้ เชื่อวาเปนหนี้ที่สามารถแกไขฟนฟูไดเพียงประมาณ 1 ใน 3 หรือ
ประมาณ 30-35% ของเอ็นพีแอลทั้งหมด (ไทยโพสต 170144)
5.1.2 ทัศนะนักวิชาการตอนโยบายพรรคไทยรักไทย อาจกอวิกฤติเศรษฐกิจรอบ 2
วันที่ 22 ม.ค. 2544 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดสัมมนาเรื่อง "เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง" ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีผูรวมอภิปรายประกอบดวย ดร.นิพนธ พัวพงศกร รศ.รังสรรค ธนะพรพันธุ ผศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ
ผศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม โดยมี ผศ.ดร. สมบูรณ ศิริประชัย เปนผูดําเนินรายการ
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ดร.นิพนธ พัวพงศกร กลาววา นโยบายของพรรคไทยรักไทย จะไมเปนภาระตองบประมาณรายจายในระยะสั้น แตจะเปนภาระ
ตองบประมาณรายจายในระยะยาว โดยโครงการกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท จะตองใชงบประมาณ 2.1 หมื่นลานบาท ซึ่งจะมีภาระตอ
งบประมาณรายจายป 2544 จํานวน 8% รวมไปถึงการพักชําระหนี้เกษตรกร 3 ป จํานวน 2.3 แสนลานบาท ก็จะไมไดคืน และอาจทําให
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตองลมละลายได และเมื่อถึงเวลานั้น รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยจะประสบปญหา
วา นโยบายไมสามารถประสบผลและสรางปญหาใหกับรัฐบาลหนาอีกครั้ง "ตามนโยบายพรรคไทยรักไทย จะสรางหนี้สาธารณะอีก 3-4
แสนลานบาทในระยะ 4 ปขางหนา ซึ่งภาระดังกลาว ถือวาจะตกมาสูลูกหลานในระยะยาว" และกลาววา สําหรับการแปรรูปสื่อสารโทร
คมนาคม พรรคไทยรักไทยเองก็มีการเคลื่อนไหวแลว เพื่อใหไดเปรียบรายใหมที่จะเขามาแขงขัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการขัดแยงทางดานผล
ประโยชน
ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ อาจารยเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา นโยบายของพรรคไทยรักไทยเปรียบเสมือน
การสรางเกราะคุมกัน เพื่อใหทุนนิยมฟนตัวขึ้นมาอีกครั้ง โดยการกระตุนใหธุรกิจแบบเกาๆ ฟนตัวขึ้นมาเพียงชั่วขามคืนเทานั้น โดยไมปรับ
โครงสรางการผลิตที่แทจริง เมื่อเปนเชนนี้ ในอนาคตขางหนาทุนนิยมไทยที่เปนอยูก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองได โดย
เฉพาะนโยบายการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย หรือเอเอ็มซีแหงชาติ ทําใหรัฐบาลเปนเจาหนี้รายใหม เมื่อรัฐบาลเขามาแลว ก็จะทําการแกไข
กฎหมาย 11 ฉบับ ถือวาเปนการลดอํานาจลูกหนี้และเจาหนี้ลงไปดวย ซึ่งปลอยใหกลไกทางการเงินทํางานตอไปอีก ทําใหไมสามารถทวง
หนี้คืนมาได การตั้งเอเอ็มซีแหงชาติ ก็จะเปนปญหามาก จะจายดอกเบี้ยซื้อคืนสูง ซึ่งบางล็อตจะไดคืนเพียง 15% เทานั้น จะเสียหายมาก
กวา 60% ของเอ็นพีแอลทั้งหมด 1.2 ลานลานบาท ซึ่งเทากับ 7.2 แสนลานบาท และจะทําใหลูกหนี้เอาตัวรอดไปดวย กอใหเกิดแรงกดดันที่
โครงสรางเศรษฐกิจไมสามารถแขงขันกับระดับโลกได ทําใหระบบทุนนิยมของไทยซึ่งมีการอุดหนุนมาตลอด ไมสามารถสรางการแขงขันภาย
ในไดตอไปอีก นอกจากใหกลไกภายนอกเขามาบีบถึงจะปรับตัว
นอกจากนั้น ในชวง 3 ปแรก นโยบายพักชําระหนี้เกษตรกรจะมีการใชเงินถึง 1.8 หมื่นลานบาท กองทุนหมูบานอีก 2.6 หมื่นลาน
บาท หากไมขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มและลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจะทําใหสูญเสียรายได 8.4 หมื่นลานบาท รวมแลวทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวเปนเงิน
1.28 แสนลานบาท และเมื่อรวมกับเอเอ็มซีแหงชาติที่ตองสูญเสียไป 60% ของเอ็นพีแอล หรือ 7.2 แสนลานบาท ทําใหในชวง 3 ป แรกจะมี
การใชเงินประมาณ 1 ลานลานบาท สวนในปที่ 4 จะมีโครงการใชเงินเพิ่มเติม คือการชวยเหลือดานประกันสุขภาพ 30 บาท โดยโครงการนี้
จะใชเงินทั้งหมด 3.5 หมื่นลานบาท ซึ่งรัฐจะตองหารายไดเขามาจากที่ตองสูญเสียจากชวง 3 ปแรก เปนเงิน 8.4 หมื่นลานบาท รวมเปนเงิน
1.19 แสนลานบาท และรัฐบาลจะตองกูเงินโดยไมมีการตัดงบประมาณ ซึ่งจะทําใหหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเปน 60% ตอจีดีพี และหากมีการ
จายดอกเบี้ย 4% ตอป คิดเปน 1.51 แสนลานบาท หรือเทากับ 16% ของงบประมาณรายจาย และหากคิดเงินตนและอัตราดอกเบี้ยเทาเดิม
จะทําใหหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเปน 84% ของจีดีพี
เมื่อเปนเชนนี้ จะทําใหโครงสรางเศรษฐกิจมหภาคเลวรายลง โดยเฉพาะเงินเฟอ ที่มีการตั้งคาไววา จะอยูในอัตรา 2.5-3.5% ก็
อาจจะทะลุขึ้นไปเปน 4-5% เพราะวาเศรษฐกิจมีหนี้ขยายตัวและปตอไปจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก เมื่อมีการใชจายเพิ่มตามนโยบายไทย
รักไทย และเมื่อเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ก็ไมสามารถคุมนโยบายอินเฟลชันทารเก็ตติง และเมื่อผูวาการ ธปท. ไป
ประชุมระดับประเทศ ผูวาการ ธปท. ตองเอาปบคลุมหนาอยางแนนอน
สวนการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ก็อาจจะมีการขาดดุลเร็วขึ้น จากที่เกินดุลลดลงเรื่อยๆ ขณะที่เงินทุนไหลออก อยูที่ 300-400 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอเดือน เมื่อเปนเชนนี้ก็จะขาดดุลทั้ง 3 ประเภท คือ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน และงบประมาณภาครัฐขาดดุล
แตสิ่งที่จะปรากฏตอมาก็คือ ทุนสํารองทางการเงินจะลดลง ดุลการชําระเงินระหวางประเทศก็จะมีการขาดดุลมากขึ้นพอสมควร ในสภาวะที่
มีการขาดดุลรายจาย และมีหนี้สาธารณะสูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดวิกฤติรอบสองขึ้นได โดยวิกฤติรอบสองครั้งนี้อาจเกิดขึ้นภายใตสภาวะ
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว โดยที่ ธปท. ไมปกปองคาเงินบาท ดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น เงินเฟอปรับตัวสูงขึ้น เงินทุนไหลออก และคาเงินบาท
ออนตัวลง "เมื่อถึงเวลานั้นพรรคประชาธิปตย ก็จะกลับเขามาแกไขปญหาอีก เพราะเปนชวงที่ประชาชนไมพอใจ" (กรุงเทพธุรกิจ 230144)
นายรังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา เศรษฐกิจไทยจะไมยํ่าแยตามที่ ดร.นิพนธ
และดร.พิชิต ระบุ เพราะหากใชการวิเคราะหของนายลอเลนซ ซัมเมอร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐ ที่มองวาโชคลาภเปนตัว
แปรสําคัญในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโลกที่ 3 ดังนั้นหลังการเลือกตั้งเศรษฐกิจจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการเติบของเศรษฐกิจโลก และ
กลาววานโยบายของพรรคไทยรักไทยอาจจะไมตองมีความรับผิดก็ได เพราะวารัฐธรรมนูญ 2540 ที่สรางขึ้นไมไดมีกลไกรับผิดชอบตอ
ประชาชน แตเปนกลไกที่รับผิดชอบตอสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ประชาชนตองเรียนรูที่จะเรียกรองใหพรรคการเมืองรับผิด
ชอบและดําเนินนโยบายของพรรคการเมืองดวยความรับผิดชอบตอประชาชนทั้งประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเห็นวา ตลาดการเมืองของไทย
ยังไมมีการซื้อขายนโยบายพรรค เพราะวาที่ผานมา นโยบายของพรรคการเมืองไมไดนํามาสูภาคปฏิบัติอยางแทจริง เนื่องจากรัฐบาลมีอายุ
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สั้น มีการรัฐประหารเกิดขึ้นบอย ทําใหนโยบายของพรรคการเมืองไมสามารถใชเปนเครื่องมือได "หากเปนประเทศในกลุมยุโรปตะวันตก
หรือ สหรัฐ ประชาชนจะถามถึงนโยบายตางๆ ของพรรค เชน จะมีการเสียภาษีเทาไร ที่ผานมากรณีของพรรคไทยรักไทยที่มีการซื้อขาย
นโยบายถือวาประชาชนไมไดถามถึงกลไกรายละเอียดของนโยบาย จําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนตองเรียนรูกันตอไป" (กรุงเทพธุรกิจ 230144)

ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 นักวิชาการชี้ป 44 คนวางงานจะเพิ่มขึ้น
ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม หนึ่งในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร
กลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจและการจางงานหลังรัฐบาลใหม" ในการอภิปรายโครงการความรูคูประสบการณที่หอประชุมใหญ
ม.ธรรมศาสตร มีใจความสําคัญวา ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ. 2544 เมื่อเทียบกับปที่แลวอาจจะแยลงเล็กนอย การสงออกจะไดรับผล
กระทบจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว ดังนั้น คาดวาจะมีคนวางงานเพิ่มขึ้นจาก 1.06 ลานคน ในปที่แลว ซึ่งมีอัตราการวางงานรอยละ 3.2
"การจางงาน ถาดูจากขอมูลเดิมก็พอๆ กับปที่แลว อาจจะแยลงเล็กนอย ทั้งในดานของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอาจจะอยูรอยละ 44.5 โดยประมาณ ซึ่งนอยกวาปที่แลวเล็กนอย ดังนั้นตรงนี้ก็ลําบาก" นายเกริกเกียรติกลาว
ภาวะเศรษฐกิจมีตัวแปรสําคัญขึ้นอยูกับวา รัฐบาลใหมจะกระตุนเศรษฐกิจอยางไร นําเงินมาจากไหน ภาวะการสงออกเปนอยาง
ไร เชื่อมโยงไปถึงนโยบายความเชื่อมั่นในรัฐบาลใหม ซึ่งขึ้นอยูกับวาใครจะมาเปนรัฐมนตรีวาการ ก.คลัง อยางไรก็ตาม รัฐบาลใหมมี
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจหลายเรื่อง เชน กองทุนหมูบานจะมีการผันเงิน 90,000 ลานบาท โครงการพักหนี้เกษตรกร การรักษาทุกโรค 30
บาท ลวนเปนโครงการกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจชวยใหคนมีงานทํา แตปญหาคือจะนําเงินมาจากไหน เรื่องของเงินเฟอ อัตราแลก
เปลี่ยนจะตามมาอยางไร (กรุงเทพธุรกิจ 300144)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 เอแบคโพลชีเ้ ด็กเมืองกรุงสวนใหญเครียดกับชีวิตประจําวัน สาเหตุจากพอ-แม
วันที่ 12 ม.ค. 2544 สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รายงานผลการสํ ารวจความคิดเห็นเด็กนักเรียนใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 1,210 ตัวอยาง ในหัวขอ "เด็กๆ คิดอยางไรตอผูใหญในสังคม" ซึ่งสํารวจระหวางวันที่ 10-11 ม.ค. 2544 พบวา เด็ก
สวนใหญรอยละ 61 ระบุวามีความรูสึกเครียดในชีวิตประจําวัน อันเนื่องมาจากการเรียน ปญหาในครอบครัว/พอแมทะเลาะกัน พอแมไม
ยอมเขาใจลูก ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาจรจาจรติดขัด เปนตน สวนอีกรอยละ 39 ไมรูสึกเครียด สวนนักการเมืองที่กลุมตัวอยางเด็กชื่นชอบ
มากที่สุด รอยละ 23.5 ระบุ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองลงมารอยละ 18.4 ระบุ นายชวน หลีกภัย รอยละ 4.9 ระบุ นายสมัคร สุนทรเวช สวน
อีกรอยละ 44.4 ระบุไมชอบนักการเมืองคนใดเลย นอกจากนี้ จากผลสํารวจยังพบวา รอยละ 41.3 ตองการใหนักการเมืองแกไขปญหา
เศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมารอยละ 25.4 ระบุปญหาทุจริตคอรรัปชัน และรอยละ 10.3 ระบุปญหาจราจร (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 12,130144)
อนึ่ง วันเสารที่ 13 ม.ค. 2544 เปนวันเด็กแหงชาติ รัฐบาลไดจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2544 ที่ทําเนียบรัฐบาล นายชวน
หลีกภัย นายกฯ ไดเปนประธานเปดงาน ขณะที่ ด.ช.สุรบถ หลีกภัย (นองปลื้ม) แจกของที่ระลึกและเอกสารประวัติของทําเนียบรัฐบาลแก
เด็กๆ ที่มาเขาชมทําเนียบรัฐบาล ทั้งนี้นองปลื้มไดฝากเด็ก ๆ และเยาวชนของชาติใหตั้งใจ ขยัน หมั่นเพียร ประพฤติตัวเปนลูกที่ดีของพอแม
และหางไกลจากยาเสพติด "ขอใหเด็กทุกคนเปนเด็กดีของพอแม ตั้งใจเรียนหนังสือ ยาเสพติดอยาไปยุง สนใจเรื่องการกีฬาและการเรียนดี
กวา"
นางสาวเสาวนีย ลิมมานนท ผูอํานวยการองคการนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย กลาววา องคการฯ ไดรวมจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป 2544 ซึ่งจัดโดยสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญและมี
ความเขาใจในสิทธิของตน โดยเด็กจะตองมีสิทธิในการมีสวนรวมในกิจกรรมที่สําคัญๆ และไดรับการคุมครองดูแลจากรัฐเพื่อหลุดพนจากผูที่
แสวงหาผลประโยชนจากเด็กและพนจากการถูกกระทําทารุณ เด็กมีสิทธิที่จะเลนและพักผอนตามวัย สิทธิที่จะไดรับการศึกษา สิทธิเพื่อ
ความอยูรอด สวนการจัดกิจกรรมเพื่อใหยุติการทารุณเด็กนั้น ถือเปนสวนหนึ่งของโครงการรณรงคเพื่อยุติการทารุณกรรม ที่เริ่มมาตั้งแต
เดือน ต.ค. 2543 ตอเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2544 (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 130144)

1.3 ความเคลื่อนไหว คาจาง ขอพิพาทแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 ป' 43 นายจางฮิตปดงานลอยแพลูกจาง เฉลี่ยเดือนละ 1.5 แหง
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จากรายงานสถิติการนัดหยุดงานและปดงานเปรียบเทียบระหวาง 6 เดือนแรกของป 2542 และป 2543 ของกองแรงงานสัมพันธ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ระบุวาการนัดหยุดงานอันเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงานในชวง 6 เดือนแรกของป 2543 พบวามีการนัด
หยุดงานในสถานประกอบการ 2 แหงคือ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร จํากัด จ.ปทุมธานี และบริษัทไทยเกรียงสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) จ.
สมุทรปราการ มีลูกจางที่เกี่ยวของกับการนัดหยุดงานรวม 2,095 คน กอใหเกิดวันทํางานสูญเสีย 32,625 วัน หากคํานวณวันทํางานสูญเสีย
โดยเฉลี่ยลูกจาง 1 คน ตองสูญเสียวันทํางานจากการนัดหยุดงาน 15.6 วัน และถาคํานวณจากคาจางที่ไดรับจากการทํางาน 1 วัน โดยใช
อัตราคาจางขั้นตํ่ามาคํานวณ พบวากอใหเกิดการสูญเสียรายไดจากการนัดหยุดงานประมาณ 2,527 บาทตอลูกจาง 1 คน ทั้งนี้ หากเปรียบ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2542 ที่เกิดการนัดหยุดงาน 2 ครั้งเทากัน แตมีลูกจางที่เกี่ยวของเพียง 290 คน กอใหเกิดวันทํางานสูญเสีย
2,232 วัน เฉลี่ยตอลูกจาง 1 คน ตองสูญเสียวันทํางานประมาณ 7.7 วัน สูญเสียรายไดจากการนัดหยุดงานโดยเฉลี่ยคนละ 1,247 บาท
สําหรับการปดงานอันเนื่องมาจากขอพิพาทแรงงาน พบวา ในชวง 6 เดือนแรกของป 2543 มีการปดงานโดยฝายนายจางใน
สถานประกอบการ 9 แหง เมื่อเฉลี่ยเปนรายเดือนจะมีสถานประกอบการปดงานประมาณเดือนละ 1.5 แหง มีลูกจางที่ถูกปดงานจํานวน
3,719 คน กอใหเกิดวันทํางานสูญเสีย 46,808 วัน และคํานวณการสูญเสียวันทํางานเฉลี่ยของลูกจาง 1 คน ตองหยุดงานจากการปดงาน
12.6 วัน คิดเปนรายไดจากการทํางานที่ตองสูญเสีย เฉลี่ยคนละ 11.8 วัน กอใหเกิดการสูญเสียรายไดจากการทํางานเฉลี่ยคนละ 1,911
บาท ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาการปดงานโดยฝายนายจางในชวง 6 เดือนแรกของป 2543 มีมากกวาป 2542 ที่มีนายจางปดงาน 7 แหง ลูก
จางที่ถูกปดงาน 1,376 คน กอใหเกิดวันสูญเสียจากการทํางาน 16,292 วัน
กองแรงงานสัมพันธ ไดวิเคราะหสถานการณนัดหยุดงานและการปดงานของนายจางในชวง 6 เดือนแรกของป 2542 และป 2543
วา เมื่อเกิดขอพิพาทแรงงานขึ้นในสถานประกอบการ นายจางมักจะใชมาตรการปดงานเปนการกดดันฝายลูกจางเพื่อใหยอมตามขอเสนอ
ของฝายตนมากขึ้น ในขณะที่ฝายลูกจางนํามาตรการนัดหยุดงานมาใชคอนขางนอย
อยางไรก็ตาม ขอมูลการนัดหยุดงานในสถิติดังกลาวชี้ใหเห็นวา การนัดหยุดงานมักเกิดขึ้นในสถานประกอบการขนาดใหญที่มีสห
ภาพแรงงานเขมแข็ง ขณะที่การปดงานโดยฝายนายจางมักเกิดขึ้นในสถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งลูกจางมีอํานาจในการตอ
รองตํ่า กองแรงงานสัมพันธ วิเคราะหดวยวา ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการเจรจาตอรองเพื่อหาขอยุติปญหาขอพิพาท
แรงงานมีความยืดเยื้อ และตางฝายตางใชมาตรการตอรองที่รุนแรงระหวางกัน (กรุงเทพธุรกิจ 090144)

1.4 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.4.1 ชาวบานจาก 3 จังหวัด เรียกรองใหรัฐผอนปรนเกณฑการผลิตเหลาเถื่อน เพื่อใหโอกาสชาวบานเพิ่มรายได มาก
กวาจํากัดใหเฉพาะนายทุน
วันที่ 17 ม.ค. 2544 มีรายงานวา เมื่อเวลา 9.00 น. มีกลุมชาวบานจาก จ.มหาสารคาม ขอนแกน และกาฬสินธุ กวา 100 คน มา
ชุมนุมบริเวณสนามศาลากลาง จ.กาฬสินธุ รวมกับองคกรพัฒนาเอกชน 3 องคกร ประกอบดวย เครือขายภูมิปญญาพื้นบานอีสาน
ชมรมสหพันธสหกรณภาคอีสาน และคณะกรรมการองคกรประชาชนภาคอีสาน โดยมีแกนนําขึ้นเวทีปราศรัยเรื่องภูมิปญญาพื้นบาน การ
ผลิตเหลาเถื่อนสามารถชวยเหลือแกไขปญหาราคาพืชผลได เรียกรองใหรัฐบาลเคารพในภูมิปญญาชาวบาน อนุญาตใหชาวบานตมเหลา
เสรีเลี้ยงครอบครัวในยามเศรษฐกิจฝดเคือง
นายวีรพล โสภา เลขานุการคณะกรรมการองคกรประชาชนภาคอีสาน (คปอ.) เปดเผยวา ไดมาเรียกรองดวยกัน 3 เรื่อง คือ 1. ให
เจาหนาที่อะลุมอลวยกับชาวบานที่ถูกจับกุมเรื่องเหลาเถื่อน หลังจากที่ชาวบานเขาใจวา การผลิตเหลาเถื่อนถูกตองตามกฎหมาย 2.เนื่อง
จากการผลิตสุราพื้นบานตามมติครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2543 จะตองจัดตั้งเปนสหกรณ มีพื้นที่การผลิตและเงินลงทุน มีมาตรฐานเปนโรงงาน
นั้น ชาวบานทั่วไปไมมีโอกาสไดผลิต นาจะเปดโอกาสใหชาวบานผลิตเองได ไมใชจํากัดใหกับนักลงทุนเพียงกลุมเดียว จึงขอใหกระทรวงการ
คลังพิจารณาในจุดนี้ดวย และ 3. เรื่องของกฎหมายป 2493 มีปญหาในดานการปฏิบัติ จึงนาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไข
นายประสงค อุทัยประดิษฐ ประธานเครือขายภูมิปญญาพื้นบานอีสาน กลาววา เหลาเถื่อนถือเปนทางเลือกหนึ่งของชาวบานใน
อันที่จะสรางรายไดเลี้ยงครอบครัวสมควรที่จะใหชาวบานผลิตเหลาไดอยางเสรี เนื่องจากสามารถนําขาวที่ราคาตกตํ่าแคถังละ 60-70 บาท
ไปหมักเปนเหลาขายไดราคาสูงขึ้นถึงถังละ 700 บาท นอกจากนี้ยังสามารถใชพืชผลอื่นๆ ผลิตเหลาไดอีกดวย เชน ขาวโพด ขาวฟาง หรือ
ผลไมตางๆ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 170144, ไทยโพสต 180144)
- ติงสหกรณฯทําสุราพื้นบานยาก-ชี้ขายเกิน 30 บาทตอขวดไปไมรอด
นายเรืองชัย บุญญานันต รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยวา ขณะนี้กรมสงเสริมสหกรณไดทําหนังสือเวียนประกาศกรม
สรรพสามิตเรื่องกฎเกณฑการจัดตั้งโรงงานสุราพื้นบานไปยังสหกรณการเกษตรทั่วประเทศ หากจะขอจัดตั้งโรงงานสุราพื้นบานใหคํานึงถึง
1. สมาชิกสหกรณจะไดอะไรจากการตั้งโรงงาน สินคาการเกษตรของสมาชิก จะขายไดราคาสูงขึ้นจริงหรือไม 2. เมื่อมีการตั้งโรงงานจะ
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สามารถจําหนายสุราไดคุมคาการลงทุน มีผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตประกาศออกมาสวนใหญคลายกับ
เงื่อนไขการเปดเสรีสุราทั่วไป ยกเวนขนาดพื้นที่ตั้งโรงงานและวงเงินลงทุน ซึ่งโรงงานสุราพื้นบานจะมีการพิจารณาเปนรายกรณี แตสิ่งที่นา
เปนหวงคือ สหกรณพื้นบานจะไมสามารถผลิตสุราพื้นบานแขงขันกับสุราชนิดอื่นได ขณะที่ชาวชนบทสวนใหญขณะนี้มักจะบริโภคเบียรที่มี
ราคาถูกมาก หากสุราพื้นบานมีราคาขายเกิน 20-30 บาทตอขวด คงไมสามารถแขงขันไดอยางแนนอน (มติชน 250144) อยางไรก็ตาม
ระหวางวันที่ 1-8 ก.พ. 2544 นี้ เครือขายเหลาเสรีภาคเหนือ จัดชุมนุมขายและทํานิทรรศการสาธิตการตมเหลากลางงานใหญประจําปของ
อําเภอเชียงคํา จ.พะเยา โดยในงานจะมีการออกรานขายเหลาตมเอง และจัดนิทรรศการเพื่อใหมีการสืบทอดภูมิปญญาชาวบาน มีการสาธิต
การตมเหลา และใหขอมูลเรื่องกฎหมายการตมเหลา และขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายสุรา รวมถึงการผูกขาดโดยเอกชนบางรายโดยจัดเปนซุม
หนึ่งภายในเต็นทภาคประชาชน (ผูจัดการ 310144)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางประเทศ
1.5.1 พนักงานของหนังสือพิมพไทมสในซีแอตเติลยุติการประทวง
มีรายงานวา หลังจากที่พนักงานของหนังสือพิมพ" ซีแอตเติล ไทมส" ซึ่งอยูภายใตสังกัดของหนังสือพิมพยักษใหญ "ไทมส" ได
หยุดงานประทวงมานานกวา 7 สัปดาห ในวันที่ 9 ม.ค. 2544 ไดมีการลงมติใหยุติการประทวงและกลับเขาทํางานตามปกติดวยคะแนนเสียง
359 ตอ 116 โดยกอนหนานี้พนักงานไดยื่นขอเรียกรองไปยังนายแพทตี้ มัวเรย วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครต กรุงวอชิงตัน, นายแฟรงก
เบลทเฮน บรรณาธิการฝายผลิตของหนังสือพิมพไทมส และนายซี ริชารด บารน เจาหนาที่เจรจาของกรมแรงงานกลางสหรัฐ ซึ่งในที่สุดทาง
หนังสือพิมพไทมส ก็ตกลงที่จะจายเงินประกันสังคมและคาจางเพิ่มใหกับพนักงานที่ไดรับคาจางในระดับตํ่า นอกจากนี้ยังใหสัญญาเกี่ยวกับ
การจายเงินคาคอมมิชชันจากการโฆษณาอีกดวย โดยนายเอช เมสัน ไซสมอร ประธานของไทมสไดกลาววา การที่จะเขาใจความรูสึกของผู
คนนับเปนสวนที่ยากที่สุด และงานนี้ไมมีใครเปนผูชนะ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 090144)
1.5.2 จีนออกกฎหมายชวยเหลือพี่เลี้ยงเด็กและแมบานในมณฑลเซินเจิน
วันที่ 9 ม.ค. 2544 หนังสือพิมพ ไชนา เดลียไดออกมาเปดเผยรายงานวา สมาชิกสภานิติบัญญัติของจีนไดรางกฎหมายฉบับแรก
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของพี่เลี้ยงเด็กและแมบานในมณฑลเซินเจิน ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตอนใตของจีน เนื่อง
จากมีการรองทุกขเกี่ยวกับการทารุณกรรมแพรหลายอยูในมณฑลทางตอนใตของจีน ซึ่งมีผูอพยพจากเขตที่ยากจนในเมืองตางๆของจีนเขา
มาทํางานมากที่สุด สวนมากจะเขามาโดยสํานักงานจัดหาพี่เลี้ยงเด็กและคนรับใช ในเมืองที่มีความเจริญอยางฮองกงจะมีหลายครอบครัว
ใชบริการจากสํานักงานเหลานี้ โดยดูจากที่พาดหัวในหนังสือพิมพตางๆ ซึ่งเจาหนาที่สํานักงานสถิติไดรายงานวา เกือบทุกครอบครัวใน
มณฑลเซินเจินใชเงินเฉลี่ย 60 ดอลลารสหรัฐกับบริการของสํานักงานจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก แตบรรดาแมบานและคนใชภายในบานหลายคนถูก
ทารุณเพราะเปนผูอพยพลักลอบเขาเมืองและไมมีความรู อยางไรก็ตาม กฎขอบังคับใหมในเซินเจินไดถูกรางขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2543
และคาดวาจะมีผลบังคับใชเร็วๆนี้ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 090144)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 นายก อบจ.จ.ชลบุรี เตรียมประชาพิจารณศูนยกําจัดขยะรวม 1 พันลาน
นายก อบจ.ประสานกับจังหวัดชลบุรี เตรียมเปดเวทีประชาพิจารณศูนยกําจัดขยะรวม 1 พันลาน วอนประชาชนใหพิจารณาโครง
การดวยใจเปนธรรม อยาใหเกิดความแตกแยก
นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี เปดเผยถึงความคืบหนาในการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวม
ของจังหวัดชลบุรีวา โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะรวมกําลังเตรียมดําเนินการประชาพิจารณ ตามแผนขั้นตอนกระจายอํานาจอันเปนหนา
ที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เนื่องจากผูนําขององคกรทองถิ่นไดมอบอํานาจใหดําเนินการ แตเขาวิตกวามีการคัดคานโครงการดัง
กลาว เนื่องจากประชาชนเกรงวาจะกอใหเกิดมลพิษที่บริเวณสถานที่ตั้งของศูนยกําจัดขยะรวม จึงมีความเคลื่อนไหวในแนวทางตอตาน โดย
ไดมีการปลอยขาววาจะนําขยะอุตสาหกรรมมากําจัด ซึ่งในความเปนจริงแลวขยะที่นํามาใหกําจัดเปนขยะชุมชนทั้งหมด และโครงการใน
ระยะที่ 2 จะมีเตาเผาขยะความรอนสูง ซึ่งจะกําจัดขยะไดเกือบ 100% โดยใชงบประมาณราว 1,000 ลานบาท จึงอยากใหประชาชนมั่นใจ
ในเทคโนโลยีสมัยใหม "ผมเปนฝายบริหารงานมา 3 ป เชื่อมั่นวาโครงการนี้ดีจึงใหการสนับสนุนขอใหประชาชนมั่นใจ และอยากใหทุกคนมา
รวมประชาพิจารณในวันที่ 6 มีนาคม 2544 สวนผลจะเปนอยางไร ก็ขึ้นอยูกับประชาชนที่เปนผูตัดสินใจ" (กรุงเทพธุรกิจ 300144)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 ประมวลขาวกรณีบอบําบัดนํ้าเสียคลองดาน จ.สมุทรปราการ บนความขัดแยงและคอรรัปชัน
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- เงินปดปากสรางบอบําบัดนํ้าเสีย ตั้งกองทุนพัฒนาทองถิ่นที่สมุทรปราการเกือบ 800 ลานบาท
วันที่ 11 ม.ค. 2543 นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ก.วิทยาศาสตรฯ เปดเผยกับน.ส.พ. สยามรัฐวา ผล
การศึกษาของคณะกรรมการศึกษาปญหาขอขัดแยงโครงการจัดการนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ยืนยันวาผลกระทบปญหาสิ่ง
แวดลอมที่เกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียสมุทรปราการอยูในระดับที่สามารถควบคุมได โดยมีมติใหมีโครงการบําบัดนํ้าเสียใหดีขึ้นและนํานํ้าที่
ผานการบําบัดมาใชประโยชน ในชวงฤดูแลงไมใหระบายนํ้าลงทะเล ดังนั้น ในฤดูแลงที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูจะไมมีการระบายนํ้าลงทะเล
ซึ่งกําลังพิจารณาการระบายนํ้าไปใชเพื่ออุตสาหกรรม สวนการปนเปอนโลหะหนักนั้นจะมีการจัดการตั้งแตโรงงาน โดยโรงงานจะมีโรงบําบัด
โลหะหนักเบื้องตน ซึ่งจะกําหนดคามาตรฐานไว และที่รวบรวมนํ้าทิ้งจะมีการตรวจสอบโลหะหนักและการเก็บคาธรรมเนียมรายเดือนในการ
บําบัดนํ้าทิ้งเพื่อชวยใหการตรวจสอบงายขึ้น และคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบใหคืนผลประโยชนตอบแทนจากโครงการฯเพื่อนํามาพัฒนา
ทองถิ่น 2 รูปแบบ คือ การตั้งกองทุนพัฒนาทองถิ่นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลคลองดานและเขตเทศบาลตําบลคลองดาน ซึ่งมีการจัด
สรรรายไดจากคาบําบัดนํ้าเสียเขาสูกองทุนในอัตรา 0.20 บาทตอปริมาณที่เขาสูระบบบําบัด 1 ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาชุม
ชนคิดเปนเงิน 20 ปแรก 530 ลานบาท และการตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่ดังกลาวรวมเปนเงิน
ในชวง 20 ปแรกจํานวน 260 ลานบาท รวมเปนเงินเกือบ 800 ลานบาท (สยามรัฐ 110144)
- ส.ว. 102 คน ลงนามสงหนังสือถึงประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบ)ี ใหทบทวนโครงการบําบัดนํ้าเสียฯ
วันที่ 17 ม.ค. 2544 คณะ ส.ว.ของไทย จํานวน 102 คน ลงชื่อในหนังสือถึงประธานเอดีบีเพื่อใหดําเนินการทบทวน โครงการรวบ
รวมและบําบัดนํ้าเสีย จ.สมุทรปราการ ระบุหวงใยตอผลกระทบที่จะมีตอสิ่งแวดลอม อาชีพของชาวบานและมีความไมโปรงใส ในการ
ดําเนินงาน
นายจรูญ ยังประภากร ส.ว. จ.สมุทรปราการ ไดรวมกับ ส.ว.อีกหลายคน อาทิ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายจอน อึ๊งภากรณ นาย
นิรันดร พิทักษวัชระ นางประทีป อึ้งทรงธรรม นางมาลีรัตน แกวกา นายเจิมศักดิ์ ปนทอง แถลงวา ชาวบาน ต.คลองดาน และ ต. สองคลอง
อ.บางปะกง จ.สมุทรปราการ ไดรับความเดือดรอนจากโครงการรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย จ.สมุทรปราการ และมารองเรียนกับ ส.ว. วันที่ 3
พ.ย. 2543 คณะ ส.ว.จํานวน 72 คนไดลงไปในพื้นที่ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของชาวบานตอโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบตออาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ เชน การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู การศึกษาจากเอกสารที่มีอยูพบวา โครงการนี้จะกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปน
อยางมาก ประการสําคัญกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนในพื้นที่ และกอใหเกิดความรุนแรงขึ้นในปลายปที่ผานมา
ดังนั้น ส.ว.จํานวน 102 คน จึงลงนามในหนังสือ สงใหกับนายมาดาโอะ ชิโน ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เจา
ของเงินกูเพื่อใหทบทวนการสนับสนุนโครงการนี้ และเพื่อใหรัฐบาลใหมที่จะเขามาทําหนาที่ ไดรับรูถึงโครงการที่ผานมาวา มีความโปรงใส
เพียงใด ที่สําคัญโครงการมีผลกระทบกับประชาชนอยางมาก ควรมีการทบทวน
นายจรูญกลาววา โครงการนี้ไดมีการศึกษากันมาเปนระยะเวลาหลายปในชวงหลายรัฐบาลที่ผานมา แตเปนที่นาแปลกใจวาโครง
การเดิม ไดมีการกําหนดแยกการบําบัดเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันตกบริเวณตําบล บางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย และฝงตะวันออกที่ตําบล
บางปู เขตอําเภอเมือง แตไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมาบําบัดรวมที่ตําบลคลองดาน ซึ่งอยูหางไกลจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรมออกไปกวา
20 กิโลเมตร จึงเปนที่กังขาของประชาชน ที่สําคัญโครงการนี้ไดดําเนินการโดยขัดกับหลักกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญใน
มาตรา 46, 56 และ 59 และ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม และ พ.ร.บ.การผังเมือง ดัง
นั้น เห็นควรที่โครงการนี้จะไดรับการทบทวนจากรัฐบาล และจะใหทางเอดีบีทําการทบทวนเชนกัน
นายเจิมศักดิ์กลาววา หลักการที่ผูกอมลพิษเปนผูจาย คนทําสิ่งแวดลอมเสียจะตองเปนคนรับภาระ หลักการในขอนี้ไมปรากฏ
เลย เพราะโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายตางมีบอบําบัดเอง แตทางการไมสามารถบังคับใหเดินเครื่องได การรวมนํ้าเสียมาบําบัดที่คลองดาน
เปนการโยนภาระใหเกษตรกร คิดวาไมเปนธรรม
นอกจากนี้ในการดําเนินโครงการไมไดมีการศึกษาผลกระทบและปรึกษาหารือกับชาวบาน ชาวบานไปตรวจพบเมื่อมีการกอสราง
สะทอนใหเห็นวาการดํ าเนินโครงการขาดความรับผิดชอบ และความคํ านึงถึงหัวอกของชาวบาน ประการสําคัญเทาที่ฟงจากชาวบาน
กระบวนการในการซื้อที่ดินมาดําเนินโครงการไมโปรงใส เพราะเดิมอางวา จะซื้อที่ไปทําสนามกอลฟ แตนํามาทําระบบบําบัดนํ้าเสีย (ไทย
โพสต 180144)
-ฝายคานญี่ปุน มาไทยกอนเช็กบิลบอปากนํ้า
นางสาวลัลธริมา หลงเจริญ เจาหนาที่มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ แจงวา ในวันที่ 22-23 ม.ค. 2544 นี้ นายโตชิมาซะ ยามาดะ
และนายซุน ฮา ยามา ส.ส.ในสังกัด พรรคเดโมแครติก ซึ่งเปนพรรคฝายคานของญี่ปุนจะเดินทาง มายังประเทศไทย เพื่อเขามาเก็บขอมูล
และลงสํารวจพื้นที่กอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียโครงการบอบําบัดนํ้าเสียสมุทรปราการ ที่ ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ หลังจากที่
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กลุม ส.ส.ฝายคานของญี่ปุนไดรับทราบขาวคราวความไมชอบมาพากลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการซึ่งรัฐบาลญี่ปุนเปนผูใหการ
สนับสนุนผานทางธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (เจบิก)
นางดาวัลย แกนนําชาวคลองดานไดเสนอประเด็นผลกระทบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเงื่อนงําสอทุจริตคอรรัปชันที่
มีการวิพากษวิจารณกันมาก และไดจัดสงรายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎรของไทยที่สรุปวา ใหมีการทบทวน
โครงการบอบําบัดฯปากนํ้าใหมใหกับทางญี่ปุนแลว (ผูจัดการ 190144)
-ส.ส.ญี่ปุนยันแขวนเงินกูคลองดาน รอผลอนุป.ป.ช.ตัดสิน "คอรรัปชัน"
นายโตชิมาซะ ยามาดะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเดโมแครติก ซึ่งเปนฝายคานของรัฐบาล ใหสัมภาษณเมื่อวันอังคารที่ 23
ม.ค. 2544 ซึ่งเปนวันที่ 2 ของการเดินทางมาสํารวจพื้นที่โครงการบําบัดนํ้าเสียที่คลองดาน อ. บางบอ จ. สมุทรปราการ พบวา ปญหา
สําคัญที่สุด คือ ประชาชนสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลที่ชัดเจนโปรงใสเกี่ยวกับโครงการ ทั้งเรื่องสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
การเดินทางมาสํารวจโครงการที่คลองดานครั้งนี้ นายยามาดะ กลาวดวยวา มีเปาหมายเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาล
ของญี่ปุนนําเงินภาษีของประชาชนไปใช ซึ่งสิ่งสําคัญ คือ ไมตองการเห็นรัฐบาลญี่ปุนใชเงินอุดหนุนโครงการที่ไมเกิดประโยชนตอประชาชน
สวนใหญของประเทศที่จัดสรรเงินไปให โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองการตรวจสอบเกี่ยวกับขอครหาวามีการคอรรัปชันกันอยูมาก ซึ่งหากผลการ
ตรวจสอบพบวามีการคอรรัปชันในการดําเนินการสวนหนึ่งสวนใด ทางการญี่ปุนจะตองถอนความชวยเหลือหรือระงับเงินกูทันที ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบการชวยเหลือในรูปเงินกูจากเจบิก อยางไรก็ตาม นายยามาดะ กลาวดวยวา หลังจากเขาพบปะหารือกับตัวแทนหลายคนจาก
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) แลว เขาไดขอมูลวา ป.ป.ช.เริ่มศึกษาปญหาเกี่ยวกับการคอรรัปชัน และ
ความไมชอบมาพากลในดานตางๆ ตั้งแตเมื่อเดือน ก.ย.ปกอน ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาขั้นเตรียมการเสร็จสิ้นไปแลว และไดสงเรื่องใหคณะ
อนุกรรมการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งคาดวา อีกไมนานคงจะทราบผล
ทายที่สุด นายยามาดะ ยํ้าวา สิ่งสําคัญ คือ ประชาชนจะตองไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในทุกแงมุม ตองมีการทําการสํารวจ และ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยหนวยงานที่เปนกลางอยางจริงจัง เพื่อใหโครงการเกิดประโยชนตอประเทศชาติไมใชเพียงกลุมผล
ประโยชน หรือคนบางคนเทานั้น และอยากใหกรมควบคุมมลพิษ เปดเผยผลการวิจัยผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมใหสาธารณชนทราบให
เร็วที่สุดอยางชาภายใน 2 สัปดาห (กรุงเทพธุรกิจ 24-250144)

2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 ชาวเนินมะปราง จ.พิษณุโลก บุกศาลากลาง รองปดโรงโมหิน
วันที่ 2 ม.ค. 2544 กลุมชาวบานเนินมะปราง จ.พิษณุโลกกวา 200 คน รวมตัวปกหลักชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัด เรียกรองใหปด
โรงโมหินซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยนายแวะ สนใจ ประธานเครือขายอนุรักษลุมนํ้าชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกเปนผู
นํา ทั้งนี้ ชาวบานตองการใหทางจังหวัดแกไขปญหา 3 ขอเรียกรอง คือ 1) ใหยกเลิกการตอสัมปทานและใหปดกิจการของโรงโมหินบริษัท
อนุมัติการศิลา ที่ตั้งอยูในพื้นที่เขาผาแดงรังกาย หมู 1 ตําบลชมพู อยางถาวร เนื่องจากสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 2) ใหทางการยุติการ
ดําเนินคดีกับแกนนําชาวบาน 26 คน ที่ถูกออกหมายจับเมื่อป 2541 กรณีบุกรุกพื้นที่ปาสงวนเนื่องจากตอตานโรงโมหิน และ 3) ใหนาง
สมบัติ บุญปลูก ผูใหญบานหมู 1 ต.ชมพู ออกจากตําแหนงเพราะผูใหญบานใชอํานาจหนาที่เขาขางฝายนายทุนของโรงโมหิน
ตอมานายเมฆินทร เมธาวิกูล รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พล.ต.ต.วสันต วัสสานนท ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รุด
มาเจรจากับกลุมชาวบาน แตไมสําเร็จ แกนนําชาวบานไมยอมเจรจาดวย อางวาเอกสารที่จะยื่นยังไมพรอม และตองการรอกลุมชาวบานอีก
นับรอยจากหมูบานอื่นๆ ซึ่งจะเดินทางมาสมทบในวันที่ 3 ม.ค. 2544 จากนั้นกลุมชาวบานดังกลาวไดปกหลักบริเวณขางศาลาประชาคม
แลวกอไฟหุงหาอาหาร ทางจังหวัดไดระดมกําลังเจาหนาที่ตํารวจและ อส. มาคอยรักษาความสงบ เนื่องจากเกรงวาจะมีการบุกขึ้นไปบน
ศาลากลาง (กรุงเทพธุรกิจ 030144)
2.3.2 สรุปภัยธรรมชาติป'43 ทําความเสียหาย 1.5 หมื่นลาน
วันที่ 17 ม.ค. 2544 ที่ประชุม ก.มหาดไทยมีการสรุปสาธารณภัยประจําป 2543 พบวา 1) มีภัยที่เกิดจากอัคคีภัย 1,814 ครั้ง มูล
คาความเสียหาย 722,588,711 บาท ราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,054 ครอบครัว 12,273 คน เสียชีวิต 46 คน บาดเจ็บ 91 คน 2) วาต
ภัย เกิดขึ้น 960 ครั้ง มูลคาความเสียหาย 271,476,754 บาท ราษฎรไดรับความเดือดรอน 18,058 ครอบครัว 59,009 คน เสียชีวิต 9 คน 3)
อุทกภัย มีมูลคาความเสียหายรวมจนถึงตนป 2544 จํานวน 13,801,021,432 บาท ในจํานวนนี้เปนความเสียหายเฉพาะที่เกิดจากพายุเกมี
มาเรียและหวูคง และอุทกภัยใน 11 จังหวัดภาคใตในชวงป 2543 ตอเนื่องป 2544 จํานวน 7,576,747,800 บาท 4) ภัยแลง มีมูลคาความ
เสียหาย 641,712,873 บาท ราษฎรไดรับความเสียหาย 10,014,941 คน และ 5) ภัยจากอากาศหนาวเย็น เสียหาย 308,458,160 บาท รวม
มูลคาความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในป 2543 จํานวน 15,745,257,930 บาท (มติชน 180144)
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2.3.3 ความเคลื่อนไหวสภาพภูมิอากาศ: สผ. ชี้โลกรอนตัวการวิกฤติสิ่งแวดลอมแปรปรวน
ดร.ศัก ดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) เผยผลการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 6 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนดวา ยังไมไดขอสรุปในประเด็น
ตางๆที่เปนสาระสําคัญในพิธีสารเกียวโต ดังนั้น จึงมีมติที่จะจัดประชุมในเดือน พ.ค.อีกครั้ง เพื่อใหไดขอสรุปทันการบังคับใชพิธีสารภายในป
'45 สําหรับความพรอมของไทยไดเตรียมกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียผานธนาคารโลกศึกษา
วิจัยโครงการ NSS-Thailand ซึ่งมีกําหนดการศึกษาแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันก็จะปรับปรุงบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก
จากภาคตางๆ โดยอยากใหหนวยงานวิจัยเก็บขอมูลเกี่ยวกับโลกรอนสําหรับใชเปนขอมูลพิธีสารเกียวโต อยางไรก็ตามยืนยันวาประเทศไทย
ยังไมอยูในพันธกรณีที่จะตองรวมมือในการลดกาซเรือนกระจก แตก็ตองเตรียมการไวสําหรับอนาคตดวย
สวนการผันผวนของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ซึ่งที่ผานมาคนไทยตองเผชิญกับสภาพอากาศที่รอนขึ้น เย็นลง และมีฝนตก
นํ้าทวมแบบฉุกเฉิน และไมตรงตามฤดูกาล เลขาธิการ สผ.กลาววา มีความเปนไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาวะโลกรอน แมวาจะ
ยังไมสามารถยืนยันไดในทางวิชาการ แตถาดูจากประสบการณในอดีตที่ผานมาก็นาวิตก เพราะจากปจจัยตางๆที่เรงเราไดกอใหเกิดผล
กระทบขึ้นแลว
ขณะนี้ทาง สผ.ไดจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรแลวเสร็จ เพื่อคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอีก 30-50 ปขางหนา มี
ประเด็นที่นาตกใจก็ คือพื้นที่แนวชายฝงทะเลมีความออนไหวที่อาจจะถูกนํ้าทะเลหนุนขึ้นมามาก ทําใหเกิดปญหานํ้าทวม ขณะที่พื้นที่ปาไม
ที่เคยเปนปาดิบชื้น ก็จะกลายเปนปาผลัดใบ และเกิดปญหาพื้นที่แลงขึ้นทั่วประเทศ โดยทั้งหมดนี้เปนภาพจําลองที่อาจเกิดขึ้น หากไมมีการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ไทยรัฐ 260144)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 ประมวลเหตุการณภัยธรรมชาติเดือนมกราคม 2544
- แผนดินไหวอเมริกากลาง ครา 138 ชีวิต
วันที่ 13 ม.ค. 2544 เกิดแผนดินไหวในประเทศเอลซัลวาดอรและกัวเตมาลา วัดแรงสั่นสะเทือนไดประมาณ 7.4-7.9 ริกเตอร
ขณะที่ผูเชี่ยวชาญระบุวา เหตุการณครั้งนี้ เปนแผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ป ของภูมิภาคอเมริกากลาง
เจาหนาที่หนวยกูภัยของเอลซัลวาดอร เปดเผยวา มีผูเสียชีวิตแลวอยางนอย 136 คน ในประเทศนี้ และอีก 2 คน ในประเทศกัวเต
มาลา อยางไรก็ดี เชื่อวา ยอดรวมผูเสียชีวิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากยังมียอดผูหายสาบสูญอีกกวา 1,200 คน ขณะที่มียอดผูบาดเจ็บอีก
ราว 500 คน นอกจากนี้ มีอาคารบานเรือนถูกดินถลมทับ 260 หลัง ในเมืองลาส คอลินาส ซึ่งอยูหางจากกรุงซาน ซัลวาดอร เมืองหลวงของ
เอลซัลวาดอร ประมาณ 12 กม. สําหรับประเทศเอลซัลวาดอร เมื่อป 2529 เคยเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ วัดแรงสั่นสะเทือนไดถึง 7.5 ริกเตอร
ทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 1,400 คน และเมื่อ 10 ปกอนหนานั้น ก็เคยเกิดแผนดินไหวความรุนแรงเทากัน แตมีผูเสียชีวิตถึง 26,000 คน (กรุงเทพ
ธุรกิจ 150144)
วันที่ 16 ม.ค. 2544 เจาหนาที่ตํารวจ เอลซัลวาดอร รายงานเพิ่มเติมวา ยอดผูเสียชีวิต จากเหตุการณแผนดินไหว ไดเพิ่มขึ้นมาถึง
609 รายแลว พรอมกับมีประชาชนราว 2,375 คน ไดรับบาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้ ในรายงานระบุวา มีบานเรือนกวา 9,923 หลัง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
26,701 หลัง ที่ตองพังทลายและไดรับความเสียหาย และเชื่อวา ประชาชนอีกมากกวา 2,000 คน สูญหาย (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 160144 ,
กรุงเทพธุรกิจ 15-170144)
- เหตุการณแผนดินไหวที่อินเดียยอดผูเสียชีวิต 20,000 ราย
เมื่อวันศุกรที่ 26 ม.ค. 2544 เกิดแผนดินไหวที่รัฐคุชราต ทางภาคตะวันตกของอินเดีย โดยมีจุดศูนยกลางอยูทางตะวันออกเฉียง
เหนือของเมืองภูจ รัฐคุชราต ประมาณ 20 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.9 ริกเตอร
วันที่ 27 ม.ค. 2544 สํานักขาวเพรส ทรัสต ของอินเดีย (พีทีไอ) รายงานวา ยอดผูเสียชีวิตจากเหตุการณแผนดินพุงขึ้นมากกวา
2,250 รายแลว นับเปนเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ป โดย 300 รายเสียชีวิตในเมืองอาหเมดาบัด ซึ่งเปนเมืองชายฝงทะเล
ของรัฐคุชราต (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 270144)
วันที่ 30 ม.ค.2544 นายปญญา รมต. เคหะของรัฐคุชราต กลาววาตัวเลขประมาณการยอดสูญเสียของรัฐคุชราต อยูระหวาง 1.5
- 2 หมื่นคน ซึ่งเปนตัวเลขที่คํานวณจากจํานวนผูเสียชีวิตที่กูขึ้นมาได, ประชาชนที่สูญหายไป, ผลสํารวจจํานวนประชาชนที่คาดวาจะถูกฝง
อยูภายใตซากปรักหักพัง สุดทายยังประเมินจากสํามะโนประชากรในแตละหมูบาน
ดานนายจอรจ เฟอรนานเดส รมต.กลาโหมอินเดีย ใหสัมภาษณบีบีซีวา ยอดผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติสัปดาหที่แลวอาจมีตัว
เลขสูงถึง 100,000 ศพ บาดเจ็บราว 200,000 คนหรือมากกวานั้น โดยนายเฟอรนานเดส กลาวโทษวา โครงสรางอาคารที่ประกอบขึ้นโดยใช
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วัสดุคุณภาพเลว เปนเหตุใหอาคารหลายพันแหงถลมครืนลงมา ซึ่งนาจะเปนบทเรียนใหแกการออกกฎวาดวยการกอสรางอาคารในอนาคต
ควรจะมีการปรับปรุงรายละเอียด และมีความเขมงวดใหมากขึ้น ไมใชปลอยปละละเลยเหมือนเชนกอน อยางไรก็ดี การประเมินยอดผูเสีย
ชีวิตขางตนมาจากการคาดการณสวนตัวจากการไดเห็นสภาพความเสียหายซึ่งกินบริเวณกวาง
อยางไรก็ตาม นายเอช.เค. เทา ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวัชปายี เปดเผยวา ผูนําอินเดียเคยพูดกอนหนานี้ชัดเจนวา อาจมีการ
คาดการณจํานวนผูเสียชีวิตไมถูกตอง สวนใหญยังเปนแคตัวเลขประมาณการ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 310144)
-ปากีสถานหยาศึกชวยผูประสบภัย
สําหรับความชวยเหลือจากนานาชาตินั้น รัฐบาลอังกฤษใหเงินชวยเหลือแกผูประสบภัยหลายแสนคน เปนจํานวนถึง 10 ลาน
ปอนด (14.6 ลานดอลลารสหรัฐ) สวนรัฐบาลปากีสถาน ซึ่งเปนไมเบื่อไมเมากับอินเดียมานาน ยอมยุติความขัดแยงไวชั่วคราว และสงเครื่อง
บินลําเลียง ซี- 130 นําสิ่งของชวยเหลือบรรเทาทุกข ประกอบดวย เต็นท 200 ชุด และผาหมอีก 2,500 ผืน ไปชวยอินเดีย และจะสงเครื่องบิน
นําเครื่องบรรเทาทุกขอีก 3 ชุดใหญตามไป (กรุงเทพธุรกิจ 310144)
-ชาวอุรุกวัยกวา 200 คนไรที่อยูอาศัย หลังถูกพายุทอรนาโดพัดถลม
วันที่ 30 ม.ค.2544 โฆษกหนวยฉุกเฉินแหงชาติอุรุกวัย เปดเผยผานสํานักขาวเอเอฟพีวา เกิดพายุทอรนาโดที่มีความเร็วลมมาก
กวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมงพัดถลมทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สงผลใหประชาชนประมาณ 200 คนตองไรที่อยูอาศัย เนื่องจาก
บานเรือนไดรับความเสียหาย พยานผูเห็นเหตุการณเลาวา พายุไดพัดกระชากหลังคา กําแพงและสายไฟฟาแรงสูงรวมถึงตนไมหลุดไปทั้ง
ราก นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางสวนไดรับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุทางการไดระดมเจาหนาที่ดับเพลิงเขามาขนยายซากตนไมที่กีดขวางเสน
ทางจราจร และมีบางสวนของเมืองที่ไฟฟาและโทรศัพทยังไมสามารถใชการได (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 300144)
2.4.2 นักวิทยาศาสตรทั่วโลกชี้โลกรอนเร็วกวาที่คิด เตือนวิกฤตินํ้าทวม กอโรครายสารพัด
โรเบิรต วัตสัน คณะทํางานระหวางประเทศวาดวยการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ แหงสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (ไอพีซีซี) แถลงราย
งานของกลุมผูเชี่ยวชาญ 516 คนทั่วโลก สรุปวาโลกรอนเร็วกวาที่คิด บรรยากาศรอนจะดันใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นขณะเดียวกัน ยอดนํ้าแข็ง
บนภูเขาก็จะละลายลงมาซํ้าเติม จนเกิดวิกฤตินํ้าทวมที่ราบตํ่า ประชาชนหลายสิบลานในลุมแมนํ้าประเทศจีน บังกลาเทศและอียิปต จะ
ตองอพยพหนีออกจากแหลงทํากินบานเกิด ผลกระทบจากโลกรอนตอสุขภาพมนุษยไดแก วิกฤติโลกรอนถึงตายในฤดูรอน และโหมกระพือ
เชื้อโรคอยางเชน มาลาเรีย โรคไขเลือดออก ตลอดจนทําลายการเกษตรและสูบแหลงนํ้าเหือดแหง ซึ่งผูเชี่ยวชาญหลายคนชี้วาจะเปน
ประเด็นใหญในไมกี่ปขางหนา เราตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและเริ่มรับมือกับสถานการณระดับนํ้าทะเลสูง แพตเทิรนการเกิดฝนที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนผลกระทบจากโลกรอนอื่นๆ
รายงานคาดการณวาอุณหภูมิเหนือพื้นผิวโลกรอนขึ้นเฉลี่ยระหวาง 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียสระหวางป 1990 และ 2100 มาก
กวาการคาดการณในป 1995 ซึ่งประมาณวา ความรอนเฉลี่ยของโลกในชวงเดียวกันนี้จะเพิ่ม 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียส และระดับนํ้าทะเลมี
แนวโนมจะสูงขึ้นระหวาง 9 และ 88 เซนติเมตร (3.54 และ 34.64 นิ้ว) ในชวงเวลาเดียวกัน (ผูจัดการ 230144)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 ความเคลื่อนไหวดานนํ้ามันและพลังงานทดแทน : กาซโซฮอล-เอธานอล
- กําหนดราคาเอธานอลที่ 11 บาทตอลิตร ลดภาษีสรรพสามิต-มีกองทุนหนุน
นายมนู เลียวไพโรจน ปลัด ก.อุตสาหกรรม เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการเอธานอลแหงชาติ เมื่อวันที่
24 ม.ค. 2544 วาที่ประชุมไดกําหนดราคาจําหนายเอธานอลที่ 11 บาทตอลิตร โดยไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตทั้งหมดตั้งแตโรงงานจน
กระทั่งนํามาผสม แตจะจัดเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันและเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงานในอัตราคงเดิมรวมเปน 54 สตางคตอลิตร และ
จําหนายในราคาตางจากนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 จํานวน 1 บาท/ลิตร นอกจากนี้ ยังไดเสนอจัดตั้งกองทุนเอธานอลเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ระดับราคาเอธานอลลักษณะเชนเดียวกับกองทุนนํ้ามันและเชื้อเพลิง โดยรายไดที่จะเขากองทุนเอธานอลนี้จะมาจากสวนตางของ MTBE ซึ่ง
เปนสารเพิ่มคาออกเทนและเอธานอล ซึ่งปจจุบันราคาเอธานอลอยูที่ 11 บาทตอลิตร ราคา MTBE อยูที่ระดับ 13 บาทตอลิตร เมื่อนําเอธา
นอลรอยละ 10 ผสมกับนํ้ามันที่เหลืออีกรอยละ 90 จะกลายเปนกาซโซฮอลล สวนตางที่ไดก็จะนําเขามาไวที่กองทุน ตัวอยางเชนกรณีที่
ราคานํ้ามันหนาโรงกลั่น 8.50 บาทตอลิตร ราคาขายปลีก 16 บาทตอลิตร ก็จะมีเงินไหลเขากองทุนเอธานอล 80 สต.ตอลิตร แตหากราคา
หนาโรงกลั่นอยูที่ 9 บาทตอลิตร ราคาขายปลีก 16.50 บาทตอลิตร กองทุนเอธานอลก็จะมีรายรับ 90 สต.ตอลิตร เปนตน
นายมนูกลาววา ที่ประชุมเห็นวาไมควรกําหนดขนาดกําลังการผลิตตายตัว โดยใหเปนหนาที่ของเอกชนในการตัดสินใจวา จะ
ผลิตมากนอยเพียงใด โดยปจจุบันมีเอกชนที่เสนอตัวเพื่อผลิตเอธานอลไดแก เครือสุรามหาราษฎร กลุมนํ้าตาลมิตรผล วังขนาย และกลุม
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ผลิตเอธานอลจากประเทศญี่ปุน หากมีการใชนํ้ามันกาซโซฮออลอยางแพรหลายและทดแทนการใชนํ้ามันเบนซินไดทั้งหมด 20 ลานลิตรตอ
วันคาดวาจะทําใหรัฐเก็บภาษีนํ้ามันเบนซินไดลดลงเปนเงินปละ 2,690 ลานบาท สูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีนําเขา MTBE 20 ลาน
บาท แตจะชวยลดการนําเขานํ้ามันเบนซินและ MTBE ถึง 8,300 ลานบาทตอป ลดงบประมาณในการแทรกแซงมันสําปะหลังไดถึงปละ 880
ลานบาท และเปนการชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรดวย
นายศุภโชค รัตนมณีฉัตร ผูจัดการฝายกิจกรรมพิเศษ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด กลาววา ภาคเอกชนตองการใหรัฐลดภาษี
เอธานอลใหมากกวานี้เพื่อจูงใจในการลงทุนแตเมื่อคณะกรรมการฯมีมติออกมาแลว ก็คงจะดําเนินการไดเพียงเทาที่ทําไดและเมื่อพิจารณา
โครงการแลวคงจะตองใชเวลาอยางนอย 2 ปภาคเอกชนจึงจะกอสรางโรงงานไดเพราะตองลงทุนใหมเกือบทั้งหมด (ผูจัดการ 250144)
- บางจากขายกาซโซฮอล 4 แหงใน กทม.
นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา สถานีบริการนํ้ามันของ
บางจากไดเปดจําหนายกาซโซฮอลแลว จํานวน 4 แหง ไดแก ถนนติวานนท ถนนพหลโยธิน ถนนเจริญกรุง และถนนนวมินทร โดยจําหนาย
ราคาถูกกวานํ้ามันเบนซิน 95 ราคาลิตรละ 1 บาท ซึ่งทางบริษัทจะเปดใหมีการดําเนินการครบ 8 แหง ภายในปนี้ เชื่อวาผูบริโภคจะหันมาใช
กาซโซฮอลมากขึ้น และกลาววา บางจากไดมีการรับซื้อเอธานอลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยไวจํานวน 1,500
ลิตร โดยสามารถนํามาผสมเพื่อผลิตเปนกาซโซฮอลไดจํานวน 15,000 ลิตรตอเดือน สวนการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รับซื้อเอธา
นอลจากสวนจิตรลดาเดือนละ 45,000 ลิตร ซึ่งสามารถนําผสมเปนกาซโซฮอลได 450,000 ลิตรตอเดือน (ขาวโทรทัศน 310144)
3.1.2 ความเคลื่อนไหวดานกาซ : สพช. ขึ้นราคากาซหุงตมแบบไมใหตั้งตัว หวั่นผูคากักตุน ไตรมาส 2 -ขึ้นอีก 1 บาท
ปจจุบันราคากาซหุงตมของไทยไดถูกพยุงราคาดวยการนําเงินจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บรายไดจากภาษีนํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 95 จํานวน 50 สตางค/ลิตร เบนซินออกเทน 91 จํานวน 30 สตางค/ลิตร และนํ้ามันดีเซล 50 สตางค/ลิตร ทําใหมีเงินเขากองทุนนํ้า
มันจํานวน 900 ลานบาทตอเดือน แตมีรายจาย ณ ปจจุบันประมาณ 1,200 ลานบาทตอเดือนทําใหรายจายติดลบ 300 ลานบาทตอเดือน
ประกอบกับกอนหนานี้กองทุนนํ้ามันเปนหนี้คางชําระคากาซหุงตมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ประมาณ 4,000 ลานบาท
และโรงกลั่น 6 แหงของบริษัทไทยเชลล อีกรวม 1,000 ลานบาท
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปดเผยวา "การปรับราคากาซ
หุงตมภายในไตรมาสแรกนี้จํานวน 1 บาทตอกิโลกรัม (กก.) จะเกิดขึ้นแนนอนแตเราคงจะบอกวันเวลาใหไมได เนื่องจากจะทําใหมีผูคากัก
ตุนกาซไวเก็งกําไร จะทําใหประชาชนเดือดรอนได" ทั้งนี้ การปรับราคาดังกลาวจะทําใหฐานะกองทุนจากเดิมที่ติดลบ 300 ลานบาทตอเดือน
ลดเหลือติดลบเพียง 150 ลานบาทตอเดือนเทานั้น ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้ขอใหประชาชนเขาใจและเห็นใจเพราะที่ผานมา กองทุนฯเปนหนี้ผู
คากาซถึง 5,000 ลานบาท จึงตองมีเงินนําไปจายหนี้ผูคา โดยเฉพาะ ปตท. เพราะจะมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ ปตท.
นายเมตตากลาววา การปรับราคากาซหุงตมเปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่ผานมาซึ่งให
ทยอยปรับราคาขายไดไตรมาสละ 10% หรือ คิดเปน 1 บาทตอกก. โดยในไตรมาส 2 นั้น สพช.เห็นวานาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน
จํานวน 1 บาทตอกก.เพื่อลดภาระของกองทุนนํ้ามันซึ่งก็จะทําใหรายจายที่ติดลบ 300 ลานบาทตอเดือนหมดลง หลังจากนั้นไตรมาส 3 ของ
ปนี้นาจะพอมีรายไดสวนเกินนําเงินมาทยอยจายใชหนี้ผูคากาซที่ติดคางไวได (ผูจัดการ 190144)
ดานแหลงขาว ก.พาณิชย เปดเผยวา เห็นดวยกับแนวทางการปรับราคาจําหนายปลีกกาซหุงตมขึ้นแตไมเห็นดวยหากรัฐบาลจะ
ปรับราคากาซหุงตมในสวนที่มีการนํามาใชภายในครัวเรือน และควรยกเลิกใหการสนับสนุนราคากาซหุงตมกับภาคอุตสาหกรรมทุกชนิด
เพราะอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถชวยเหลือตัวเองไดจากการขายสินคาหรือบริการ
รายงานขาวจากกรมทะเบียนการคาแจงถึงสัดสวนการผลิต การใช และสงออกกาซหุงตมของไทยในป 2543 ที่ผานมาวา ไทยมี
การผลิตกาซหุงตมใชเองโดยไมมีการนําเขาทั้งสิ้น 2,791 ลานกิโลกรัม ใชภายในประเทศทั้งสิ้น 2,107 ลานกิโลกรัม สวนที่เหลือมีการสงออก
ไปจําหนายยังตางประเทศ 670 ลานกิโลกรัม แตจากการศึกษาแนวโนมการใชกาซหุงตมภายในประเทศพบวาภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่
จะนํากาซหุงตมมาใชในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะไดรับการสนับสนุนดานราคาจากภาครัฐ (ผูจัดการ 250144)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 ตนเดือน ม.ค. โอเปกสงสัญญาณลดการผลิต 2 ลานบารเรลตอวัน สหรัฐล็อบบีทําใหโอเปกลดการผลิตเพียง 1.5
ลานบารเรล
วันที่ 10 ม.ค. 2544 ราคานํ้ามันดิบซื้อขายลวงหนาสัญญาสงมอบเดือน ก.พ.ที่ตลาดนิวยอรกทะยานขึ้นทะลุหลัก 29 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรล เปนครั้งแรกนับตั้งแตชวงกลางเดือน ธ.ค.ปที่แลวโดยปดตลาดที่ระดับ 29.48 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
ขายเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2544 ถึง 1.84 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ขยับพุงพรวดถึง 7% เปนผลมาจากคํากลาวของนายอับดุลเลาะห วิน ฮาหมัด
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อัล-อัตติยาห รัฐมนตรีนํ้ามันกาตาร ที่กลาววา ชาติสมาชิกโอเปกเห็นดวยกับการประชุมรัฐมนตรีนํ้ามันโอเปกในวันที่ 17 ม.ค.2544 นี้ วาจะ
มีการประกาศลดเพดานการผลิตนํ้ามันของชาติสมาชิก โดยสวนตัวของนายอัล-อัตติยาหเห็นวา โอเปกควรจะลดโควตาการผลิตอยางนอย
วันละ 2 ลานบารเรล โดยใหเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.2544 เปนตนไป เพื่อฉุดใหราคานํ้ามันกระเตื้องขึ้นจากระดับที่เปนอยูในปจจุบัน
ตนเดือนมกราคม ชีค ซาอัด อัล ซาบาห รัฐมนตรีนํ้ามันของคูเวต กลาววา กลุมโอเปกใกลจะมีการบรรลุความเห็นเปนเอกฉันท
กันแลว ในเรื่องการลดเพดานการผลิตอยางนอยวันละ 1.5 ลานบารเรล แตก็ยอมรับวา มีชาติสมาชิกหลายชาติที่พยายามผลักดันใหมีการ
ลดเพดานการผลิตมากกวานั้น (กรุงเทพธุรกิจ 120144)
-สหรัฐล็อบบีโอเปกลดผลิตนํ้ามัน
มีรายงานจากแหลงขาวในรัฐบาลสหรัฐเปดเผยวา นายบิล ริชารดสัน รมต.พลังงาน ซึ่งกําลังจะพนตําแหนงในวันที่ 20 ม.ค.
2544 ไดรับมอบหมายใหเดินทางไปพบหารือกับรัฐมนตรีโอเปก เพื่อเกลี้ยกลอมใหลมเลิกความคิดจะลดโควตาการผลิตในปริมาณที่มาก
เกินไป นายริชารดสันกลาววา สาระสําคัญที่เขาตองการบอกก็คือ อยาดวนตัดสินใจลดเพดานการผลิตอยางพรวดพราด หากมีการลด
เพดานการผลิตควรจะลดในปริมาณที่พอสมควร เพราะเมื่อปกลางที่แลวราคานํ้ามันในตลาดโลกพุงขึ้นไปถึงระดับ 35 ดอลลารสหรัฐตอบาร
เรล จนกลายเปนวิกฤตินํ้ามันที่สงผลกระทบไปทั่วโลก หลังจากนั้นกระแสกดดันจากนานาชาติที่ไดรับผลกระทบจากปญหาราคานํ้ามัน ทํา
ใหโอเปกตองประกาศเพิ่มเพดานการผลิตหลายครั้งรวมเปนปริมาณ 3.7 ลานบารเรล พรอมทั้งจัดตั้งกลไกควบคุมราคานํ้ามันอัตโนมัติใหอยู
ในชวง 22-28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล วันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมโอเปกลดการผลิตนํ้ามันวันละ 1.5 ลานบารเรล (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น, ไทย
โพสต 15-180144)
-กระแสลดกําลังการผลิตโอเปกสงราคานํ้ามันในตลาดโลกดีดตัวขึ้นอยูที่ระดับ 26-30 ดอลลารสหรัฐ
วันที่ 16 ม.ค.2544 ราคานํ้ามันในตลาดลอนดอนดีดตัวขึ้นมาอยูในระดับ 26 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล โดยนํ้ามันเบรนตทะเล
เหนือ งวดสงมอบเดือนกุมภาพันธ ราคาอยูที่ 26.16 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในขณะที่นํ้ามันไลทครูดตลาดนิวยอรกงวดสงมอบเดือน ก.พ.
ปรับเพิ่มขึ้นอีก 64 เซนต อยูที่ 30.05 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
อยางไรก็ตาม วันที่ 31 ม.ค.2544 ราคานํ้ามันเบรนตทะเลเหนือ งวดสงมอบกอนเดือน มี.ค.ปรับลดลงมาอยูที่ 26.46 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรล จากชวงปดตลาดเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2544 อยูที่ 26.60 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สวนนํ้ามันไลทครูดในตลาดนิวยอรกปรับ
ลดลง 19 เซนต อยูที่ 28.87 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 16,310144)
3.2.2 รัฐสภาไตหวันสวนกระแสลงมติเดินหนาสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
วันที่ 31 ม.ค.2544 รัฐสภาไตหวันลงมติใหรื้อฟนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งถูกคณะรัฐมนตรีระงับไปโดยที่ไมได
รับความเห็นชอบเมื่อ 3 เดือนกอน ทั้งนี้ ในการประชุมนัดพิเศษบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฏรไตหวันไดลงมติดวยคะแนน 134-70 เสียง
งดออกเสียง 6 เสียง ยับยั้งการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2543 ที่ใหหยุดการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมูลคา 5,600 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนโรงไฟฟานิวเคลียรแหงที่ 4 ของไตหวัน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 310144)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 ประวัติศาสตรหนาใหมของการเมืองไทยจากการเลือกตั้ง 6 ม.ค.44 สะทอนถึงความคืบหนา
ของการปฏิรูปการปกครอง
จากการสังเกต และประมวลวิเคราะหรายงานขาวสารขอมูล พบวาการเลือกตั้งในวันที่ 6 ม.ค. 2544 ซึ่งเปนการเลือกตั้งภายใตรัฐ
ธรรมนูญฉบับประชาชนป พ.ศ.2540 ที่ใหทั้งอํานาจใหมแกประชาชนและระบบการเลือกตั้งใหม ในการคัดสรรนักการเมืองที่จะไปทําหนาที่
เพื่อชาติและประชาชนในสภานิติบัญญัตินั้น ไดเกิดปรากฏการณหลากหลายที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง
ไทย
อาทิ การตื่นตัวของประชาชนที่ไปใชสิทธิอยางลนหลามเกินคาด จนบัตรเลือกตั้งไมเพียงพอ ประชาชนจํานวนมากไปเขาคิวใช
สิทธิแตไมไดใชสิทธิเพราะหมดเวลากอนจนมีการประทวงกัน การนับคะแนนที่เปนไปอยางลาชา เพราะตองรวบรวมบัตรจากหนวยเลือกตั้ง
ตางๆมานับรวมที่เขตหรืออําเภอเพียงแหงเดียว ทําใหประชาชนไมสามารถรูผลการเลือกตั้งในทันทีที่นับคะแนนเสร็จ เนื่องจากตองผานขั้น
ตอนการตรวจสอบของกกต.กอนการประกาศรับรองซึ่งตองใชเวลามากกวา 10 วัน แตจากการรวมกันทําเอ็กซิตโพลที่สื่อมวลชนรวมกับ
สถาบันการศึกษาตางๆ เชน ม.มหิดล สวนดุสิต เอแบค เปนตน จัดสํารวจความเห็นของผูลงคะแนนเสียงหนาคูหาเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏผลใน
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ทิศทางเดียวกัน นับวาเปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถอนุมานผลการเลือกตั้งไดกอนการประกาศรับรอง สิ่งเหลานี้นับเปนภาพใหมที่ไมเคย
ปรากฏในวงการเลือกตั้งระดับชาติมากอน ถึงแมวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะขอความรวมมือใหหยุดดําเนินการก็ตามเพราะเกรง
วาจะเปนการชี้นําทางการเมือง ขณะที่เอ็กซิตโพลบอกวาไมมีผลเพราะเปดเผยหลังปดหีบเลือกตั้ง
อยางไรก็ดี ความผิดในการเลือกตั้งนั้นก็มีอยู เชนจากการเปดเผยของ พล.ต.ต.พงศพัศ พงษเจริญ โฆษกสํานักงานตํารวจแหง
ชาติระบุผลการรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งวามีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสิ้น 177 ราย แบงเปนซื้อเสียง 27 คดี จัด
พาหนะรับสง 5 คดี เจาหนาที่ของรัฐใหคุณใหโทษ 4 คดี พยายามลงคะแนนทั้งที่ไมมีสิทธิ 1 คดี นําบัตรออกมาจากที่เลือกตั้ง 1 คดี กระทํา
การเปนเท็จใหผูอื่นเขาใจผิด 33 คดี จัดเลี้ยงสุรา 12 คดี นอกจากนี้ยังมีคดีอื่นๆ อีก 81 คดี
สวนผลการเลือกตั้ง ก็เปนไปตามความคาดหมาย กลาวคือ พรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะเปนอันดับหนึ่งเกิน 250 คน รองลงมา
คือพรรคประชาธิปตย ซึ่งเมื่อรวมกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมประกอบดวยชาติพัฒนา ชาติไทย เสรีธรรม ราษฎร และเอกภาพ แลวยังไดไมถึง
250 คน ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย ที่พรรคการเมืองหนึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนดวยคะแนนเสียงเกินครึ่งอยางสมบูรณเชนนี้ ขณะที่การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมาจะเปนการชนะเฉพาะภาค แตครั้งนี้ผูสมัคร ส.ส.
พรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะเกือบหมดทั้งจากกทม. ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ยกเวนภาคใตเพียงภาคเดียวที่ยังตีพรรคประชาธิปตย
ไมแตก
นอกจากนี้ ยังเกิดปรากฏการณที่พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในโครงสรางการจัดตั้งแบบเกาๆ บางพรรคไมไดรับการเลือกตั้งหรือไดรับ
เลือกมาก็นอยมาก ตัวอยางสําคัญคือพรรคราษฎร ซึ่งโครงสรางการจัดตั้งภายในพรรคเปนระบบพรรคการเมืองครอบครัว มีลักษณะเปน
พรรคทองถิ่นมากกวาพรรคการเมืองระดับชาติ นั่นคือไมใหความสําคัญตอการสงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และใชกลยุทธการเมืองแบบเกาดวย
การสงส.ส.แบบแบงเขต และอิงอิทธิพลทองถิ่นเปนหลักซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏวาผูสมัครจากพรรคราษฎรไมไดรับเลือกตั้งแมแตในจังหวัด
สมุทรปราการที่เคยเปนฐานคะแนนเสียงมาตลอด รวมถึงผูสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ อาทิ นายวัฒนา อัศวเหม พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ
เปนตน ก็ไดคะแนนพรรคไมถึงรอยละ 5 จนกระทั่งมีการเลือกตั้งซอมในวันที่ 29 ม.ค.2543 นางสาวเรวดี รัศมิทัต ส.ส เขต 6 อําเภอพระ
ประแดง จึงไดรับเลือกเปนผูแทนจากพรรคราษฎรเพียงคนเดียวของสมุทรปราการ ปฏิกิริยาของพรรคราษฎรจากปรากฏการณดังกลาว คือ
พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ หัวหนาพรรคประกาศลาออกจากตําแหนง ตามมาดวยนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งก็ยังยืนยันวาไมยุบพรรค
อนึ่ง ปรากฏการณดังกลาวยังเกิดกับพรรคการเมืองรูปแบบเกา และนักการเมืองรุนเกาอีกหลายพรรคหลายคน เชน พรรคเสรี
ธรรมผูสมัครระบบบัญชีรายชื่อซึ่งลวนเปนแกนนําพรรคตองสอบตกยกกระบิ พรรคประชากรไทยซึ่งสงผูสมัครทั้งหมดทั่วประเทศไมไดรับการ
เลือกตั้งเลย นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคถึงกับประกาศลาออกจากตําแหนง ประเภทนักการเมืองรุนเกาที่สอบตกอีกเชน นายปยะ
อังกินันท นายทวี ไกรคุปต นายยิ่งพันธ มนะสิการ นางรัตนา จงสุทธามณี นายชัย ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ ฯลฯ (กรุงเทพธุรกิจ 03,0144,
มติชน 070144, ไทยโพสต 07,080144, ผูจัดการ 08,090144, มติชนสุดสัปดาห 08,150144)

1.2 สื่อตางประเทศวิพากษ พ.ต.ท.ทักษิณ และชี้แนวโนมรัฐบาลใหมอยางหลากหลาย
วันที่ 3 ม.ค.2544 บทบรรณาธิการของ น.ส.พ. เอเซียน วอลลสตรีต เจอรนัล ตอบโตขอกลาวหาของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หน.
พรรคไทยรักไทยวาเปนการเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของประชาชนจากสถานีโทรทัศนชองหนึ่งของไทยที่กลุมทุนของพ.ต.ท.ทักษิณไดเขา
ไปซื้อหุนสวนหนึ่งไว และออกตัววาไมไดประกาศสนับสนุนนายกฯชวน แมจะมีใจเอนเอียงใหกับนโยบายตางๆ ของนายกฯชวนที่ดําเนินการ
ผานมา ขณะเดียวกันก็กระหนํ่านโยบายเศรษฐกิจของพ.ต.ท.ทักษิณวาเปนยาพิษตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และสรุปวาน.ส.พ.
ของตนยังคงยืนหยัดทําหนาที่ตรวจสอบและวิจารณนโยบายเศรษฐกิจของบรรดาพรรคการเมืองไทยตอไป (มติชน 040144)
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 ม.ค.2544 สิ้นสุดลง วันรุงขึ้นสื่อตางประเทศแตละสํานักมีการเสนอขาวตางๆ กันอาทิ วอชิง
ตันโพสต เนนการเสนอเนื้อหาในเรื่องการตรวจสอบผูชนะการเลือกตั้งและวิจารณวาเปนการทดสอบครั้งสําคัญของความพยายามในการ
ปฏิรูปการปกครองไทย และทดสอบความสามารถในการตอสูกับการซื้อเสียง การคอรรัปชัน การโกงการเลือกตั้ง และชี้วานักวิเคราะห ไม
เชื่อวา พ.ต.ท.ทักษิณที่ลงทุนเรื่องการเลือกตั้งนับรอยลานบาท จะยินยอมรับคําตัดสินขององคกรอิสระโดยไมตอสู สงผลใหเกรงกันวาจะเกิด
สุญญากาศทางการเมือง นิวยอรกไทม ใหนํ้าหนักไปที่โฉมหนาของรัฐบาลใหมและระบุวานโยบายของพรรคอาจไมสําคัญเทากับบุคลิกและ
มุงการเมืองภายในพรรคและตั้งคําถามวาหัวใจของพรรคไทยรักไทยคือพรรคการเมืองแบบวันแมนโชว และการแบงกลุมระหวางสมาชิกรุน
ใหมกับรุนเกาจะรวมกันติดหรือไม
น.ส.พ.เสตรทไทม ใหความสําคัญกับความรูสึกของนักลงทุนตางชาติวาจะยังคงรั้งรอดูทาทีของรัฐบาลใหมสาเหตุจากอนาคตที่
ไมแนนอนของพ.ต.ท.ทักษิณ และนโยบายเศรษฐกิจที่หลายอยางคงไมไดนํามาปฏิบัติ เอพี ใหความสําคัญตอนักวิเคราะหตลาดทุนหลาย
สถาบันซึ่งมีความเห็นตรงกันวา ภาวะความไมแนนอนในการเมืองไทยลดลงในระดับหนึ่ง จากการที่พรรคไทยรักไทยไดส.ส.จํานวนมากเกิน
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ความคาดหมาย และชี้วาการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคไทยรักไทยมีปญหาอยางนอย 2 ประการคือ การเกิดภาระหนักทางการคลังและ
ความมีประสิทธิภาพและโปรงใสในทางปฏิบัติของการดําเนินนโยบาย เอเอฟพี ระบุวานักลงทุนตางชาติมีความกังวลกับปญหาเรื่องศาลรัฐ
ธรรมนูญ และชี้แนวโนมของโฉมหนารัฐบาลใหมเกี่ยวกับขาวการทาบทาม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนรมต.
คลังวา ม.ร.ว.จัตุมงคลไมเห็นดวยกับการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยเสี่ยงแหงชาติ และไมมีทางที่ทักษิณจะควบคุมม.ร.ว.จัตุมงคลได
น.ส.พ.บิสซิเนส ไทมส วิเคราะหวาหาก พ.ต.ท.ทักษิณถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาผิด ผูที่จะมานั่งตําแหนงนายกฯ จะเปนเพียง
หุนเชิดของพ.ต.ท.ทักษิณ เทานั้น ถือวาเปนความเสี่ยงประการแรกของรัฐบาลชุดใหม ความเสี่ยงประการที่ 2 คือการที่พรรคไดรับชัยชนะ
อยางถลมทลายทําใหนโยบายที่ประกาศไวระหวางการหาเสียงตองนํามาปฏิบัติอยางเลี่ยงไมได สํานักขาวรอยเตอรระบุวาไมแนวาพ.ต.ท.
ทักษิณจะไดเปนนายกฯ แมจะไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางทวมทน เพราะอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาผิด และถูกหามเลนการเมือง
ฉะนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ จะตองตัดสินใจใหดีวาจะเปนนายกฯ หรือไมในเมื่อจะตองเปนผูสรางเสถียรภาพและความมั่นคงใหกับรัฐบาลใหมรวม
ทั้งการเขาไปควบคุมการบริหารและการกําหนดนโยบายตางๆ
และทายสุด นิตยสารฟารอีสเทิรน อีโคโนมิก ริวิว ฉบับประจําวันที่ 18 ม.ค.2544 พาดหัวตัวใหญหนาปกวา ”Big Money Take
Over” หรือเงินทุนหนาเขาครอบครอง โดยสาระเปนการวิพากษผลการเลือกตั้งของไทยวาการที่พรรคไทยรักไทยประสบชัยชนะในการเลือก
ตั้งแทนที่จะสะทอนถึงการกาวไปสูความเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น กลับสะทอนถึงความเบงบานถึงขีดสุดของการรวมตัวกัน ระหวางการ
เมืองกับกลุมทุนธุรกิจ และประเทศที่เคยพุงเปาไปสูการปฏิรูปอยางกาวหนาอาจกลายเปนประเทศที่รวมเอาการเมืองและเศรษฐกิจเขามาอยู
ดวยกันมากกวาครั้งใดๆ ในอดีต และวิจารณนโยบายของพ.ต.ท.ทักษิณที่กลาวระหวางการหาเสียงวาจะเปนบูมเมอแรงกลับมาตกอยูบนบา
ของคนที่พ.ต.ท.ทักษิณรับปากวาจะชวยเหลือ และวิจารณวาการตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินแหงชาติหรือเอเอ็มซี จะทําให
ธนาคารและบริษัทที่มีหนี้เสียเปนจํานวนมากมีชองทางหลบหลีกไดอีกครั้ง ซึ่งหากรัฐบาลชุดใหมนี้รักษาสัญญาตางๆ ไวทั้งหมด เสนทาง
เศรษฐกิจของไทยจะหดแคบและเหลือเพียงการเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจเพียงหยิบมือที่มีสัมพันธทางการเมืองกันเทานั้น (มติชน 08,120144,
กรุงเทพธุรกิจ 090144, ไทยโพสต 090144)

2. ความเคลื่อนไหวขององคกรตรวจสอบ
2.1 กกต.แจกใบแดงไดหลายใบ เจอม็อบคัดคานการเลือกตั้งในหลายจังหวัดแมแตบริเวณที่ทําการ
กกต.เอง ขณะเดียวกันก็ตองจัดเลือกตั้งรอบสองและรอบสามในบางจังหวัด
วันที่ 4 ม.ค.2544 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจกใบแดงซึ่งนับเปนใบที่ 4 ใหแกนายจิระพันธ พิลาอาจ ผูสมัครพรรค
ประชากรไทย เขต 9 จ.อุบลราชธานี สาเหตุจากระหวางปราศรัยหาเสียงไดสัญญาจะบริจาคเงินเดือนครึ่งหนึ่งเขากองทุนหมูบาน ซึ่งเปนการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 44 นับเปนรายสุดทายที่ไดรับใบแดงกอนถึงวันเลือกตั้ง สําหรับกรณีอื่นๆคาดวาจะมีหารือภายหลังการ
เลือกตั้งแลว ทั้งนี้จะทะยอยสงคําวินิจฉัยเรื่องการใหใบแดงแกผูสมัครที่มีพฤติกรรมทุจริตการเลือกตั้งไปใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
กลั่นกรองตั้งแตวันที่ 22 ม.ค. 2544 เปนตนไป คาดวาจะไดรับผลกลับคืนมาทั้งหมดในวันที่ 27 ม.ค.จากนั้นกกต.ทั้ง 5 คนจะประชุมกันเพื่อ
ถอดถอนรายชื่อผูสมัครที่ไดใบแดงในวันที่ 28 ม.ค. 2544
นายสวัสดิ์ โชติพานิช คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปดเผยวา ภายหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. 2544 ผานไป 2 วัน จะ
ใหฝายสืบสวนรวบรวมสํานวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสนอกกต.จากนั้นประมาณวันที่ 8-9 ม.ค.จะเริ่มพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
โดยตามแผนจะพิจารณาวันละ 40 เขต จึงคาดวาจะใชเวลาประมาณ 10 วัน ก็จะครบ 400 เขต แตก็ยังไมแนใจวาจะทันหรือไม เพราะ
กฎหมายระบุวาตองตรวจสอบทุกคน อยางไรก็ตาม วันที่ 6 ม.ค. 2544 หลังการปดหีบเลือกตั้งเวลา 15.00 น.ความวุนวายไดเกิดขึ้น กกต.
ถูกยื่นประทวงและคัดคานอยางกวางขวางเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศจากผูสมัคร ส.ส. รวมทั้งสมาชิกของแตละพรรค ดวยเหตุผลที่
คลายคลึงกันนั่นคือกระบวนการนับคะแนนไมโปรงใส เรียกรองใหมีการนับคะแนนกันใหมหรือระงับการนับคะแนน ตัวอยางเชน กทม.เขต 6
นางอรทัย ฐานะจาโร ผูสมัครพรรคไทยรักไทย ยื่นหนังสือตอกกต.คัดคานผลการเลือกตั้งและขอใหมีการเลือกตั้งในเขต 6 ใหม เนื่องจากใช
วิธีการตอรองในบอนการพนันคอนขางสูง เปนตน
วันที่ 11 ม.ค. 2544 นายยุวรัตน กมลเวชช กกต.ฝายบริหารการเลือกตั้งแถลงวาทางกกต.มีมติสั่งตรวจสอบขอเท็จจริงการนับ
คะแนนการเลือกตั้งส.ส.ใหมใน 8 เขตดวยกันประกอบดวย เขต 7 จ.ชลบุรี เขต 8 จ.เชียงใหม เขต 1 และเขต 7 จ.ศรีสะเกษ เขต 2 จ.สระบุรี
เขต 18 , เขต 30 ,และเขต 32 กทม. วันที่ 15 ม.ค. 2544 คณะกรรมการเลือกตั้งประชุมพิจารณาสรุปผลการนับคะแนนและการรองเรียนผู
สมัครซึ่งมีเปนจํานวนมาก โดยจะเริ่มเรียกผูสมัครที่ถูกกลาวหามาชี้แจงในวันที่ 16 ม.ค. 2544 และพิจารณาจากสํานวนที่เขาขายใหใบ
เหลืองกอน ซึ่งในวันเดียวกันนี้มีกลุมผูชุมนุมที่เดินทางมาจากจังหวัดตางๆ ไดมารวมตัวกันบริเวณใตทางดวนดานขางอาคารศรีจุลทรัพย ที่
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ทําการ กกต. เปดเวทีปราศรัยคัดคานผลการเลือกตั้ง กกต. เขตไมเปนกลาง ขอใหจัดการเลือกตั้งใหม และขูวาจะบุกเขาไปในอาคารรวมทั้ง
จะเผาอาคารหากยังไมไดรับคําตอบที่ตองการ
วันที่ 17 ม.ค.2544 มีขาววากกต. พิจารณาใหใบแดงผูสมัครทั้งหมด 14 คน โดยเปนผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย 7 คน ความ
หวังใหม 3 คน ชาติพัฒนา 2 คน และชาติไทย 2 คน ซึ่งเจาหนาที่กําลังรางสํานวนความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสงคณะกรรมการกฤษฎีกากลั่น
กรองเพื่อพิจารณาในวันที่ 18 ม.ค.2544 นอกจากนี้ กกต.ยังมีคําสั่งปลดกกต.เขตที่วางตัวไมเปนกลาง ไดแก กกต.กทม.เขต 3 กระบี่เขต 1
นครสวรรคเขต 5 และบุรีรัมยเขต 6 พรอมคําสั่งยาย ผอ.กกต.จ.ศรีสะเกษและ จ.แพร ใหเขามาประจําที่กกต.กลางเพื่อรอพิจารณาความผิด
ทางวินัยตอไป
วันที่ 18 ม.ค.2544 กกต.ไดประกาศผลการนับคะแนนอยางไมเปนทางการ เพราะตองรอผลการแจกใบแดงใบเหลืองอีกครั้ง ผลที่
ออกมาปรากฏวาพรรคไทยรักไทยไดวาที่ส.ส. 256 คน (แบงเขต 208 คน บัญชีรายชื่อ48 คน) ประชาธิปตย 128 คน (แบงเขต 97 คน บัญชี
รายชื่อ 31 คน) ชาติไทย 39 คน (แบงเขต 33 คน บัญชีรายชื่อ 6 คน) ความหวังใหม 35 คน (แบงเขต 27 คน บัญชีรายชื่อ 8 คน) ชาติพัฒนา
27 คน (แบงเขต 20 คน บัญชีรายชื่อ 7 คน) เสรีธรรม 13 คน กิจสังคม 1 คน ราษฎร 1 คน ซึ่งสามพรรคหลังไมมีส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ
นอกจากนี้ทางกกต.ยังไดกําหนดใหวันที่ 29 ม.ค.2544 เปนเลือกตั้งรอบสอง และขยายเวลาการลงคะแนนจาก 08.00 น.- 15.00 น. เปน
08.00 น.-16.00 น.ซึ่งทางรัฐบาลก็เสนอวาจะประกาศใหเปนวันหยุดราชการ
วันที่ 19 ม.ค.2544 นายสวัสดิ์ โชติพานิช กกต.ฝายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ใหสัมภาษณวายังไมมีการพิจารณาใหใบแดงใบ
เหลืองแกผูสมัครคนใด ขณะนี้อยูแคขั้นตอนการดําเนินงานและหากลงมติเมื่อใดทางกกต.จะแถลงพรอมกันหมด กรณีนี้ น.ส.พ.สยามรัฐได
สรุปผูสมัครที่ถูกกกต.เรียกมาชี้แจงขอกลาวหามีทั้งสิ้น 113 ราย เปนผูสมัครสอบตก 4 ราย และเปนวาที่ส.ส. 109 ราย จากพรรคไทยรักไทย
54 ราย ประชาธิปตย 18 ราย ชาติพัฒนา 15 ราย ความหวังใหม 11 ราย ชาติไทย 8 ราย เสรีธรรม 6 รายและราษฎร 1 ราย
วันที่ 21 ม.ค. 2544 นายยุวรัตน กมลเวชช กกต.ฝายบริหารการเลือกตั้งกลาววากกต.จะทยอยประกาศรับรองผูไดรับเลือกตั้งเปน
ส.ส.ตั้งแต วันที่ 23 ม.ค.2544 สวนการเพิกถอนหรือการใหใบแดงนั้นจะสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากลั่นกรองในวันที่ 22 ม.ค.
2544 และใหเวลาพิจารณา 5 วันคาดวาวันที่ 27 ม.ค. 2544 ก็สามารถประกาศใบแดงผูสมัครได
วันที่ 23 ม.ค.2544 นายธีรศักดิ์ กรรณสูต ประธานกกต.ไดแถลงขาวรวมกับนายยุวรัตน กมลเวชช และร.ต.วิจิตร อยูสุภาพเลขาฯ
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ระบบแบงเขต 338 เขตแลว พรอมประกาศใหจัดการเลือกตั้งใหม 62 เขตเลือกตั้งใน 29 จังหวัด
สวนกรณีใดที่จะเปนใบเหลืองใบแดง ตองรอการวินิจฉัยจากนายสวัสดิ์ โชติพานิช กอน พรอมเลื่อนประกาศรับรอง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ
ไปหลังการเลือกตั้งรอบสอง การประกาศดังกลาว ไดสรางความไมพอใจใหกับประชาชนหลายกลุมในหลายจังหวัด ในเขตที่ผูสมัครโดนใบ
เหลือง-ใบแดง
วันที่ 30 ม.ค.2544 กกต.ไดทยอยประกาศผลการเลือกตั้งรอบสองเกือบครบทุกเขต โดยผูสมัครที่ไดใบเหลืองไดรับเลือกตั้งกลับ
มาเปนสวนใหญขณะที่มีประชาชนมาใชสิทธินอยลง โดยพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งกลับเขามา 23 คน จากที่โดนใบเหลือง 32 คนและ
ใบแดง 5 คน ประชาธิปตยไดรับเลือกกลับเขามา 7 คน เทากับที่โดนใบเหลือง ความหวังใหมไดรับเลือกตั้งกลับเขามา 9 คน จากที่โดนใบ
เหลือง 8 คน ชาติไทยไดรับเลือก 4 คนจากที่โดนใบเหลือง 3 คน ชาติพัฒนาไดรับเลือกกลับเขามา 10 คนจากที่โดนใบเหลือง 8 คน พรรค
เสรีธรรมไดรับเลือกกลับเขามา 4 คน จากที่โดนใบเหลือง 3 คน พรรคราษฎรไดรับเลือกกลับเขามา 2 คน จากที่โดนใบเหลือง 1 คน สวน
พรรคถิ่นไทยไดรับเลือกเขามา 1 คนจากที่รอบแรกไมไดเลยสักคน และจังหวัดนครนายกเปนจังหวัดที่ตองจัดเลือกตั้งรอบสาม (ไทยโพสต
05,09,12,16,18,-20,23-25,310144, กรุงเทพธุรกิจ05,09,16,17,19,22-25,310144, มติชน 08,10, 17,18,22,24,310144, สยามรัฐ
10,11,18,19, 21, 23, 24,250144, ผูจัดการ 240144, มติชนสุดสัปดาห 08,220144)

3. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
3.1 ประธานาธิบดีเอสตราดาแหงฟลิปปนส ถูกศาลสูงสั่งปลด กลอเรีย อารโรโย รองประธานาธิบดี
รับตําแหนงผูนําคนตอมา
วันที่ 19 ม.ค.2544 สถานการณการเมืองของฟลิปนสบรรลุถึงจุดวิกฤติ หลังจากที่วุฒิสมาชิกมีมติ 11 ตอ 10 เสียงไมเปดเผย
บัญชีลับของนายเอสตราดา ซึ่งเชื่อวาเปนหลักฐานสําคัญที่จะเปดโปงการคอรรัปชันของเอสตราดา นําไปสูการรวมตัวกันของนักธุรกิจ
ประชาชน และกลุมบุคคลที่ไมพอใจนายเอสตราดา ซึ่งตัวเลขทางการของเจาหนาที่ตํารวจฟลิปปนสระบุวามากถึง 700,000 คน เพื่อขับไล
นายเอสตราดาออกจากตําแหนง โดยมีผูนําของสามเหลาทัพประกอบดวย พล.อ.แองเจโล เรเยส ผบ.ทบ. นายออรลันโด เมอรคาโด รมต.
กลาโหมฟลิปปนส รวมทั้งผบ.ทร.และผบ.ทอ.และคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอีกหลายคนรวมอยูในขบวนขับไลเอสตราดาดวย
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นายเอสตราดาแถลงวาไดแจงทนายความของตนใหอนุญาตใหเปดเผยบัญชีลับตนเหตุของความวุนวายที่เกิดขึ้นได แตสถาน
การณของนายเอสตราดายิ่งแยลงไปอีกเมื่อพล.อ.แองเจโล เรเยส แถลงวาทหารสามเหลาทัพถอนตัวจากการใหการสนับสนุนเอสตราดาและ
พรอมสนับสนุนนางกลอเรีย อารโรโย รองประธานาธิบดีขึ้นดํารงตําแหนงแทนและเสนอใหนายเอสตราดาลาออก
นายเอสตราดาตอบโตดวยการประกาศจัดเลือกตั้งทั่วไปใหมภายในเดือนพ.ค.2544 โดยตนจะไมลงสมัครรับเลือกตั้งแตอยางใด
และจะมอบอํานาจใหกับใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันที่มากาติ ยานธุรกิจการคาที่สําคัญก็ปรากฏการปะทะระหวางกลุมผู
ชุมนุมที่สนับสนุนกับกลุมที่ตอตานนายเอสตราดา และชวงเวลาเย็นวันเดียวกัน กําลังทหารพรอมรถหุมเกราะจํานวน 4 คันไดเคลื่อนมา
รักษาสถานการณที่ทําเนียบมาลากันยัง อยางไรก็ตาม ตอนคํ่าวันเดียวกันนางอารโรโยและบรรดาผูนําฝายคานมีมติขีดเสนตายใหนายเอส
ตราดาลาออกถึงเวลา 6.00 น.ของวันที่ 20 ม.ค.2544 มิฉะนั้นกลุมผูชุมนุมจะเดินทางมุงสูทําเนียบ แตนายเอสตราดาตอรองขอเวลา 5 วัน
อยางไรก็ตาม ขาวระบุวาครอบครัวของนายเอสตราดาเดินทางออกนอกประเทศไปกอนแลว
ในที่สุด ประธานาธิบดีเอสตราดา ไดยอมรับคําสั่งของศาลสูง ที่ใหพนจากจากตําแหนงประธานาธิบดี และนางกลอเรีย อารโรโย
รองประธานาธิบดีสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 14 ของฟลิปปนส ซึ่งจัดใหมีขึ้นเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 20 ม.ค. 2544 ตาม
เวลาทองถิ่น บริเวณลานกวางหนาวิหารเอดซา ทามกลางความปติยินดีของผูชุมนุมประทวงไมนอยกวา 250,000 คน มีนายฮิลลาริโอ
ดาวิเด ประธานศาลสูงสุดเปนประธานในพิธีและมีอดีตประธานาธิบดีคอราซอน อะคีโน และฟเดล รามอส พระคารดินาล ไฮเม ซิน สังฆราช
แหงคริสตจักรโรมันคาทอลิก รวมเปนสักขีพยาน
นายเอสตราดา เริ่มถูกกลาวหาจากอัยการในกระบวนการอิมพีชเมนตหรือถอดถอนออกจากตําแหนง ตั้งแตเดือน ธ.ค.2543 ดวย
ขอหาฉกรรจ 4 ประการคือ 1) รับสินบนราว 400 ลานเปโซ เกี่ยวกับการดําเนินการของบอนการพนันเถื่อนจูเต็ง 2) ยักยอกเงินราว 130 ลาน
เปโซที่เปนภาษียาสูบและแจงทรัพยสินของตนเปนเท็จ 3) ทรยศตอความไวเนื้อเชื่อใจของสาธารณะ โดยเขาแทรกแซงการสอบสวนคดีฉอ
ฉล-ปนหุนของเพื่อนสนิท ของคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย 4) ละเมิดรัฐธรรมนูญ ดวยการเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของครอบครัวระหวางดํารงตําแหนง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการณแผนดินของฟลิปปนส ระบุวาหากพฤติกรรมของนาย
เอสตราดา เปนผลเสียหายรุนแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ จะถือเปนคดีอาญาแผนดิน และมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต (ไทยโพสต
070144,มติชน 20,210144,มติชนสุดสัปดาห 220144)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานปฏิรูปการศึกษา
1.1 “สกศ.” เตรียมยกระดับโรงเรียนทางเลือกไทยโดยรับรูปแบบเทคนิคจากอังกฤษ
วันที่ 12 ม.ค.2544 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ไดเชิญนายเดวิด กริบเบิล ครูใหญ จาก Sands School
ใน Ashburton ตั้งในพ.ศ.2530 เปนโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาจากอังกฤษ มาบรรยายในหัวขอ ”การศึกษาทางเลือกสําหรับผูยาก
ไร” (Diverse Education; Choice for the Oppressed) ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาโรงเรียนทางเลือก
องคกรพัฒนาเอกชนทางดานการศึกษาและประชาชนทั่วไปมารวมฟงกวา 100 คน
นายเดวิดกลาววา ในชวง พ.ศ. 2496 เคยสอนอยูที่ Dartington Hall ซึ่งเปนโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนแรกๆ ในอังกฤษ ซึ่ง
กระบวนการสงเสริมความรูของที่นี่คือการปลอยใหเด็กแสดงความคิดออกมาทางดานพฤติกรรม ตัวอยางเชน เวลาไหนเด็กอยากเรียนหรือ
อยากรูเรื่องใด เด็กก็จะเดินเขามาขอความรูจากครู หรือคนควาสิ่งที่อยากรูไดจากหนังสือ วารสารตางๆ โทรทัศน ฯลฯ ทางโรงเรียนจะไมมี
การจัดตารางเรียนใหแกเด็กเลย ซึ่งการที่เด็กเดินเขามาหานั่นคือเด็กพรอมที่จะรับรูสิ่งใหมหรือเรื่องที่เด็กสนใจแลว เมื่ออธิบายเด็กจะจําได
แมนยํา นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนใหเด็กศึกษาสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวเขา เพื่อในวันขางหนาพวกเขาจะอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
จากการเดินทางศึกษาดูงานการจัดโรงเรียนทางเลือกในประเทศตางๆ พบวามีรูปแบบการถายทอดความรูที่คลายคลึงกัน นั่นคือ
ใหเด็กมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน การจะเขาเรียนในโรงเรียนประเภทนี้ก็ตองมีการประชุมซักถามผูปกครองและเด็ก เพื่อจะไดเด็กที่
ตองการศึกษาในโรงเรียนแบบนี้จริงๆ และกลาวเพิ่มเติมวาโรงเรียน Sands School ที่ตนตั้งขึ้นนั้นมีเด็กจบไปหลายรุนแลว สวนหนึ่งศึกษา
ตอในระดับมหาวิทยาลัย สวนหนึ่งเปนเจาของกิจการสวนตัวหรือทํางานเพื่อสังคม และสรุปวาเด็กที่จบจากโรงเรียนประเภทนี้จะไปไดไกล
แคไหนขึ้นอยูกับการสนับสนุนของบริษัทหรือรัฐบาลในประเทศนั้นดวย (ผูจัดการ 230144, Bangkok Post 200101)
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1.2 เสนอยกเลิกการสอบเขา "ป.1" ใหใชการเลื่อนชั้นจากอนุบาลแทน
ดร.สายสุรี จุติกุล ที่ปรึกษาสถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กประถมวัย กลาวในการเปดสัมมนาเรื่อง "การรับนักเรียนเขา
เรียนชั้นป.1“ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) วา คานิยมในสังคมทําใหพอแมผู
ปกครองแขงขันกันใหลูกเขาโรงเรียนดีๆ มีชื่อเสียง แตปญหาที่ตามมาคือการรองเรียนเมื่อลูกสอบคัดเลือกไมได ปญหาการสงลูกเขาเรียน
กวดวิชาตั้งแตชั้นอนุบาล เทากับสรางสังคมการแขงขันใหลูกตั้งแตยังเด็กและเกิดความเครียดถาลูกสอบไมได ลูกถูกพอแมตําหนิ และเสนอ
วาแนวทางที่ดีที่สุดของการรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 คือยกเลิกการสอบทางวิชาการ และใชวิธีการที่หลากหลาย เชนทดสอบความสามารถและ
ความพรอมเปนรายบุคคล
นอกจากนี้ บาดหลวงวิวัฒน แพรสิริ ประธานคณะกรรมการฝายกิจกรรมสภาการศึกษาคาทอลิก ไดเสนอผลวิจัยวิธีการรับนัก
เรียนเขาศึกษาชั้นป.1 วากระบวนการรับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาไทยมีความแตกตางกันสูงมากระหวางของรัฐ เอกชน และสาธิตของ
มหาวิทยาลัย วิธีการรับนักเรียนและการคัดเลือกเด็กไมมีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเปนธรรม ตามหลักการจัดการศึกษา และพบ
วาการใชแบบวัดความพรอม ทักษะความรู ความสามารถ ที่จัดเปนรูปกิจกรรมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก ไดรับความเห็นดวยจากผู
บริหารสถานศึกษา ผูปกครองและครู วาเปนรูปแบบที่ชัดเจนและเปนธรรมที่สุด และเสริมวาการใหเด็กสอบเขาป.1 แบบสอบเอนทรานซ
เปนเหตุใหเกิดการยัดเยียดความรู และเปนผลเสียตอการพัฒนาการจัดการศึกษา และยังเปนชองทางธุรกิจการหาเงิน นั่นคือมีการเก็งขอ
สอบ รัฐควรออกกฎหมายใหยกเลิกหรือหามรับเด็กดวยวิธีการนี้ ขณะเดียวกัน ก็เสนอใหเลื่อนชั้นจากระดับอนุบาลโดยไมมีการคัดเลือก
เพราะโรงเรียนมีประวัติ รูพฤติกรรมและความพรอมของเด็กดีอยูแลว หรือทดสอบความรูรอบตัวที่ไมใชลักษณะการทองจําวิชาการมาสอบ
ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากนายพนม พงษไพบูลย ปลัดก.ศึกษา แตก็ยังสงสัยวาทําไมสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาแหงชาติ(สปช.)ยังใชวิธีการสอบเขา ซึ่งมีผลตอสุขภาพของเด็กๆ ที่ตองมาเครงเครียดกับการสอบ (ผูจัดการ 27,310144)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเสนอใหครูปรับวิธีการสอนใหทันเด็กที่เกงมากขึ้นทุกวัน
วันที่ 16 ม.ค.2544 เนื่องในวันครู สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานเปดงานวันครูประจําป
2544 ทรงรวมในพิธีบูรพาจารยและพระราชทานรางวัลแกครูผูปฏิบัติผลงานดีเดน รางวัลชมเชย และรางวัลชนะเลิศประกวดคําขวัญครูซึ่ง
ในโอกาสเดียวกันนี้ คุรุสภาไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกลาฯ ถวายเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ดวย และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระดํารัสวา ครูนอกจากจะมีหนาที่ใหวิชาความรูใหสติปญญาแกศิษย ยังตองอบรมสั่ง
สอนศิษยในดานศีลธรรมจรรยา บมนิสัยขัดเกลาจิตใจใหศิษยเปนคนดีมีคุณธรรมควบคูไปดวย ความรูจะชวยใหลูกศิษยมีการมีงานทําเปน
หลักฐาน ทําประโยชนใหกับสังคมและชาติบานเมือง สวนคุณธรรมชวยสรางเสริมใหศิษยเปนคนโดยสมบูรณและดํารงตนอยูในสังคมได
อยางเปนสุข ครูจึงมีความสําคัญ เปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญที่บรรดาศิษยทั้งหลายพึงจดจํารําลึกไวอยูเสมอ จากคําบอกเลาของนายยุทธชัย
อุตมา เลขาธิการคุรุสภา กลาววายังทรงมีพระราชปรารภขณะทอดพระเนตรนิทรรศการครูของแผนดินวา ทุกวันนี้การสอนเด็กตองใหเด็ก
เปนผูใหญ ใหเด็กไดแสดงออกมากๆ ครูจึงตองเปลี่ยนวิธีการสอนใหทันกับเด็ก เพราะเด็กเกงขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ ยังทรงเปนหวงความกาว
หนาของครูที่มุงมั่นการสอนเด็กอยูในพื้นที่ตางๆ โดยทรงเห็นวาในปจจุบัน ครูจะกาวหนาไดสวนใหญตองเขียนผลงานวิชาการแตครูที่ทํางาน
จริงมีผลงานกับเด็กจริงๆ แตไมไดเขียนผลงานวิชาการไมกาวหนา ทําอยางไรใหครูเหลานี้ไดกาวหนาดวย (มติชน 170144)

3. ความเคลื่อนไหวดานการศึกษาในตางประเทศ
3.1 แผนปฏิรูปการศึกษาของ “บุช” ยังเปนที่ถกเถียงกัน โดยเฉพาะเรื่อง “คูปองการศึกษา”
ประธานาธิบดีจอรจ บุช แหงสหรัฐ ไดเสนอแผนการปฏิรูปการศึกษา 47,600 ลานดอลลารสหรัฐที่เสนอไวในตอนหาเสียง ตอ
สภาฯเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2544 ที่ผานมา ทามกลางการถกเถียงเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลกลางจะใหความชวยเหลือแกนักเรียน
ในโรงเรียนที่ลมเหลวไดเขาเรียนโรงเรียนเอกชนได แผนการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว มีเปาหมายเพื่อมิใหโรงเรียนอิงผลการเรียนของนัก
เรียน ใหเจาหนาที่ในทองถิ่นควบคุมไดมากขึ้นวา พวกเขาใชความชวยเหลือของรัฐบาลไดอยางไร และสอนใหเด็กอานออกไดภายในเกรด
สาม ซึ่งบุชบอกวาการปฏิรูปการศึกษาเปนนโยบายแรกที่เขาจะทําเมื่อไดเปนประธานาธิบดี แตงานแรกที่ทําจริงกลับเปนเรื่องการทําแทงที่
รัฐบาลจะไมใหเงินทุนของรัฐบาลกลางแกกลุมวางแผนครอบครัวในตางประเทศที่สงเสริมการทําแทง
ระหวางการประชุมกับนายโรเดอริก เพจ รมต. ศึกษา และกลุมนักวิชาการศึกษาและผูเชี่ยวชาญในการอานที่ทําเนียบขาว บุช
บอกวาจะเนนความสนใจของชาติไปยังเรื่องโรงเรียนรัฐบาล สภาและฝายบริหารจะสามารถทํางานรวมกันไดอยางไร จึงจะผานกฎหมาย
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เพื่อชวยใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาในอเมริกา นอกจากนั้น บุชยังพบปะกับรัฐบุรุษจากพรรคเดโมแครตอีกหลายคนเพื่อหารือวา จะทําให
นโยบายการศึกษาคืบหนาไปไดอยางไร
อยางไรก็ดี นโยบายของบุชในเรื่องการเสนอใหคูปอง 1,500 ดอลลารสหรัฐแกผูปกครองนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ถือวาลมเหลว
สามปติดตอกัน โดยอนุญาตใหเด็กเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนรวมทั้งโรงเรียนศาสนาไดนั้น ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยู ผูสนับสนุนให
ความเห็นวาคูปองชวยใหผูปกครองมีทางเลือกมากขึ้น และชวยกดดันใหโรงเรียนรัฐบาลตองปรับปรุงตัวเอง สวนฝายไมเห็นดวย ประกอบ
ดวยตัวแทนสหภาพครูและผูสนับสนุนในสภาคองเกรสเปนแกนนํา แยงวาคูปองทําใหมีการถายเทเงินทุนจากระบบโรงเรียนรัฐที่ขาดแคลน
เงินไปยังที่อื่น และใหประโยชนตอนักเรียนกลุมเล็กๆ เทานั้น แตทางทําเนียบขาวก็ประกาศวาบุชจะยังคงผลักดันเรื่องคูปองตอไปเพราะเห็น
วาเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้น ขณะที่กลุมพรรครีพับลิกันสายกลางกลาววาพวกตนจะเสนอกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของ
ตนเองและจะกดดันบุชใหเลิกแนวคิดเรื่องคูปองการศึกษา
เพราะอาจกอใหเกิดการตอสูแบบแบงพรรคแบงพวกเกี่ยวกับการศึกษาได
(ไทยโพสต 240144)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 "กังหันนํ้าชัยพัฒนา” ฝพระหัตถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับรางวัลดีเดนจากตาง
ประเทศ
วันที่ 14-20 พ.ย.2543 ผลงานการประดิษฐคิดคนในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับรางวัลจากการแสดงสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดคนและวิจัยของโลกครั้งที่ 49 (Brussels Eureka 2000 49th World Exhibition of Innovation
Research and New Technology) จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม ในผลงานชุดเครื่องกลอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอย หรือ
กังหันนํ้าชัยพัฒนา ที่ชวยฟนฟูสภาพนํ้าเนาเสีย ซึ่งไดรับรางวัลดีเดนถึง 5 รางวัล ประกอบดวย ถวย Yugoslavia cup ถวย Minister
J. CHABERT พรอมเงินรางวัล 2,000 ดอลลารสหรัฐ ถวย GoldPrix-International ถวย PrixOMPI Femmelnventeur Brussels Eureka
2000 พรอมประกาศนียบัตรจาก Eureka แกผูประดิษฐคิดคนไทยที่ไดรับรางวัลหลายรางวัล
ที่มาของการไดรับรางวัลดังกลาวเกิดจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ไดรับเชิญจากองคกรสิ่งประดิษฐจากราช
อาณาจักรเบลเยียม (The Belgian Chamber of Inventors (BRUSSELS Eureka)) ใหสงผลงานการประดิษฐคิดคนและผลงานวิจัยของ
ประเทศไทยที่ไดรับรางวัลในงาน "วันประดิษฐ” ไปรวมแสดงในงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เกิดจากการคิดคนและวิจัย
ของโลกครั้งที่ 49 ที่กรุงบรัสเซลส ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติไดสงผลงานชุดเครื่องกลอากาศที่ผิวนํ้าหมุนชาแบบทุน
ลอยพรอมกับผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมบานแหงอนาคต” (Innovation of future home) หรือบานประหยัดพลังงาน ของ ศ.ดร.สุนทร
บุญญาธิการ เขารวมแสดงนิทรรศการดวย ผลก็คือ "กังหันนํ้าชัยพัฒนา” ควา 5 รางวัลขณะที่ผลงานของศ.ดร.สุนทรไดรับการประกาศ
เกียรติคุณดวยรางวัลเหรียญทอง (GOLDMEDAL WITH MENTION) ซึ่ง "นวัตกรรมบานแหงอนาคต” เปนผลงานวิจัยที่ทําให ศ.ดร.สุนทร
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติรับตําแหนงนักวิจัยดีเดนแหงชาติประจําป 2543 (สยามรัฐ
020144)

1.2 สกว.จัดลําดับ 15 โครงการวิจัยเดนป’43 มีทั้งดานนโยบายชาติ ความสัมพันธขามชาติ การ
เกษตร สวัสดิภาพสาธารณะ อุตสาหกรรม ชุมชน วิชาการ พรอมเพิ่มเติมวา สกว.จะสนับสนุน
งานวิจัยทองถิ่นตามภูมิภาคตางๆ มากขึ้นดวย
15 โครงการวิจัยเดนในป 2543 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกนักวิจัยไทยและเพื่อเปน
การกระตุนใหนักวิจัยรุนหลังมีกําลังใจที่จะสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสาธารณชนมากขึ้นตอไป 15 โครงการเดนดังกลาวประกอบ
ดวย 1) โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจสวนรวมของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอประเทศไทย (E-COMMERCE) ของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจ
วานิชย และคณะจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2) การใหสัญชาติชาวเขาและชนกลุมนอยในประเทศไทย สืบเนื่องจาก
งานวิจัยของสกว.เรื่องแรงงานขามชาติของ รศ. ดร.กฤติยา อาชวนิจกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการประมวลสถานะขององคความ
รูเกี่ยวกับชาวเขาและชนกลุมนอยในประเทศไทย โดยรศ.ดร.ณรงค ใจหาญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดขยายไปสูการปฏิบัติการภาค
สนามเพื่อใหสัญชาติแกชาวเขาและชนกลุมนอยในประเทศไทยโดย รศ.ดร.พันธทิพย กาญจนจิตราและคณะ 3) ชุดตรวจสอบปุยในดินอยาง
งายและการแนะนําการใชปุยกับขาวโพด ของดร.ทัศนีย อัตตนันทน 4) สงเสริมการปลูกมะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทอง มีร.ศ.ดร.ทิพยวรรณา
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งามศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหัวหนาโครงการ 5) สารเรงดอกลําใยโพแทสเซียมคลอเรตในรูปที่ไมมีระเบิดโดย ดร.สมคิด พรหมา
สังกัดศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม
6) การวิจัยดานความปลอดภัยดานสารเคมีและวัตถุอันตราย ของ รศ.ดร.วราพรรณ ดานอุตรา คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 7) ชุด
นํ้ายาสําเร็จรูปสําหรับกรองฮีโมโกลบินอี (KKU-DCIP-Clear) ใชตรวจเลือดเพื่อคนหาผูที่เปนพาหะของโรคธาลัสซีเมีย 8) สูมหาวิทยาลัย
นอกระบบ โดยศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน และคณะจากจุฬาฯ 9) การสรางความเขาใจเรื่องชุมชนตอสาธารณะ และการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
การพัฒนาดานชุมชน ซึ่งเปนผลจากการประชุมระหวางสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรูเพื่อพัฒนาประชาสังคม สํานักงาน
กองทุนเพื่อสังคม สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง และกรมการพัฒนาชุมชน ทําใหไดแนวทางความรวมมือเพื่อการทํางานรวมกันระหวางฝาย
ตางๆ ขึ้น 10) นโยบายวาดวยเรื่องคนจน เสนอขอคนพบจากโครงการวิจัยเรื่อง การสํารวจสถานการณคนจนและการจัดการแกไขปญหาคน
จนในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยรศ.วิจิตร ระวิวงศและคณะ แหงสมาคมพัฒนาอีสานและโครงการสํารวจองคความรูเชิงแนวคิด ทฤษฎี
บทบาทและความสําคัญตอสังคมของโครงขายความปลอดภัยทางสังคม โดย รศ.ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตรและคณะ
จุฬาฯ
11) การออกแบบเครื่องประดับ วิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ โดยอาจารยรวิวรรณ วงศสุรไกร ภาควิชาออกแบบผลิต
ภัณฑ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 12) การออกแบบลายทอผา 12 ตะกอ มีอาจารยสมบูรณ พุทธชัยยงค เปนหัวหนาโครงการ
รวมกับอาจารยกฤษฎา จบกลศึก จากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 13) การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา มีคุณพิมพวัลค วัฒโนภาส เปน
หัวหนาโครงการ และคณะจากศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมวิทยาศาสตรบริการและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 14) หุนยนต รปภ.ผานอินเทอรเน็ต ของ ผศ.ดร.ปติเขต สูรักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 15) ”หัว
เชือกวัวชน” ผลงานวิจัยของอาจารยอาคม เดชทองคํา หนึ่งใน 21 โครงการยอยของโครงการ ”โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมภาคใตกับการ
พัฒนา” ซึ่งมี ศ.สุธิวงศ พงศไพบูลย เมธีวิจัยอาวุโสสกว.เปนหัวหนาโครงการ
นอกจากนี้ ผศ.วุฒิพงศ เตชะดํารงศิลป รองผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังกลาวเพิ่มเติมวาในป
2544 นี้ ทางสกว.จะเริ่มใหการสนับสนุนงานวิจัยทองถิ่นตามภูมิภาคตางๆ มากขึ้น เพื่อจะไดเปนการพัฒนาทองถิ่นใหมีศักยภาพที่จะดํารง
อยูไดดวยตนเอง โดยมีงบประมาณใหกวา 10 ลานบาท ในแตละโครงการ โดย สกว. ไดตั้งศูนยตามภูมิภาคตางๆ ขึ้น มีที่ทําการอยูใน
มหาวิทยาลัยในแตละภาค เชนภาคเหนืออยูที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคใตที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร เปนตน (สยามรัฐ 020144, มติชน 050144)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 สภาสูงอังกฤษ ผานกฎหมายโคลนนิงตัวออนมนุษย ทามกลางเสียงคัดคานจากผูนําทางศาสนา
ขณะเดียวกัน สหรัฐก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพื่อชวยคนมีบุตรยาก
วันที่ 23 ม.ค.2544 สมาชิกวุฒิสภาอังกฤษลงมติดวยคะแนนเสียง 212 ตอ 92 อนุญาตใหใชเซลลตนตอ (stem cells) ในการ
วิจัยและพัฒนาการรักษาโรครายแรงตางๆ เปาหมายของการออกกฎหมาย อนุญาตใหมีการโคลนนิง ก็เพื่อนําเอาอวัยวะตางๆ ของตัวออน
มนุษย เชน เซลลประสาท เซลลผิวหนัง มาปลูกถายใหกับผูที่ปวยดวยโรคที่ยังไมมีการรักษาได เชน โรคพารกินสัน นายโทนี แบลร นายกฯ
อังกฤษ ซึ่งตกเปนเปาวิพากษวิจารณอยางหนักที่ใหการสนับสนุนเทคโนโลยีเนื้อเยื่อ กลาววา การแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายฉบับนี้ในวุฒิ
สภา จะทําใหอังกฤษคงนําหนาทางดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่กําลังบูมอยู
อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไดรับการคัดคานจากกลุมรณรงคสิทธิ์ในชีวิตและผูนําทางศาสนา วาเปนคืบแรกของการขยับไป
สูการโคลนนิงมนุษยเต็มตัว ลอรด อัลตัน สมาชิกวุฒิสภาอิสระนักรณรงคเพื่อสิทธิความเปนมนุษยไดแจกจายจดหมายคัดคานของผูนําทาง
จิตวิญญาณ เชน ทะไล ลามะ แหงทิเบต จอรจ แครี อารกบิชอปแหงแคนเทอรเบอรี และโจนาธาน แซกส หัวหนาคณะพระยิว ที่เรียกรองให
สภาอังกฤษควํ่ากฎหมายฉบับนี้ ลอรด อัลตัน บอกวาการถอดแบบพันธุกรรมมีขอโตแยงทั้งทางวิทยาศาสตรและศีลธรรมมากมาย และควร
รับฟงความคิดเห็นจากนานาชาติดวย แมแตรัฐสภายุโรปก็วิงวอนใหอังกฤษระงับแผนการนี้ แตขอเสนอขางตนตองตกไป เนื่องจากรัฐบาล
สัญญาจะจัดตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญขึ้นพิจารณาประเด็นทางศีลธรรมและวิทยาศาสตร
รมต.สาธารณสุข ลอรด ฮันต กลาววาอังกฤษจะบังคับใชกฎหมายเพื่อใหมั่นใจไดวาจะไมมีการทําโคลนนิงหรือถอดแบบพันธุ
กรรมมนุษย และอธิบายวาเซลลตนตอ (stem cells) เปนเซลลตั้งตนที่สามารถพัฒนาไปเปนเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ ได เชนเลือด
สมอง กระดูก จึงมีศักยภาพที่จะใชรักษาไดหลายโรครวมทั้งเบาหวาน เยื่อหุมสมองและไขสันหลังอักเสบ และโรคเสนโลหิตสมองตีบหรือ
แตก ซึ่งการวิจัยเซลลตนตอในตัวออนมนุษยจะเปนคําตอบสําหรับโรคเหลานี้ ขณะที่ คอรแม็ก เมอรฟ โอ’ คอนเนอร อารกบิชอปผูนํานิกาย
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โรมันคาทอลิกแหงเวสตมินเตอรบอกวา เซลลตนตอสามารถหาจากคนวัยผูใหญไดงายพอๆ กับจากตัวออน แตนักวิทยาศาสตรคานวาเซลล
ตนตอจากตัวออนอายุไมถึงหนึ่งสัปดาหจะมีศักยภาพที่เอื้อประโยชนไดมากที่สุด
สวนในสหรัฐมีการเคลื่อนไหวของสมาคมแพทยนานาชาติ ซึ่งพยายามหาทางปลูกถายพันธุกรรมมนุษยหรือโคลนนิงมนุษยโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือสามีภรรยาที่มีบุตรยาก และตองการมีบุตรของตนเองโดยไมตองเลี้ยงคนอื่นเปนลูกบุญธรรม (ไทยโพสต 240144,
มติชน 21,240144)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 พบสาหรายไทยมีคุณคาเหนือญี่ปุน
ผศ. อราม คุมกลาง ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (รม.) วิทยาเขตนาน เปดเผยวา รม.นานกําลังพัฒนาสาหรายนํ้า
จืด คือ “ไก” พืชเอกลักษณของนาน ใหเปนพืชเศรษฐกิจในอนาคต เทาที่ดูลักษณะดวยสายตาเชื่อวา "ไก" จะเปนพืชที่มีศักยภาพ เพราะมี
คุณคาทางอาหารสูง เมื่อนําไปผานกระบวนการแปรรูปแลว ยังดํารงสีเขียวไวอยางดี แสดงวาสารคลอโรฟลลยังอยู หมายถึงมีสารโปรตีน
สูง ไมเหมือนสาหรายญี่ปุน ที่เมื่อแปรรูปออกมาแลวจะเปนสีดํา ทั้งนี้ผูอํานวยการระบุวา ตามภูมิปญญาเดิมของนานและภาคเหนือบาง
สวนเชื่อวา ในปหนึ่งจะตองหาไกมารับประทานใหได 1 ครั้ง เพื่อบํารุงรางกายใหสมบูรณ ความเชื่อคือจะสามารถปองกันโรคมะเร็ง ทําให
เลือดลมไหลสะดวก เมื่อนําความรูดานวิทยาศาสตรมาประยุกต ก็พบวาไกเปนพืชที่มีคลอโรฟลลสูง มีสารสีเขียวอยูมาก ขณะนี้กําลังอยู
ระหวางการวิเคราะหคุณคาทางสารอาหาร (ไทยรัฐ 170144)

1.2 ธุรกิจอาหารและการสงออก
1.2.1 ดันกลวย – ขาวหอมบุกนอก
นายบุญมี จันทรวงศ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาวถึงแผนการตลาดสินคาสหกรณในปนี้ วาจะเนนเรงรัดการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดสงออกสินคาเกษตรมากขึ้นควบคูกับการจัดคณะเดินทางไปเจรจาการคาและรวมจัดแสดงในตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ โดยในปนี้
เปาหมายตลาดสงออกที่สําคัญไดแกญี่ปุน กลุมประเทศตะวันออกกลางและมาเลเซีย สําหรับสินคาหลักๆ ที่จะทําตลาดในญี่ปุนยังคงเนน
กลวยหอมทอง หอมหัวใหญ สับปะรด สวนขาวหอมมะลิจะเนนสงออกในตลาดตะวันออกกลาง และผลิตภัณฑยางพาราจะเนนสงออกใน
ประเทศมาเลเซีย นอกจากจะเนนสงออกแลว กรมยังสนับสนุนธุรกิจรวมซื้อรวมขายระหวางสหกรณ เพื่อสงเสริมการตลาดในประเทศอีก
ดวย โดยใหสหกรณเปนตัวแทนดานการตลาดใหสมาชิก อีกทั้งยังสนับสนุนใหสมาชิกหันมาแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา (ผูจัดการ
20-210144)
1.2.2 อาหารไทยไปญี่ปุนวิกฤติ ยังไมมีฉลาก GMOs
การตอตานและการตรวจสอบสินคาที่สวนผสมจากการตัดแตงยีน หรือ GMOs จากนานาประเทศ เริ่มตนนับหนึ่งแลวตั้งแตป
2544 แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชยเผยวา ขณะนี้กระทรวงพาณิชยมีความเปนหวงในการสงออกสินคาอาหารไทย เขาสูตลาดญี่ปุน
เพราะตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2544 เปนตนไป รัฐบาลญี่ปุนจะไดมีการบังคับใช มาตรการที่วาดวยระเบียบการนําเขาสินคาอาหารที่กําหนดให
ตองมีการตรวจรับรอง และมีฉลากแสดงบนตัวสินคาอยางชัดเจนวา สินคาอาหารชนิดนั้นๆ เปนสินคาที่ปลอดจากการตัดแตงทางพันธุกรรม
(GMOs) หรือเปนสินคา GMOs ทั้งนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือนญี่ปุนจะเริ่มบังคับใช แตตอนนี้ยังไมรูเลยวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการเตรียม
ความพรอมรับมือในเรื่องนี้ไปถึงไหนแลว มีการติดตอกับทางการญี่ปุนบางหรือไมวา จะใหการยอมรับหนวยงานที่ออกใบรับรองของไทยหรือ
ไม เพราะอาจคิดเอาเองวาไทยมีหนวยงานที่ออกใบรับรองแลว ญี่ปุนจะยอมรับได แหลงขาวกลาว
สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องฉลาก GMOs ก็คือ คณะอนุกรรมการนโยบายสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน โดยมีหนาที่รับผิดชอบดู
แลภาพรวมเกี่ยวกับสินคา GMOs ของประเทศทั้งหมด ทั้งการนําเขาและการสงออกรวมทั้งการจัดทํามาตรการรับมือปญหาที่เกี่ยวของกับ
GMOs โดยมีหนวยงานราชการหลายแหง อาทิ กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร เปนตน ซึ่งทั้งหมด
จะเปนผูออกใบรับรองวาสินคามี GMOs หรือไม แตจนถึงบัดนี้ก็ยังไมมีการออกใบดังกลาวแตอยางใด
นอกจากญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลีไดกําหนดใหกฎหมายที่เกี่ยวกับการปดฉลากสินคา GMOs มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 14 ก.ค.
2544 ดานออสเตรเลียและนิวซีแลนด ก็จะใหมีผลบังคับใชในเดือน ก.ค. 2544 เปนตนไป นอกจากนี้ ประเทศแถบอาหรับหรือมุสลิมก็ไดจับ
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ตามองสินคา GMOs เชนกัน ซึ่งกฎศาสนาของมุสลิมไดบัญญัติไววา พืช สัตว หรืออาหารที่ผิดธรรมชาติถือวาผิดกฎศาสนา ทําใหการ
ตอตาน GMOs เปนไปโดยอัตโนมัติ
รายงานขาวแจงวา จนถึงปจจุบัน แมกระแสเรื่อง GMOs จะรุนแรงขยายวงกวางเพียงใด แตสํานักงานอาหารและยา หรือ อย.ซึ่ง
เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงยังไมมีนโยบายชัดเจนวา จะใหมีการติดฉลากสินคา GMOs หรือจะกําหนดเพียงแค “เฝาระวัง” เทานั้น โดย
อางวายังไมสามารถพิสูจนวามีผลกระทบตอผูบริโภค เหมือนจะอิงนโยบายสหรัฐ ถือหางกลุมทุนผูผลิต GMOs ไมคํานึงถึงผูบริโภคคนไทย
ทั้งนี้คาดกันวาหากมีการหามนําเขาสินคาเกี่ยวกับ GMOs สําหรับสินคาที่ไมมีใบรับรองก็จะทําใหสินคาไทย โดยเฉพาะอาหารไทยที่สงไป
จําหนาย มูลคาถึง 60,000 ลานบาท จะถูกกระทบแนนอน หากรัฐบาลไมเรงออกใบการันตี GMOs
1.2.3 กรณี “วัวบา” กับไทย
- เลขา อย.หวั่นกฎ สธ.หามเขาเนื้อโค กระทบการคาระหวางประเทศ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา การที่ สธ. ออกประกาศกระทรวง หามนําเขาเนื้อ
โคและผลิตภัณฑจากโคจาก 8 ประเทศ คือ อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด เยอรมนี และ เบลเยียม
เพื่อสกัดไมใหโรควัวบา แพรเขามาในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2543 นั้น ตนวิตกวามาตรการนี้อาจจะกระทบการคาระดับ
ประเทศไมมากก็นอย
“แตที่ สธ. ไดออกประกาศไปนั้นทําดวยความรอบคอบ เพราะไดเชิญตัวแทนจากกระทรวงพาณิชยตัวแทนการคาจากกรมยุโรป
กระทรวงตางประเทศ ตัวแทนจากกรมการคาระหวางประเทศ รวมประชุมกัน ซึ่งตัวแทนจากกรมยุโรปบอกวาถาทําอยางมีเหตุผลจะไมถูก
ตอบโตทางการคา” และวา “ปจจุบันทั้งโลกและโรคไมมีพรมแดน สธ. อย. กรมปศุสัตว พยายามอยางเต็มที่ไมใหโรควัวบาแพรเขามาใน
ประเทศ แตก็ไมรอยเปอรเซ็นตวาจะปองกันได ซึ่งหากโรคนี้เขาประเทศไทยจะเกิดผลกระทบตามมาเยอะ เชน สินคาที่ไทยจะสงออกไปอาจ
ถูกตอบโตทางการคาได ดังนั้น มาตรการที่ออกไป จึงเปนมาตรการเพื่ออนาคตดวย ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาสินคาที่ไทยสงออกไปปลอด
ภัย” เลขาธิการ อย.กลาว (มติชน 050144)
- ใหตรวจสอบ “วัวบา” จากเท็กซัสกอนหามนําเขา
ตอมาในชวงปลายเดือน ม.ค. 2544 นายระพีพงศ วงศดี อธิบดี กรมปศุสัตว เผยวา ไดรับรายงานวา มีการระบาดของโรควัวบา
ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา หากมีการระบาดจริง ก็จะประกาศหามนําเขาเนื้อวัว กระดูกปน เลือดปน จากรัฐเท็กซัสทันที เชนเดียวกับที่ได
ประกาศหามนําเขาเนื้อปน กระดูกปน เลือดปน และผลิตภัณฑเนื้อจากสหภาพยุโรป หรืออียูมาแลว
ปจจุบันไทยมีการนําเขาเนื้อปน และกระดูกปนจากสหรัฐ 30% จากยุโรป 50% ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศหามนําเขาจากอียู
ผูประกอบการไดหันมาสั่งนําเขาจากสหรัฐแทน (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต 300144)
- อียู รับ วิกฤติวัวบาแรงเกินคาด
รัฐมนตรีเกษตรยุโรปเห็นพองแบนซี่โครงวัวจากหวงโซอาหารของมนุษย หวั่นอาจเปนพาหะนําเชื้อโรควัวบาสูคน คณะกรรมา
ธิการฯ ประเมินวาวิกฤติวัวบาครั้งนี้ทําใหยอดสงออกเนื้อวัวของอียูลดลงถึง 60 % และการบริโภคเนื้อวัวภายในยุโรปลดลง 10% ดังนั้น อียู
จึงจําเปนตองหาทางเรงลดการผลิตโดยดวน เฉพาะปนี้เพียงปเดียววิกฤติวัวบาทําใหเกิดคาใชจาย 3,000 ลานยูโร ( 2,750 ลานดอลลาร
สหรัฐ) ขณะที่อียูมียอดเกินดุลงบประมาณที่สามารถนํามาใชเพื่อการนี้แค 1,200 ลานยูโรและใชไปหมดแลวดวย (ผูจัดการ 310144)
1.2.4 กรณีผงชูรส ขัดกฎศาสนา
- อิเหนา สั่งระงับผงชูรสอายิโนะโมะโตะ
อินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกไดสั่งใหบริษัทอายิโนะโมะโตะ หยุดจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดที่ใชผง
ชูรสโมโนโซเดียม กลูตาเมต (เอ็มเอสจี) เพราะมีการใชเอนไซมของหมูในการผลิต กระทรวงสาธารณสุขไดใหเวลาบริษัท พีที อายิโนะโมะ
โตะ อินโดนีเซีย 3 สัปดาห โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 3 มกราคม เพื่อถอนผลิตภัณฑผงชูรสทั้งหมดของบริษัทออกจากรานคา โฆษกของบริษัทใน
โตเกียวกลาววา บริษัทจะตองเรียกสินคาคืนประมาณ 3,000 ตัน และไดเปลี่ยนเอนไซมหมูแลว เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน (ไทยโพสต
050144, Bangkok Post 050101)
- อายิโนะโมะโตะ เรียกคืนผงชูรสจากตลาดสิงคโปร
“อายิโนะโมะโตะ” ตัดสินใจเรียกคืนผงชูรสออกจากตลาดสิงคโปรหลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียไดสั่งให ยุติการจําหนายเพราะการ
ใชผลิตภัณฑจากสุกรมาผลิตผงชูรสขายแกผูบริโภคชาวมุสลิม ถือเปนการกระทําที่ขัดตอหลักศาสนา “เราขออภัยสําหรับปญหาที่เกิดขึ้น จน
ทําใหสถานการณเลวรายอยางที่เปนอยู” แถลงการณจากอายิโนะโมะโตะ ระบุ
- บริษัทญี่ปุนหวั่น “อายิโนะโมะโตะ” จุดกระแสตอตาน
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เจาหนาที่การคาญี่ปุนผูหนึ่ง เปดเผยวา เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับอายิโนะโมะโตะ ไดสรางความวิตกขึ้นในหมูบริษัทญี่ปุน ที่ดําเนิน
ธุรกิจในอินโดนีเซียอยางมาก เนื่องจากญี่ปุนเปนนักลงทุนกลุมใหญที่สุด ดวยมูลคาการลงทุนประมาณ 1,300 ลานดอลลารสหรัฐ แม
บริษัทญี่ปุนสวนใหญจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย แตการคุมครองดังกลาวก็ไมคอยมีผลในทางปฏิบัตินัก โดยเปนที่นาสังเกตวา ขณะ
ที่นักการทูตญี่ปุนพยายามชี้แจงวา บริษัท อายิโนะโมะโตะ ไมไดละเมิดกฎหมายของอินโดนีเซีย แตเจาหนาที่ของบริษัท 7 คน กลับถูกจับ
กุม บริษัทญี่ปุนหลายรายวิตกวา ปญหาอายิโนะโมะโตะ อาจจุดกระแสการตอตานชาวญี่ปุน จึงควรแกไขโดยเร็วที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ 09,
130144)

1.3 อาหารกับสุขภาพ
1.3.1 พบฤทธิ์กระเทียมยอดยาฆาเชื้อโรค
พบกระเทียมมีฤทธิ์เปนยาฆาเชื้อโรคไดอยางวิเศษ ผสมในแฮมเบอรเกอรจะชวยฆาเชื้อโรคที่ยังหลงเหลืออยูไดเกือบเกลี้ยง
สถาบันเทคโนโลยีอาหารของอังกฤษ ไดแนะนําวา ถาหากผสมกระเทียมผงลงไปในแฮมเบอรเกอร อันเปนขนมปงผาครึ่งประกบไสเนื้อบด
ทอด จะชวยฆาเชื้อโรคอยางเชื้ออีโคไลอันเปนเชื้อแบคทีเรีย บริโภคเขาไปทําใหทองรวงได ที่อาจยังหลงเหลืออยูในอาหารที่ปรุงไมสุกดี ลง
ไดถึง 97 เปอรเซ็นต
กอนหนานี้เคยมีการศึกษาวิจัยในสหรัฐ มากอนวา พวกแฮมเบอรเกอรที่จําหนายอยูในสหรัฐอเมริกาเอง ลวนแตปรุงยังสุกๆดิบๆ
แมวาจะมีสีเหลืองตรงกลางกอน มากถึงหนึ่งในสี่ (ไทยรัฐ 170144)
1.3.2 กินปลาบอยๆ ชวยพนภัยโรคอัมพาต
สมาคมปองกันโรคอัมพาตของอังกฤษ ชักชวนใหประชาชนบริโภคปลากันใหมากขึ้น โดยเฉพาะปลาที่มีนํ้ามัน พวกปลาทูนา
เฮอริง แมคเคอเรล และซารดีน แมผลการศึกษาของสํานักวิชาการแพทยหลายแหง จะเนนกับผูหญิงเปนสวนใหญ แตสมาคมก็เชื่อวา คงมี
ผลแบบเดียวกับผูชายเชนกัน การวิจัยสอวา ผูหญิงที่ชอบกินปลาจะไมคอยเปนอัมพาต โดยเฉพาะอันเนื่องจากกอนเลือดในหลอดเลือดอุด
ตัน รายงานกลาววา “การกินปลาชวยปองกันเลือดจับตัวได แมวาจะไมไดกินยาแอสไพริน” แตผลการวิจัยไมพบวา การกินปลามีผลกับ
อาการอัมพาตอันเนื่องจากเสนเลือดในสมองแตก (เดลินิวส 200144)
1.3.3 อดอาหารลดนํ้าหนักไรผล ถาไมออกกําลังกายควบคู
คนที่ใชวิธีอดอาหารเพื่อลดนํ้าหนักเพียงอยางเดียว มีผลการวิจัยระบุออกมาแลววาไมไดผล ถาไมออกกําลังกายควบคูกันไปดวย
โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐ เผยวา โครงการลดนํ้าหนัก ที่มีผูคิดคนออกมากันอยางมากมาย เปนเพียงวิธีลดนํ้าหนักไดชั่วคราว จากนั้นก็
จะกลับมาอวนใหม ทั้งนี้ เพราะอาหารจํานวนมากที่ออกมาโฆษณาสรรพคุณ ในการลดความอวนนั้น ไมไดใหประสิทธิภาพในระยะยาว
ถาอาหารนั้นไมไดไปชวยลดปริมาณแคลอรีหรือคนกินไมเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ผลการวิจัยยังพบดวยวา ปริมาณของ
แคลอรีที่คนเราบริโภคเขาไป มีสวนผสมของไขมัน คารโบไฮเดรต และโปรตีน ซึ่งเปนสูตรทางโภชนาการ ที่คนสวนใหญเชื่อกันวาสามารถ
ลดความอวนได แตจากการวิเคราะหแลวพบวาอาหาร ที่มีปริมาณไขมันปานกลาง แตคารโบไฮเดรตสูง จะมีสวนชวยลดนํ้าหนักได แตถาผู
บริโภค ไมออกกําลังกายดวย อาหารเหลานี้ก็ไรผล อยางไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐ ก็ไดเตือนถึงการบริโภคอาหาร ลดนํ้าหนัก
บางชนิดวา นอกจากไขมันจะไมลดลงแลว ยังสงผลใหรางกายสูญเสียนํ้าดวย
ผลจากการวิจัยยังพบดวยวา ผูใหญชาวอเมริกันรอยละ 20 และเด็กรอยละ 15 - 20 ตางหลงเชื่อในการโฆษณาสรรพคุณ ของ
อาหารลดนํ้าหนัก ซึ่งในแตละปมีประชาชนตองเสียชีวิตถึง 3 แสนคน จากอาการปวยที่เกี่ยวกับความพยายามในการลดนํ้าหนัก (ไทยรัฐ
130144)

1.4 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.4.1 กินปลาทะเลไทย ยังไมเปนอันตราย
นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงวา ตามที่สํานักงานอาหารและยาสหรัฐ เตือน
หญิงมีครรภไมควรรับประทานปลาทะเล ไดแก ปลาฉลาม ปลาฉนาก ปลาคิงแมคเคอเรล และปลาไทล เพราะมีสารปรอทในตัว ในปริมาณ
ที่เปนอันตรายตอการพัฒนาทางสมองของทารกในครรภนั้น สําหรับคนไทยคงกินปลาทะเลทั้ง 4 ชนิดไดตามปกติ
เพราะปริมาณสารปรอทที่พบในปลาบริเวณประเทศไทย อยูในเกณฑไมเปนอันตราย คามาตรฐานปรอทในอาหารที่ทั่วโลกยอม
รับ คือ มีสารปรอท 0.5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 ก.ก. สําหรับประเทศไทยผลคาสารปรอทในปลาทะเลเพียง 0.23 มิลลิกรัม ดังนั้น ปลา
ทะเลของไทยถือวาปลอดภัย
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นอกจากนั้น การสํารวจพบวา คนสหรัฐกินปลาเฉลี่ยวันละ 56 กรัมตอคนตอวัน แตคนไทยกินเฉลี่ย 22.6 กรัมตอคนตอวันเทา
นั้น ถือวายังนอย คนไทยกินปลาไดปกติไมมีอะไรเปนขอหาม โดยเฉพาะปลาทะเลของไทย สวนกุง หอย ปลาขนาดเล็ก ยังไมพบวาจะมี
อันตรายจากสารปรอท (ไทยรัฐ 190144)
1.4.2 บีบีซี บอกแซลมอนเลี้ยงมีมลพิษสูง
โทรทัศนบีบีซี ออกอากาศภาพยนตรสารคดีเรื่อง “คําเตือนจากปาดง : ราคาของปลาแซลมอน” โดยอางอิงงานวิจัยหลายชิ้น รวม
ทั้งของ ไมเคิล อีสตัน จากมูลนิธิซูซูกิแหงแคนาดา ซึ่งไดวิเคราะหปลาตางๆที่เปนอาหารของแซลมอนรวม 4 ชนิด ตลอดจนปลาแซลมอนทั้ง
แบบปลาเลี้ยงและปลาในธรรมชาติ 4 ชนิดเชนกัน
อีสตันกลาวในสารคดีเรื่องนี้วา ผลการวิจัยออกมาชัดเจนมากนั่นคือทั้งแซลมอนเลี้ยงและปลาที่นํามาเปนอาหารของพวกมัน
ตางก็มีระดับการปนเปอนมลพิษสูงกวา ที่สําคัญไดแก โพลีคลอริเนเต็ด ไบเฟนีล (พีซีบี) กับไดออกซิน ทําใหตัวแทนผูเลี้ยงปลาแซลมอน
ประมาณ 70% ของสหราชอาณาจักร แถลงตอบโตอยางโกรธเกรี้ยว ดานสํานักงานมาตรฐานอาหารของอังกฤษ (เอฟเอสเอ) ซึ่งกอตั้งขึ้นใน
ชวงที่เกิดปญหาวิกฤติเชื้อวัวบาไดออกโรงสนับสนุนผูเลี้ยงปลา โดยยืนยันวาการรับประทานปลาแซลมอนเลี้ยงสัปดาหละมื้อ จะเปนผลดีตอ
สุขภาพของผูใหญโดยเฉลี่ย (ผูจัดการ 060144)
1.4.3 ตีโอโซนลางพืชผัก เพิ่มสารพิษ
นักโภชนาการเปดประเด็นโคคาสุกี้ชูจุดขายใหม ใชนํ้าโอโซนลางสารพิษปนเปอนผักผลไม ชี้อาจเกิดสารพิษตัวใหมแทน รศ.ดร.
ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการกลาววา ขณะนี้ไมมีการศึกษาทดลองที่ยืนยันถึงการทําลายสารเคมีตกคางของกาซ
โอโซน และมีความเปนไปไดที่กาซโอโซนจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ปนเปอนและกลายเปนสารพิษตัวใหม
สวนกรณีที่โอโซนสามารถสลายพิษตกคางของมาลาไธออนและเอนโดซัลแฟนนั้น มีความเปนไปได เพราะโอโซนทําปฏิกิริยา
เปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ปนเปอนในนํ้าลางผักกลายเปนสารตัวอื่น
ดานนายยุทธชัย อนุรักษติพันธุ อาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรฯ ม.ธรรมศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย ชี้แจงวา การ
ริเริ่มโครงการวิจัย เนื่องจากมีขอมูลเกี่ยวกับโอโซนที่สามารถบําบัดนํ้าและอากาศลางมลพิษตางๆ จึงเกิดความสนใจในการนํามาสลายสาร
พิษ ยาฆาแมลงและสารตกคางในพืชผัก โดยขอรับทุนสนับสนุนจากบริษัท ไบรทกรุป ผูผลิตและจําหนายเครื่องลางพิษโอโซน จํานวน
150,000 บาท
สําหรับขอมูลการวิจัยไดผานการทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐาน ผลวิจัยพบวา โอโซนลดสารพิษไดมากถึง 70% แตมีผล
เสียคือ ลดวิตามินซี 5% และเบตาแคโรทีน ซึ่งเปนสารดานอนุมูลอิสระ 16% สวนปญหา “ปฎิกิริยาที่สารเคมีมาลาไธออนรวมตัวกับโอโซน
แลวเกิดสารพิษอันตรายนั้น จะเกิดขึ้นในขณะที่สิ่งมีชีวิตเผาผลาญอาหาร ซึ่งตองตรวจสอบตอนที่พืชผักยังยืนตนแตการตรวจสอบนี้ทําได
ยาก และสวนใหญผักที่ใชทดลองและกินกันทั่วไปเปนผักที่ถูกตัดจากตนไมมีการเจริญเติบโตแลว” (ไทยโพสต 050144)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 นโยบาย “30 บาท รักษาทุกโรค” ของพรรคไทยรักไทย
- ชาวบานแหขอรักษาทุกโรคจาย 30 บาท หมอรุมจี้ ท.ร.ท. แจงเริ่มเมื่อไหร
ทันทีที่พรรคไทยรักไทย ไดรับเลือกตั้งเขามามากพอที่จะเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ชาวบานในหลายพื้นที่เกิดความเขาใจผิดคิดวา
นโยบายที่หาเสียงไวในเรื่องจาย 30 บาท รักษาไดทุกโรค ถูกนํามาใชแลว จึงมีชาวบานจํานวนมากมาถามที่โรงพยาบาล (ร.พ.) หลายแหง
วา เมื่อไหรจะเริ่มใชระบบดังกลาว บางคนกําเงินจะมาจายให ร.พ. 30 บาท เปนตน แพทยหลายฝายจึงไดออกมาเรียกรองใหผูบริหาร
พรรคชี้แจงรายละเอียดของนโยบายที่เปนรูปธรรม เพื่อลดความสับสนในเรื่องดังกลาว อาทิ นพ. ภูษิต ประคองสาย ฝายวิชาการชมรม
แพทยชนบท กลาววา พรรคไทยรักไทยเอาตัวเลขมาจากไหนวา 30 บาท สามารถรักษาไดทุกโรค ยอมรับวาหลักการเรื่องนี้ดีและมีความ
เปนไปได แตตองคํานวณทางวิชาการใหชัดเจนวาตัวเลขที่ประชาชนตองจายรวมกับรัฐในการรักษาพยาบาลเปนเทาใดกันแน พรรคควรรีบ
ออกมาชี้แจงวาจะทําอยางไร จะทําไดจริงเมื่อใด อยางใหประชาชนสับสน (มติชน 100144)
ดาน นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผอ.สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไดแสดงความเห็นไวในบทความชื่อ “คิดใหมทําใหม
ควรไปใหไกลกวา รักษาครั้งละ 30 บาท?” ใน น.ส.พ.มติชน ฉบับวันที่ 13 ม.ค.2544 ตอนหนึ่งวา การกําหนดใหทุกคนตองจาย 30 บาททุก
ครั้งเมื่อเขารับการรักษาพยาบาลเทากันหมด โดยไมคํานึงถึงรายได ไมคํานึงถึงวาอยูที่ตําบลชายแดนของแมฮองสอนหรืออยูที่ใจกลาง
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กรุงเทพฯ เชนนี้ จะเปนระบบใหคนรวยที่ไดเปรียบคนจนอยูแลว เอาเปรียบคนจนมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม ฯลฯ เหลานี้เปนตัวอยางคําถาม
เชิงหลักการความเปนธรรมที่นาจะตองตอบใหชัดกอนลงมือปฏิบัติดวย (มติชน 130144)
- ตองหาเงินโปะ สธ. 8.5 หมื่นลาน
นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอารไอ) กลาวถึงนโยบายหาเสียง
พรรคไทยรักไทยเรื่อง “30 บาทรักษาไดทุกโรค” วา คนในพรรคเริ่มตั้งเงื่อนไขตั้งขอแมมากมายในทางปฏิบัติ เพื่อดิ้นใหหลุดจากสัญญา รัฐ
ตองหาเงินมาโปะเพิ่มเติมจากงบประมาณดานสาธารณสุข เดิมปละ 60,000 ลานบาท อีก 30,000 ลานบาทตอป ตองมีการบริหารจัดการ
ที่ดีมาก สวนกองทุนประกันสุขภาพแตเดิมที่มีอยู จะทําอยางไร ถามุงหนาทําเรื่องนี้จริงจังประมาณ 1 - 2 ป ก็สําเร็จ รัฐบาลตองสัญญาวา
ภายใน 3 เดือนจะทําอะไรบางอยางเปนรูปธรรม เพราะขณะนี้โครงการหลักประกันสุขภาพของพรรคไทยรักไทยมีแตโครงกระดูก ซึ่งควรตอง
เรงตอเติมใหแผนสมบูรณโดยเร็ว
นพ. สุภกร บัวสาย รองผูอํานวยการ สวรส. และเลขาฯคณะทํางานโครงการพัฒนานโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนากลาววา “ถาจะทําเรื่องนี้ใหประสบความสําเร็จ จะตองเติมเงินมาก รัฐบาลใหมจะตองคุยกับกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ
ใหเห็นวานี่คือ นโยบายหลักของรัฐบาล และพรรคไทยรักไทยตองชี้แจงวา 30 บาทนั้นขอบเขตการรักษาอยูแคไหน และที่ นพ.สงวน
นิตยารัมภพงศ ผูอํานวยการสํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขกลาววา นโยบายดังกลาวมีความเปนไปได และกระทรวงสา
ธารณสุขไดดําเนินการมาระดับหนึ่งแลว เปนโครงการนํารองที่ ร.พ. บานแพว จ.สมุทรสาครที่ใชนโยบายประชาชนใชจายเพียง 40 บาทเทา
นั้น ร.พ.อื่นในสังกัด สธ.ถาจะตองดําเนินการตามโครงการนี้แลวยอมทําได (มติชน 110144)
- แฉ " เศรษฐี – ขรก." ขโมยงบฯ สธ.คนจน
ศ.นิคม จันทรวิทุร นักวิชาการอาวุโสดานสังคม เปดเผยถึงกรณีที่พรรคไทยรักไทยมีนโยบายสนับสนุนแผนสุขภาพดีถวนหนา
และจะเก็บคารักษาพยาบาลเพียง 30 บาท วาเวลานี้ยังไมตองพูดถึงเรื่องจํานวนเงินก็ได เพราะปญหาหลักของสาธารณสุขแหงชาติอยูที่
การบริหารจัดการ ซึ่งตลอด 30 ปที่ผานมา มีการใชงบประมาณแผนดินถึงปละประมาณ 25,000 ลานบาท ในการซื้อยา เทคโนโลยี และสิ่ง
จําเปนตางๆ จากตางประเทศ เปรียบเทียบกับหลายประเทศแลวเปนจํานวนเงินที่สูงมาก แตคนที่ไดใชประโยชนจริงๆ มีไมถึง 10,000 คน
เปนคนที่มีฐานะดี เพราะคาบริการสูง
ขณะเดียวกันในแตละป รัฐตองใชงบฯอีกหลายหมื่นลานบาท ในการจัดบริการสําหรับขาราชการ และครอบครัว ฉะนั้น การที่จะ
ทําใหมีการรักษาพยาบาลถวนหนา จะตองมีการจัดระบบใหม ระบบใดรั่วไหล ระบบใดสิ้นเปลือง ตองแกไขใหหมดไป
ศ.นิคม กลาวดวยวา เวลานี้มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ใชประกันสังคมเกือบ 200 แหง แตคนไขหลายหมื่น
คนยังเขาไมถึง จึงอยากเสนอใหมีการจัดระบบจดทะเบียน อยูที่ใดก็จดทะเบียนโรงพยาบาลนั้น จะเปนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน หรือเปน
คลินิกของแพทยที่มีอยูจํานวนมากก็ได และรัฐก็ใหคนเหลานี้ไปตรวจรับการรักษา โดยรัฐจายเงินตรงไปยังโรงพยาบาล ไมจายใหตามใบ
เสร็จ ซึ่งสามารถทําได เพราะการที่ทําใหเทคโนโลยีทั่วถึงเปนการกระจายทรัพยากรออกไป คนใชก็กวางขวางขึ้น คาใชจายแมจะเพิ่มขึ้นแต
จะนอยลงเมื่อคิดตอหัวตอคน (ไทยโพสต 230144)
- คําตอบจากไทยรักไทย
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี คณะทํางานดานนโยบายสาธารณสุข พรรคไทยรักไทย ยืนยันวา นโยบาย 30 บาทรักษาโรคทุกอยาง หรือ
การประกันสุขภาพแหงชาติ ทําไดแนนอน โดยดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1. ออกพระราชกฤษฎีกาตั้งสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง
คาดวาจะใชเวลาเพียง 2 เดือน 2. ตองรางพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งตองใชเวลาระยะหนึ่ง และ 3. ทําความเขาใจกับสถาน
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานระบบบัญชีและการใหบริการ
คณะทํางานดานสาธารณสุขพรรคไทยรักไทยเปดเผยวา โครงการ 30 บาท พรรคไทยรักไทยนํารูปแบบมาจากการประกันสังคม
ซึ่งเคยปฏิบัติมาแลวกวา 10 ป มาปรับปรุง ทั้งนี้ ประกันสังคมจะจายใหสถานพยาบาลหัวละ 1,100 ตอปตอคน ยืนยันวา หลักประกันสุข
ภาพถวนหนาของพรรคไทยรักไทย 30 บาท สามารถรักษาไดทุกโรค ไมวาจะเปนหวัด หรือการผาตัดใหญ โดยประชาชนจายเพียง 30 บาท
เพื่อปองกันการใชบริการพรํ่าเพรื่อ และปองกันแพทยนัดคนไขมาบอยเกินไป
เมื่อถูกซักถึงกําหนดเวลาที่จะสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว นพ.สุรพงษกลาววา ขณะนี้เรามาอยูในชวงที่รัฐบาล
ปจจุบันจัดงบประมาณไปแลว และใชไปเยอะแลว 3 ใน 4 ของงบประมาณ ทั้งหมด เพราะฉะนั้น ก็จะตองรอเดือนตุลาคม 2544 จัดงบ
ประมาณใหมถึงจะทําได ซึ่งคงตองคอยๆชี้แจงใหกับชาวบานทราบวา ถาหากเราเขามากอนหนานี้ กอนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณใน
กลางเดือนกรกฎาคม 2543 เราก็สามารถทําไดเลย แตเขามาตอนนี้ในชวงกลางป ไมมีเงิน มันคงเปนไปไดยาก ซึ่งคิดวาชาวบานคงเขาใจ
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เพราะวาการที่เขาเลือกเรามา คงไมไดหมายความวา ณ วันที่เลือกเราปุบ คือวันที่ 6 มกราคม แลววันที่ 7 จะสามารถไปจายเงิน 30 บาทได
(ไทยโพสต 120144, Bangkok Post 100101)
2.1.2 ยกระดับนวดไทยสูอินเตอร
นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยวา ขณะนี้
สธ.มีนโยบายที่จะพัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยและการนวดไทยใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของประชาชนไทยรวมทั้งชาว
ตางชาติ
ทั้งนี้ ไดมีการวางแผนดําเนินการใน 4 เรื่องใหญๆ ไดแก 1.การขยายหลักสูตรฝกอบรมทั้งทางดานองคความรูภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติจากเดิมเพียง 300 ชั่วโมง ใหเปนหลักสูตรกวา 600 ชั่วโมง เพื่อใหไดมาตรฐาน ตามที่ตลาดโลกยอมรับ 2. การออกระเบียบหรือ
ประกาศตามกฎหมาย โดยเพิ่มการนวดไทยใหเปนประเภทหนึ่งของการแพทยแผนไทย 3. การขยายศูนยฝกอบรมการนวดไปยังสวนภูมิ
ภาค โดยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนฝายควบคุมมาตรฐาน 4. จะตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพอยางครบวงจร 35 แหง โดยศูนยดัง
กลาวจะมีทั้งการนวดสงเสริมสุขภาพ คลายเครียด บรรเทาความปวดเมื่อย การใชสมุนไพรเปน ทั้งเปนยากิน ยาประคบ และอบไอนํ้า
สมุนไพร ดาน พญ. เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทยกลาววา สถาบันฯไดตั้งคณะกรรมการทั้งแพทยแผน
โบราณและแพทยแผนปจจุบันเขารวมพัฒนาหลักสูตร ทั้งการนวดแบบราชสํานักและนวดเชลยศักดิ์ รวมทั้งนวดฝาเทาดวย
นอกจากนี้จะมีการเพิ่มเติมเรื่องของโรคตางๆ ที่มักเปนปญหาของชาวตะวันตกใหมากขึ้น เชน โรคขอตางๆ รวมทั้งเรื่องมารยาท
การเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศ เรื่องของศิลปะการบริการผูสูงอายุ “เราคาดหวังวาหมอนวดไทย ไมเพียงแตจะเปนผูประกอบอาชีพเทา
นั้น แตสามารถจะเปนทูตวัฒนธรรมเผยแพรเอกลักษณและคุณภาพที่แทจริงของนวดไทยดวย รุนแรกที่จะรับหลังจากพัฒนาหลักสูตรนี้ จะ
เปดสอบคัดเลือกไดในตนป 2544 นี้ โดยจะรับรุนละ 100 คน” (ผูจัดการ 020144)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.2.1 มาลาเรียระบาดที่อํานาจเจริญ
นพ.สุระพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดอํานาจเจริญ กลาววา ขณะนี้ไดมีการแพรระบาดของโรคไขมาลาเรีย ซึ่งไม
เคยพบมากอนในหลายปแลว โดยเกิดที่ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง มีผูเสียชีวิตไป 2 ราย ดานกรมควบคุมโรคติดตอแจงวา สามารถควบคุมการ
ระบาดของ “มาลาเรีย” ที่อํานาจเจริญไดแลว รวมทั้งเจาะเลือดกลุมเสี่ยง 507 คน ไมพบผูติดเชื้อรายใหม อยางไรก็ตาม โรคนี้สามารถ
แพรระบาดไดในชวงฤดูแลงซึ่งประชาชนไปเกี่ยวขาวตามที่นาใกลลําหวยริมชายปา ยุงกนปลองจะชุกชุมอยูในลําหวยที่มีนํ้าขัง จึงตอง
ระมัดระวังตัว ไมใหถูกยุงกัด (สยามรัฐ, ไทยโพสต 180144)
2.2.2 ไขเลือดออกระบาดทั่วโลก …ไทยปนี้จะระบาดหนัก
ดร.รูแอนท คูเบอร ผูอํานวยการกองควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ศูนยควบคุมโรคติดตอแหงชาติ สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษา
ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา ปจจุบันไขเลือดออกมีการแพรขยายไปทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของ
ไขเลือดออกนั้นมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ผลการพัฒนาชุมชนทําใหเกิดการอพยพของประชากรเพื่อมาทํางานหลาย
แหง ชุมชนเมืองเปนแหลงเพาะพันธุยุงจํานวนมาก
“ทางกองควบคุมพาหะนําโรคเราไดศึกษาธรรมชาติของยุง การติดตอ ชีววิทยา นิสัยของยุง ไดรูการควบคุมวา ยุงบาน รัศมีการ
บินไมเกิน 500 เมตร แตเราไมไดควบคุมอยางจริงจัง เพราะมักจะอาศัยใหหนวยงานของรัฐเปนผูจัดการ ดังนั้นวิธีการควบคุมที่ดีที่สุดคือ
ประชาชนจะตองควบคุมสิ่งแวดลอมในบานตัวเอง กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงอยางจริงจัง สําหรับเรื่องวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกที่หลาย
คนกําลังรออยูนั้น คงตองใชเวลาไมนอยกวา 10 ป ระหวางนี้ประชาชนทุกคนจึงตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการกําจัดแหลงยุงกอน"
ดร.คูเบอรกลาว
ในเวลาไลเลี่ยกัน นพ.สราวุธ สุวัณณทัพพะ ผูอํานวยการสํานักงานควบคุมโรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรคติดตอกลาววา พบ
แนวโนมผูปวยมีมากขึ้นเมื่อปลายป 2543 คาดวาในป 2544 นี้ ผูปวยไขเลือดออกจะมากขึ้น เนื่องจากภูมิตานทานไขเลือดออกบางสาย
พันธุในประชากรเด็กลดลง เมื่อรับเชื้อใหมเพิ่มโอกาสปวยจึงมีมาก
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีเปาหมายลดอัตราการปวยไขเลือดออกใหเหลือ 50 ตอประชากรแสนคน อัตราการปวยตายรอยละ
0.2 ซึ่งผลการดําเนินการในป 2543 ที่ผานมา ภาพรวมของประเทศอัตราการปวยอยูที่ 28 ตอประชากรแสนคน อัตราการตายรอยละ 0.1
(มติชน 310144, ผูจัดการ 300144)
2.2.3 ชี้ภัยเงียบ เครื่องสําอาง – รานเสริมสวย
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สธ.เตือนภัยเงียบเครื่องสําอางปลอมแปลง – รานเสริมสวยอุดมเชื้อรา ชี้สาวๆที่นิยมเขารานเสริมสวย อาจไดโรคแถมโดยคาดไม
ถึง เภสัชกรหญิงอังกาบ เวสโกสิทธิ์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พรอมเจาหนาที่ตํารวจ เขาตรวจคนอาคาร
พาณิชย 3 ชั้น เลขที่ 802/49-50 ซอยประดู 28 ถนนเจริญกรุง ที่ไดรับการรองเรียนวาเปนที่เก็บเครื่องสําอางปลอมแปลง และไมไดรับ
อนุญาตจาก อย. พบ เครื่องสําอาง ยี่หอ แพน จอยส, เวอร ต็อง และสตรอง จํานวนมากหลายหมื่นกลอง จากการตรวจสอบเบื้องตน พบ
วา เครื่องสําอางทั้ง 3 ยี่หอ มีสารไฮโดรควิโน และสารปรอท ผสม ซึ่งทําใหผูใชมีจุดดางขาวบนใบหนา เมื่อใชไปนานๆ จะกลายเปนกระ
และเปนฝาในที่สุด ซึ่งสินคาเหลานี้สวนใหญ จะสงขายตามตลาดนัดตางจังหวัด
ดานนางนิตยา มหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยผลการศึกษาการปนเปอนของเชื้อราของอุปกรณในรานแตงผม –
เสริมสวย โดยคัดเลือกรานตัวอยางจาก 80 ราน ในจังหวัดทองเที่ยวแหงหนึ่ง พบอุปกรณที่มีการปนเปอนเชื้อรามากที่สุด คือ แปรงผม ผา
ขนหนู ไมแคะหู หวี อุปกรณแตงเล็บและกรรไกรตัดผม (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 130144)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานยา
2.3.1 อย. ปลอดสัญญาทาส SMP ราคายาถูกลงกวาครึ่ง
จากที่มีการเปดเผยเบื้องหนาเบื้องหลัง มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยจากากรใชยา หรือ SMP (SAFETY MONITERING
PROGRAMME) ซึ่งพบวามี “วาระซอนเรน” หลายประการ ที่เอื้อบริษัทยาตางชาติใหผูกขาดและแสวงหากําไรโดยไรคูแขง ลาสุดเมื่อวันที่
18 มกราคม 2544 คณะกรรมการยามีมติใหปรับปรุงขอกําหนดการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหม นับเปนการ “การปลดแอก” ครั้งสําคัญใน
ประวัติศาสตรวงการยาเมืองไทยทีเดียว
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยวาจุดเริ่มตนของการใชมาตรการอัปยศดังกลาวเกิดขึ้นในชวงป
พ.ศ. 2532 ระหวางประเทศไทยถูกกดดันจากสหรัฐใหแกไขระบบสิทธิบัตรใหม ในระหวางที่กฎยังไมมีการแกไข สหรัฐขอใหกระทรวง
สาธารณสุข มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของยาใหมในลักษณะของการมีเงื่อนไข หรือ SPM ซึ่งหลักการเปนเรื่องที่ดี แตมาตรการ SMP
ที่ใชอยูไดสรางระบบผูกขาดยาใหมทุกชนิด ไมวาจะเปนยาที่จดหรือไมจดสิทธิบัตรในประเทศไทย นับตั้งแตป 2534 จนถึงป 2543 มียาที่
อยูระหวางการควบคุมความปลอดภัย 426 ตํารับ
“ผมคิดวาเรานาจะเกิดความเสียหายจากเงื่อนไขดังกลาวนับหมื่นลานบาทเลยทีเดียวในชวงกวา 10 ปที่ผานมา” เลขาธิการฯ
อ.ย.กลาววา มติคณะกรรมการยาครั้งนี้ จะสงผลดีตอประเทศชาติโดยรวม ทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม ลดการผูกขาด ผู
บริโภคสามารถใชยาที่จําเปนในราคาถูก โดยยังคงมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบริโภค
นพ.วิชัย ยกตัวอยางกรณีไธเมอโรซอล ทิงเจอรวา ถาเปนยาของบริษัทตนแบบ ขนาด 30 ซี.ซี. ราคาประมาณ 50 บาท ถาผลิต
ในประเทศราคาจะเหลือแค 3 บาท เทานั้น
หรือกรณีของยาแกเชื้อราที่ใชสําหรับคนไขโรคเอดสชื่อ Fluconazole ปกติแลวควรใชเวลาทํา SMP 2 ป แตกลับยืดออกไปเปน 56 ป ขณะที่ราคายาตนแบบเม็ดหนึ่งตก 250 บาท แตยาเลียนแบบราคาเหลือ แค 6 บาทเทานั้น ที่สําคัญคือยาทั้ง 2 ชนิดมีผลในการรักษา
เหมือนกัน
“ปจจุบันเรามีโรงงานยาในประเทศ 170 โรง โรงงานที่ได GMP ไปประมาณ 120 กวาแหง หมายความวามีประมาณ 70% ที่
สามารถผลิตยาที่มีคุณภาพได” ภ.ญ.อังกาบ เวสโกสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายืนยันมาตรฐานการผลิต (ผูจัดการ, มติ
ชน 200144)
2.3.2 วัคซีนในอนาคต ความหวังดานสาธารณสุข
บริษัท เมอรค ชารฟ แอน โดหม บริษัทเวชภัณฑที่ใหญของโลกดานวัคซีน ไดจัดสัมมนาเรื่องความกาวหนาดานวิทยาศาสตร
ของการผลิตและใชวัคซีนในอนาคต รวมถึงความปลอดภัยภายหลังการนําวัคซีนมาใช การประชุมดังกลาว มีผูเขารวมจากนานาประเทศ
ดร.แวน ดามแมน จาก เบลเยียม กลาววา รอยละ 20 ของเด็กทั่วโลก ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค แมวาปจจุบันจะมี
วัคซีนปองกันหลายๆชนิดแลวก็ตาม ขณะนี้ทั่วโลกใหความสําคัญกับโรคหัดเยอรมัน บาดทะยัก คอตีบ ไวรัสตับอักเสบบี เยื่อหุมสมอง
อักเสบ ที่จะควบคุมใหได แตปญหาคือยังไมครอบคลุมการใหวัคซีนอยางทั่วถึง
ดร.แวน บอกวา ปจจุบัน มีอยู 3 โรคที่ยากตอการผลิตวัคซีน คือ เอดส มาลาเรีย วัณโรค เพราะเชื้อจะอยูในเซลล ทําใหยากตอ
การที่รางกายจะรูวาเชื้อมีอยู โดยเฉพาะเอดสมีการทดลองแลวในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และไทย ที่มีชื่อวา แวกซเจน ซึ่งเปนการใช
เปลือกนอกของไวรัสมาทําเปนวัคซีน อาจจะไดหรือไมไดผล ซึ่งอยูในขั้นทดลองจะเขาระยะที่ 3 สวนวัณโรคและมาลาเรีย ยังตองการขอ
มูลอีกมาก
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ดร.อลัน ชอว นักวิจัยไวรัส กลาววา คนทั่วโลก และในบานเรา ไมเนนการปองกัน เนื่องจากมองวาสิ้นเปลือง ถามองในระยะยาว
แลวจะชวยไดมาก เพราะเมื่อเปนแลวจะตองใชงบประมาณมากกวาการฉีดในระยะแรก “แตที่เปนอยูในขณะนี้ ทั้งแพทยและผูปวยเองที่ยัง
ไมยอมรับการฉีดวัคซีน ที่ผานมาจะเนนการรักษามากกวาการปองกัน
ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย บอกวา “การใชวัคซีนยังมีความจําเปนมากในบานเรา และเปนหัวใจของ
การดําเนินงานดานสาธารณสุข วิธีการที่จะปองกันโรค เปนการสรางภูมิคุมกันโรค และมีประสิทธิภาพมากที่สุด นายแพทยสมทรง รักษเผา
อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ บอกวา ยังมีวัคซีนอีกมากที่ประเทศไทยยังไมไดใช ปญหาติดเรื่องงบประมาณที่มีอยูไมคอยเพียงพอ ตองคิดกัน
หนักดวยวา ปริมาณปญหาของโรคชนิดนั้นๆที่จะใหวัคซีนมีจํานวนมากเทาใด หรืออยูในอายุใด ใครคือกลุมเสี่ยง เพราะอาจทําใหสิ้นเปลือง
งบประมาณ และไดผลไมคุมคา (กรุงเทพธุรกิจ 090144)
2.3.3 ฮือฮา ฮอรโมนอัศจรรย ชะลอความแก
รศ.ดร.สุรชัย ชาครียรัตน อาจารยภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา บังเอิญไดพบจากการทํางานวิจัย เรื่อง
ผลตกคางจากการใชฮอรโมน อาร เอส บี ที ในการเพิ่มผลผลิตนํ้านมโครีดนมในไทย พบวา ฮอรโมนดังกลาวซึ่งมีอยูในวัวกับฮอรโมนที่เกี่ยว
กับการเจริญเติบโตของมนุษยเปนตัวเดียวกัน แตฮอรโมนซึ่งจะทําใหมนุษยอายุยืนยาวขึ้น และกลับมาเปนหนุมสาวอีกครั้งคือ ฮอรโมน
“ไอจีเอฟ 1” ที่ผลิตออกมาจากตับมนุษยหลังจากถูกกระตุนดวยฮอรโมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตนั่นเอง ทั้งนี้ ฮอรโมนไอจีเอฟ 1 จะมีอยู
อยางเขมขนในเขากวางออน ซึ่งตนไดเตรียมงานวิจัยในเรื่องการเลี้ยงกวาง เพื่อสกัดสารตัวดังกลาวนี้แลว
รศ.ดร.สุรชัยกลาวอีกวา ผลของการใชฮอรโมนนี้ สําหรับคนปกติที่ไมเจ็บปวย จะทําใหมีอายุออนวัยลงถึง 10 ป เนื่องจาก
ฮอรโมนตัวนี้จะไปกระตุนใหรางกายสรางเซลลตางๆขึ้นมาใหม ไมวาจะเปน เซลลไขกระดูก กลามเนื้อ ใยประสาท ที่เสื่อมและตายไปแลว
อีกทั้งยังสามารถลดไขมันในรางกายดวย นอกจากนี้คนปวยเปนอัมพฤกษ อัมพาต ฮอรโมนไอจีเอฟ 1 จะชวยกระตุนใหสรางใยประสาทขึ้น
มาใหม เปนการรักษาโรคนี้ไดดวย ขณะนี้ในสังคมไทย มีการใชกันในกลุมคนชั้นสูง เชน นักการเมือง และนักธุรกิจ
ฮฮรโมน ไอจีเอฟ 1 จะตองใชควบคูกับนํ้า “โนนิ” ซึ่งจะเปนตัวชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ นํ้าโนนิเปนสมุนไพรสกัดจากผลโนนิที่มี
อยูในรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศไทยมีการเขาใจผิดวา ผลโนนิ คือ ผลยอ แตความจริงแลวเปนคนละชนิด ขณะนี้ตนนํา
เอาตนโนนิมาทดลองปลูกในประเทศไทย โดยพบวา สามารถปลูกไดดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น เชน ที่จังหวัดเชียงราย (ไทยรัฐ 170144)

2.4 การวิจัยดานการแพทยและเภสัช
2.4.1 ลุย “ไคโตซาน” รักษาแผลไหม
ดร.มาลินี ประสิทธิ์ศิลป นักวิจัยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) เปดเผยวา เมื่อ 3 ปที่แลว เอ็มเทครวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (เอไอที) เริ่มโครงการวิจัยสกัดสารไคตินไคโตซานจากเปลือกกุง และเอ็มเทคไดนํา
ไคตินไคโตซานมาขึ้นรูปเปนวัสดุปดแผล เปนลักษณะแผนฟลมบางๆ และทดลองปดแผลปกติ ซึ่งสามารถรักษาแผลใหหายภายใน 10-12
วัน เนื่องจากไคตินไคโตซานมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียบางชนิด
“ขั้นตอนตอไป เอ็มเทคจะพัฒนาไคตินไคโตซานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีโครงการทดลองในแผลที่ถูกไฟไหม นํ้ารอนลวก
ที่รักษายากกวาแผลปกติ ซึ่งจะทดลองคนไข 10 คนขึ้นไป ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ถาสําเร็จจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ” (ไทยโพสต
050144)
2.4.2 ไทยผนึกญี่ปุนพัฒนา “วัคซีนโรคฉี่หนู”
ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาววา ขณะนี้ กรมวิทยฯ ไดรับมอบจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนศูนย
กลางรวมกับสถาบันวิจัยเรื่องโรคติดเชื้อของญี่ปุน โดยสงผูเชี่ยวชาญมารวมศึกษาโรคฉี่หนูในบานเรา เพราะประเทศญี่ปุนเคยเกิดการ
ระบาดของโรคฉี่หนูมาแลว เมื่อ 10 ปที่ผานมา และไดพัฒนาวัคซีนออกมาปราบ ซึ่งขณะนี้โรคดังกลาวไดหมดไปจากประเทศญี่ปุนแลว
การรวมมือกันในครั้งนี้ จะตองศึกษาสายพันธุ เพราะโรคฉี่หนูมีมากกวา 200 สายพันธุ และของญี่ปุนก็เปนคนละสายพันธุกับเมืองไทย ทํา
ใหตองมาพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะกับสายพันธุในประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ 050144)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวดานการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการบริโภคสินคา
1.1.1 ศูนยวิจัยกสิกรไทยสํารวจคนไทยปจจุบันดื่มเบียร 16 ลิตรตอคนตอป
รายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทยระบุวา มีความเชื่อวากระแสนิยมการดื่มเบียรของคนไทยยังมีอยู แตภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังไมฟนตัวอยางชัดเจนและทั่วถึงทุกภาคเศรษฐกิจ และสถานการณทางการเมือง ทําใหกําลังซื้อของประชาชนยังไมกลับมา รายงานกลาว
วา ในป 2543 มีผูประกอบการหลายรายปดกิจการไป อีกหลายรายไดรับอนุญาตและกอสรางโรงงานเสร็จแลว แตไมผลิต แตก็มีหลายรายที่
สามารถยืนหยัดอยูในธุรกิจนี้ตอไปได โดยปรับตัวทั้งคุณภาพ รสชาติ ราคาจําหนายของสินคาและบริการ ลาสุดมีโรงเบียรเปดอยูเพียง 9
แหง จากจํานวนการยื่นขอทําธุรกิจทั้งสิ้น 16 แหง
รายงานไดอางการเปดเผยของนายสุพจน ธีระวัฒนชัย กรรมการผูจัดการบริษัท โรงเบียรตะวันแดง ผูบริหารธุรกิจโรงผลิตเบียร
สดขนาดเล็กยานพระราม 3 ยังเชื่อวา ธุรกิจโรงเบียรไดรับความนิยมอยางสูงจากกลุมผูบริโภคและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก เพราะอัตรา
การบริโภคเบียรของคนไทยมีเพียง 16 ลิตรตอคนตอป ซึ่งนายสุพจนระบุวาตํ่ามากเมื่อเทียบกับตางประเทศ (โรงเบียรตะวันแดงมียอดขาย
เฉลี่ย 30,000 ลิตรตอเดือน และแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และคาดวาจะถึงจุดคุมทุนเร็วขึ้นกวาที่คาดไวถึง 1 ป (ไทยโพสต 080144)
1.1.2 เผย 5 ปญหาที่ประชาชนรองเรียนมากที่สุด พบปญหาคุณภาพสินคาครองแชมป องคกรผูบริโภคเสนอแนวทาง
ปฏิรปู ผลักดันกม. คุมครอง และชวยเหลือผูบริโภค หลังพบสถานการณปญหาการรองเรียน เลวรายหนักยิ่งขึ้น
ทุกวัน
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2544 สํานักงานอาหารและยา (อย.) รวมกับสหพันธเพื่อผูบริโภค จัดอภิปรายเรื่อง "การผลักดันมาตรการทาง
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการชวยเหลือผูบริโภค…จะทําอยางไร" โดย น.ส.พจศนา บุญทอง หัวหนาศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค มูล
นิธิเพื่อผูบริโภค ไดกลาวถึงปญหาของผูบริโภควา สถานการณปญหาการรองเรียนของผูบริโภค อยูในขั้นวิกฤติและรุนแรงเปนอยางมาก ผู
บริโภคกลายเปนเหยื่อของผูประกอบการที่อาศัยชองวางทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบ และวา การรองเรียน หรือสถานการณที่ผูบริโภคถูก
ละเมิดสิทธิโดยมิชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก มีดังนี้
อันดับหนึ่ง คือ การรองเรียนทางดานผลิตภัณฑดานสุขภาพ โดยปญหาที่รองเรียนเขามามากคือ คุณภาพสินคาไมตองกับ
สรรพคุณที่อวดอาง และยาเพื่อสุขภาพบางตัวโดนเพิกถอนจากการขายแลว แตยังมีการขายอยูในทองตลาด อีกกรณีคือเรื่องของราคาที่สูง
เกินจริง เชน กระเทียมอัดเม็ดหนึ่งกลองมี 60 เม็ด ราคากลองละ 300 บาท ในขณะที่เราซื้อกระเทียมจากตลาดกิโลกรัมละ 30-40 บาทเทา
นั้น อันดับสอง คือ เรื่องการบริการสาธารณสุข เชน คุณภาพของแพทยในการวินิจฉัยโรค การปฏิเสธผูปวย ความไมโปรงใสในการใหบริการ
ปญหาเหลานี้ ถูกรองเรียนเขามาเปนอยางมาก อันดับสาม การรองเรียนเรื่องระบบสาธารณูปโภค โดยเปนเรื่องคุณภาพของสาธารณูปโภค
เชน กรณีของยูบีซีที่เจาของกิจการอางเสมอวาไมไดผูกขาด แตประชาชนตางทราบวาเปนธุรกิจเคเบิลทีวีที่ผูกขาดโดยสิ้นเชิง อันดับสี่ เรื่อง
คุณภาพของสินคา มีสินคาหลายชนิดในทองตลาดดอยคุณภาพอยางมาก เนื่องจากผูประกอบการเอารัดเอาเปรียบพยายามแสวงหากําไร
มากกวาจะพัฒนาคุณภาพ อันดับสุดทาย เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยปญหาที่รองเรียนคือผูประกอบการไมปฏิบัติตามสัญญา เงื่อน
ไข และปญหาของบานที่สรางผิดแบบดอยมาตรฐาน
น.ส.พจศนา กลาวอีกวา ปญหาการใชกฎหมายในปจจุบันมีจุดบกพรองและชองวางอยู โดยสรุปได 5 ประเด็น ประเด็นแรกคือ
กฎหมายที่คุมครองผูบริโภคมีอยูหลายฉบับ เชน พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค ขึ้นอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรี มี พ.ร.บ.ควบคุมวัตถุอันตราย ขึ้น
อยูกับกระทรวงกลาโหม ยังมี พ.ร.บ.ยา ขึ้นอยูกับกระทรวงสาธารณสุข และมีอีกหลาย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับผูบริโภค ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยว
ของมีมากเกินไป ซํ้าซอน ปญหาการคุมครองบางอยางมีการโยนความรับผิดชอบ ประเด็นที่สอง กฎหมายที่เปนอยูใชอํานาจหนวยงานรัฐทํา
หนาที่คุมครอง ทําใหผูบริโภค ตองพึ่งพิงหนวยงานรัฐมากเกินไป แทนที่จะสงเสริมหนวยงานรัฐใหเขมแข็ง ประเด็นที่สาม กฎหมายที่เปนอยู
เนนการตั้งรับเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะวางมาตรการไมใหเกิดปญหา ประเด็นที่สี่ ที่ผานมาพบวาเจาหนาที่ของรัฐเองไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย อยางเครงครัด มีชองทางที่หลีกเลี่ยง และรวมแสวงหาผลประโยชนจากผูบริโภค ประเด็นสุดทาย ไมมีการตรวจสอบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ การทําหนาที่ของ ผูรับผิดชอบมีการโยนไปโยนมาเพื่อปดความรับผิดชอบ
น.ส.สารี อองสมหวัง เลขาธิการสหพันธคุมครองผูบริโภค เปดเผยวา ทางสหพันธองคกรผูบริโภค คณะอนุกรรมการดานคุมครอง
ผูบริโภค คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสภาทนายความ ไดรางกฎหมายองคกรอิสระคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา
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57 ฉบับประชาชนขึ้นมา โดยมีเปาหมายเพื่อเสนอเปนแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายคุมครองผูบริโภคใหเอื้อประโยชน และชวยเหลือผู
บริโภคใหมากที่สุด
สวนทางดานนายวสันต พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานคุมครองผูบริโภค
เสนอแนะในประเด็นของกฎหมายวา ปญหาของผูบริโภคที่เกิดขึ้น เห็นควรที่จะผลักดันใหนําเสนอรางกฎหมายองคการอิสระผูบริโภค ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 57 โดยประเด็นสําคัญที่มีการผลักดัน คือการจัดตั้งองคกรอิสระคุมครองผูบริโภคขึ้นมา โดยไมสังกัดกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง แตจะไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาล เพื่อทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และเปนปจเจกที่สามารถทําหนาที่คุมครองผูบริโภค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตั้งกองทุนเพื่อคุมครองผูบริโภคขึ้นมา รวมทั้งแกไขปญหาระบบการดําเนินการ ในกรณีที่มีการรองเรียนใหผู
บริโภค ใหติดตามชวยเหลืออยางรวดเร็วที่สุด เพื่อแกปญหาความลาชา (มติชน, ผูจัดการ 310144)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชนและการโฆษณา
1.2.1 ความขัดแยงกรณีไอทีวี นําไปสูความแตกหัก
ความเคลื่อนไหวกรณีความขัดแยงในบริษัทไอทีวี ระหวางกลุมผูบริหารใหม-เกาและผูปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในชวงเดือน ม.ค. 2544
ตอเนื่องมาจากเดือนกอน โดยในชวงปลายเดือน ธ.ค. 2543 วันที่ 28 ที่มีขาววานายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานบริษัทชินคอรป ผูถือหุนใหญใน
บริษัทไอทีวี ไดมีคําสั่งปรับโครงสรางการบริหารงานใหม โดยใหนายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผูจัดการ เขามารักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการฝายขาวแทนนายปย มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งปรับมาเปนที่ปรึกษา ซึ่งตามรายงานขาววาไดสรางความไมพอใจแกนาย
ปยและไดประกาศลาออกจากตําแหนง และมีการเผยแพรจดหมายของนายปยที่เขียนถึงนายบุญคลีไปยังสื่อตางๆ อยางกวางขวาง
ขณะเดียวกันนั้น ก็ไดมีความเคลื่อนไหวในกลุมผูปฏิบัติงานขาว นายจิระ หองสําเริง บรรณาธิการบริหารของไอทีวี ไดให
สัมภาษณสํานักขาวตางประเทศระบุวา มีการเมืองเขามาแทรกแซงในการเสนอขาวของสถานี ทั้งนี้มีพนักงานไดเปดเผยกับสื่อมวลชนวา
พวกตนไดรับแรงกดดันในการกําหนดรูปแบบเสนอขาวที่เปนการสนับสนุนพรรคไทยรักไทย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนผูกอตั้งบริษัท
ชินคอรป แตปจจุบันไมไดเขามาเกี่ยวของกับบริษัทแลว
แมวาฝายบริหารของชินคอรป จะออกมาปฏิเสธขอกลาวหาของบรรดาพนักงานไอทีวีในเรื่องการเขามากาวกายแทรกแซง แต
ความเคลื่อนไหวของกลุมพนักงานไอทีวี ก็ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางจากหลายฝายเชนสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย กลุมเอ็นจีโอตางๆ เชน คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กลุม
เพื่อนประชาชน และเครือขายวิทยาเพื่อประชาสังคมในนามของคณะทํางานติดตามมาตรา 40 รวมทั้งคณะกรรมการญาติวีรชนเดือน
พฤษภาคม 2535 ไดมีการออกแถลงการณคัดคานการกระทําของฝายบริหารไอทีวี และพรอมตอสูเพื่อสรางหลักประกันในดานสิทธิเสรีภาพ
ในการนําเสนอขาวสารตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางถึงที่สุด
คณะทํางานติดตามมาตรา 40 ไดเรียกรองใน 3 ขอคือ 1.ให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย แสดงความรับผิด
ชอบตอวิกฤติปญหาไอทีวี 2.ใหทุกฝายที่เกี่ยวของและมีสวนในการผูกปมปญหาให ไอทีวีจัดเวทีสาธารณะ ไมวาจะเปนรัฐบาลพรรคประชา
ธิปตย ที่เปดชองใหมีการแกไขสัญญาไอทีวี หรือผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย และบริษัทชินคอรปโดยดวนที่สุด 3. เรียกรองประชาชนใน
ฐานะเจาของสถานีโทรทัศน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ใหรวมกันสงสัญญาณตอผูบริหารไอทีวี รวมไวอาลัยกับทีวีเสรี ซึ่งหากยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ขอใหเปลี่ยนชื่อสถานีไอทีวี จากทีวีเสรี เปนชินสเตชั่น หรือสถานีไทยรักไทย จนกวาจะคืนไอทีวี ทีวีเสรี ของแทกลับคืนสู
ประชาชน (ไทยโพสต 160144)
อยางไรก็ตาม ในชวงกลางถึงปลายเดือน ม.ค. มีรายงานขาววา ไดเกิดความแตกแยกในกลุมพนักงานไอทีวีดวยกันเอง โดยมี
กลุมที่เรียกตัวเองวา ฝายเปนกลาง ไมเห็นดวยกับการเคลื่อนไหวของเพื่อนพนักงาน และยืนยันวาไมมีการแทรกแซงจากฝายบริหาร และ
ระบุวา ไดมีความพยายามของบุคคลที่เสียอํานาจ สรางเงื่อนไขใหคนภายนอกเห็นวามีการแทรกแซงเกิดขึ้นภายในองคกรอยางรุนแรง ทั้งที่
เปนเพียงความรูสึกของนักขาวเพียงไมกี่คน (ไทยโพสต 15, 260144)
หลังการลาออกจากตําแหนงของนายจิระ หองสําเริง ก็มีการเคลื่อนไหวของพนักงานในวันที่ 18 ม.ค. ยื่นหนังถึงคณะกรรมาธิการ
บริหารและกระบวนการยุติธรรม วุฒิสภา เพื่อใหตรวจสอบใหความเปนธรรมแกพนักงาน สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยออก
แถลงการณอีก ขณะที่ฝายบริหารของไอทีวี ไดเชิญนายโสภณ สุภาพงษ สมาชิกวุฒิสภา กทม. และคณะอีก 3 คน เขามาชวยดูแลปญหา ซึ่ง
นายโสภณ ไดเปดเผยในเวลาตอมาวา ในสัญญาสัมปทานที่รัฐใหกับไอทีวีนั้น ไมไดมีระบุถึงสิทธิเสรีภาพหรือจรรยาบรรณ เนนแตประโยชน
ตอรัฐและผูไดรับสัมปทานเทานั้น ไมมีเจตนาที่จะสรางสรรคสังคมแตอยางใด นอกจากนั้นยังพบวา องคประกอบของไอทีวียังไมถูกตองคือ
ขาดภาคประชาชน มีเพียงผูลงทุน และพนักงานผูปฏิบัติงานเทานั้น
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รายงานขาวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. กลาววา ในการพูดคุยกับนายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการบริษัทชินคอรป นายโสภณไดเสนอ
แนวทางในการแกปญหาไอทีวี 2 ประการคือ 1.เปดสัญญาสัมปทานของไอทีวี 2.ใหบริษัทชินคอรปฯ ขายหุนที่มีอยูในไอทีวีทั้งหมดคืนใหกับ
ประชาชน สวนขั้นตอนจะทําไดแคไหนขึ้นอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรี หากคุณบุญคลีเห็นดวยกับขอเสนอก็ดําเนินการไดโดยไปติดตอกับทาง
สํานักนายกฯ แลวถามความชัดเจนในเบื้องตนกอนวาสัญญานี้ตองการทําเพื่อธุรกิจหรือเพื่อประชาชน ถาทําเพื่อประชาชนก็ตองขายหุนนี้
คืนใหคนไทย โดยสํานักนายกฯตองจัดการสัญญาและองคประกอบของไอทีวีใหม ใหประชาชนเขาไปมีสวนดวย นายโสภณยังกลาววาหนา
ที่ของตนและคณะคงมีเทานี้ ถือวาจบแลว คงทําอะไรมากกวานี้ไมได
อนึ่ง ในวันเดียวกัน ผูสื่อขาวรายงานวามีการออกใบปลิวไปทั่วสถานีไอทีวี โดยสงผานไปที่เครื่องโทรสารแทบทุกเครื่อง ใบปลิวใช
ชื่อ "กลุมพลังเงียบ" เนื้อหาในใบปลิวกลาวโจมตีกลุมผูบริหารที่มาจากบริษัทชินคอรปฯ มีการอางระเบียบบริษัทเพื่อไลฝายขาวออกแลวนํา
คนของตนเองเขามาแทน จากนั้นจะนําไอทีวีเขาตลาดหลักทรัพยฯแลวเริ่มปนหุน พอมีราคาที่พอใจก็จะขายหุนทิ้ง ซึ่งเปนแผนของพวกทุน
นิยม ผูบริหารจากชินคอรปฯหลอกใหฝายตางๆ ฆากันเอง พรอมทั้งถามความคิดเห็นคนในไอทีวีวาควรลาออกตอนนี้ดีไหมหรือจะใหถูกไล
ออก (มติชน 17, 21, 310144)

2. ศาสนา ประเพณีความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวทางดานศาสนา
2.1.1 มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงโลกที่สุขุมวิท 20 เปดแลว 'พระธรรมปฎก' เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 'นรนิติ
เศรษฐบุตร' เปนอธิการบดี นักศึกษามาจากนักวิจัย นักวิชาการ นักปราชญ และผูทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนา
นายนันทสาร สีสลับ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก เปดเผยวา นับตั้งแตมีมติของที่ประชุมใหญองค
การพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดประชุมที่ออสเตรเลีย เมื่อป 2541 ที่ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงโลก โดย
ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น บัดนี้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกลาวไดลุลวงตามเปาหมายแลว พรอมทั้งเปดเปนทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผาน
มา ทั้งนี้ มีศูนยอํานวยการของมหาวิทยาลัยตั้งอยูที่สํานักงานใหญองคการ พสล. ที่สุขุมวิทซอย 20 ใกลสวนเบญจศิริ และมีเครือขายใหญ
สองแหงคือ ที่มหาวิทยาลัยชีไหล (shi lai) ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยอัพเวย (upway) ประเทศออสเตรเลีย
นายนันทสารกลาววา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงโลกนี้ มีพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต) เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย นายอานันทะ กุรุเก ดํารงตําแหนงอุปนายกภาคพื้นอเมริกา ยุโรป นายจํานงค
ทองประเสริฐ ดํารงตําแหนงอุปนายกภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ยังมีผูทรงคุณวุฒิอีก 21 คนเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ นายนร
นิติ เศรษฐบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอธิการบดี
นายนันทสาร กลาววา นักศึกษามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงโลก มีลักษณะไมเหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นคือ จะ
ประกอบดวยนักวิจัย นักวิชาการ นักปราชญ และผูทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนาที่ตองการจะศึกษาคนควาและฝกอบรมผานเครือขายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักสูตร 4 ป
สําหรับงานของมหาวิทยาลัยจะมีงานหลักอยู 4 งาน ไดแก 1.งานดานวิจัยและพัฒนาจะมีขบวนการวิจัยวาอะไรคือของแท-ของ
ปลอมในคัมภีรของพุทธศาสนา 2. งานดานฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร 3. งานดานสงเสริมจิตภาวนา การฝกสมาธิ 4. งานดานการ
พัฒนาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร ซึ่งเปนสถาบันหลัก การศึกษาของไทยหรือของโลกในขณะนี้จัดการศึกษาไมตรงทาง คือไมมีฐานทาง
จิตใจ หรือฐานทางวัฒนธรรม มีแตจะเอาอยางเดียว เพราะฉะนั้นการศึกษาตามแนวพุทธศาสตรเปนกระบวนการศึกษาที่ตั้งอยูบน ศีล
สมาธิ ปญญา (มติชน 210144)
2.1.2 พระพรหมโมลี หนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม มรณภาพแลวที่ประเทศพมา ดวยโรคหัวใจลมเหลว ขณะเดิน
ทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
รายงานขาวเมื่อวันที่ 12 ม.ค. แจงวา กรมการศาสนาไดรับแจงจากวัดยานนาวาวา พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจา
อาวาสวัดยานนาวา ซึ่งเปนอดีตประธานคณะผูพิจารณาชั้นตน กรณีวัดพระธรรมกาย จนถูกสมเด็จพระมหาธีราจารย เจาคณะใหญหน
กลาง เจาคณะผูปกครองปลดออกจากการเปนเจาคณะภาค 1 ไดมรณภาพแลวเมื่อคืนวันที่ 11 ม.ค. เวลา 23.00 น. ดวยโรคหัวใจลมเหลว
ณ เมืองทวาย ประเทศพมา
นายมนัส ภาคภูมิ ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กลาววา พระพรหมโมลีไดเดินทางไปประเทศพมา รวมกับ
พระราชาคณะหลายรูป เพื่อจะไปหาขอมูลในการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม ตั้งแตวันที่ 9 ม.ค.ที่ผานมา ขณะนี้ไดมอบหมายใหฝายศาสนวิเทศ
ประสานไปยัง กระทรวงการตางประเทศ เพื่อขอรับศพพระพรหมโมลีกลับประเทศไทย เพื่อตั้งบําเพ็ญกุศล ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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พระพรหมโมลี เดิมชื่อนายวิลาส ทองคํา อายุ 70 ป พรรษา 50 วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค และในฐานะที่
เปนพระราชาคณะชั้นเจาคณะรอง (หิรัญบัฏ) เครื่องเกียรติยศที่ไดรับพระราชทานนั้นกองศาสนูปถัมภ ฝายพิธีไดทําเรื่องขอรับพระราชทาน
เครื่องเกียรติยศ เมื่อมรณภาพ โดยจะไดรับนํ้าหลวงอาบศพ ไตรครองถวายสุกําศพ โกฏิแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา ป กลองชนะ 10 ประโคม
เวลารับพระราชทานนํ้าสรงศพ พระพิธีธรรม สวดอภิธรรม 3 คืน และเครื่องเกียรติยศที่ไดรับพระราชทาน เมื่อพระราชทานเพลิง คือ เพลิง
หลวง รถวอเชิญโกศศพฉัตรเบญจา 10 แหเทียนเมรุ ป กลองชนะ 10 ประโคมเวลาเวียนเมรุ
รายงานขาวแจงวา ภายหลังจากขาวพระพรหมโมลีมรณภาพแพรออกไป ทานกิตติวุฑโฒแหงสํานักสงฆจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี
และทางพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อดีตเจาอาวาส วัดพระธรรมกาย ไดติดตอมายังสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เพื่อขอรวมในการนําศพ
พระพรหมโมลีกลับเมืองไทยโดยดวน (ผูจัดการ 130144)

1.2 ความเคลื่อนไหวลัทธิความเชื่อ
1.2.1 ทางการจีนระดมกําลังตํารวจ ออกสกัดกั้นและสลายกลุมประทวงนิกายฝาหลุนกงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินรุนแรง
ยิ่งขึ้น
สํานักขาวซินหัวของจีน รายงานขาววา สาวกฝาหลุนกง 5 คน ไดจุดไฟเผาตัวเองที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. โดยมีผู
เสียชีวิตจากการฆาตัวตายนี้ 1 คน สวนอีก 4 คน ถูกนําตัวสงโรงพยาบาล สํานักขาวซีเอ็นเอ็นของสหรัฐ จับภาพเหตุการณพลีชีพประทวงได
ขณะไฟกําลังลุกไหมรางคนซึ่งกําลังนั่งสมาธิ นับเปนการประจันหนาที่รุนแรงที่สุดระหวางรัฐบาลจีนกับกลุมนิกายฝาหลุนกงในรอบ 18
เดือนที่ผานมา เหยื่อที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากไฟเผาไหมคนหนึ่ง ดิ้นทุรนทุราย ขณะที่ตํารวจยืนมองอยางเฉยเมยไมมีทาทีจะชวยเหลือแต
อยางใด รถพยาบาลมาถึงใน 25 นาทีหลังจากนั้น และนําคนเจ็บสงโรงพยาบาล
อยางไรก็ตาม กลุมเคลื่อนไหวของนิกายฝาหลุนกงทั้งในสหรัฐ และฮองกง ไดออกแถลงการณปฏิเสธอยางแข็งขันวา 5 คนที่จุด
ไฟเผาตัวเองนั้นไมใชสมาชิกของกลุม เนื่องจากนิกายตอตานการฆาตัวตายและความรุนแรงอยางเด็ดขาด แถลงการณไดกลาวหาจีนวา
พยายามเลนกลยุทธปายสีใหแกกลุม สื่อมวลชนในปกกิ่ง ซึ่งระดมโฆษณาชวนเชื่อชุดใหมโจมตีฝาหลุนกงในเดือนนี้ กลาวหาวาสมาชิกฝา
หลุนกงไดกอความรุนแรงและฆาตัวตายในชวงกอนหนานี้
กอนเหตุการณฆาตัวตายหลายสัปดาห หลี่หงจือผูกอตั้งนิกายซึ่งอาศัยอยูในนิวยอรกไดสงสารผานอินเทอรเน็ต ประกาศวา กลุม
จะไมทนตอการปราบปรามที่โหดรายของจีนตอไป ขณะที่ฝาหลุนกงไดทาทายประทวงจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแทบทุกวัน โดยเฉพาะโอกาส
สําคัญๆ อาทิ เทศกาลปใหม นับตั้งแตจีนประกาศฝาหลุนกงเปนกลุมนอกกฎหมาย หามเผยแพรคําสอน สื่อและกิจกรรม ทั้งหมดของกลุม
ในป 1999 (ผูจัดการ 250144)

3. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
3.1.1 ตํารวจปราบปรามยาเสพติดรวมมือตํารวจสหรัฐจับภรรยา "ขุนสา" หัวหนาแกงคายาเสพติดขามชาติ พรอมกับ
พวกอีก 5 คน ขณะนําเฮโรอีนตัวอยางไปสงใหลูกคา หลังจากที่เคยสงเฮโรอีนประมาณ 60 ก.ก. ไปสหรัฐมาแลว
พล.ต.ท.เพรียวพันธุ ดามาพงศ ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รวมกับนายวิลเลียม สไนป หัวหนาหนวยปราบปรามยา
เสพติดสหรัฐอเมริกา แถลงขาวการจับกุมขบวนการคายาเสพติดขามชาติ ซึ่งทางหนวยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ไดขอความรวม
มือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหสืบสวนจับกุมผูคาเฮโรอีนกลุมนี้โดยดวน หลังจากสืบทราบวามีขบวนการคาเฮโรอีนในประเทศสหรัฐ
รวมมือกับผูคายาเสพติดในประเทศไทย ลักลอบนําเฮโรอีนจากประเทศเพื่อนบานผานเขามาทางภาคเหนือของประเทศไทยและสงตอไปยัง
สหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม เจาหนาที่สามารถจับกุมนางเพ็ง ฮุย ลัน หรือนางพง อาหลาน อายุ 54 ป เปนหนึ่งในภรรยาของ
ขุนสา ราชายาเสพติดชื่อดัง ซึ่งเปนหัวหนาขบวนการคายาเสพติดในครั้งนี้ และผูตองหารวม 5 คน ตามหมายจับของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติดตามความผิดคดีอาญาที่ทั้งหมดรวมกันจัดนําเฮโรอีนจํานวน 1.4 กิโลกรัม สงมอบใหผูติดตอซื้อเฮโรอีนเปนตัวอยางสิน
คาในประเทศไทย รวมทั้งผูตองหากลุมนี้ยังเปนผูขนสงเฮโรอีนชนิดผงสีขาว ลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยมอัดแทงจํานวน 164 กอน นํ้าหนัก
ประมาณ 60 กิโลกรัม มูลคาประมาณ 150 ลานบาท เดินทางไปทางเรือจากประเทศพมา เขาสูรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา จนถูกเจาหนาที่รัฐ
นิวยอรกจับกุมของกลางไดกอนหนานี้ และประสานงานใหตํารวจไทยชวยขยายผลจับกุมขบวนการดังกลาว (ผูจัดการ 230144)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแปลหนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance: Investment & Banking;California State University,
Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป ตําแหนง Trader,
Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

