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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มกราคม 2545
-------------------------------------

ปฏิรูประบบราชการ: การสรางรัฐบาลรูปแบบใหม
ในรอบเดือนมกราคม 2545 การเมืองการปกครองภายในประเทศมีการเคลื่อนไหวอยางคึกคัก และมีการ
วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ไดแกประเด็นการรวมพรรคไทยรักไทย-ความหวังใหม กรณี “คาโง” การทางพิเศษซึ่งพื้น
ฐานเปนเรื่องเศรษฐกิจแลวแปรเปนเรื่องทางการเมือง เปนตน แตเรื่องที่ดูจะสงผลกระทบทั้งในดานลึกและดานกวางคง
จะไดแกการปฏิรูประบบราชการ โดยมียุบ ยายและเพิ่มหนวยราชการจํานวนมาก คาดหมายไดวาหลังการปฏิรูปครั้งนี้
รูปแบบของรัฐบาลคงจะมีการเปลี่ยนแปลงตางจากเดิมอยางเห็นไดชัด
แนวคิดและความพยายามปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ไดเกิดขึ้นราว 20 ปมาแลว ในสมัยรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณ
สูลานนท เมื่อลัทธิเสรีนิยมใหมขึ้นสูกระแสสูงและแผเขามาในประเทศไทย ซึ่งเสนอใหลดขนาดรัฐบาลใหเล็กลง เปลี่ยน
บทบาทจากผูควบคุมและผูปฏิบัติมาเปนผูสนับสนุนและสงเสริม เพิ่มบทบาทของธุรกิจเอกชน แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และ
ตอทายดวยการกระจายอํานาจสูทองถิ่น แตความพยายามในครั้งนั้นและระยะเวลาตอมาไมไดคืบหนามาก เนื่องจาก
ระบบราชการยังมีความเขมแข็งมาก เชนขอเสนอใหผูวาราชการสังกัดสํานักนายกและมีที่มาจากหลายแหลง ถูกตีโตจน
กระทั่งลมเลิกไปอยางรวดเร็ว รัฐบาลหลายชุดเผชิญกับการคุกคามเมื่อดําเนินการแตงตั้งโยกยายที่ไมเปนที่พอใจ บาง
ชุดมีขาววาถึงขั้นถูกรัฐประหารเนื่องจากถูกระแวงวาจะมีการโยกยายตําแหนงนายทหารชั้นสูง
ในทามกลางความพยายามและการตอตานนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางประการ ประการแรกในทาง
สากล กลุมทุนการเงินมีอิทธิพลสูงขึ้นไดสรางกระแสที่เรียกวาโลกาภิวัตน กดดันใหมีการปฏิรูปรัฐบาล การสรางธรรมาภิ
บาล แกไขกฏระเบียบ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปดเสรีทางการเงินการลงทุนและการคากวางยิ่งขึ้น ประการที่สองภายใน
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางบางประการไดแก 1) ภาคธุรกิจเอกชนไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ-การ
เมืองอยางเดนชัดขึ้น การใชจายภาครัฐบาลหรือระบบราชการมีสัดสวนนอยลงมาก จํานวนนักธุรกิจที่เขาเปนนักการ
เมืองและอยูในคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น 2) ชนชั้นกลางในประเทศเพิ่มจํานวนขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตรา
สูงอยางตอเนื่อง เมื่อหันไปเดินแนวทางใชการสงออกเปนตัวหลักในการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3) การขยายตัว
ของกลุมเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหวในกิจกรรมดานตางๆ สรางการตื่นตัวทางการเมือง-สังคมขึ้น รวมทั้งสภาพที่สื่อมวลชนโดย
เฉพาะหนังสือพิมพมีพลังเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ทั้งหมดนี้แสดงชัดในเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” พ.ศ.2535
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงเชนวา การปฏิรูประบบราชการคงดําเนินไปอยางชาๆ เชนการไมเพิ่มจํานวนขาราช
การ การเรงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดความพรอมหลายดานของนักการเมือง การที่มี
รัฐบาลผสมหลายพรรคมากเกินไป อายุรัฐบาลไมยาวนานพอ รวมไปถึงเรื่องที่นักการเมืองซึ่งอยูในสังเวียนนานเปนนัก
การเมืองอาชีพตางไดปรับตัวจนเขากันไดดีกับระบบราชการ พรรคการเมืองตางๆ มีสีสันเปนแบบพรรคขาราชการ
คลายคลึงกัน
วิกฤติเศรษฐกิจอันยืดเยื้อใน พ.ศ.2540 ไดเปลี่ยนสถานการณเดิมไปอยางมาก การปฏิรูประบบราชการได
กลายเปนระเบียบวาระของชาติ เปนเรื่องอยูเหนือแนวคิดเสรีนิยมใหม หรือกระแสโลกาภิวัตน หากกลายเปนเรื่องวาจะ
สรางรัฐบาลรูปแบบใหมอยางไรที่จะนําพาใหประเทศอยูรอดปลอดภัยในโลกที่พลิกผันและมากดวยอันตราย เพราะเปน
สิ่งที่เห็นคอนขางชัดเจนวารัฐบาลที่รวมศูนยอํานาจโดยมีระบบราชการเปนแกนนํา และมีนโยบายแอบอิงอยูกับประเทศ
มหาอํานาจตะวันตกไมนาจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
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การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญนี้ ครอบคลุมทั้งดาน 1) โครงสราง เชนการจัดกลุมกิจกรรมใหม เพิ่มจํานวน
เปน 20 กระทรวง การนําหนวยงานที่ทําหนาที่คลายกันมารวมเขาดวยกัน 2) การสรางความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
เชนการสรางกรมใหญที่เรียกวาทบวงขึ้นภายในกระทรวง การลดขั้นตอนการบริหารสั่งการลง 3) การเปลี่ยนวิธีการจัด
สรรงบประมาณ ทําใหสํานักงบประมาณทําหนาที่เสมือนเปนสํานักเลขานุการ ไมไดเปนหลักในการจัดทํางบประมาณ
เหมือนเดิม และ 4) การติดตามประเมินผลและการปรับเงินเดือนขาราชการตามลักษณะงานและผลงาน
การปฏิรูประบบราชการครั้งนี้มีที่นาสังเกตอยู 2 ประการไดแก ประการแรกเปนการปฏิรูปโดยยึดแบบของคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) เปนสําคัญ ไมไดใชแบบของนักวิชาการ แสดงถึงความประนีประนอมระหวางนักการ
เมืองกับขาราชการในระดับหนึ่ง นอกจากนี้กพ.ยังไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปมาเปนเวลานานหลายป มีราย
ละเอียดในเชิงปฏิบัติและการแกปญหาพอสมควร สามารถนํามาใชปฏิบัติไดรวดเร็วกวา ประการที่สองมีความขัดแยง
กันในตัวอยางหนึ่งวา รัฐบาลจะตองมีความเขมแข็งที่มากพอสมควร เชนมีพรรคแกนนําที่มีเสียงขางมากเด็ดขาด จึงจะ
สามารถผลักดันใหมีการปฏิรูประบบราชการอยางทั่วดานได ขณะที่เมื่อมีการปฏิรูปจริง ก็เกิดความหวั่นเกรงวาจะทําให
รัฐบาลมีอํานาจมากเกินไปหรือไม ซึ่งสะทอนถึงปญหาการถวงดุลอํานาจในประเทศ
คาดหมายวาการปฏิรูปขางตนนาจะมีผลกระทบที่สําคัญดังนี้
1) จัดความสัมพันธทางอํานาจหนาที่ระหวางพรรคการเมืองกับระบบราชการใหม โดยพรรคการเมืองจะมี
ความสําคัญมากขึ้นในฐานะเปนผูกําหนดนโยบายยุทธศาสตร และเปนผูจัดการทั่วไป สวนขาราชการประจําจะเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบาย เปนผูกําหนดวิธีปฏิบัติงาน และสะทอนปญหาในเชิงปฏิบัติ ที่สําคัญมากอยางหนึ่งก็คือนโยบายใน
การจัดทํางบประมาณแผนดิน
2) สลายหรือลดวิธีทํางานแบบใชกรมเปนศูนยกลางและระบบราชการ วิธีปฏิบัติงานแบบเดิมนั้นยึดกรมเปน
ศูนยกลางทั้งในดานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กอใหเกิดการสรางอาณาจักร และไมประสานงานระหวางกันโดย
งาย ซึ่งบางทีใชวิธีแกโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อชวยการประสานงานจํานวนมากมายหลายรอยคณะ การสรางทบวง
หรือกรมใหญเปนการลดอํานาจบริหารของอธิบดีลง เสริมอํานาจแกปลัดซึ่งจะมีจํานวนนอยกวา ซึ่งยอมสะดวกแกฝาย
การเมืองในการติดตามงานและประเมินผล รวมทั้งการผลักดันงานใหเปนไปตามนโยบายที่ตั้งไว
3) ทําใหรัฐมนตรีตองเปนนักบริหารมืออาชีพ และความสําคัญของนโยบายจะสูงขึ้นทั้งในชวงของการนํามา
เสนอในขณะหาเสียง และการนําเสนอเปนนโยบายที่แถลงตอสาธารณะอันจะนําไปปฏิบัติจริง รัฐมนตรีตอไปจึงไมอาจ
เดินถือกระเปาเปลาเขากระทรวงแลวรับนโยบายและแผนปฏิบัติงานจากขาราชการประจํามาบริหารไดเหมือนเดิม หาก
พรรคการเมืองใดยังปฏิบัติเชนนี้ตอไปก็มีแนวโนมที่จะกลายเปนพรรคเฉพาะกิจ
4) บทบาทของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปจากการควบคุมและปฏิบัติเปนสนับสนุนและสงเสริม โดยจะมีบทบาท
สําคัญไดแก ก) กําหนดนโยบาย ข) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงาน ค) ประสานงาน ง) ติดตามและประเมินผล ในทาง
อํานาจหมายถึงวาจะตองมีการถายโอนอํานาจจากรัฐบาลไปที่ภาคอื่น ซึ่งคาดวาจะกลายเปนประเด็นรอนขึ้น ในทาง
ทฤษฎี อํานาจที่ถายโอนนั้นยอมจะไปที่ 2 ภาค ไดแก ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนหรือการมีสวนรวมของประชา
ชน แตในทางปฏิบัตินั้นมีแนวโนมที่จะถายโอนไปใหภาคธุรกิจเอกชนเปนสําคัญ นั่นคือใหธุรกิจเอกชนปฏิบัติงานหลาย
เรื่องที่เดิมรัฐเปนผูจัดทํา เรื่องทํานองนี้สวนสําคัญสวนหนึ่งเรียกวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการแกไขกฎระเบียบเพื่อ
การเปดเสรีทางการคาและการผลิต เปนตน ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการนาจะเอื้อประโยชนตอภาคธุรกิจเอกชน เชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการแขงขัน สําหรับประชาชนทั่วไปนั้น ตามที่สํารวจความเห็น ดูจะมี
ความตองการเพียงใหระบบราชการไมทํางานแบบ “เชาชามเย็นชาม” ไดรับการปฏิบัติอยางดี ไมถูกขมขู
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มีเสียงวิจารณการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้อยู 2 ดานดวยกันไดแก 1) เปนการกระทําที่เรงรีบ ซึ่งจะกอใหเกิด
ความขลุกขลักและความเสียหายมากตามมา 2) เปนการรวบอํานาจของรัฐบาล แทนที่จะเปนการกระจายอํานาจ นอก
จากนี้ ยังมีการพูดถึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) ที่จะเชื่อมเครือขายขาวสารขอมูลทั้งหมดของรัฐเขาดวยกัน
การทําบัตรประชาชนใหม ซึ่งมีขอมูลหลายดานเกี่ยวกับบุคคลนั้น ซึ่งมีดานที่อํานวยความสะดวกในการติดตอกับหนวย
งานทางราชการ ขณะเดียวกันก็เปนชองทางใหรัฐสามารถควบคุมประชาชนไดงายขึ้น
ความกังวลดังกลาวจะเปนจริงเพียงใด หรือขอวิจารณจะมีวาระซอนเรนหรือไมเปนเรื่องหนึ่ง แตที่สําคัญสถาน
การณดูจะบงชี้วาการปฏิรูประบบราชการ แมวาจะมีความสําคัญจําเปนในการสรางรูปแบบรัฐบาลใหม แตนี่ก็เปนเพียง
กาวแรกๆ ยังมีปญหาที่จะตองติดตามแกไขอีกมาก เชนความขลุกขลักสับสนและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ไปจนถึง
ประเด็นการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวมอันเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติใหสําเร็จไดโดยเร็ววัน อํานาจเชนเดียว
กับความมั่งคั่งที่ไมไดหยาดยอย (Trickle Down) จากที่สูงลงสูเบื้องลางไดงายๆ อํานาจที่กระจายออกมักไปตกอยูกับ
อิทธิพลทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับอํานาจระดับชาติ ไมไดลงไปถึงประชาชนรากหญาซึ่งพลังยังออนแอและกระจัดกระจาย
อยางที่คาดหมาย
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การแขงขันสูง การสรางรูปแบบรัฐบาลใหมที่กระทัดรัด คลองตัว มีประสิทธิ
ภาพ สงเสริมประชาธิปไตยและความเปนธรรมในสังคม นับเปนภารกิจสําคัญ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งรูป
แบบของรัฐบาลยังไมลงตัวเหมือนกับประเทศพัฒนาแลว การมุมานะที่จะเอาชนะความยากลําบาก การติเพื่อกอและ
การเปดใจกวางเพื่อการสรางสรรคที่ตองใชเวลายาวนาน ยอมเปนสัญญาณและความหวังวาประเทศไทยจักฝาฝนวิกฤติ
ครั้งนี้รวมกันได

----------------------------จัดทําโดย

โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มกราคม 2545
----------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกและประเทศตางๆ
1.1 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลก ยังออนแอโดยเปรียบเทียบ
- คําแถลงของกลุมประเทศรํ่ารวย "จี-10"
มีการระบุวาสถานการณเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น "ยังถือวาออนแอโดยเปรียบเทียบ" ในแถลงการณที่ออกมา เมื่อวันที่ 7 ม.ค.
2545 หลังการพบปะประจําปของบรรดาผูวาการธนาคารกลางของกลุมประเทศรํ่ารวย 7 ชาติ (จี 7) กับชาติขนาดยอมอีก 3 ชาติในยุโรป ซึ่ง
จัดขึ้นเปนประจําที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยแถลงการณระบุวา คิดวาเศรษฐกิจสหรัฐนาจะลงมาจนถึงกนเหวแลว ในชวง
ระหวางไตรมาสที่ 4 ปที่แลว กับไตรมาสแรกปนี้ และสถานการณขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกําลังมีสัญญาณการฟนตัวปรากฏใหเห็น ขณะเดียว
กันเศรษฐกิจญี่ปุนคงจะตองตกอยูใน "ภาวะชะงักงันอยางตอเนื่อง" ตอไปอีก สวนเศรษฐกิจในยูโรโซน 12 ชาติยังอยูในอาการแบนราบ และ
มีแนวโนมจะเปนเชนนี้ตอไปตลอดชวงครึ่งแรกของปนี้ คําแถลงยังตบทายวา ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะยังไมฟนตัว และยังไม
ควรดวนสรุปวาเศรษฐกิจจะกลับดีขึ้นอยางรวดเร็ว

- วิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจโลกของไอเอ็มเอฟ
อยางไรก็ตาม มีเนื้อหาการวิเคราะหเศรษฐกิจโลกที่นาสนใจมากจาก รายงานการทบทวนแนวโนมเศรษฐกิจโลก ของกองทุนการ
เงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่เผยแพรเมื่อเดือน ธ.ค. ปที่ผานมา โดยไอเอ็มเอฟระบุวา เศรษฐกิจโลกในป 2545 นี้จะขยายตัวอยูที่
2.4% โดยเปนผลมาจากการเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนา และยํ้าวา พัฒนาการทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะ
เปนตัวสงใหเศรษฐกิจโลกกระเตื้องขึ้น ไอเอ็มเอฟ พุงจุดเนนนี้ไปที่ประเทศจีนและอินเดีย โดยระบุวา จีนจะมีอิทธิพลตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก และคาดการณวา เศรษฐกิจจีนในปนี้จะขยายตัวที่ 6.8% ลดลงจาก 7.3% ปที่แลว และอินเดียจะขยายตัว 5.2% เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 0.8% (ผูจัดการ 090145, กรุงเทพธุรกิจ 100145)

1.2 เศรษฐกิจสหรัฐ -สัญญาณดีทามกลางภาวะความกังวลรอบดาน
- สัญญาณดีจากคอนเฟอรเรนซบอรด และอลัน กรีนสแปน
จากการเปดเผยของหนวยงานวิจัยภาคเอกชน -คอนเฟอรเรนซ บอรด เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2545 วาดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสําคัญเดือน
ธ.ค. 2544 ไดปรับตัวขึ้น 1.2% หลังจากเติบโต 0.8% และ 0.1% ในเดือน พ.ย. และ ต.ค. ตามลําดับ ซึ่งถือเปนสัญญาณบงชี้วาภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐใกลจะปดฉากลง และเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2545 นายอลัน กรีนสแปน ผูวาการเฟด ก็กลาววา เขาเห็นสัญญาณการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเปนการฟนตัวตามกลไกธรรมชาติ และยํ้าวา รัฐบาลสหรัฐไมจําเปนตองใชแผนกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งเขาไมเห็น
ดวยกับแผนลดภาษีมูลคา 1.6 ลานดอลลารสหรัฐ ของรัฐบาลประธานาธิบดีบุช เพราะเห็นวาเปนตัวเลขที่สูงเกินไป (กรุงเทพธุรกิจ 240145,
สยามรัฐ 260145)

- ประเด็นนาสนใจของโพลนิวยอรกไทมส/ซีบีเอสนิวส
ในทามกลางสัญญาณดังกลาว บรรยากาศทั่วไปในสหรัฐในชวงระยะนี้ เต็มไปดวยความตึงเครียด อันเนื่องมาจากกรณีการลม
ละลายของบริษัทนายหนาคาพลังงานยักษใหญของสหรัฐ-เอนรอน ที่อื้อฉาวไปทั่วโลก ซึ่งจากผลการสํารวจที่จัดทําโดยนิวยอรกไทมส/ซีบี
เอสนิวส ซึ่งดําเนินการระหวางวันที่ 21-24 ม.ค. 2545 พบวา คนอเมริกันเวลานี้นอกจากเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความตรงไปตรงมา
ของพรรครีพับลิกันและรัฐบาลประธานาธิบดีบุช ในกรณี "เอนรอน" แลว ผลการสํารวจยังแสดงใหเห็นวาคนอเมริกันไดเปลี่ยนเรื่องที่พวกเขา
สนใจและหวงใยไปจากเรื่องการตอสูกับลัทธิการกอการราย ไปเปนเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศแลว ซึ่งสะทอนออกโดยผูถูก
สํารวจแสดงความตองการใหเหลานักการเมืองผูที่ไดรับเลือกมาเปนตัวแทนของพวกเขานั้น ถือเรื่องเศรษฐกิจเปนเรื่องที่มีลําดับความสําคัญ
สูงสุด และโพลชี้ดวยวา ชาวอเมริกันสวนใหญหวั่นเกรงวาการทํางบประมาณแบบขาดดุลอยางที่คณะรัฐบาลบุชตองการ อาจกลายเปน
ภาระของประเทศชาติมากเกินไป โดย 6 ใน 10 ของผูถูกสํารวจ อยากใหเลื่อนแผนการตัดลดภาษีของบุชออกไปกอน (ผูจัดการ 290145)
อยางไรก็ตาม ในการกลาวแถลงผลงานและนโยบายประจําปครั้งแรกของประธานาธิบดีบุช เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2545 ประธานาธิบดีบุชก็ยัง
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คงเนนยํ้าภารกิจหลัก 3 ประการ โดยนําหนาดวยการทําสงครามปราบปรามกลุมกอการราย เพิ่มงบประมาณทางการทหาร และดําเนิน
มาตรการเสริมสรางความปลอดภัยภายในประเทศ สวนภารกิจในการฟนฟูเศรษฐกิจที่ถดถอยนั้นมารั้งทาย (ไทยรัฐ 310145)

- กรณีลมละลาย "เอนรอน" หนามยอกอกของรัฐบาลบุช
เกี่ยวกับกรณีการลมละลายของบริษัทนายหนาคาพลังงานยักษใหญของสหรัฐ-เอนรอนนั้น ปรากฏวาเรื่องไดขยายตัวบานปลาย
ใหญโตขึ้นเรื่อยๆ สื่อมวลชนตางพากันขุดคุยเรื่องราวรายละเอียดตางๆ มาตีแผไมเวนแตละวัน พรอมๆ กับการเคลื่อนไหวของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชนการเปดเผยเรื่องผูบริหารระดับสูงของเอนรอนจํานวนเกือบ 30 คน พากันเทขายหุนในชวงที่ราคาหุนยังสูง โกยเงินกันไปคนละ
นับรอยลาน ขณะที่แนะนําใหพนักงานเล็กๆ เขาซื้อหุนที่ตนเองรูแลววาจะตกลงจนไมเหลือมูลคาอะไรในเวลาไมชา ขณะที่ทางการรัฐบาลยัง
ไมออกมาแสดงความรับผิดชอบตอชะตากรรมของพนักงานเหลานั้น นอกเหนือจากที่นายพอล โอนีล รมต.คลัง กลาวถอยคําที่ "นา
ขยะแขยง" ทางรายการทอคโชววา เปน "อัจฉริยภาพของระบบทุนนิยม" ที่เมื่อใครตัดสินใจอยางไรก็จะไดรับผลที่ตามมาอยางนั้น
นอกจากนั้น ไดมีการตีแผเรื่องที่วา บริษัทเอนรอน รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ไดจายเงินใหแกนักการเมืองในลักษณะผลประโยชนตาง
ตอบแทน และการเปดโปงวิธีการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทเอนรอน โดยผานเครือบริษัทยอยที่ตั้งอยูในตางประเทศกวา 900 แหง รวมทั้งมี
รายงานขาววา ผูบริหารระดับสูงของ อารเธอร แอนเดอรเซน ซึ่งเปนสํานักผูตรวจบัญชีภายในของเอนรอน ไดทําลายเอกสารหลักฐานเกี่ยว
กับเอนรอน ซึ่งเปนการละเมิดคําสั่งศาล ตอมาวันที่ 23 ม.ค. นายเคนเนธ เลย ประธานกรรมการบริหารเอนรอนตัดสินใจลาออกจากตําแหนง
พรอมๆ กับที่มีขาววา เอฟบีไอ ของสหรัฐสงเจาหนาที่สอบสวนเขาไปตรวจคนสํานักงานใหญของเอนรอนในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ขณะที่
ทาง ก.ยุติธรรมสหรัฐ กําลังสอบสวนทางอาญาตอเอนรอน ก.ล.ต. และ ก.แรงงานสหรัฐ ก็ทําการสอบสวนเรื่องนี้ เชนเดียวกับสภาคองเกรส
ที่เตรียมนัดไตสวนในเดือนหนา อนึ่ง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. คณะกรรมการพลังงานเพื่อการคาของวุฒิสภาสหรัฐ และคณะกรรมการสอบสวน
จากสภาคองเกรส ไดเริ่มตนซักถามทนายความและผูบริหารของสํานักตรวจสอบบัญชี อารเธอร แอนเดอรเซน แลว ลาสุด มีรายงานขาววา
ทั้งตัวประธานาธิบดี บุช และรองประธานาธิบดี ดิ๊ก เชนีย กลาวอยางแข็งกราวตอการเรียกรองของสํานักงานตรวจสอบบัญชีของรัฐสภา ที่
ใหสงมอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเกี่ยวพันระหวางเอนรอนกับรัฐบาลบุช วา ตนจะไมยอมเปดเผยรายละเอียดเหลานั้น แตพรอมจะเดิน
ทางไปใหการตอศาล ซึ่งทางสํานักงานดังกลาวก็เตรียมยื่นเรื่องขออํานาจศาลทันที เหตุการณยังไมสิ้นสุดและดูเหมือนจะยืดเยื้อตอไปอีก
(ขาว น.ส.พ. เดือน ม.ค. 2545)

1.3 ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
- สถานการณในอารเจนตินา ไมตายของคนสิ้นไรไมตอก
ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ ที่นาติดตามคือเหตุการณในอารเจนตินา ในชวงตนเดือน เหตุการณยังคงรอนแรงแม
ไดประธานาธิบดีคนใหม ที่นับเปนคนที่ 5 ใน 2 สัปดาห คือประธานาธิบดี เอดูอารโด ดูฮาลเด อดีต ส.ว. พรรคเปโรนิสต ซึ่งเขาไดเสนอราง
ขอกฎหมายแกปญหาเศรษฐกิจและการเงินของอารเจนตินา และขออํานาจพิเศษ ฉุกเฉิน ซึ่งสภาคองเกรสของอารเจนตินาผานการรับรอง
ใหดวยคะแนนเสียงเอกฉันท และทันทีหลังจากนั้นนายดูฮาลเดก็ประกาศลดคาเงินเปโซจากเดิม 1 เปโซ ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ เปน 1.40 เปโซ
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือลดลงกวา 30% และในวันที่ 9 ม.ค. ก็ไดอนุมัติเพิ่มวงเงินที่เจาของเงินฝากสามารถถอนออกจากบัญชีเงินฝากของ
ตนไดจากไมเกิน 1,000 เปโซ เปน 1,500 เปโซ แตปรากฎวาหลังจากนั้น มีการเดินขบวนของประชาชนนับแสนคนในกรุงบูเอโนสไอเรส ไม
พอใจมาตรการฉุกเฉินเพื่อคลี่คลายวิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม
ในวันที่ 15 ม.ค. 2545 รัฐบาลตองประกาศภาวะฉุกเฉิน และประธานาธิบดี ดูฮาลเด ไดแถลงตอผูสื่อขาวตางประเทศในลักษณะ
ทาทายผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยไดเรียกรองใหสถาปนาสกุลเงินรวมกับประเทศบราซิล และใหรวมกันตอตาน "การกีดกัน
ทางการคา" ซึ่งหมายถึงการที่สหรัฐกีดกันสินคาที่สงออกไปจากลาตินอเมริกา นายดูฮาลเดยังไดระบุวา การที่อารเจนตินาตองเผชิญวิกฤติ
ในขณะนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะ "การปกปองสินคาเกษตรของทางเหนือ กับการเปดเสรีของทางใต" (ผูจัดการ 170145)
จากนั้นไดมีการสงตํารวจอารเจนตินา บุกเขาตรวจคนธนาคารพาณิชยและบริษัทตางชาติหลายแหง เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับการ
ลอบนําเงินถึง 10,000-36,000 ลานดอลลารสหรัฐออกนอกประเทศอยางผิดกฎหมายในชวงปลายปที่แลว ซึ่งสวนใหญไหลไปสหรัฐ ขณะ
เดียวกันศาลอารเจนตินากําลังเรงสอบสวนกรณีที่มีเงินฝากในธนาคารไหลออกนอกประเทศจํานวนมหาศาลเมื่อปที่แลว จนทําใหอารเจนติ
นาตองเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน
หลังจากนั้นปรากฏวาหลายองคกรหลายสํานักทั้งในสหรัฐและระหวางประเทศ ตางออกมาประสานเสียงทั้งขูและปลอบในเรื่อง
สถานการณอารเจนตินา จนสุดทาย ในการแถลงรางงบประมาณรายจายประจําปเมื่อ 19 ม.ค. นํ้าเสียงของผูนําอารเจนตินาออนลง พรอมๆ
กับมีขาววา รมต.ตางประเทศอารเจนตินาเดินทางไปกรุงวอชิงตัน เพื่อหารือเจาหนาที่อาวุโสของสหรัฐ และธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหวางอเมริกาประกาศพรอมใหความชวยเหลืออยางเรงดวนแกอารเจนตินา (ผูจัดการ 17, 21, 300145)
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- ญี่ปุนแมเปนโรคถดถอยเรื้อรัง ก็จําตองมาเยือนอาเซียน-ฐานเศรษฐกิจเกาของตน
ญี่ปุนมีความเคลื่อนไหวคือ นายจุนอิชิโร โคอิซูมิ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือน 5 ชาติอาเซียนอยางเปนทางการ เพื่อ
เสนอมาตรการกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมอาเซียน และเตรียมลงนามเปดเสรีทางการคาระหวางกันดวย ทั้งนี้นัยวาเพื่อเปน
การชิงกับจีน ซึ่งเขามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ภายในของญี่ปุนเอง เศรษฐกิจถดถอยเรื้อรัง บริษัทญี่ปุนลมละลายมากที่
สุดนับแตฟองสบูระเบิดในทศวรรษ 2520 ยอดเกินดุลการคาก็ทรุดแรงที่สุดนับแตป 1970 เปนตนมา รวมทั้งยอดคนวางงานก็ทําสถิติใหม
คือตลอดป 2001 อยูที่ 5% สูงสุดนับแตสงครามโลกครั้งที่สอง สวนตลาดหุนนิกเกอิ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2545 ดัชนีปดตํ่ากวาแนวรับที่
10,000 จุด คือปดตลาดแค 9,919.48 จุด หลังจากตกลง 106.5 จุด หรือ 1.1% (บานเมือง 080145, กรุงเทพธุรกิจ 220145, ผูจัดการ 25,
30, 310145)

- ยุโรปใชสกุลเงินเดียวกันหมดแลว ยกเวน 3 ชาติ-มีอังกฤษรวมอยูดวย
ยุโรป ชาวยุโรป 300 ลานคน 12 ชาติ ไดเริ่มเปลี่ยนเงินตราสกุลของตน ไปใชเงินสกุลยูโรกันแลวตั้งแตเมื่อเที่ยงคืน เขาสูวันใหม
ของวันที่ 1 ม.ค. 2545 แตก็ยังมีอีก 3 ชาติในยุโรปที่ยังไมใชเงินยูโร คือ อังกฤษ เดนมารก และสวีเดน (ไทยรัฐ 020145)

2. สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 ภาครัฐชี้เศรษฐกิจป 2545 จะฟนตัวและขยายตัวสูงกวาที่คาดการณเดิม
ในชวงเดือน ม.ค. 2545 บุคคลระดับนําสําคัญภาครัฐตางพากันออกมาแสดงความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไดยืนยันระหวางการพบปะนักธุรกิจชั้นนําที่นครนิวยอรก ในการเยือนสหรัฐอยางเปนทางการชวงปลายปที่
แลววาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3% เปนตนมา วันที่ 3 ม.ค. 2545 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี และรมต.คลัง ก็ออกมายืน
ยันวา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป 2545 จะอยูที่ระดับ 2-4% หรือมากกวานั้น โดยเชื่อวาเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวอยางชัด
เจนในชวงครึ่งหลังของป ทางดาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในระยะแรกแสดงความไมมั่นใจวา
เศรษฐกิจจะโตไดตามที่ รมต.คลังระบุ ยังมองวาสถานการณเศรษฐกิจยังอยูในชวงขาลง อยางไรก็ตาม ตอมาในวันที่ 23 ม.ค. 2545 ในงาน
สัมมนาแนวทางการปฏิรูประบบสถาบันการเงินไทย ผูวา ธปท. ไดประกาศปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นมาเปน 2-3% จากเดิมที่คาดวาจะ
อยูที่ 1-3% โดยอางวาแนวโนมเศรษฐกิจดีขึ้นกวาที่คาดการณไว โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจงวดไตรมาส 4 ดีกวาที่คาด ตอมาในวันที่ 26 ม.
ค. 2545 สถาบันนโยบายเศรษฐกิจ ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ก็ชี้วา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดประมาณ 3-3.5% ของจีดีพี โดย
ระบุวาเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเห็นไดในไตรมาส 3 ของปนี้ และยังเปนผลมาจากนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
บาลที่เริ่มเห็นผล สศค. ยังระบุดวยวา ในปนี้รัฐบาลจะไมมีปญหาในเรื่องการจัดเก็บรายได ซึ่งในป 2545 ตั้งเปาหมายไวที่ 823,000 ลาน
บาทอีกดวย อนึ่ง ในรายงานขาวเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2545 นายอดิศัย โพธารามิก รมต.พาณิชย ก็ระบุวา ทางกระทรวงฯไดตั้งเปาหมายการสง
ออกในปนี้วาจะมีมูลคารวม 6.9 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือจะขยายตัวเพิ่มจากปที่แลว 5.67% ทั้งนี้ยืนยันวาเปนเปาหมายที่เปนไปไดสูง
เนื่องจากมีมาตรการผลักดันการสงออกที่ไดดําเนินการมาตั้งแตปที่แลว ตอเนื่องตอไปในปนี้ รวมทั้งการใหสินเชื่อเพื่อการสงออก การแกไข
ปญหาเรื่องการคืนภาษีมูลคาเพิ่มลาชา การปรับโครงสรางภาษี ตลอดจนการบริการการสงออกที่รวดเร็ว เปนตน
อยางไรก็ตาม ยังมีสํานักวิจัยตางประเทศเครดิต ลียองเนส ซิเคียวริตี้ เอเชีย หรือ ซีแอลเอสเอ ที่ประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจของ
ไทยออกมาวาในป 2545 เศรษฐกิจไทยจะโตอยูที่ 0.0% จากป 2544 ที่ขยายตัว 1.2% เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 080145)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 การออกกฎระเบียบและการผอนคลายกฎระเบียบ
ในชวงเดือน ม.ค. 2545 ภาครัฐมีการเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับการฟนฟูและพัฒนาดานเศรษฐกิจในประเทศ ที่นาสน
ใจเปนเรื่องการออกระเบียบและการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่วางไว กระทําไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ เชน ความเคลื่อนไหวของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตามรายงานขาววันที่ 5 ม.ค. 2545 ระบุวา ธปท. ไดออกหนังสือเวียนถึง
สถาบันการเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปลอยกูเงินบาทโดยตรงแกผูกูที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ (Non-Resident หรือ NR) ในการทําธุร
กรรมกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดแก ประเทศพมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต เพื่อประโยชนในการคาและการขยายฐานการคา
การลงทุนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยตามมาตรการปองปรามคาเงินบาทที่ ธปท. ออกไวตั้งแตป 2541 จะไมสามารถทําได แต
ประกาศของ ธปท. ระบุวา เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรผอนคลายมาตรการปอง
ปรามดังกลาว โดยสถาบันการเงินจะสามารถปลอยกูเงินบาทโดยตรงแกประเทศเพื่อนบาน 5 ประเทศ ไดตามเงื่อนไขที่ทาง ธปท. กําหนด
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จากนั้นในรายงานขาววันที่ 8 ม.ค. 2545 ระบุความเคลื่อนไหวของ ก.คลัง วาทางกระทรวงฯก็ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการจัด
ชั้นสินทรัพย และการกันสํารองของสถาบันการเงิน เพื่อชวยใหสถาบันการเงินลดตนทุนการกันสํารอง เพื่อจะสามารถปลอยสินเชื่อไดมากขึ้น
และในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานเสนอ ครม. คณะที่ 2 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี และรมต.คลังเปน
ประธาน ยังไดมีการพิจารณาเห็นชอบ ราง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เพราะเห็นวาในอนาคตจะแพรหลายมาก จึงควรมีมาตรการ
คุมครองใหประชาชน เพื่อไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือฉอโกง และงายตอการกํากับดูแลดวย
สุดทาย ที่เปนประเด็นคอนขางรอนขึ้นมาก็คือ ขอเสนอของ พ.ต.ท.ทักษิณ ระหวางการพิจารณายุทธศาสตรสรางมาตรการจูงใจ
นักลงทุนตางประเทศ ที่เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการศึกษาเรื่องการใหชาวตางชาติเขามาเชาที่ดินระยะยาว (99 ป) ทั้งนี้อาจกระทํา
โดยเอาที่ดินของเอกชน ใหกรมที่ดินออกเปนเอกสารสิทธิพิเศษ เพื่อใหเชาในระยะยาว โดยกรมที่ดินเปนเจาของ หรือถือเปนที่ของหลวง มี
ทางเปนไปไดหรือไม? ทําใหหลายฝายออกมาอภิปรายกันอยางกวางขวาง

3.2 การปฏิรปู ระบบการจัดทํางบประมาณใหม ยึดเอายุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล
เปนตัวตั้ง
รัฐบาลชุดนี้ไดกลาวถึงเรื่องการจัดทํางบประมาณรูปแบบใหมรวมทั้งการแกไข พ.ร.บ.งบประมาณฉบับป พ.ศ. 2502 มาตั้งแต
เริ่มเขาบริหารประเทศ แตก็ดูเหมือนจะเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นมาในระหวางการจัดทํางบประมาณป 2546 ในชวงปลายเดือน ม.ค. นี้ หนังสือ
พิมพบางฉบับพาดหัวขาวทํานองวา "ทักษิณ" ยึดอํานาจการทํางบประมาณจากขาราชการและนําไปสูการกุมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ระบุวา
แผนการปฏิรูประบบงบประมาณแบบใหมที่รัฐบาลกําลังจะนํามาใชนี้ ถือไดวาเปนการพลิกโฉมระบบงบประมาณไทยจากรูปแบบเกาไป
อยางสิ้นเชิง และวา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ "การใชงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลไดอยางจริงจัง" (กรุงเทพ
ธุรกิจ 280145)
ตามรายงานขาววันที่ 28 ม.ค. โดยอางแหลงขาวจากสํานักงบประมาณที่กลาวถึงเรื่องนี้วา โดยหลักการถือวาการทํางบประมาณ
แบบใหมนี้เปนวิธีการที่เหมาะสม เพราะมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรที่เปนเปาหมายชัดเจน ในแงการปฏิบัติ ขาราชการตองมีการปรับตัว
และมีความยุงยากในการทํางานมากขึ้น ตองอาศัยเวลาพอสมควร ขณะเดียวกัน การปลอยฝายการเมืองมีอํานาจเต็มในการจัดสรรงบ
ประมาณ อาจถือไดวาเปนเผด็จการทางการเงิน อาจเกิดการแสวงประโยชนจากพวกพองทางการเมือง ดร.ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
ประธานทีดีอารไอ กลาววา การปฏิรูประบบงบประมาณเปนความจําเปน และการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายถือเปนสิ่งถูกตอง โดยวาง
เปาหมายยุทธศาสตรอยูที่ประชาชน และเมื่อลงสูประชาชนแลวตองมีการติดตามวาทําไดจริงหรือไม ทั้งนี้ตองทําควบคูกับการปรับโครง
สรางขาราชการ ซึ่งหัวใจหลักคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของขาราชการนั่นเอง (กรุงเทพธุรกิจ 280145)
อยางไรก็ตาม ในการจัดทํางบประมาณประจําป 2546 ครั้งนี้ ก็ยังมีอุปสรรคมากมาย นอกเหนือจากวายังไมมีการแกไข พ.ร.บ.
งบประมาณป 2520 ซึ่ง ตามคําบอกกลาวของ นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีผูกํากับดูแลสํานักงบประมาณ วา
กวา พ.ร.บ.งบประมาณฉบับใหมจะสามารถบังคับใชไดคงอีก 2-3 ป ดังนั้น การจัดทํางบประมาณนี้ก็เปนเพียงใหมีการประสานระหวาง
กระทรวงมากขึ้น และหลังจากมีการอภิปรายโตแยงกันหลายรอบ ก็ตกลงใหจํากัดวงเงินอยูที่ 1 ลานลานบาท ขาดดุล 3.2% ของจีดีพี หรือ
175,000 ลานบาท มีงบลงทุน 20% งบรายจายประจํา 76.5% ชําระคืนหนี้เงินกู 3% ทั้งนี้ แมวาจะมีหลายเสียงกลาววาจะไมเพียงพอ แต
เพื่อใหมีการขาดดุลนอยลงจากปกอน และจํากัดหนี้ภาครัฐไมใหสูงขึ้น และใหแตละหนวยงานพรอมที่จะตัดลดงบที่ไมจําเปนลงเพื่อใหอยูใน
วงเงินนี้ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ 150145, มติชน 310145)

3.3 การกระตุนตลาดทุน ขยายมารเก็ตแคป
ความเคลื่อนไหวของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฟนฟูเศรษฐกิจที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งในเดือน ม.ค. ที่ผานมาคือการเสนอแผน
แมบทพัฒนาตลาดทุนของ ก.คลัง ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวตอเนื่องจากมาตรการพัฒนาตลาดทุนที่ออกมาตั้งแตเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ปที่แลว
ดวยเปาหมายใหญคือการเพิ่มมูลคาตลาดรวม หรือมารเก็ตแคป ใหเทากับมูลคาของจีดีพี หรือรายไดประชาชาติ หรือประมาณ 4.7 ลาน
ลานบาท ภายในเทอมการบริหารประเทศ 4 ปของรัฐบาลชุดปจจุบัน เพื่อใหทัดเทียมกับตลาดทั้งในภูมิภาคและในระดับโลกได ดังจะเห็นวา
ในชวงปลายปที่ผานมา ไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและนําเขาตลาดหลักทรัพยไปแลว 2 แหงเมื่อปที่แลว คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
และบริษัทอินเตอรเน็ตประเทศไทย ซึ่งตามเปาหมายนั้นจะมีบริษัทการบินไทยอีกแหงหนึ่งดวย แตปรากฎวายังไมเรียบรอย จึงเลื่อนมา
ดําเนินการในปนี้ นอกจากนั้นยังไดมีมาตรการจูงใจใหบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด โดยการลดหยอนภาษีนิติบุคคลให รวมทั้งริเริ่มแนวคิด
จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในบริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพยและนอกตลาด เชน แมทชิ่ง ฟนด 1 แสนลานบาท โลเคิล แมทชิ่ง ฟนด วงเงิน 3
หมื่นลานบาท กองทุนเพื่อการลงทุน หรือ Thailand Equity Fund วงเงิน 250 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1 หมื่นลานบาท เปนตน
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- การระดมสมองเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาตลาดทุน
ในการจัดทําแผนแมบทพัฒนาตลาดทุน ซึ่งไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางวันที่ 5-6 ม.ค. 2545 นั้น ประกอบดวยเนื้อหา
หลักๆ ที่นาติดตามคือ 1. การผลักดันการขยายฐานผูลงทุนใหกวางขึ้น โดยเฉพาะในหมูนักลงทุนรายยอย โดยตั้งเปาเพิ่มจากปจจุบันที่มีอยู
ประมาณ 2 แสนราย ขึ้นเปน 4 แสนรายภายในป 2545 โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อใหความรูแกนักลงทุน ทั้งในการลงทุนโดยตรง
และการลงทุนในหนวยลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) 2. ใหมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อโอกาสการลงทุน (Thailand
Opportunity Fund) วงเงิน 3 หมื่นลานบาท เพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทที่ปรับโครงสรางหนี้แลวในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งบริษัทที่มีศักย
ภาพ แตขาดเงินทุน 3. ใหมีการจัดตั้งกองทุนรวมทุน (Venture Capital Fund) เพื่อลงทุนในเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและตองการเพิ่มทุน 4.
เพิ่มอุปสงคจากนักลงทุนตางชาติ โดยให ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยประสานงานดานขอมูลกับ MSCI เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการในตลาดทุนไทย อันอาจจะนําไปสูการปรับนํ้าหนักการลงทุนในไทยใหมากขึ้น 5. เรงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง จะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาบริษัทที่มีศักยภาพเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม นอกจากนั้น ยังให
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ จัดทํามาตรการใหสิทธิพิเศษ เพื่อสงเสริมและดึงดูดการลงทุนของตางชาติ 6. จะให
ธนาคารพาณิชยมามีบทบาทในธุรกิจหลักทรัพยมากขึ้น โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยทําการศึกษาเรื่องการผอนคลายหลัก
เกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ 7. ในดานการกํากับดูแล ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ บลจ. และใหมีการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับการแปรรูปตลาดหลักทรัพยใหเปนบริษัทจํากัด
และปรับปรุงโครงสรางของ ก.ล.ต. ดวย

- อุปสรรครออยูขางหนา
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการขยายมารเก็ตแคปดังกลาว ขึ้นเปนขาวใหไดติดตามอยูเปนระยะๆ ไมวาจะเปนเรื่องการ
จัดตั้งกองทุนตางๆ หรือในเรื่องการปรับโครงสราง ก.ล.ต. ตลอดจนการชักชวนใหบริษัทตางๆ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตที่ดู
เหมือนจะมีอุปสรรคอยางมาก ก็คงเปนหมายกําหนดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และดูเหมือนจะยืดเยื้อ
ไมจบลงงายๆ ไมวาจะเปนปญหาในบริษัทการบินไทย หรือลาสุดคือความขัดแยงกรณีการแปรสัญญากิจการโทรคมนาคม ที่ทําใหแผนการ
แปรรูปเพื่อเขาตลาดของทั้งการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตองลาชาออกไป และยังเกรง
วาจะสงผลกระทบไปถึงรัฐวิสาหกิจตัวอื่นๆ ที่จะเขาตลาดตามมา โดยในป 2545 นี้ มีกําหนดจะนําเขาอีกถึง 6-7 แหง ซึ่งรัฐบาลคาดวาจะ
ชวยเพิ่มมารเก็ตแคปไดถึง 303,737 ลานบาท นอกจากมีการเคลื่อนไหวที่แผกวางออกไปเรื่อยๆ จากกรณีการแปรสัญญากิจการโทร
คมนาคมแลว ยังเริ่มมีสัญญาณของกระแสการเคลื่อนไหวคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกลับฟนขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งคาดวาจะทําใหรัฐบาลตอง
ลงแรงกับเรื่องนี้มากขึ้นกวาที่ผาน ๆ มาแนนอน

4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
ในชวงเดือน ม.ค. 2545 มีรายงานผลการดําเนินงานงวดป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2544 กลุมธนาคารพาณิชยมีกําไรสุทธิรวม
34,662 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดป 2543 ที่ขาดทุนสุทธิ 3,631 ลานบาท คิดเปนกําไรเพิ่มขึ้น 1,054% จากตัวเลขเห็นวาเกือบทุกธนาคารมี
ผลประกอบการดีขึ้นจากปที่แลวมาก หนี้ไมกอใหเกิดรายไดก็ลดลงอยางมาก โดยในเดือน ธ.ค. 2544 อยูที่ 10.50% อีกทั้ง ก.คลัง และ
ธนาคารแหงประเทศไทยพรอมใจกันลดหยอนผอนคลายกฎเกณฑตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดชั้นสินทรัพยและการกันสํารองดังที่กลาว
ขางตนแลว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2544 ก็ยังประกาศลดดอกเบี้ยอาร/พีลงไปอีก 0.25% เหลือ 2% นับเปนครั้งที่ 2 นับจากวันที่ 25 ธ.ค. 2544
โดยถือเปนการใชนโยบายการเงินชวยการคลัง และสงสัญญาณวา ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยจะปรับลดลงอีก แตก็ปรากฏวา หลาย
ธนาคารไมยอมรับลูก อางวาถาหากแบงกใหญไมลด ตนก็จะไมยอมลดดอกเบี้ยลง กระทั่งในเรื่องการจัดชั้นสินทรัพยเพื่อแบงกไมตองกัน
สํารองมาก แตก็ไมมีผลในเรื่องการปลอยสินเชื่อ เพราะไมไดชวยลดความเสี่ยงจากการปลอยกูแตอยางใด อยางไรก็ตาม สําหรับทิศทางการ
เคลื่อนไหวโดยทั่วไปของธนาคารพาณิชยในชวงระยะนี้ คือการหันไปเนนปลอยสินเชื่อรายยอย ตามแนวทางที่ธนาคารพาณิชยภาครัฐได
ดําเนินการประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารออมสินและโครงการธนาคารประชาชน
อนึ่ง มีความเคลื่อนไหวที่นาติดตามอีกเรื่องหนึ่งคือ รายงานขาวมติของคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาค
รัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่มีนายกรัฐมนตรีทักษิณ เปนประธาน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2545 ในการเพิ่มบทบาทของธนาคารกรุงไทยใหทํา
หนาที่บริการการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ซึ่งคาดวา ธนาคารจะตองลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะในสวนที่ธนาคารตองเขาไปดู
แลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบของสวนราชการตางๆ ไมตํ่ากวา 1,000 ลานบาท (ผูจัดการ 230145)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานเด็กและเยาวชน
เมื่อวันเด็กที่ผานมานั้น ทาง สยช.ไดจัดทํารายงานสรุปสถานการณเด็กป 2543 - 2544 เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเปน
การสรุปสถานการณปญหาเด็กและเยาวชนไทย ที่ประมวลจากเหตุการณปญหาเกี่ยวกับเด็กผานสื่อ ผลการสํารวจ ผลการศึกษา และขอมูล
จากอินเทอรเน็ต สรุปไดวาปญหาหลักที่เด็กไทยเผชิญอยู ยังเปนปญหาหนักและเรื้อรังตอเนื่องมาจากศตวรรษที่ผานมา มี 4 ปญหาใหญ คือ
1) ยาเสพติด เปนปญหาเรื้อรังในสังคมไทยและในหมูเด็ก ๆ 2) ปญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย เปนผลมาจากความรุนแรงใน
สังคมไทย 3) ปญหาการคาเด็ก โดยเฉพาะการคาประเวณีเด็กยังมีมากและเปนปญหาเรื้อรัง 4) ปญหาการสื่อสารยุคเด็กติดอินเทอรเน็ต ไม
เรียนหนังสือ เปนแหลงชักนําเด็กไปสูการคาประเวณี
ในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2545 สํานักงานปลัดสํานักนายกฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย
เยาวชนแหงชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาวพ.ศ. 2545-2554 ตามที่ สยช. เสนอ โดยนโยบายดังกลาวแบงเปน 3 สวนคือ 1.
แนวความคิดและทิศทางการพัฒนา 2. แนวทางในการกําหนดนโยบาย และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3.นโยบายและวิธีการหลักใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน มีสาระสําคัญคือ รัฐ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อมวลชนตองรวมกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
การเสริมทักษะชีวิต เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีความคิดและกลาตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตลอด
จนรูจักปรับตัวเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งเรงรัดใหมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยมีดัชนีชี้วัดอยางมีระบบ
ในเรื่องของการคาประเวณีเด็กนั้น ทาง สยช. ไดเรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกปญหาโสเภณีเด็กอยางจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจาก
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ไดประกาศและมีผลบังคับใชตั้งแตป 2539 แตการบังคับใช โดยเฉพาะในทาง
ปฏิบัติยังไมไดผลสมเจตนารมณของกฎหมายและยังคงพบการคาประเวณีที่มีเด็กตกเปนเหยื่ออยูเพิ่มขึ้น ทางดานพล.ต.ต.ชัชวาล สุขสม
จิตร ผูชวยจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ยอมรับวาเนื้อหาของ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเด็กรัดกุม แตยังมีปญหา
ดานการนํากฎหมายมาบังคับปฏิบัติกับพนักงานสอบสวน (มติชน 12-130145, กรุงเทพธุรกิจ 300145)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานแรงงานตางดาว
เดือนม.ค.นี้ มีความเคลื่อนไหวดานแรงงานตางดาวในหลายแงมุมดวยกัน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง โดยนายเดช บุญ-หลง รมต.แรงงานฯ ไดผลักดันใหมีการตั้งรางวัลสินบนนําจับแกประชาชนที่ชี้เบาะแสสถานประกอบการ
ที่ลักลอบจางแรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียน และใหสินบนอีกสวนกับตํารวจ ที่เขาจับกุมดําเนินคดีแรงงานตางดาว เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
มีการเตรียมกวาดลางจับกุมแรงงานตางดาวครั้งใหญ โดยเนนกลุมนายจางที่ไมนําแรงงานตางดาวไปขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง และขบวนการขนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย สําหรับผลการปราบปรามจับกุมดําเนินคดีที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2544 ถึงวันที่
15 ม.ค. 2545 มีทั้งหมด 26,040 ราย จับกุมนายจางผูใหที่พักพิงหลบซอนแกผูหลบหนีเขาเมืองจํานวน 50 ราย ก.แรงงานฯ ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ 361 แหง แจงความดําเนินคดีกับนายจาง 23 ราย และแรงงานตางดาว 394 คน
เรื่องการตอใบอนุญาตแรงงานตางดาวที่กําลังมีปญหาอยูในขณะนี้คือ หากแรงงานตางดาวตั้งครรภ ทางการจะตองสงกลับหรือ
ไม ทั้งนี้นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัดก.แรงงานฯ ไดชี้แจงวาเรื่องดังกลาวยังเปนปญหาที่ตองนํามาพิจารณารวมกับคณะกรรมการสุข
ภาพ ก.สาธารณสุขตอไป ขณะที่นายยงยุทธ แฉลมวงศ ผูอํานวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ เห็นวา หาก
แรงงานตางดาวตั้งครรภจะตองสงกลับประเทศทันที ซึ่งเปนกติกาสากล เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องสัญชาติของเด็ก สําหรับเรื่องการตออายุ
แรงงานตางดาวจะเริ่มตั้งแตวันที่ 24 ก.พ. 2545 - 25 มี.ค. 2545 โดยนายจางตองพาแรงงานตางดาวไปตรวจโรคเพื่อนําผลการตรวจโรคไป
ใชสําหรับการตอใบอนุญาต และหากตรวจสอบพบโรครายแรง 7 โรค แรงงานตางดาวจะตองถูกสงตัวกลับประเทศ เพื่อไมใหแพรระบาดเปน
อันตรายตอคนไทย ทางดานนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ไดเสนอมาตรการแกปญหา
ปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใหรัฐบาลดําเนินการจัดพิมพลายนิ้วมือแรงงานตางดาวใหมใหครบถวนทั้ง10
นิ้ว เพื่อการตรวจสอบทะเบียนอาชญากรรม อีกทั้งตองการใหรัฐเรงผลักดันแรงงานตางดาวที่ไมขึ้นทะเบียนโดยดวน เพราะหากไมดําเนิน
การอยางจริงจัง จะไมสามารถแกปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายเพราะขณะนี้มีอยูไมนอยกวา 2 แสนคน ที่ยังลอยนวลอยูและตองการ
ใหรัฐเรงกวดขันปราบปรามจับกุมแรงงานที่ปรากฏขอมูลชัดเจนวาเกี่ยวของกับกระบวนการผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด หากเจาหนาที่ไม
ดําเนินการจะถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ (ผูจัดการ 15,20,210145,มติชน 19,25,260145)
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1.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
- ความเคลื่อนไหวดานกองทุนหมูบาน
จากการที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) ไดโอนเงินงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2544 ไปยังกองทุน
หมูบานแลวจํานวน 9,751 ลานบาท และรวมเงินที่โอนไปยังกองทุนหมูบานตั้งแตงวดที่ 1 - 5 เปนเงินรวม 66,097 ลานบาท จากเปาหมาย
74,881 ลานบาท ปรากฏวาไดมีการเบิกจายไปถึงมือชาวบานเพียง 37,739 ลานบาท โดยเปนกองทุนหมูบาน 65,411 กองทุน ชุมชนเมือง
686 กองทุน ซึ่งเหลือกองทุนที่ยังไมไดเบิกจายอีกจํานวน 8,784 กองทุน อยางไรก็ตาม ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ
กลาววา จากการตรวจสอบโครงการดังกลาวยอมรับวา ประชาชนในหลาย ๆ จังหวัด คิดเปนสัดสวนเกือบ 80% กูเงินไปใชผิดวัตถุประสงค
จากที่เคยอนุมัติไว แตทางสํานักงานจะดูความชัดเจนอีกครั้งในชวงที่มีการคืนเงินกูงวดแรกในเดือนก.ค. 2545 ซึ่งถึงเวลานั้นจะนําเรื่องดัง
กลาวมาประเมินไดชัดเจนขึ้น
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบขอเท็จจริงและรับฟงความคิดเห็นของชาวบานในหลาย ๆ จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือและภาค
อีสาน ตางตองการใหรัฐบาลขยายระยะเวลาการชําระหนี้ใหมใหมากกวา 1 ป เพราะชาวบานรูวาเงินในโครงการกองทุนหมูบานฯ กลายเปน
เพิ่มรายจายและไปลดรายได แทนที่จะไปเพิ่มรายไดและลดรายจาย นโยบายกองทุนหมูบานเทากับเปนการกระจายหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(เอ็นพีแอล) สูชาวบานมากขึ้น ทําใหไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจรากหญาไดตามเปาหมาย เพราะภาครัฐไมคิดใหครบวงจร เชนใหกูอยาง
เดียว แตไมหาตลาดใหชาวบาน หรือไมไปจัดระบบการประกอบอาชีพใหชาวบาน ซึ่งเงินโครงการกองทุนหมูบานฯ ไมไดนําไปใชเพื่อหมุน
เวียนหรือสรางรายไดใหมจึงเชื่อวา เมื่อถึงเวลาครบกําหนดชําระหนี้ 1 ป หรือในหมูบานกลุมแรกที่ไดรับเงินดังกลาวที่จะตองสงคืนในเดือน
ก.ค. 2545 นี้จะไมสามารถสงไดตามกําหนดแนนอน
ดานนายสุวิทย คุณกิตติ รมต.ศึกษาฯในฐานะประธาน กทบ. กลาวภายหลังเปนประธานชี้แจงนโยบายกองทุนหมูบานตอสื่อมวล
ชนทองถิ่นที่กรมประชาสัมพันธวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ อยูระหวางพิจารณาที่จะเพิ่มวงเงินกองทุนหมูบาน จากเดิมทีกําหนดไว
กองทุนหรือหมูบานละ 1 ลานบาท เพิ่มเติมขึ้นไปอีกตามความเหมาะสม เพื่อใหการสนับสนุนกับหมูบานที่มีขนาดใหญ และมีลูกบาน
จํานวนมาก สําหรับปญหาหลักๆ ที่พบในการดําเนินงานของกองทุนฯ คือการพยายามที่จะทําใหมีผลผลิตออกมาเปนจํานวนมาก แตไมมี
ตลาดรองรับ จึงทําใหการสรางงานลนตลาดมากเกินไป รวมไปถึงความพรอมของแตละหมูบานที่ยังขาดประสบการณ หรือขาดบุคลากรหรือ
เจาหนาที่ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน และยังมีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ภายในหมูบานที่เปนขอตกลงระหวางกันเอง เชนเรื่อง
ขอตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกูยืม เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ 14,180145,บานเมือง 210145)

- ความเคลื่อนไหวดานกองทุนฟนฟูเกษตรกร
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯ และรมต.คลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เปดเผย
หลังการประชุมเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2545 วา ที่ประชุมไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีนายสมใจนึก เองตระกูล ปลัด
ก. คลัง เปนประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารชุดใหม ตองบริหารใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยการฟนฟูอาชีพเกษตรกร ซึ่งจะ
มีงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจป 2545 จํานวนหนึ่ง มาสบทบกับเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนที่มีอยู 1,800 ลานบาท ทั้งนี้การดําเนินงาน
ของกองทุนนั้น จะตองดูแลไมใหปลอยเงินซํ้าซอนกับโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังพักหนี้ของก.เกษตรฯ เพราะจะทําใหเกษตรกรเปนหนี้
มากขึ้นและไมสามารถชําระหนี้ได นอกจากนี้ ยังเรงรัดใหรางระเบียบใหมและแกไขระเบียบเดิมทั้งการบริหารและการเงินใหรัดกุม ใหแลว
เสร็จใน 45 วัน เพื่อใหกองทุนสามารถปลอยกูไดเพิ่มขึ้น
ตอมาเมื่อวันที่ 22 ม.ค. กลุมสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 51 จังหวัด ประมาณ 500 คน นําโดยนายอโศก ประสาน
สอน ประธานมูลนิธิเกษตรกรไทย เดินทางมายังทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นขอเสนอ 5 ขอใหรัฐบาลดําเนินการชวยเหลือ นอกจากนี้ยังเรียกรอง
ใหรัฐบาลเปดโอกาสใหเกษตรกรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกองทุนฟนฟูฯตามเจตนารมยของพ.ร.บ.กองทุนฟนฟูฯ พรอมคัดคานกรณีที่
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ สั่งใหรื้อระเบียบที่รางตามกฎหมายฉบับนี้ใหม และยังไมอนุมัติเงินอุดหนุนใหแกเกษตรกร โดยอางวาระเบียบดัง
กลาวขัดตอกฎหมายและขอใหรัฐบาลปฏิบัติตามระเบียบที่รางแลวทั้งหมด นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รมช.เกษตรฯ กลาววาจะมีการ
หารือรวมกันอีกครั้งเพื่อตั้งกรรมการถาวรอีกชุด ซึ่งขณะนี้รายชื่อของเกษตรกรที่สงมาใหยังมีปญหาเพราะมีการซํ้าซอน อีกทั้งไดยืนยันวาจะ
ไมมีการเมืองแทรกแซง เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯอยางแนนอน
สวนทางดานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ กลาวถึงกรณีที่กลุมเกษตรกรรวมตัวกันเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพ.ร.บ.กองทุนฟนฟูฯ วา
ทางรัฐบาลเขาใจถึงปญหาความเดือดรอนและความตองการของเกษตรกร และที่ผานมาก็ไดชวยบรรเทาความเดือดรอนไปสวนหนึ่ง โดยมี
การพักหนี้เกษตรกรรายยอยไปแลวหลายลานครอบครัว และมีกองทุนหมูบานเพื่อใหกูยืมไปประกอบอาชีพ แตสําหรับกองทุนฟนฟูฯตองขอ
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เวลานิดหนึ่งเพื่อใหเกิดความรอบคอบ ซึ่งรัฐบาลไดขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออกไปอีก 30 วัน จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2545 และจะ
เรงการตั้งคณะกรรมการชุดถาวรตามกฎหมายเพื่อใหไดตัวแทนเกษตรกรอยางแทจริงจํานวน 20 คน เพื่อมาทํางานรวมกับกรรมการที่เปน
ตัวแทนของสวนราชการอีก 21 คน รวมเปน 41 คน ภายใน 90 วัน หลังจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรเสร็จ หรือภายในวันที่ 14 พ.ค. 2545
ดานนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมต.เกษตรฯ กลาวถึงกรณีที่มีการชุมนุมเรียกรองของเกษตรกรใหรัฐบาลเรงใชจายเงินในกองทุนฟน
ฟูฯวา สาเหตุที่ทําใหการใชจายเงินจากกองทุนฟนฟูฯที่มีอยูแลว 1,800 ลานบาท ลาชา เกิดจากตัวแทนของเกษตรกรในคณะกรรมการฯ ที่
อิจฉากันเอง ทะเลาะกันเองสงผลใหการทํางานของกองทุนฟนฟูฯ ไมคืบหนาเทาที่ควร ทําใหเกษตรกรที่รอความชวยเหลือไมไดประโยชน
จากเม็ดเงินของกองทุนฟนฟูฯเลย ในสวนของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูฯที่มีปญหาในเรื่องของการพิจารณาที่ลาชานั้น ไดมีการตั้ง
คณะกรรมการบริหารใหมเรียบรอยแลว ซึ่งมั่นใจวาจะทําใหการทํางานเร็วขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 150145, ผูจัดการ,มติชน 230145,Bangkok
Post 230102, บานเมือง 27,300145)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2545 นายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ก.วิทยาศาสตรฯ ไดกลาวถึงสถานการณ
ดานมลพิษประเทศไทยวา คพ. ไดประเมินสถานการณมลพิษใน 4 ดานหลักคือ ดานอากาศเสีย มลพิษจากเสียง คุณภาพนํ้า และขยะ
อันตรายแลว พบวา สถานการณคุณภาพนํ้าชายฝงทะเลคอนขางวิกฤติ จากการตรวจสอบนํ้าทะเลชายฝงทั้งหมด 23 จังหวัด พบวา คุณ
ภาพนํ้าชายฝงทะเลมีคาออกซิเจนละลายในนํ้าคอนขางตํ่า มีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมสูงเกินมาตรฐาน คือ 1,100 - 16,000 เอ็มพีเอ็น/100
มิลลิลิตร บริเวณที่พบคาความสกปรกมากที่สุดคือ บริเวณปากแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน แมนํ้าแมกลอง หาดปาตอง จ.ภูเก็ต หาดบาง
แสน และหาดชาญดําริ จ.ชลบุรี สําหรับคุณภาพแหลงนํ้าที่ คพ. ออกไปเก็บตัวอยางจํานวน 47 แหงทั่วประเทศ พบวา แมนํ้าที่มีคาความ
สกปรกตํ่ากวามาตรฐานคือ แมนํ้าทาจีน โดยเฉพาะแมนํ้าทาจีนตอนลางตั้งแต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และแหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าตํ่ากวา
มาตรฐานในเขตภาคกลางคือ แมนํ้าเจาพระยา ปาสัก และแมนํ้าลพบุรี
การประเมินคุณภาพอากาศพบวา ปญหาฝุนละอองยังคงเปนปญหาสําคัญที่จะตองแกไข พื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ
กทม. โดยมีกาซโอโซนที่เปนพิษเกินมาตรฐานเปนครั้งคราว พบคาสูงสุด 183 พีพีบี (สวนในพันลานสวน) ที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(คามาตรฐานคือ 100 พีพีบี) สวนบริเวณปริมณฑลพบวาบริเวณศาลากลาง จ.สมุทรปราการ มีปริมาณฝุนขนาดเล็กสูงสุด 342.2
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) ในภูมิภาคพบปริมาณฝุนขนาดเล็กสูงสุดที่สถานีอนามัยทาสี อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ปริมาณ 327.9
มคก./ลบ.ม.
ดานมลพิษทางเสียงนั้น กทม.ยังเผชิญปญหาเสียงสูงเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบริมถนนใน กทม. พบบริเวณ ถ.บํารุงเมือง
ถ.ตากสิน ถ.สุขสวัสดิ์ และถ.สุขุมวิท มีคาระดับเสียงเกินมาตรฐาน 80 เดซิเบล เอ ทุกวันตลอดสัปดาห ซึ่งระดับเสียงที่สูงเกินไปอาจสงผลให
เกิดปญหาตอการไดยินของประชาชนที่อาศัยบริเวณริมถนนดังกลาวดวย
ทางดานสถานการณการจัดการสารอันตรายและของเสีย พบวาปริมาณขยะมูลฝอยในปที่ผานมา ไมไดเพิ่มขึ้นแตกตางจากป
กอนๆ คือ มีขยะประมาณ 13.9 ลานตัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไมดี สงผลใหประชาชนลดการบริโภคลงไปมาก และพบวามี
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมทั้งนําขยะอินทรียมาทําปุยหมักเพิ่มขึ้นจากป 2543 จํานวน
2 ลานตัน เพิ่มขึ้นเปน 2.1 ลานตัน คิดเปนอัตราการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน 15% สวนการใชประโยชนจากของเสียในภาคอุตสาห
กรรมมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 5.4 ลานตัน เปน 5.7 ลานตัน อีกทั้งยังมีการสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ปจจุบันมีจํานวน 60 แหงทั่วประเทศ และกําลังดําเนินการสรางอีก 40 แหง
ทางดานสถานการณการจัดการขยะอันตรายนั้น ไดพยายามผลักดันใหมีการสรางศูนยกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ในหลายโครงการ เชน โครงการสรางเตาเผากากอุตสาหกรรมบางปู ขนาด 15,000 ตัน/ป คาดวาจะเปดดําเนินการไดในป 2547 โครงการ
ปรับปรุงศูนยบริการอุตสาหกรรม แสมดํา คาดวาจะแลวเสร็จในป 2546 และโครงการขยายพื้นที่ฝงกลบของบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (เจนโก) เปนตน
สวนแนวทางแกไขปญหามลพิษนั้นทางครม.ไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญารอตเตอรดัม วาดวย
กระบวนการแจงขอมูลขาวสารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและปองกันศัตรูพืช รวมถึงสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศแลว
การเขารวมอนุสัญญาดังกลาวจะทําใหเกิดความรวมมือและรับผิดชอบระหวางประเทศในเรื่องการคาสารเคมีอันตราย 27 ชนิด เพื่อปกปอง
สุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมี (มติชน 150145, บานเมือง 180145, ผูจัดการ 17-180145)
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2.2 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมเมือง
- กทม.ทุมงบ 7.5 พันลาน เรงสรางโรงกําจัดขยะออนนุช
ในการประชุมผูบริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการ กทม. เปนประธาน ไดมีการพิจารณาโครงการกอ
สรางโรงกําจัดมูลฝอยออนนุช ขนาด 2,000 ตัน มูลคา 7,640 ลานบาท โดยในที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเรงดําเนินโครงการดังกลาว ทั้งนี้
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกทม. เปดเผยวา เนื่องจาก ก.คลังมีหนังสือเรงรัดให กทม.ยืนยันแผนกูเงินจากธนาคารเพื่อความรวมมือ
แหงประเทศญี่ปุน (เจบิค) จํานวน 5,730 ลานบาท สวนอีก 1,910 ลานบาท กทม.จะสมทบเงินเองสําหรับโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ จากการหารือกับคณะผูบริหารกทม.มีมติรวมกันที่จะใหดําเนินโครงการนี้ เพราะเห็นวาปญหาการกําจัดขยะจําเปนตองเรง
แกไขโดยดวน โดยทางสํานักรักษาความสะอาด (สนร.) ซึ่งเปนเจาของโครงการจะทําหนังสือไปถึง ก. คลัง เพื่อยืนยันการกูเงิน แตอยางไรก็
ตาม คณะผูบริหารเห็นวาเงินจํานวน 1,910 ลานบาท ที่ กทม.ตองสมทบนั้น ไมจําเปนตองกูจากแหลงเงิน เนื่องจากกทม.จะมีรายไดจากคา
ธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะ เดิมเก็บเดือนละ 4 บาท เปน เดือนละ 40 บาท ในแตละปจะมีรายไดประมาณ 1,000 ลานบาท โดยขณะนี้ราง
ขอบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของสภากทม. คาดวาจะรางเงื่อนไขประกวดราคาหรือทีโออาร และประกวดราคาภายในป 2546
ซึ่งจะใชเวลากอสราง 4 ป
อนึ่ง โครงการโรงกําจัดมูลฝอยออนนุช เบื้องตนไดศึกษาไวจะสรางในพื้นที่ 60 ไร มีสัดสวนวงเงินกอสราง เงินกูเจบิค 5,340 ลาน
บาท เงินสมทบจาก กทม.1,910 ลานบาท แบงเปน ป 2546 จํานวน 7.5 ลานบาท ป 2547 จํานวน 378.5 ลานบาท ป 2548 จํานวน 664.5
ลานบาท ป 2549 จํานวน 664.5 ลานบาท และป 2550 จํานวน 195 ลานบาท (ผูจัดการ 290145, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 300145)

2.3 ความเคลื่อนไหวทางดานทะเลและชายฝง
- คราบนํ้ามันกวา 2 แสนลิตร จากเรือบรรทุกนํ้ามันชนหินโสโครกกระจายทั่วทะเลระยอง-ชลบุรี
จากกรณีที่เรือบรรทุกนํ้ามันเตา อีสเทิรนฟอรติรูด สัญชาติปานามา พุงชนหินโสโครกบริเวณอาวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ
วันที่ 15 ม.ค. 2545 จนทําใหนํ้ามันเตาปริมาณ 243,000 ลิตร ไหลทะลักลงสูทะเล และแพรกระจายไปทั่วทองทะเลเปนบริเวณกวางและไม
สามารถขจัดคราบนํ้ามันใหอยูในวงจํากัดได จนกระทั่งถึงวันที่ 20 ม.ค. บริเวณเกาะจวงดานทิศตะวันตกของเกาะ ซึ่งมีชายหาดยาวนับรอย
เมตร ก็ยังมีคราบนํ้ามันเตาที่เกาะตัวแลวถูกกระแสนํ้าพัดขึ้นไปติดบนชายหาด ทําใหสัตวนํ้าหลายชนิดเสียชีวิตลอยอืด สงกลิ่นเหม็นเนา
เนื่องจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาแกปญหาลาชา เพราะเหตุเกิดไปแลวกวาสองวัน เพิ่งรับแจงจากผูควบคุมเรือวาเรือขัดของ ไมไดแจงวา
เรือชนหินโสโครกแลวนํ้ามันไหลลงทะเล และจากการการบินสํารวจความเสียหายเมื่อวันที่ 22 ม.ค. พบคราบนํ้ามันแบงเปน 3 สวน คือคราบ
นํ้ามันจับตัวเปนกอนอยูบนผิวนํ้า สวนหนึ่งจมลงในทะเล และอีกสวนหนึ่งลอยขึ้นไปติดเกาะจวงและเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเปน
แหลงเพาะพันธุปะการังและอนุรักษพันธุเตาทะเลของกองทัพเรือ และในวันที่ 23 ม.ค. พบวา ตามชายฝงทะเลทั้งดานอาวสัตหีบและฝง
ระยอง คราบนํ้ามันเจือจางไปมากแลว เพราะบางสวนถูกคลื่นซัดเขาฝงและไดจัดเก็บไปแลว แตยังมีบางสวนลอยอยูหางจากฝงระยอง
ประมาณ 4 ไมลทะเล สําหรับคราบนํ้ามันที่จัดเก็บไปแลวมีจํานวน 26,000 ลิตร ขณะนี้ถูกจัดสงไปยอยสลายเรียบรอยแลว สวนที่เหลืออยู
ในทะเล เจาหนาที่คาดวาจะใชเวลาในการจัดเก็บอีกประมาณ 3 วัน กอนจะถูกคลื่นซัดเขาฝง
ทางดานพล.ร.ท.อกนิษฐ หมื่นศรี ผูบัญชาการกองเรือที่ 1 กองเรือยุทธการ เตรียมสรุปความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลของนํ้า
มันเตา รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตลอดสัปดาหของเจาหนาที่มามอบใหเจาหนาที่ของ สภ.อ.สัตหีบ เพื่อประกอบสํานวนคดี และแจงใหทราบ
วานายเจียรัสตี มอนเชียราเต ชาวฟลิปปนส ผูควบคุมเรือดังกลาวจะขอเขามอบตัวในสัปดาหหนา เนื่องจากขณะนี้ยังมีอาการเครียดและ
เก็บตัวเงียบอยูในเรือ ซึ่งเจาหนาที่อายัดไวในอาวสัตหีบ ขณะเดียวกัน ก็ไดขอความรวมมือไปยังตํารวจตรวจคนเขาเมืองมาบตาพุด ใหจับ
ตาอยางใกลชิด เนื่องจากเกรงวานายเจียรัสตี จะหลบหนีออกนอกประเทศ
สวนสภาพนํ้าทะเลจากการสํารวจของกรมควบคุมการปฏิบัติการกําจัดคราบนํ้ามันของกองเรือภาคที่ 1 ในวันที่ 28 ม.ค. พบวา
นํ้าทะเลมีสภาพดีขึ้น มีเพียงคราบนํ้ามันลักษณะเปนแผนฟลมบาง ๆ อยูเล็กนอย นํ้าที่มีลักษณะเปนสีดําเริ่มใสขึ้นอยางเห็นไดชัด ตามชาย
หาด คราบนํ้ามันที่จับตัวเหนียวเปนกอนและสาหราย เจาหนาที่ไดกําจัดเกือบหมดแลว และคาดวาชายหาดคงจะสะอาดสวยงามอยางเดิม
ในอีกไมกี่วันขางหนา สวนบริเวณเกาะขามและเกาะจวงนักประดานํ้าไดลงไปสํารวจอีกครั้ง เนื่องจากไมแนใจวาแนวปะการังที่กองทัพ
อนุรักษไวจะไดรับความเสียหายหรือไม ดานการเรียกรองคาเสียหายจากเจาของเรืออีสเทิรนฟอรติรูดนั้น ทางกองทัพเรือไดระบุตัวเลขที่ชัด
เจนแลววา เจาของเรือจะตองชดใชคาเสียหายใหแกกองทัพ เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยูระหวางการรวบรวม
ของกรมเจาทาเพื่อแจงตอบริษัทประกันภัยของเรือบรรทุกนํ้ามัน ซึ่งเบื้องตนกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ ตองสํารองจายในการนําเรือ
และเฮลิคอปเตอรในการกําจัดคราบนํ้ามันไปแลวกวา 3,000,000 บาท
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ลาสุดในวันที่ 29 ม.ค. นายเจียรัสตี มอนเชียราเต กัปตันเรือบรรทุกนํ้ามัน ถูกศาลจังหวัดพัทยาพิพากษาจําคุก 6 เดือน หลัง
กระทําการโดยประมาทเปนเหตุใหนํ้ามันเตาจํานวนเกือบ 2 แสนลิตร ไหลลงทะเลสัตหีบ จ.ชลบุรี สรางความเสียหายตอสิ่งมีชีวิตและเกิดมล
พิษตอสภาพแวดลอมเปนบริเวณกวาง ซึ่งกรณีดังกลาวมีโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้นาย
เจียรัสตี ไดเขามอบตัวตามหมายเรียกของตํารวจ อ.สัตหีบ และถูกสงฟองตอศาลทันที ซึ่งศาลไมอนุญาตใหประกันตัวเพื่อเปนคดีตัวอยาง
(ผูจัดการ 22-300145, มติชน 27, 290145)

2.5 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมโลก
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ ซึ่งเผยแพรเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2545 ระบุวา ขณะนี้ภูเขาของโลกกําลังตกอยู
ภายใตภัยคุกคามจากปจจัยหลากหลาย ไดแก มลพิษ สงคราม การทําลายปาไม การเกษตร การทําเหมืองแร ไปจนถึงกองทัพนักทองเที่ยว
การทําลายระบบนิเวศนวิทยาบนภูเขาซึ่งเปนองคประกอบ 20% ของแผนดินโลก และเปนแหลงที่อยูอาศัยของมนุษย 10% จะสงผลถึงชีวิต
มนุษยอยางใหญหลวง เนื่องจากภูเขามีบทบาทสําคัญเสมือนเปนมารดาของแหลงนํ้าโลก
สําหรับภูเขาที่กําลังตกอยูในอันตรายมากที่สุดคือ เทือกเขาแอลปส แหงแดนยุโรป ซึ่งหลอเลี้ยงแมนํ้าสําคัญ 4 สาย และมหาขุน
เขาการาโกรัม-ฮินดูกูซ แหงเทือกเขาหิมาลัยซึ่งทอดยาวจากเอเชียใตไปถึงดินแดนที่ถูกลอมกรอบดวยแผนดินอัฟกานิสถาน สําหรับเทือกเขา
แอลปสถูกทําลายดวยการทองเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งการยายถิ่นของผูคนจากขางลางขึ้นมาบนเทือกเขาสูง สวนเทือกเขาการา
โกรัม-ฮินดูกูช แหงหิมาลัยนั้นก็กําลังเสื่อมโทรมลงดวยพิษภัยจากสงคราม การทําลายปาไม ความแหงแลง ทั้งนี้นักวิจัยไดชี้วา ระบบนิเวศ
วิทยาของภูเขาเปนปจจัยที่ขาดไมไดสําหรับสิ่งแวดลอมโลกที่ดี และเปนเรื่องที่ยากที่จะกําหนดนโยบายสากลสําหรับการปกปองภูเขา เนื่อง
จากภูเขาแตละบริเวณ ก็มีความแข็งแกรงและมีลักษณะเฉพาะตัว (ผูจัดการ 290145)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ
- ความเคลื่อนไหวกรณีโรงไฟฟาบอนอก - หินกรูด
จากการเปดเผยภายหลังการประชุมรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางโรงไฟฟาบอนอกและหินกรูด เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2545 นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.สํานักนายกฯ กลาววา ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดรายงานถึงปญหาสัญญา
ที่ไมเปนธรรมซึ่งทําให กฟผ.ตองจายคาความพรอมจายไฟฟาแกบริษัทเอกชนทั้ง 2 แหงคือ บริษัทกัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชัน และบริษัทยู
เนียน ดีเวลล็อปเมนท เพาเวอร ทั้งหมด 16,500 ลานบาท แบงเปนโครงการโรงไฟฟาบอนอกของบริษัทกัลฟฯ กฟผ.ตองจาย 4,500 ลาน
บาท และโรงไฟฟาหินกรูดของบริษัทยูเนียนฯ ตองจาย 1.2 หมื่นลานบาท เนื่องจากมีการเซ็นสัญญาการกูเงิน และความไมพรอมในการ
อนุมัติโครงการของรัฐบาล ทําใหตองขยายเวลากอสรางออกไป กฟผ.ไมสามารถซื้อไฟจากบริษัทเอกชนทั้งสองรายไดตามสัญญา
ที่ประชุมไดมีการนําขอสัญญามาพิจารณา พบวา มีการแกไขสัญญาขยายเวลาออกไปทั้ง 2 โครงการถึง 7 ครั้ง โดย กฟผ.ไดชี้
แจงวาเพื่อแกปญหาไฟฟาสํารองที่มากไปและตองการประหยัดคาใชจายในสวนนี้ถึง 2 หมื่นลานบาท เพราะไมตองมีปญหากับการสํารอง
ไฟฟาที่มากเกินไปในชวงเวลานั้น ประเด็นนี้ตองดูที่วาเลื่อนหรือขยายเวลานั้นเปนเพราะสาเหตุอะไร และรัฐจะตองจายคาเสียหายอยางไร
ตรงนี้ยังไมมีขอมูล จึงใหกฟผ.ไปหาขอมูลมาวาเปนเพราะอะไร ซึ่งทางบริษัทเอกชนยินดีที่จะใหเปดเผยสัญญา โดยจะดูวาสัญญาดังกลาว
เปนธรรมหรือไม รัฐบาลจะทําอยางโปรงใสในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกรัฐบาล กลาววา นายกฯไดสั่งการใหหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสรางโรงไฟฟาบอนอกและโรงไฟฟาหินกรูด นํารายงานสรุปขอมูลทั้งหมดสงภายในวันที่ 21 ม.ค. กอนการเดินทางไปลงพื้น
ที่จริงในวันที่ 24 ม.ค.
อยางไรก็ตาม การดูแลเรื่องสัญญานั้น นอกจากใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายมาดูแลเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวยังตองมีการตั้ง
คณะกรรมทํางานพิจารณาถึงการสํารองไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาระยะยาว (พีดีพี) วา การสํารองไฟฟาที่เหมาะสมควรจะเปน
อยางไร เพราะในขณะนี้ทางสพช.เห็นวา ประเทศไทยควรมีไฟฟาสํารองถึงรอยละ 20 ขณะที่เอ็นจีโอ เห็นวาไมจําเปนตองมีสูงถึงระดับนั้น
ดังนั้นจะตองมีการพิจารณาถึงการสํารองไฟฟาที่เหมาะสม หากมีจุดที่เหมาะสม ก็อาจมีเหตุผลในการเลื่อนหรือยกเลิกการกอสรางโรงไฟฟา
บอนอก - หินกรูด
วันที่ 20 ม.ค. นักวิชาการกวาหารอยคนทั่วประเทศไดรวมลงชื่อคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟาบอนอก - หินกรูด โดยเรียกรอง
ใหรัฐบาลยุติโครงการทันที รวมทั้งใหตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาโงที่อาจตองจายใหกับเอกชน โดยใหเปดเผยสัญญาเพื่อหาคนทุจริต ทาง
ดานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ใหความเห็นที่มีนักวิชาการออกมาคัดคานนั้นวา ยินดีรับฟงทุกฝายเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง อยางไรก็
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ตาม เมื่อผลเปนอยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น และจะพยายามตัดสินใจโดยเร็วที่สุด ดานนายเกียรติพงศ นอยใจบุญ เลขาธิการสภาอุตสาห
กรรมฯ (สอท.) ไดเรียกรองใหรัฐบาลตัดสินใจเดินหนาโครงการโรงไฟฟาบอนอก - หินกรูดโดยเร็ว โดยใหเหตุผลวา ที่ผานมาทุกอยางไดผาน
กระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมายครบถวน และหากลาชาออกไปอาจเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของประเทศ และ
บรรยากาศการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งสนับสนุนนโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลดวย
ในวันที่ 24 ม.ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดเดินทางไปรับทราบขอมูลจากฝายคัดคานและสนับสนุนการกอสรางโรงไฟฟา
บอนอก-หินกรูด ในการรับฟงปญหาที่บอนอกนั้น เริ่มตั้งแตที่มาของการเขามาทําโครงการโรงไฟฟาวามีเบื้องหลัง จนกระทั่งถึงประเด็นการ
แตงตัวเลขปริมาณไฟฟาสํารองเพื่อใหมีการกอสรางโรงไฟฟา โดยมีกลุมโยงใยและมีผลประโยชนกับบริษัทที่กอสรางโรงไฟฟา ผลักดันอยาง
เปนระบบ รวมไปถึงรายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรืออีไอเอ สวนที่หินกรูดนั้น กลุมผูคัดคานไดชี้แจงเหตุผลเพื่อยํ้าจุดยืนวา ไมตองการ
ใหรัฐบาลกอสรางโรงไฟฟาอีกตอไป โดยยกตัวอยางวาการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ และขี้เถาของถานหินจะมี
ผลกระทบตอดินและแหลงนํ้าของชุมชน การกอสรางสายพานลําเลียงถานหินและทาเทียบเรือนํ้าลึก จะทําลายระบบนิเวศนวิทยาชายฝง
และที่สําคัญโครงการนี้ยังทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชนดวย ทั้งนี้นายกฯ ไดยืนยันวารัฐบาลชุดนี้จะรีบตัดสินใจเรื่องนี้โดยเร็ว กอนเทศ
กาลสงกรานตหรือปใหมของไทย โดยรัฐบาลจะทบทวนโครงการสรางโรงไฟฟาทั้ง 2 แหง บนพื้นฐานการไมมีผลกระทบตอชีวิตของชุมชน
เปนลําดับแรก สวนเรื่องความคุมคาของการลงทุนเปนลําดับรองลงมา (กรุงเทพธุรกิจ 11,12,21-230145, สยามรัฐ 12,21,220145, ผูจัด
การ 15,17,250145, มติชน 18,22,260145, บานเมือง 20-22, 270145)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวการเมืองการปกครองภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองไทยในชวงเดือน ม.ค.2545 ปรากฏขาวคราวความเคลื่อนไหวซึ่งลวนเปนประเด็นทาง
การเมืองที่นาจับตามองหลายเรื่องพรอมๆกัน ไมวาจะเปนการแจกใบแดงใบเหลืองของกกต.ดวยวิธีการที่ทําให กกต. ตกเปนจําเลยของ
สังคมและการกําหนดวันเลือกตั้งใหมส.ส.และเลือกตั้งซอมส.ว. ขาวคราวการปรับคณะรัฐมนตรีที่มาพรอมกับการดึงพรรคชาติพัฒนาเขา
รวมรัฐบาลและการรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทย ความเคลื่อนไหวในการเปดอภิปรายไมไววางใจ รมต.เปนรายบุคคลของ
พรรคประชาธิปตย และอีกสองเรื่องที่สําคัญคือการจัดตั้งศูนยขาวของรัฐบาลที่ไดรับการตอตานวาเปนการแทรกแซงสื่อ และปดหูปดตา
ประชาชน กับขาวความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบราชการ สาระของขาวตาง ๆ มีดังนี้

1.1 ความเคลื่อนไหวองคกรตรวจสอบทางการเมือง
- กกต.แจกใบแดง-ใบเหลือง หลายฝายวิจารณวาไมโปรงใส
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2545 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหมที่มีพล.อ.ศิรินทร ธูปกลํ่า เปนประธาน ไดมีคําสั่งอยางเปนทาง
การใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) กับ ส.ส. 2 คน และใหมีการเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) กับ ส.ส.อีก 12 คน โดยแยกเปนส.ส.พรรคไทยรัก
ไทย 8 คน พรรคชาติไทย 3 คน พรรคความหวังใหม 2 คน และพรรคชาติพัฒนา 1 คน ปรากฏวาการวินิจฉัยของ กกต. ครั้งนี้ไดรับการ
วิจารณวาไมโปรงใส โดยระบุวา จากการรวบรวมขอมูลขอกลาวหาตางๆ รวมทั้งการสอบสวนขอมูลเบื้องลึกเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการ
ชุดสอบสวนของ กกต. ที่ผานมา ระบุวามี ส.ส.ที่นาจะถูกใบแดง 34 คน ใบเหลือง 51 คน และใบขาว 214 คน ที่ไมพบหลักฐานการกระทํา
ความผิด แตเมื่อเสนอให กกต.ชุดพล.อ.ศิรินทร ธูปกลํ่า ซึ่งเปน กกต.ชุดใหม พิจารณาเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยและลงมติ ผลการวินิจฉัยคือ
จากใบแดง 34 คน เหลือเปนใบแดง 2 คน ใบเหลือง 7 คน และใบขาว 25 คน สวนใบเหลือง 51 คนเหลือ 2 คน อีก 49 คนพนขอกลาวหา
และใบขาว 214 คน พนขอกลาวหา 211 คน อีก 3 คนเปนใบเหลือง
เครือขายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง หรือ พี-เน็ต ไดเคลื่อนไหวโดยแถลงประเด็นเคลือบแคลงเกี่ยวกับการทํางานของ กกต.ถึง 10
ประเด็นดวยกัน เชน กกต.มีความสัมพันธเกี่ยวของกับนักการเมืองและพรรคการเมือง รูปแบบการทํางานไมโปรงใส ไมสื่อสารกับประชาชน
การใชเสียงขางมากใหมติออกมาเปนเอกฉันท ฯลฯ ซึ่งในประเด็นนี้ นายแกวสรร อติโพธิ ส.ว.กทม.แสดงความไมเห็นดวยกับการที่กกต.ใช
มติเอกฉันทในการออกใบแดงใบเหลืองเชนกัน และเสนอวาประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงควรใชระบบของศาลมาพิจารณา และการรวมศูนย
ให กกต. 5 คน พิจารณาในเวลาที่จํากัด ทําใหเกิดปญหาไมยุติธรรมได สําหรับขอเคลือบแคลงตางๆ บางขอ ไดรับการเปดเผยจากกกต.บาง
คนวาเปนจริง อาทิ นายจรัล บูรณพันธุศรี กกต.ฝายสืบสวนสอบสวน บอกวามีการวางหลักเกณฑกันใหมเพื่อใหสามารถลงมติกันไดโดยฟง
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เสียงขางมากในที่ประชุม สวนเสียงขางนอยตองทําตามเพื่อไดมติที่เอกฉันท ดานนายวีระชัย แนวบุญเนียร กกต.ฝายกิจการการมีสวนรวม
ยอมรับวาไมมีการบันทึกการประชุมพิจารณาออกใบแดงใบเหลือง ซึ่งนายยุวรัตน กมลเวชช อดีต กกต.ชี้นําวาผูที่ไดรับใบแดงมีสิทธิฟองได
ไมแตเทานี้ พี-เน็ต ยังแถลงเรียกรองใหกกต.เปดเผยเหตุผลกรณีไมเรียกส.ส. 8 คน ที่เขาขายใบแดงเขาใหการ และเปดเผยมติที่
ประชุมกกต.วาในกรณี 25 ใบแดงที่หายไป กกต.ทานใดเปนผูลงความเห็นตามคณะอนุกรรมการและทานใดมีความเห็นแตกตาง รวมทั้งทาง
พี-เน็ตจะสงตัวแทนไปยื่นหนังสือตอรัฐสภาขอถอดถอนกกต.ทั้ง 5 คนออกจากตําแหนง เพื่อใหสังคมลดความสงสัย สวน พล.ต.ท.วาสนา
เพิ่มลาภ กกต.ฝายกิจการพรรคการเมือง บอกวาทางกกต.ไมสามารถเปดเผยสํานวนการวินิจฉัยได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญโดยเลขาธิการ นาย
นพดล เฮงเจริญ ชี้แจงวาคํารองขอเปดเผยสํานวนใบเหลือง-ใบแดงนั้นตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ขณะที่สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกามีมติวา กกต.อยูภายใต พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร กกต.ตองเปดสํานวนใหกับผูที่ถูกวินิจฉัยใหใบเหลือง-ใบแดง ในกรณีที่มี
การรองขอ วันที่ 22 ม.ค.2545 ครม.ไดอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ….
โดยพิจารณาเปลี่ยนจากวันที่ 2 มีนาคมตามที่ กกต.เสนอ เปนวันที่ 3 มีนาคม เนื่องจากเปนวันหยุดราชการ ประชาชนเดินทางมาลงคะแนน
ไดสะดวก และยังไดอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดสมุทรปราการแทนตําแหนงที่วางลง ใน
วันที่ 24 ก.พ.2545 ตามที่สํานักงานกกต.เสนอ

- การเตรียมการเลือกตั้งใหม จะใหใบแดงกอนวันเลือกตั้ง
สําหรับการเตรียมการจัดเลือกตั้งส.ส.ใหมและเลือกตั้งซอม ส.ว.นั้น นอกเหนือจากการเชิญหนวยงานที่สนับสนุนการเลือกตั้งเขา
รวมประชุมที่สํานักงาน กกต. เพื่อมอบหมายงานในแตละสวนแลว พล.อ.ศิรินทร ธูปกลํ่า ประธานกกต. ยังไดบอกวา การจัดเลือกตั้งครั้งนี้
กกต.จะนํามาตรา 85/1 ของกฎหมายเลือกตั้ง คือใหใบแดงกอนวันเลือกตั้ง เพื่อมิใหเกิดการเลือกตั้งซํ้าซากมาบังคับใชและใหผูสมัครและ
ทุกฝายสนใจปฏิบัติตามมาตรา 44(5) คือหามหลอกลวงบังคับขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคามใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนน
นิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองอยางเขมงวด หามทํา Exit Poll เพื่อปองกันการชี้นํา และหามประกาศผลโพลสูสาธารณะตั้งแตมีพระราช
กฤษฎีการเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดการลงคะแนน เพื่อใหผลการเลือกตั้งสะทอนคะแนนนิยมของประชาชนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม ความไม
โปรงใสในการตัดสินของกกต. ปรากฏขาวตามมาอีก หลังจากมีการเทียบเคียงเอกสารของกกต. ระหวางเอกสารแถลงขาวของ กกต.ที่ระบุ
ผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการรองคัดคานส.ส.วามีทั้งสิ้น 308 เขต สวนเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเปนเอกสารที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํา
รองคัดคานของกกต.ที่เสนอความเห็นให กกต.วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งปรากฏวามีจํานวน 301 เขต ทําใหเกิดคําถามวาสํานวนอีก 7 เขตหายไปไหน
(มติชน 03,04,08,10,11,12,14-23,300145, บานเมือง 03,10,11,17-19,21,22,24,270145, กรุงเทพธุรกิจ 04,11,14,20-23,280145,ผูจัด
การ 12-13,150145, สยามรัฐ 04,06,15,16,19,210145)

1.2 ความเคลื่อนไหวพรรคการเมือง
- พรรคความหวังใหมมีมติรวมกับพรรคไทยรักไทยและนานาทรรศนะ
วันที่ 2 ม.ค.2545 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯและรมต.กลาโหม หัวหนาพรรคความหวังใหม กลาวเกี่ยวกับความคืบหนา
ในการรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทยวา
ขณะนี้อยูระหวางการใหขอมูลและศึกษาขอดีขอเสียของการรวมพรรครวมกับ
สมาชิกพรรคความหวังใหม และเพื่อใหเกิดประโยชนกับทุกฝายกําหนดไววา การรวมตองได ส.ส.พรรคครบทั้ง 36 คน และเสนอทางออกใน
เรื่องนี้ไว 3 แนวทางคือ อยูเหมือนเดิม ไปรวมกับพรรคไทยรักไทย และสุดทายคือยุบพรรคความหวังใหม สวนปญหาการรวมในตอนนี้คือ
ปญหาเรื่องการตัดโอกาส ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ปญหาเรื่องสินทรัพย สาขาพรรค ขณะเดียวกันกลุมตางๆ ในพรรค เชน กลุมนายสุชาติ
ตันเจริญ และกลุมนายวันมูหะมัดนอร มะทา ก็แสดงออกถึงการสนับสนุนการรวมพรรค สําหรับเงื่อนไขการรวมพรรคความหวังใหมเขากับ
พรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯ คือการตั้งเงื่อนเวลาไวไมเกินวันที่ 27 ม.ค.2545 ซึ่งเปนวันประชุมใหญพรรคไทยรักไทย โดย
บอกวาหากพรรคความหวังใหมไมปรับรวมกับพรรคไทยรักไทย การปรับตําแหนงในครม.จะมีผลกระทบตอพรรคความหวังใหมดวย เนื่อง
จากในชวงการจัดตั้งรัฐบาลพรรคความหวังใหมเปรียบเสมือนสาขาของพรรคไทยรักไทย ทําใหไดที่นั่งในครม.มากกวาพรรคชาติชาติไทยทั้ง
ที่มีจํานวนส.ส.นอยกวา

- มติรวมพรรคทวมทน
ทามกลางกระแสขาวการรวมหรือไมรวมกับพรรคไทยรักไทยและความขัดแยงภายในพรรคความหวังใหมเอง ถึงขั้นตั้งกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งการจะฟองรองหมิ่นประมาทกันเอง ทายที่สุดวันที่ 24 ม.ค.2545 สมาชิกพรรคความหวังใหมที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ไดลงมติดวยการลงคะแนนลับ ผลปรากฏวามติรวมกับพรรคไทยรักไทยไดคะแนนเสียง 149 ตอ 84 ไมออกเสียง 1 จากยอดการลงมติ 234
เสียง โดย นายชิงชัย มงคลธรรม ไดยื่นหนังสือแสดงการคัดคานมติการรวมพรรคตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาเปนการขัดตอขอบังคับ
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ของพรรค ขัดตอรัฐธรรมนูญ (สยามรัฐ 03,08,09,18,19,24,260145, บานเมือง 03,23,24,25,260145, มติชน 04,08,23,250145, กรุงเทพ
ธุรกิจ 09,18, 22,240145)

- เสียงวิพากษวิจารณเรื่องการรวมพรรคการเมือง
ความเคลื่อนไหวในการรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทย ไดรับการวิพากษวิจารณจากบุคคลในวงการเมือง โดยมี
ความคิดเห็นแตกตางกันไป อาทิ 1) เตือนประชาชนใหจับตาดูความเคลื่อนไหวในการแกไขรัฐธรรมนูญ เพราะนายกฯตองการใหมีเสียงเกิน
350 เสียง หรือเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขรัฐธรรมนูญได และรัฐบาลจะเปนเผด็จการมากขึ้น 2) ระบุวาเปนความ
พยายามของนายกฯโดยมีเปาหมายสูการผูกขาดทางการเมืองโดยระบบรัฐสภา และอีกสวนหนึ่งเกิดจากความกังวลเรื่องการพิจารณาใบ
เหลืองใบแดงของกกต.ที่คาดวาจะมีส.ส.พรรคไทยรักไทยอยูในขายจํานวนมาก เพราะอาจทําใหพรรครวมรัฐบาลมีอํานาจการตอรองมากขึ้น
การรวมพรรคจะทําใหมีสองพรรคการเมืองใหญที่มีนโยบายชัดเจนกวาการมีพรรคการเมืองเล็กๆหลายพรรค 3) เปนสัญญาณของการสิ้น
ชาติ เปนตน สําหรับนักวิชาการดานการเมือง มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทยตางๆกัน
เชน 1) เพื่อสรางอํานาจการตอรองกับพรรครวมรัฐบาลในการผลักดันนโยบายตางๆของรัฐบาลที่เสนอไว ใหดําเนินไปไดอยางเต็มที่โดยไมมี
อุปสรรคขัดขวางจากพรรคการเมืองรวมรัฐบาล เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มจํานวนส.ส.ในสภาของพรรคไทยรักไทยแลว ยังเปนการดึงส.
ส.พรรคความหวังใหมเขามาคานอํานาจกับส.ส.กลุมวังนํ้าเย็นของนายเสนาะ เทียนทอง เพื่อลดอํานาจตอรองของกลุมนี้ 2) ตองการให
พ.ต.ท.ทักษิณฯ และพรรคไทยรักไทย เปนรัฐบาลไดถึง 8 ป ดังที่เคยประกาศไว สวนการรวมพรรคแลวจะเปนเผด็จการรัฐสภาหรือไมนั้นไม
นาเปนไปได เพราะยังมีพรรคฝายคานขนาดใหญระดับประชาธิปตยทําหนาที่อยู ซึ่งหากตราบใดยังอยูคนละขั้วกันระบบการเมืองก็จะมีการ
ตรวจสอบและคานอํานาจกันอยู (สยามรัฐ 03, 04,26-300145, บานเมือง 03,26,270145, มติชน 27,290145, ผูจัดการ 08,290145)

1.3 ความเคลื่อนไหวทางรัฐสภา
- พรรคประชาธิปตยเคลื่อนไหวเตรียมเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
กระแสขาวเกี่ยวกับการยื่นญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลจากภายในพรรคประชาธิปตย โดยนายชวน หลีกภัย ผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร อดีตนายกฯและหน.พรรคประชาธิปตย กลาวไวในชวงปลายป 2544 วา ฝายคานคงไมยื่นญัตติอภิปรายไมไววาง
ใจรัฐบาลทันทีที่เปดประชุมรัฐสภาสมัยหนา สวนนายสุทัศน เงินหมื่น รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย บอกวา เดือน ก.พ.2545 เมื่อสภาผู
แทนราษฎรเปดสมัยประชุม พรรคประชาธิปตยจะเปดอภิปรายไมไววางใจแนนอน ขณะที่นายสาทิตย วงศหนองเตย โฆษกพรรคประชาธิ
ปตย บอกวาชวงเวลาที่จะเปดอภิปรายนั้น คงตองรอฟงการประเมินผล 1 ป ที่รัฐบาลเคยบอกไว และตองรอดูวาการรวมพรรคความหวังใหม
เขากับพรรคไทยรักไทยและการดึงพรรคชาติพัฒนาเขารวมรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงครม.อยางไร ซึ่งกรณีนี้นายชวน หลีกภัย บอกวา
ตองรอดูวา รมต.คนนั้นยังอยูหรือไม เพราะมีความเปนไปไดที่อาจจะมีการปรับคนที่คาดวาจะถูกอภิปรายไมไววางใจออก แตหากปรับแค
ยายกระทรวงก็ยังอภิปรายได และยอมรับวาการที่พรรคชาติพัฒนาจะไปเปนพรรครวมรัฐบาล ทําใหเสียงของฝายคานลดลงมาและทําให
คะแนนที่จะลงมติใหชนะในแตละเรื่องนั้นแทบจะไมมี สวนนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประธานวิปฝายคาน บอกวาขณะนี้ยังไมมีการกําหนด
วัน ประเด็นและตัวบุคคล แตยืนยันวาเรื่องที่จะนํามาเปดอภิปรายไมไววางใจ เปนเรื่องที่รัฐบาลทํางานอยางไรประสิทธิภาพเกี่ยวของกับผล
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชน จะไมมีการนําเรื่องสวนตัวมากลาวหาโจมตีกันอยางแนนอน และวาไมไดขึ้นอยูกับการแถลงผล
งานของรัฐบาลหรือการปรับคณะรัฐมนตรี แตถารมต.ที่จะถูกอภิปรายยังอยูในครม.ก็สามารถอภิปรายได ลาสุดนายสาทิตย วงศหนองเตย
โฆษกพรรคประชาธิปตยกลาววาฝายคานยังไมยื่นญัตติอภิปรายในเดือนก.พ.นี้ แมจะมีขอมูลเพียงพอที่จะอภิปรายได และเดือนก.พ.เปน
เดือนที่ครบรอบการทํางาน 1 ปของรัฐบาลที่นายกฯประกาศวาจะมีการประเมินผลงานของรมต.เพื่อปรับรมต.ที่ไมมีผลงานออกไป ซึ่งจะ
เกี่ยวเนื่องกับรมต.ที่ฝายคานมีขอมูลจะอภิปรายวาจะถูกปรับออกไปหรือไม และเนนวาประเด็นที่จะเปดอภิปรายตองถึงขั้นไมสามารถไววาง
ใจรมต.ผูนั้นใหเปนผูบริหารราชการแผนดินตอไปได

- การเตรียมประเด็นเพื่ออภิปรายไมไววางใจ
สําหรับประเด็นการอภิปรายนั้น นายจุรินทร บอกวา ฝายคานไดทําการประเมินผลงานรัฐบาลในชวง 6 เดือนที่ผานมาวาสอบตก
5 ดานคือ การแกปญหาเศรษฐกิจ การปฏิรูปการเมือง การศึกษา งานในสภาฯ การจัดการปญหาทุจริตคอรรัปชัน สวนมติเพื่อลงคะแนนไม
ไววางใจรัฐบาลนั้น มีการเตรียม 3 ขอคือ 1) เรื่องการทุจริตหรือมีพฤติกรรมไมชอบมาพากล 2) ความไรประสิทธิภาพ และ 3) ความลมเหลว
ของนโยบาย ดานนายอรรคพล สรสุชาติ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย เปดเผยวาขณะนี้กําหนดแลววากระทรวงที่ถูกอภิปรายอยางแน
นอนมี 4 กระทรวงคือ ก.คลัง พาณิชย ศึกษาฯ และสาธารณสุข ก.คลังและพาณิชยมีขอมูลชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานที่ไมเปนไปตามเปา
หมายที่กําหนด และไมเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการใชอํานาจหนาที่ไมถูกตองและเรื่องการทุจริต สวนก.ศึกษาฯและสาธารณ
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สุข มีปญหาเรื่องความขัดแยงภายในเรื่องนโยบายของรัฐบาล การแตงตั้งโยกยายขาราชการที่ไมเปนธรรมและความพยายามของคนนอก
แทรกแซงการแตงตั้งโยกยายในก.สาธารณสุข นอกจากนี้นายศิริโชค โสภา เลขานุการคณะทํางานดานคมนาคมไดเพิ่มเติมวาก.คมนาคมก็มี
ขอมูลมากพอที่จะเปดอภิปรายได ซึ่งไดรับการยืนยันจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหน.พรรค วา ฝายคานกําลังเก็บขอมูลในเรื่องการแก
ไขแปรสัญญารวมงานกิจการโทรคมนาคม วาจะทําใหรัฐสูญรายไดเกือบ 300,000 ลานบาท
อยางไรก็ตาม พรรคประชาธิปตยบอกวา
หลังการประชุม ส.ส.พรรคในวันที่ 9 ม.ค.2545 จะมีการประชุมคณะทํางานเพื่อหาขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวาจะมีกระทรวงใดบางที่จะถูก
อภิปราย สวนการประกาศอยางเปนทางการวาจะยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจเมื่อใดนั้นคงตองปรึกษากันภายในพรรคกอน เพราะเกรงวา
หากสรุปและประกาศออกไปลวงหนาอาจมีการชิงปรับ ครม.เพื่อหนีการอภิปรายได (มติชน 02,080145, สยามรัฐ 03,04,080145, บาน
เมือง 08,110145, กรุงเทพธุรกิจ 311244, 04, 090145)

- ความเคลื่อนไหวฟากรัฐบาลมีทั้งแผนรุกและแผนรับ
มีรายงานขาวทางสื่อมวลชนวา ทางฝายรัฐบาลมีทั้งแผนรุกและแผนตั้งรับการอภิปรายไมไววางใจหลายแผนดวยกัน แผนตั้งรับ
เชน 1) ปรับครม.ในสวนที่บกพรองหรือมีผลงานไมพอ เพื่อทําลายนํ้าหนักการอภิปรายของฝายคาน 2) สลายพลังฝายคานดวยการดึง
พรรคชาติพัฒนาเขารวมรัฐบาลและโดดเดี่ยวพรรคประชาธิปตย 3) การประชุมใหญพรรคไทยรักไทยวันที่ 27 ม.ค.2545 จะมีการเปลี่ยน
คณะกรรมการบริหารพรรคครั้งใหญ เปาหมายเพื่อสรางความเปนเอกภาพภายในพรรคใหเกิดขึ้น สวนแผนรุกของรัฐบาล ไดแกการตั้งคณะ
กรรมการชุดใหมขึ้นมาตรวจสอบผลงานของปรส.ซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ที่ผลงานยังเปนหนามคาใจประชา
ชนคนไทยทั้งประเทศ
นั่นคือการนําทรัพยสินของนักธุรกิจไทยไปเลหลังขายใหกับตางชาติในราคาถูกแลวใหตางชาตินํามาขายคืนใหนัก
ธุรกิจไทยในราคาที่สูงกวา ทําใหบริษัทตางชาติไดกําไรมหาศาล นอกจากนี้ ทีมงานของรัฐบาลยังศึกษารายละเอียดความประพฤติของฝาย
คานโดยเฉพาะ “ดาวสภา” อยางวิเคราะหเจาะลึกจากฐานขอมูลของทั้งราชการและที่ใชกลไกของราชการตรวจสอบได นอกจากนี้ ยังใชวิธี
ตอบโตผานสื่อบาง เชน ในวันที่ 7 ม.ค.2545 นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกฯ แถลงขาวตอบโตฝายคานกรณีการยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลวามีการกลาวหากันหลายเรื่องที่ไมสอดคลองกับสิ่งที่จะอภิปราย ทําใหประชาชนสับสน และสรุปวารัฐ
บาลนี้มาแกปญหาเกาที่เรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากแนวนโยบายของหลายรัฐบาลในอดีต ไมวาจะเปนปญหาทางดวน การกอสรางสนามบิน
หนองงูเหา ความขัดแยงการสรางโรงไฟฟาหินกรูดและบอนอก รวมถึงทอสงแกสไทย-มาเลเซีย
นอกจากนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังไดตั้งคณะทํางานประสานงานและติดตามการทํางานของรัฐมนตรีเพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการ
ตอบโตฝายคานในการอภิปรายไมไววางใจตั้งแตเดือนธ.ค. 2544 มีนายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เปนหัวหนาทีม ทําหนาที่
ประสานงานกับคณะทํางานดานตางๆ และจะเปนผูตัดสินใจวาจะใชขอมูลอะไรใหรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายชี้แจง รวมทั้งยังไดแบงทีมรับมือ
การอภิปรายไมไววางใจ ประกอบดวยทีมประทวงและเบรกฝายคาน ทีมตอบโตหากมีการพูดนอกประเด็น ทีมเตรียมขอมูลของกระทรวงเปา
หมาย อาทิ ก.คลัง พาณิชย สาธารณสุข ศึกษาฯ คมนาคมและการสื่อสาร เกษตร อุตสาหกรรม และทีมเตรียมขอมูลในสวนของนายกฯ โดย
แบงการทํางานเปนสองฝายคือฝายอบรมการอภิปรายในสภาและฝายเตรียมขอมูลรายกระทรวงเพื่ออภิปรายสนับสนุนรัฐบาล
มีนักวิเคราะหสรุปวาจากแผนตั้งรับและรุกของรัฐบาลรวมทั้งการที่รัฐบาลมีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภาญัตติการอภิปรายครั้งนี้
แทบจะไมมีความหมายอะไรเลย อีกทั้งขอมูลอาจถูกตอบโตและแฉโพยกลางสภา ซึ่งฝายคานอาจเปนฝายบาดเจ็บเสียเองก็ได นอกจากวา
จะมีหลักฐานเด็ดมาตอบโตแตก็คงจะบาดเจ็บทั้งสองฝาย
อนึ่ง ขาวเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น ปรากฏตลอดมาตั้งแตปลายป 2544 โดยจุดชนวนจากพรรคชาติไทยที่เตรียมจะ
เปลี่ยนตัว รมต.เกษตรฯ คือนายนที ขลิบทอง แตปรากฏวาชนวนดาน การเคลื่อนไหวที่จะดึงพรรคชาติพัฒนาเขารวมรัฐบาลกอใหเกิดความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับโควตาตําแหนง รมต.จนตองมีการออกมาปฏิเสธกัน ทายสุดวันที่ 22 ม.ค.2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณ “มติชน” ถึง
การปรับครม.วา หลังจากรัฐบาลทํางานมาครบ 1 ปและคิดวาเปนชวงกอนการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลโดยจะมีการปรับ 1 ครั้งและ
ชวงเดือนตุลาคมที่มีการปรับกระทรวงใหมก็จะมีการปรับอีกครั้ง เปนการปรับเล็กไมกี่ตําแหนงและเปนคนละสวนกับการเปดอภิปรายไมไว
วางใจ (มติชน 06,230145,สยามรัฐ, บานเมือง 07,080145, กรุงเทพธุรกิจ 090145)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อขาวสารของรัฐ
- รัฐบาลโดนขอหาแทรกแซงสื่อทั้งศูนย “ไอเอ็มซี” ของ “บิ๊กจิ๋ว” และ “ศขป.” ของปลัดสํานักนายกฯ
ขอหารัฐแทรกแซงสื่อ ซึ่งเปนขาวใหญในเดือน ม.ค.2545 สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวสองอยางคือ การที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจ
ยุทธ รองนายกฯและรมต.กลาโหม มอบนโยบายใหสถานีโทรทัศนและวิทยุในเครือขายทหาร ตั้งศูนยประสานขอมูลกลางหรือไอเอ็มซี เสนอ
ขาวรัฐบาลในสองนาทีแรกของตนชั่วโมงการเสนอขาว และกาวตอไปคือการแถลงขาวผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ทุกคนสามารถดูไดไมวา
จะอยูที่ใด ปรากฏวานโยบายดังกลาวไดรับการคัดคานจากหลายฝายวาเปนการแทรกแซงสื่อ ปดกั้นการรับรูขาวสารของประชาชน ซึ่ง พล.
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อ.ชวลิต ชี้แจงวา เปนการชวยเหลือสื่อมวลชน โดยมีการทําเว็บไซต และจะสงขอมูลใหศูนยขอมูลกลางของทีมโฆษกเปนหลัก เพื่อรวบรวม
ประเด็นสําคัญสงใหนักขาวไดรูประเด็นตางๆเพิ่มเติมในขาวสําคัญโดยไมตองเสียเวลา นายอลงกรณ พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี กรรมการบริหาร
พรรคประชาธิปตย กลาวกับผูสื่อขาววา เขาขายขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 39, 40 และ 41 สามารถยื่นเปนญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจได
ขณะเดียวกัน สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย โครงการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ และ
เครือขายนักวิชาการเพื่อการปฏิรูปสื่อไดออกแถลงการณรวมเรียกรองใหยกเลิกนโยบายหรือคําสั่งดังกลาวและขอใหรัฐบาลเรงรัดกระบวน
การปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนใหเปนสื่อของสาธารณชนโดยเร็วตอไป (มติชน 16-180145, สยามรัฐ 170145, กรุงเทพธุรกิจ 170145)
ความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งที่มาของการกลาวหารัฐแทรกแซงสื่อ คือ การที่นายกฯมอบหมายให พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ
ปลัดสํานักนายกฯ จัดตั้ง ศขป.หรือศูนยอํานวยการทําความเขาใจกับประชาชน เนื่องจากที่ผานมาการทํางานของหนวยงานดานการประชา
สัมพันธของรัฐ ยังไมสามารถทําความเขาใจกับประชาชนไดดีเกี่ยวกับผลงานการดําเนินนโยบายและการทํางานของรัฐบาล
พ.ต.ต.ยงยุทธ บอกวา ศขป. มีภารกิจ 3 ประการคือ
1) ประชาสัมพันธขาวสารทําความเขาใจกับประชาชนในภาวะที่ไมปกติ
2) ทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายและการทํางานของรัฐบาลในภาวะปกติ
3) ทําความเขาใจและรณรงคโครงการหรือนโยบายสําคัญของรัฐบาลอยางตอเนื่อง โดยเสนอขาวขอเท็จจริงอยางเปนกลาง และ
ประสานความรวมมือกันระหวางสื่อของรัฐทั้งหมด เพื่อใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ คาดวาจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 23 ม.ค.2545 และระบุวา โครงการ ศขป. เปนคนละโครงการกับของพล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ

- โครงการจัดตั้งศูนยทําความเขาใจฯถูกคัดคานอยางกวางขวาง
โครงการจัดตั้ง ศขป.ดังกลาว ไดรับการคัดคานจากหลายฝาย ดวยเหตุผลที่คลายคลึงกันอาทิ เปนการรวบอํานาจ ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชน เปนการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชนขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 40 และ41 เปนการกระทําที่จะนํากลับไปสูยุค
เผด็จการ เพราะเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับรูขาวสารของประชาชน นอกเหนือจากจํากัดสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาว
สาร เปนเพราะรัฐบาลถูกสื่อวิพากษวิจารณหนักหนวงจึงตองการตอบโต ไมถูกตองที่รัฐบาลจะใชสื่อในกํากับของตนนําเสนอขาวสารการ
ทํางานของตน เปนตน วันที่ 19 ม.ค.2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ไดชี้แจงผานรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมประชาสัมพันธ 92.5 เมกะเฮิรตซ วาประชาชนเขาใจผิดเกี่ยวกับการตั้ง ศขป. เพราะเพียงแตตองการเติมสิ่งที่ขาดหายไปจากการราย
งานของสื่อมวลชน ตองการใหประชาชนทราบสิ่งที่นาจะเปนประโยชนกับอนาคต ไมใช ใหมาเชียรกัน ระบุสาเหตุที่ตองมี ศขป.เพราะสื่อ
ของรัฐถูกเซง ถูกขายไปหลายแบบ เชน การเชาเวลา มีเพียงรอยละ 10 ที่เปนขาวสารที่ประชาชนจะไดรับ สวนสื่อเอกชนก็เสนอแตขาวขัด
แยง ตื่นเตนเราใจ และเพิ่มเติมวาสิ่งที่กําลังดําเนินการเพียงอยากจะบอกกับประชาชนวา ยังมีกิจกรรมที่เปนประโยชนกับประชาชนและให
ประชาชนรับรูตอการเปลี่ยนแปลงที่จะตองปรับตัวลวงหนา สําหรับสํานักขาวไทยนั้น ตองการพัฒนาใหเปนสํานักขาวที่เขมแข็งเนื่องจากวัน
ขางหนาตองเปนองคกรมหาชนและตองเขาตลาดหลักทรัพย และสรุปวาเวลานี้ควรใชความเขมแข็งของการเมืองใหเกิดประโยชนในการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ดานพ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ยืนยันวา ศขป. เปนเพียงศูนยประชาสัมพันธ แตขาวออกมาสับสนกลายเปนวา
รัฐบาลเขาไปแทรกแซงสื่อ และบอกวาจะเดินหนาโครงการนี้ตอไปโดยเปดกวางรับฟงความคิดเห็น
อยางไรก็ตาม วันที่ 22 ม.ค.2545 มีการรวมตัวกันของสมาคมวิชาชีพสื่อและนักวิชาการดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อาทิ
คณะบดีคณะนิเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยตางๆ โดยมีความเห็นรวมกันวา จะคัดคานพฤติกรรมที่เขาแทรกแซงและควบคุมสื่อของรัฐ
บาลชุดนี้อยางตอเนื่อง และเห็นวารัฐบาลควรมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อโดยเฉพาะสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน รวมทั้งใหรัฐบาลมี
หนาที่สงเสริมคุมครองเสรีภาพการเสนอขาวสารของสื่อ เพื่อใหประชาชนรับขอมูลที่หลากหลาย

- จากศูนยขาวความเขาใจฯ สูศูนยบริการขาวสารเพื่อสาธารณะ
จากความคิดเห็นคัดคานที่เกิดขึ้น พ.ต.ต.ยงยุทธ เปดเผยวาคณะกรรมการบริหารงานดานการประชาสัมพันธ ไดกําหนดโครง
สรางใหมของ ศขป. โดยใหมีคณะกรรมการบริการขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะขึ้นมาดูแล ศขป. อีกทอดหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อจากศูนย
อํานวยการทําความเขาใจกับประชาชน เปนศูนยบริการขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะ (ศขป.) ซึ่งศูนยนี้จะชี้ใหเห็นถึงหนาที่ที่แทจริงมาก
ยิ่งขึ้นวาเปนการบริการขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยมีบทบาทหนาที่ คือ 1) ใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะในภาพ
รวมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 2) ใหบริการขาวสารในสวนที่รัฐจะดําเนินการเพื่อใหประชาชนรับทราบ ใหความรวมมือและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง
3) ใหความสะดวกใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน รวมทั้งเปนแหลงหรือทางเลือกของขอมูลเสริมแกประชาชน และการประชุม ครม.
ในวันที่ 22 ม.ค.2545 นายกไดสั่งการอธิบดีกรมประชาสัมพันธและ รมต.ที่ดูแลงานดานนี้วา ตองการเห็นสถานีโทรทัศนเปนสื่อที่นําความรู
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ไปสูประชาชน ใหทําขาวที่เปนขาว ไมตองไปตกแตงขาวใหเปนเรื่องนาสนใจหรือตื่นเตน อะไรเปนความรูที่จะเผยแพรแกประชาชนก็นําเสนอ
ไป สําหรับการเปดสํานักงาน ศขป. ไดเลื่อนออกไปอีก 1-2 เดือน เพื่อรับฟงความเห็นใหไดขอยุติ แตถึงกระนั้น ศขป.ไดใหบริการขอมูลแก
ประชาชนในสวนของเว็บไซตแลวที่ www.puc.or.th (มติชน 18,19,21,22,230145, สยามรัฐ 190145, กรุงเทพธุรกิจ 19,20,22,230145,
บานเมือง 20,22,230145, สยามรัฐ 09,280145, ผูจัดการ 290145)

1.5 ความเคลื่อนไหวปฏิรูปโครงสรางระบบราชการ
- การปฏิรูประบบราชการคืบหนา ปรากฏทั้งทรรศนะสนับสนุนและเสนอใหทบทวน
วันที่ 9 ม.ค.2545 มีการประชุมรวมระหวางพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ กับรองนายกทั้ง 5 คน รวมทั้งตัวแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม อาทิ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)
โดยนายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) แถลงผลการประชุมวา ที่ประชุมไดขอยุติวาหลัก
การปรับโครงสรางจะไมเพิ่มกําลังคน แตจะลดและเกลี่ยคนออกไปตามหนวยงานที่ตั้งขึ้น โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชา
ชนและบริหารราชการแผนดิน ขอสรุปเบื้องตนคือใหมีกระทรวงทั้งสิ้น 20 กระทรวง 61 ทบวง และ 60 กรม จากเดิมที่มี 14 กระทรวง 1
ทบวง และ 125 กรม โดยมีกระทรวงใหมเพิ่มขึ้นมาคือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก.พลังงาน ก.วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ก.
กีฬาและนันทนาการ ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละกระทรวงจะแบงออกเปนทบวง โดยแต
ละกระทรวงมี 3-4 ทบวง ภายใตทบวงมีกรม การปฏิรูประบบราชการดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ต.ค.2545 ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยน
โครงสรางกระทรวงทบวงกรมครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตร แตบางหนวยงานการถายโอนจะมีจนถึงป 2547
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค บอกวาการปฏิรูประบบราชการที่กําลังดําเนินอยูเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เปนองคาพยพทั้ง
หมดของภาคราชการ การกําหนดใหมี 20 กระทรวงนั้น เปนการนํางานอยางเดียวกันที่เดิมแยกอยูในกระทรวงตางๆ มารวม เปนหมวดหมู
ในกระทรวงเดียวกัน และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในงานสําคัญตางๆ ซึ่งชวยลดขั้นตอนการทํางาน สวนรัฐบาลก็ทํางานตามภารกิจหลัก
เทาที่จําเปน ขาราชการระดับสูงจะมีระดับความรับผิดชอบสูงขึ้น อํานาจหนาที่ชัดเจนมากขึ้น สวนขาราชการทั่วไป ในชั้นแรกจะไมมีการ
ปลดออก แตเมื่อมีการโอนงานบางอยางไปใหทองถิ่นหรือยุบงานที่ไมจําเปนหรือโอนงานไปใหเอกชนทํา อัตรากําลังตางๆ จะตองลดลงตาม
ลําดับ ขาราชการตองเผชิญผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะปญหาหลายประการในระบบราชการ เชน ปญหาประสิทธิภาพ ปญหาความ
รับผิด และปญหาความชัดเจนในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ สังคมและวิกฤติศรัทธาจากประชาชน

- ปฏิรูปแลวระบบราชการจะใหญโตเกินไปหรือไม ?
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ตั้งขอสังเกตวาการเพิ่มกระทรวงและทบวง อาจทําใหระบบบริหารราช
การใหญโตขึ้น และจะตองมีการแกไขกฎหมายจํานวนมาก ขณะนายมีชัย ฤชุพันธุ อดีตประธานวุฒิสภา เสนอใหออกกฎหมายใหขาราช
การมีความรับผิดชอบตองานที่ทํา เพราะที่เปนอยูเมื่อเกิดปญหาจะหาผูรับผิดชอบไมได โดยอางการพิจารณาตามขั้นตอน นายชุมพล
ศิลปอาชา สมาชิกวุฒิสภากทม. และอดีตรมต.ศึกษาฯบอกวาโครงสรางระบบราชการใหมจะเปนผลดีมากกวาเดิม แตสวนตัวเห็นวาสิ่งที่
สําคัญกวาการปฏิรูปโครงสรางสวนราชการคือการปฏิรูปพฤติกรรมของขาราชการและวิธีปฏิบัติของระบบราชการ นายสุริชัย หวันแกว อา
จารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ หนึ่งในคณะปรร. ตั้งขอสังเกตวา โครงสรางที่ออกมาไมสอดคลองกับหลักการใหญของการปฏิรูประบบ
ราชการที่ระบุภารกิจวา ในอนาคต หนวยงานรัฐจะตองแคบลงและจะตองใหประชาชน ประชาสังคม เอกชน เขามามีบทบาทในการบริหาร
ราชการแผนดินมากขึ้น และเสนอใหรัฐบาลทบทวนจุดมุงหมายของการปฏิรูปใหม สําหรับนายสุรพล นิติไกรพจน คณบดีคณะนิติศาสตร ม.
ธรรมศาสตร เห็นวาการเรงรัดการปฏิรูปใหทันวันที่ 1 ต.ค.2545 นี้ใหระวังกลียุค เพราะระบบราชการขณะนั้นจะเปนหนวยงานใหมที่เพิ่งตั้ง
ขึ้นมาเกือบทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติยังไมมีอํานาจอยูจริงในขณะที่หนวยงานที่มีอํานาจถูกยุบไปแลวจึงเปนชวงที่ประเทศไมมีใครมีอํานาจชัด
เจน และเสนอวารัฐบาลควรตั้งกลุมคณะทํางานใหชัดเจนและกําหนดกรอบการปฏิรูประบบราชการเปนสวนๆ

- ภารกิจเรงดวนในการปฏิรูประบบราชการ
วันที่ 26 ม.ค.2545 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดจัดงานแถลงขาวถึงความคืบหนาในการดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางระบบราชการใหม รวมทั้งเปดการประชุมความรวมมือเพื่อการปฏิรูประบบราชการกับนายเอียน พอรตเตอร ผูอํานวยการ
ธนาคารโลกประจําประเทศไทย. ซึ่งเปนความรวมมือในการปฏิรูประบบราชการไทยแบบใหเปลา โดยมีนายปองพล อดิเรกสาร เปนประธาน
ที่โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ กทม. การแถลงความคืบหนาและความรวมมือดานการปฏิรูประบบราชการนี้ นายปองพลบอกวาปจจุบัน
ระบบราชการจําเปนตองมีการปฏิรูปใหม โดยรัฐบาลใหความเรงดวนใน 7 เรื่องคือ 1) ทบทวนบทบาทและภารกิจของรัฐบาลใหมีความชัด
เจน ปรับจากการเปนผูควบคุมมาเปนผูสงเสริมสนับสนุน 2) ปฏิรูประบบบริหารงานของรัฐบาลเดิม 3) ปรับระบบบริหารและพัฒนาและการ
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บริการประชาชนระดับภูมิภาค 4) ปรับแนวทางการบริหารงบประมาณที่รัฐบาลตองกระจายการบริหารงบประมาณไปสูภูมิภาค 5) จัดการ
บริหารงานบุคคลและอัตราเงินเดือน 6) วางแนวทางการจัดการกับผูที่ทุจริตและคอรรัปชันในวงราชการ และ 7) วางแนวทางปฏิรูประบบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มติชน 10,11,12,13, 22,260145, กรุงเทพธุรกิจ 10,12, 21, 26,280145, สยามรัฐ 12,13,260145, บานเมือง 21,
240145, ผูจัดการ 26-270145)

2. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวในเอเชียใต
- ความขัดแยงอินเดียกับปากีสถาน
ความเคลื่อนไหวในดินแดนเอเชียใต ในเดือนม.ค.2545 โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางอินเดียกับปากีสถาน ที่เกรงกันวาจะเปน
จุดเดือดของโลกเมื่อใดก็ไดนั้น มีสาเหตุมาจากเหตุการณระเบิดพลีชีพอาคารรัฐสภาของอินเดียเมื่อกลางเดือน ธ.ค.2544 ซึ่งอินเดียระบุวา
เปนฝมือของกลุมแบงแยกดินแดนแควนแคชเมียรในปากีสถาน จากนั้นมีการยิงปะทะกันบริเวณพรมแดน และตางฝายตางเสริมกําลังทหาร
เขาไป การประจันหนาทางทหารนับแสนนายระหวางสองประเทศกินเวลานานหลายสัปดาห วันที่ 3 ม.ค.2545 นายกฯอินเดียประกาศจะใช
กําลังอาวุธที่มีอยูตอบโตแถลงการณของกลุมแบงแยกดินแดนแควนแคชเมียรที่ขูวาจะใชอาวุธรายแรงกวาครั้งกอนๆถลมความมั่นคงของ
อินเดีย ขาวบอกวานายกฯโทนี แบลร แหงอังกฤษเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อกดดันใหปากีสถานออกแถลงการณประณามการกอการราย
เพื่อยอมรับพันธะที่สลายวิกฤติขัดแยงกับอินเดีย ทั้งนี้ ผูนําสหรัฐ และอังกฤษ เห็นพองตองกันวาตองมีการเจรจาไกลเกลี่ยในประเด็นวิกฤติ
ปญหาอินเดีย-ปากีสถาน
วันที่ 12 ม.ค.2545 พล.อ.เพอรเวซ มูชารราฟ ประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการณทางโทรทัศนวาจะไมยินยอมใหแผนดิน
ของปากีสถานเปนที่พักพิงของกลุมกอการรายที่แอบอางกรณีปญหาแควนแคชเมียรอีก และสั่งหามมีขบวนการมุสลิมในปากีสถาน สมาชิก
ของขบวนการกอการรายถูกกวาดลางและปดสํานักงาน รวมทั้งหามดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสุเหราและโรงเรียนทั่วประเทศ การ
กระทําดังกลาวไดรับการชื่นชมยินดีจากสหรัฐ สหภาพยุโรปและสหประชาชาติ ขณะเดียวกันผูนําปากีสถานก็กลาวเตือนอินเดียดวยวาถา
ขามพรมแดนเขามาก็จะไดรับการตอบโตดวยกําลังอยางเต็มที่ สวนอินเดียยังคงหวาดระแวงของใจและบอกวาหากปากีสถานปฏิบัติจริง
อินเดียก็พรอมที่จะเริ่มเจรจา สวน รมต.ตางประเทศสหรัฐ เดินทางเยือนปากีสถานและเปดเผยวาปากีสถานพรอมเจรจากับอินเดีย ขณะที่
ความเห็นของนักการทูตทั้งหลายเห็นวาอินเดียไมตองการใหความขัดแยงกับปากีสถานกลายเปนประเด็นระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม วัน
ที่ 25 ม.ค.2545 อินเดียทําการทดลองขีปนาวุธพิสัยกลาง “อัคนี”มีพิสัยไกล 1,500 กิโลเมตร ซึ่งนักวิเคราะหชี้วาเปนการสงสัญญาณวา
อินเดียจะดําเนินนโยบายเพื่อผลประโยชนดานความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ และการทดลองอัคนี เปนการขมขวัญจีนมากกวาปา
กีสถานซึ่งอินเดียมีขีปนาวุธ “ปฐวี” พิสัยไกล 250 กิโลเมตรไวจัดการอยูแลว สวนผูนําปากีสถานบอกวาเปนการสรางความเสียหายตอเสถียร
ภาพในภูมิภาคในสถานการณโลกปจจุบัน (ผูจัดการ 040145, บานเมือง 05,15,18,220145, สยามรัฐ 08,22,260145, มติชน 140145,
กรุงเทพธุรกิจ 260145)

2.2 ความเคลื่อนไหวการเมืองในสหรัฐ
ในสหรัฐมีความเคลื่อนไหวตอตานการกอการรายหลังเหตุการณวันที่ 11 ก.ย. 2544 ภายใตชื่อวา “สงครามตอตานการกอการ
ราย” ที่สหรัฐใหประเทศตางๆ เลือกจุดยืนใหชัดเจนวาจะเปนฝายสหรัฐหรือไม ลาสุดไดมีการกําชับใหซีไอเอเรงทําลายโครงสรางพื้นฐาน
ตลอดจนอุปกรณดานความมั่นคงและระบบสื่อสารคมนาคมของ อุซามะห บิน ลาดิน กับเครือขายกอการรายอัลกออิดะห นอกจากนี้ สหรัฐ
ยังประกาศยุทธศาสตรนิวเคลียรใหมเพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้นในการรับมือกับสิ่งทาทายใหมๆ ของคริสตศตวรรษที่ 21 และปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรยุคสงครามเย็นที่ใชนิวเคลียรเปนเครื่องปองปราม โดยจะลดหัวรบนิวเคลียรในระยะเวลา 10 ปขางหนาและหันมาพัฒนาอาวุธที่
ใชในสงครามตามแบบซึ่งมีการนําวิถีที่มีความแมนยําสูงเปนอาวุธเทคโนโลยีชั้นสูง มีความทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบปองกันขีปนาวุธ แต
ขาวจากวอชิงตันโพสตบอกวาสหรัฐมีแผนที่จะไมทํ าลายอาวุธในแผนตัดลดคลังแสงนิวเคลียรแตจะเก็บไวในคลังอาวุธสํ ารองทั้งที่เคย
ประกาศใหคํามั่นกับรัสเซียวาจะลด (กรุงเทพธุรกิจ,ผูจัดการ 09, 10, 210145, บานเมือง 11, 18, 220145, Bangkok Post 09, 210145,
สยามรัฐ 080145)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการศึกษาในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
- โครงสรางใหม ก.ศึกษาฯ คืบหนาชัดเจนแลวคงเหลือการแกไขกฎหมาย
นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ เปดเผยวาการปรับปรุงแกไขโครงสราง ก.ศึกษาฯคอนขางชัดเจนแลว เปนความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. ภาคสังคมที่ใหจัดตั้ง ก.วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ซึ่งจะตองแยกงานออกจาก ก.ศึกษาฯ ซึ่ง
ตองแกไข พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร ทั้งนี้ โครงสราง ก.ศึกษาฯจะเหลือแตเนื้องานดานการศึกษา
เทานั้น เปาหมายของรัฐบาลตองการใหแกไขปรับปรุงโครงสรางกระทรวงตางๆ ครั้งใหญ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2545 ซึ่งการปรับปรุงแก
ไข พ.ร.บ.การศึกษาฯ คงทําไดเสร็จกอน สวน ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย บอกวา การที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราช
การไดเสนอใหปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมทั้งหมดโดยแบงเปน 20 กระทรวงนั้น จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตางๆ และสง
ผลตอโครงสรางของ ก.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเชนกัน รวมทั้งรัฐบาลตองแกไข พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดวย กรณีนี้
นายจําลอง รมช.ศึกษาฯ บอกวาจะมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อพิจารณาเรื่องโครงสรางกระทรวงใหมกอนเสนอ ครม. ซึ่ง
หากจําเปนตองขยายเวลาในบทเฉพาะกาลก็ตองขยาย และเสนอไปในคราวเดียวกันแตหากโครงสรางที่เปนกฎหมายเสร็จกอนก็ไมจําเปน
ตองขยาย ถาจําเปนตองขยายก็จะปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกากอน แตเทาที่ผานมาเรื่องใหญๆ ลงตัวหมดแลว สวนเรื่องเห็นดวยหรือ
คัดคานคอยไปวากันในสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตาม นายสุรพล นิติไกรพจน กรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมายเกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาของนายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ วาเพื่อใหทันตามบท
เฉพาะกาลใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติที่ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 ส.ค.2545 และแสดงความเห็นวา รัฐบาลตองกําหนดใหชัดเจนวา
จะปฏิรูปกระทรวงใดกอนหลัง เพราะแตละกระทรวงมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับที่ตองแกไขตัวอยางเฉพาะ ก.ศึกษาฯ ก็เกี่ยวพัน
กฎหมายมากกวา 20 ฉบับ (มติชน 010145, บานเมือง 03,16,19, 23, 240145, สยามรัฐ 10, 230145, กรุงเทพธุรกิจ 230145)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
- การประเมินคุณภาพการศึกษาไทยจากสถาบันจัดอันดับในตางประเทศ
มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจากสถาบันจัดอันดับของตางประเทศ ทั้งนี้ จากการเปดเผย
ของนายพิศาล สรอยสุเหรา ผอ.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) วาประเทศไทยไดเขารวมในโครงการวิจัยและ
ประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรกับนานาชาติ หรือ IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
โดยเปนการศึกษาในครั้งที่ 3 ซึ่งไดทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้นในป 2538 ปรากฏผลวาการศึกษาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา นักเรียน
ชั้น ม.1 ศึกษาจาก 39 ประเทศ ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 19 สวนนักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาจาก 41 ประเทศ ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 22 ซึ่ง
จัดอยูในอันดับกลาง ๆ ทั้งสองชั้น (มติชน 050145,บานเมือง, กรุงเทพธุรกิจ 070145)
สวนสถาบันจัดลําดับความสามารถระหวางประเทศหรือ IMD. (International Institute for Management Development) ไดจัด
ขีดลําดับความสามารถในการแขงขันของไทยอยูในลําดับที่ 38 และขีดความสามารถทางดานโครงสรางวิทยาศาสตรของไทยอยูในลําดับที่
49 จาก 49 ประเทศ ในป 2544 นั้น ทางทบวงมหาวิทยาลัยระบุวา IMD ใชจํานวนหนี้สินและความสามารถในการออมเงินเพื่อใชชําระหนี้
ของรัฐบาลเปนตัวชี้วัดมากกวาปจจัยการบริหารงานจริง ขณะเดียวกัน การจัดอันดับการศึกษาไทยที่อยูในระดับตํ่า ตัวชี้วัดหลักก็คือเนนการ
เปดเสรีการศึกษา และตั้งขอสังเกตวาการทําสัญญาเพื่อเปดเสรีทางการศึกษากับ 60 ประเทศนั้น ประเทศไทยไมควรรีบรอนดําเนินการ ให
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติมาเปนอันดับหนึ่งกอน ทั้งนี้ มีผูแสดงความเห็นผานสื่อ น.ส.พ.โดยตั้งคําถามวาเด็กไทยเรียนมากมาย
ที่สุดในโลกแตศักยภาพตกตํ่าเกือบที่สุดในโลกและไดเสนอยุทธศาสตรแกปญหาหลายประการดวยกัน คือ 1) ลดปริมาณเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรลงครึ่งหนึ่ง และชี้วามาตรฐานความรูที่กําหนดก็ไมไดชวยใหเด็กคิดเปนทั้งที่หลักสูตรเนนใหเด็กคิดเปน 2) ใหรัฐพัฒนาครูอยางจริง
จัง 3) หนวยงานที่ปฏิรูปการศึกษาควรมีหนวยงานเดียว เพื่อสรางความสอดคลองของงาน 4) กรรมการสถานศึกษาตองมีบทบาทอยางจริง
จัง 5) รัฐกําหนดใหผูอํานวยการทุกโรงเรียนสื่อความรูดานพัฒนาของสมองและการปฏิรูปการศึกษาแกครูและผูปกครอง 6) กฎหมายที่จะ
ออกมาตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน 7) การสอบเขามหาวิทยาลัยและทุกระดับชั้นตองมีผลงานดานกิจกรรมและความประพฤติที่
เด็กดวยกันประเมิน บวกขอสอบมาตรฐานกลางตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรา 26 8) ประชาชนตองปกปองและทวงสิทธิเด็กคืนเพื่อ
ใหเด็กมีโอกาสและเวลาพัฒนาใหเต็มศักยภาพ (สยามรัฐ 030145 ผูจัดการ 5-6,180145, มติชน 07,190145, กรุงเทพธุรกิจ 230145)
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- ก.ศึกษาฯกําหนดประเมินผลสัมฤทธิ์ความรูพื้นฐานชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3
ก.ศึกษาฯ ไดกําหนดใหวันที่ 6 ก.พ. 2545 เปนวันประเมินความรูพื้นฐานของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้น ป.3 ป.6และ ม.3 ทุก
คน ทดสอบความรูพื้นฐาน 3 วิชา คือ นักเรียนชั้น ป.3 สอบวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความรูในเชิงลึกวาอยูในเกณฑใด ทั้งนี้นายชอบ ลีซอ ผอ.สํานักงานทดสอบทางการศึกษาบอก
วา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปนี้ไมใชวิธีสุมสอบอยางทุกปที่ผานมาที่ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงเพราะ
โรงเรียนและครูผูสอนจะเลือกนักเรียนที่เรียนเกงมาสอบ จนเกิดการวิจารณวา เรียนจบ ป.6 แลวยังอานหนังสือไมออกเปนตน (ผูจัดการ
090145,กรุงเทพธุรกิจ 230145)

1.3 การเรียกรองสิทธิของนักเรียนรวมทั้งการแสดงความเห็นเรื่อง “ควายเซ็นเตอร”
น.ส.พ.ผูจัดการ ชี้แนวโนมการเรียกรองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาวาจะมีมากขึ้นในปการศึกษา 2545 โดยยกตัวอยางสอง
กรณีที่ผานมาในป 2544 คือ กรณีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ม.มหิดล รวมตัวกันฟองศาลปกครองคัดคานที่มหาวิทยาลัยออกกฎ
ใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งศาลปกครองวินิจฉัยตัดสินใหเพิกถอนกฎดังกลาว อีกกรณีหนึ่งคือขาวการออกมาประทวง
เรื่องกฎการไวผมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาซึ่งตองไวสั้นเกินกวาเหตุ และไดตกลงใหมีการออกแบบสอบถามนักเรียนทุกระดับชั้นวา
ตองการไวผมยาวระดับไหน หลังการสอบสวนเหตุการณปรากฏวามิไดเปนคําสั่งของผูอํานวยการคนใหมคือนางรังสิมา เจริญศิริ แตอยางใด
และบทสรุปที่เชื่อถือไดคือเกิดจากความไมพอใจของครูภายในโรงเรียนที่มีตอนางรังสิมา แตไมวาจะมีเบื้องหลังอยางไรก็ตาม ไดสรางความ
กังวลใจใหกับทาง ก.ศึกษาฯ เนื่องจากที่ผานมาในแทบจะทุกโรงเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการเรียกรองสิทธิของนักเรียนกันมาก ซึ่งนางกษมา
วรวรรณฯ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ยอมรับวานับแตนี้เปนตนไปการเรียกรองสิทธิของนักเรียนจะเกิดขึ้นบอยครั้งมาก ผูบริหารตองระมัดระวัง
ในการแกปญหา (ผูจัดการ 020145)
ไมแตเทานี้ ในการจัดงานประชุมสภาเยาวชนแหงชาติโดยก.ศึกษาฯ รวมกับองคการยูนิเซฟ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2545 ที่หองประชุม
คณะรัฐมนตรีเดิม ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล มีการแสดงความเห็นของเยาวชนจากโรงเรียนตางๆเกี่ยวกับระบบปฏิรูปการศึกษาที่จะเนน
เด็กเปนศูนยกลางหรือ “ไชลดเซ็นเตอร” วาจะดีหากมีครูชี้แนะดี และปลูกฝงกันมาตั้งแตเด็กอนุบาล ซึ่งจะทําใหเด็กมีคุณภาพ และตรงกัน
ขามหากครูแนะไมชัด เด็กไมเขาใจและปฏิบัติไมถูกจะยิ่งผลักดันใหเด็กเรียนกวดวิชากันมากขึ้น ตัวแทนนักเรียนบางคนกลาววา “การปฏิรูป
การศึกษาที่เนนใหเด็กเปนศูนยกลาง จะทําใหเรามีเขางอกและมีนกเอี้ยงเปนเพื่อน เพราะพื้นฐานของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็นรวมกันนั้น
ไมเทากันและนําไปสูระบบ “ควายเซ็นเตอร” โดยบอกวาเปนการพูดเลนกันที่โรงเรียนเวลามีงานเยอะ การแสดงความคิดเห็นดังกลาว ได
รับการวิจารณจากสื่อ น.สพ.วาสะทอนปญหาที่เกิดจากระดับลางอยางตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุด
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯบอกวาเปนเสียงสะทอนความคิดของเด็กที่ผูบริหารตองรับฟง เพราะ
สังคมไทยยังขาดความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน ครูยังไมมีความเขาใจในระบบ แตคงไมตองถึงกับยกเลิกระบบนี้ สวนพ.ต.ท.
ทักษิณ นายกฯ บอกวามีนัยวาขณะนี้การสอนครูยังเปนศูนยกลางอยูและอาจมีวิธีการที่ไมเหมาะสม สรางภาวะความเครียด ตองทองจํา
และเกิดปญญานอยเกินไป ตองปรับปรุง ดาน ดร.รุง แกวแดง เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กกศ.) แถลงขาววาการที่นัก
เรียนออกมากลาวเชนนั้นสะทอนถึงครูบางสวนยังไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูและสามารถสอนเด็กใหเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง และบอกวาสาเหตุมาจากผูบริหารก.ศึกษาฯ ใหความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสรางมากกวาปฏิรูปการเรียนรู และเสริมวา การเรียนรู
แบบไชลดเซ็นเตอรคือตองรูวามนุษยมีศักยภาพและความถนัดที่แตกตางกันการจัดการศึกษาจึงตองสอดคลองกับศักยภาพและความถนัด
แตในประเทศไทยบังคับใหเด็กเรียนเหมือนกันหมดโดยไมไดสังเกตความถนัดของนักเรียน และเปนวิธีการสอนที่ครูตองทํางานหนักขึ้นไมใช
ปลอยใหเด็กไปคนควาหาความรู ซึ่งก.ศึกษาฯตองหันกลับมาใหความสําคัญและเรงพัฒนาครูใหเขาใจถูกตองรวมทั้งตองอบรมครูเปนครู
แกนนําที่มีประสบการณและเขาใจในเรื่องไชลดเซ็นเตอร
อยางไรก็ตาม รศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาฯ บอกวาระบบไชลดเซ็นเตอร มาใชกับระบบการศึกษาไทย
คอนขางยาก เพราะมีเงื่อนไข ขอจํากัดและตัวแปรหลายประการ ขณะที่ ดร.อมรวิชช นาครทรรพ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯบอกวา
ระบบการศึกษาไทยที่ผานมาเปนระบบ “นายเซ็นเตอร” คือขาราชการไมกลาทําอะไรขณะที่นายไมสั่ง และเปนวัฒนธรรมที่ครอบงําการ
ศึกษาไทย หากการปฏิรูปการศึกษาไมสามารถกาวออกจากวัฒนธรรมนี้ไดก็ไมมีประโยชนอะไร เพราะจะทําใหมีควายเซ็นเตอรในหมูนัก
เรียนและนายเซ็นเตอรในหมูครู (ผูจัดการ 14,16,300145, มติชน 14,160145, บานเมือง 15,160145, กรุงเทพธุรกิจ 14,160145)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
ที่เปนขาวฮือฮาคือ ความเคลื่อนไหวของ ก.อุตสาหกรรม ในการยับยั้งและขอเพิกถอนการจดสิทธิบัตรรถตุกตุกไทยของเอกชน
อังกฤษ สืบเนื่องมาจากการเปดเผยของนายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ก.พาณิชย วาบริษัท เอ็ม เอ็ม ดับเบิลยู
ประเทศอังกฤษ จดทะเบียนเครื่องหมายการคายี่หอ “เอ็มเอ็มดับเบิลยู ตุก ตุก” ซึ่งจะทําใหในอนาคตประเทศไทยไมสามารถใชคําวารถตุก
ตุกไปจดสิทธิบัตรไดอีก ทั้งนี้ นายสุวรรณ วลัยเสถียร รมช.พาณิชย บอกวาการคุมครองภายนอกประเทศนั้นขึ้นอยูกับผูสงออกสินคาที่จะ
ตองใหความสําคัญกับสินคาและตลาดของตนเอง หากผูสงออกรายใดเห็นวาสินคาใดมีศักยภาพในตลาดนั้นจะตองเรงจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรือเครื่องหมายการคา เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งเครื่องหมายการคาของตนเอง สําหรับกรณีรถตุก ตุก นั้น นายพิเชษฐ สถิร
ชวาล รมช. อุตสาหกรรม บอกวา จากการสอบถามไปยัง ก.พาณิชยทราบวาไทยสามารถโตแยงการจดเครื่องหมายการคาดังกลาวไดภายใน
90 วัน หลังจากที่ไดมีการจดเครื่องหมายการคา เพื่อใหมีการเพิกถอนเครื่องหมายการคาดังกลาว เนื่องจากคําวา “ตุก ตุก” ถือเปนชื่อสามัญ
ที่เปนสาธารณะ ไมแตรถตุกตุกเทานั้น ยังปรากฏวา ประเทศญี่ปุนไดจดสิทธิบัตรกวาวเครือขาวเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ทั้งในญี่ปุนและ
เยอรมนีในลักษณะการเปนยา เครื่องสําอางและอาหารสัตว รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร อาจารยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย บอกวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรรีบยื่นมือเขามาชวยเหลือในเรื่องการวิจัยและการปกปองการจดสิทธิบัตรเปนการเรงดวน
เพราะกวาวเครือขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงกวามันสําปะหลัง หากสงเสริมใหเกษตรกรปลูกทดแทนมันสําปะหลัง ประเทศชาติยอมได
รับผลประโยชนมากขึ้น
สวนความเคลื่อนไหวของภาครัฐในเรื่องการจดสิทธิบัตรสินคาไทยนั้น นายอดิศัย โพธารามิก รมต.พาณิชย ไดสั่งการใหกรม
ทรัพยสินทางปญญา ฟองบริษัทไรซเทค ใหเลิกใชชื่อ “จัสมาติ” ในกระสอบขาวตอกรรมาธิการการคาสหรัฐ โดยยํ้าวา “จัสมาติ” มาจากคํา
วา “จัสมิน” ที่มีความหมายถึงขาวหอมมะลิของไทย ขอใหศาลเพิกถอนสิทธิ ไมแตเทานี้ กรมทรัพยสินทางปญญายังไดกําหนดนโยบายและ
กลยุทธงานดานทรัพยสินทางปญญาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีเปาหมายเนนการสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยสวนรวม ดานรมช.พาณิชย นายสุวรรณ วลัยเสถียร บอกวาประเด็นสิทธิบัตรไมวาจะเปนเจา
ของสิทธิบัตร ผูประกอบการธุรกิจและบุคคลทั่วไปตองทําความเขาใจใหถูกตองตรงกันตามหลักการกฎหมายและหลักการปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานสากล สวนนายเกรียงศักดิ์ กอนทอง หัวหนากิจกรรมทรัพยสินทางปญญา สวทช. บอกวา โดยภาพรวมแลวคนไทยมายื่นเรื่องจดสิทธิ
บัตรเพื่อขอความคุมครองดานสิทธิปญญาในประเทศไทยนอยมาก คือเพียงรอยละ 10 ของผูที่มายื่นขอทั้งหมด ที่เหลือเปนชาวตางชาติทั้ง
สิ้นอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ไทยถูกจัดลําดับความสามารถทางวิทยาศาสตรอยูในลําดับทายๆ เพราะปริมาณยื่นเรื่องเพื่อขอจดสิทธิบัตรเปนตัว
บงชี้สําคัญถึงความกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตร โดยระบุวาสาเหตุที่คนไทยมาจดกันนอยเพราะไมมีความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการ อีกทั้งหนวยราชการเองก็มิไดประชาสัมพันธเรื่องนี้มากเทาที่ควร (บานเมือง 03,040145, มติชน 03,04,170145, กรุงเทพธุรกิจ
04,190145, ผูจัดการ 23, 26-27, 300145, Bangkok Post 050145)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีการประดิษฐ
ปรากฏผลงานการประดิษฐของนักประดิษฐคนไทยหลายผลงานดวยกัน ไดแก 1) การสรางเครื่องบิน 2 ที่นั่ง ของนายประเสริฐ
ปรุงคณานนท ประธานชมรมการบินโฟรโก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 2) “หลังคาเซลลแสงอาทิตย อีกทางเลือกเพื่อการประหยัดพลังงาน”
ผลงานของนายวิทยา พวงสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 3) ผลงาน “ล็อคเกอร” ไฮเทค ใชระบบคอมพิวเตอรเปด-ปด โดยใชบัตรรูดเหมือนบัตรกดเงินดวน ผลงานของนายพินิ วงษ
เมือง และศรวณีย คิ้สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (เครื่องมือวัดและควบคุม) ภาควิชาไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุต
สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 4) “เตาหุงขาวพลังแสงอาทิตย” ผลงานของนายคมสัน หุตะแพทย ซึ่งไมตองใช
เชื้อเพลิงอื่นมาปอนใสเตา เพียงแตยกเตาพลังแสงอาทิตย ไปไวกลางแดด อาหารก็จะสุกได 5) “วิดีทัศนที่ซอนคําบรรยายภาพภาษาไทย
และอังกฤษเพื่อคนหูหนวก” ของ รศ.เอกชัย ลีลารัศมี และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐคิดคน
ดีเดนประจําป 2545 จากคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 6) เครื่องมือวัดนํ้าฝนแบบอิเล็กทรอนิกส ของสามเณรกลุมหนึ่ง อาทิ สามเณรสูนดา
เสนคํา สามเณรขวัญชัย โนใจ และสามเณรวรพงษ มูลแกว จากโรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม ใชเปนเครื่องมือเตือนภัยลวงหนา หาก
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เกิดเหตุการณนํ้าปาหลาก โดยมีนายทวี วงศวัน เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัลที่ 2 ของงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของเยาวชน
(มติชน 01, 240145, สยามรัฐ 07,100145 กรุงเทพธุรกิจ 170145, ผูจัดการ 240145)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 พมารวมรัสเซียสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อสันติ
ขาวการสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียรของพมาไดรับการเปดเผยเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2545 ซึ่งรัฐบาลพมาออกแถลงการณแผนการ
สรางเตาปฏิกรณนิวเคลียรของรัฐบาลทหารพมาเพื่อการวิจัย นายขิ่น หมอง วิน รมช.ตางประเทศพมา บอกวาอยูระหวางการเจรจากับ
รัสเซีย โดยใหเหตุผลวาพมามีสิทธิที่จะใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรทางสันติภายใตสนธิสัญญาหามเผยแพรนิวเคลียรที่พมารวมลง
นามตั้งแต พ.ศ. 2535 และยํ้าวารัฐบาลทหารพมาตองการที่จะแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหมทุกดาน ทั้งดานการเดินเรือ การแพทย อวกาศ
และนิวเคลียร และชี้วาประเทศเพื่อนบานของพมายกเวนลาวลวนไดรับประโยชนจากเตาปฏิกรณวิจัยนิวเคลียร และทางพมา ไดแจงตอ
สํานักงานพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ(IAEA) แลว แถลงการณดังกลาวสรางความกังวลใหกับนานาประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก
สวนทางไอเออีเอบอกวาพมามีมาตรฐานความปลอดภัยตํ่าสุดเกินกวาที่ไอเออีเอจะยอมรับได สวนสหรัฐมีความเคลื่อนไหวไมสงเสริมพมา
ในเรื่องนี้ พิจารณาไดจากการระบุใหพมาเคารพพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาหามแพรกระจายนิวเคลียร เตือนทั้งพมาและรัสเซียใหกําหนด
มาตรการความมั่นคงพิเศษเพื่อปกปองกลุมกอการรายแอบลักลอบนําวัตถุดิบนิวเคลียรไปใช ใหยึดถือสนธิสัญญาหามแพรกระจายอาวุธ
นิวเคลียร และขอรูรายละเอียดเกี่ยวกับเตาปฏิกรณนิวเคลียรรวมทั้งมาตรการปองกัน เปนตน สวนนักสังเกตการณในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีความกังวลเกี่ยวกับความรูและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรของรัฐบาลทหารพมาวามีเพียงพอหรือไมในการดูแลความปลอดภัย
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร ขณะที่รัสเซียโดยกระทรวงพลังงานปรมาณูก็เดินหนาโครงการ โดยคาดวารัฐบาลจะรับรองแผนในครึ่งแรกของปนี้
และเริ่มลงมือโครงการภายใน 3-4 ป (บานเมือง 23,240145,ผูจัดการ 23,250145)

2.2 หลังปใหม ไวรัสคอมฯระบาดหลายสายพันธุ
การแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรสายพันธุตางๆ ปรากฏตั้งแตสัปดาหแรกของป 2545 เริ่มดวย “แซกเคอร” หรือ W32.
Madal.D@mm เริ่มปฏิบัติการโดยมาพรอมกับอีเมลที่มีหัวขอจดหมายวา “แซกเคอร” และเมื่อผูใชเปดไฟลแนบ ไวรัสจะเริ่มทํางานและมี
ความสามารถในการลบขอมูลสําคัญรวมทั้งซอฟตแวรปองกัน จากนั้นไมถึงสองสัปดาหตามมาดวย ไวรัส SWF/LFM. 926 ไวรัสตัวแรกที่
มุงเลนงานไฟล แฟลช (Flash) ของบริษัทแมคโคร มีเดีย (Macromedia Inc.) โดยเฉพาะ อันเปนไฟลที่นิยมในวงการโฆษณาบนอินเทอร
เน็ตและในเว็บไซตที่มีลูกเลนตางๆ
ขณะเดียวกันมีเสียงเตือนจากผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการใชโปรแกรมแบงปนไฟลยอด
นิยม หลังจากตรวจพบวาเปนพาหะนําซอฟตแวรมาโทรจันเขาสูคอมพิวเตอร และรอเวลาทําลายระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ บริษัท ไซ
มานเทค ซึ่งตอตานไวรัสรายงานวา “ซอฟตแวรสอดแนม”(Spyware) ซึ่งสงไปพรอมกับโกรกสเตอรและไลมไวร ในการบริการแลกเปลี่ยน
ไฟลยอดนิยม แมจะไมสรางความเสียหายใหแกระบบคอมพิวเตอร แตจะลอบสงขอมูลสวนบุคคลไปยังเว็บอื่น สวนโปรแกรมโฆษณา”คลิก
ทิลยูวิน”(Clicktillwin) ที่สงมาพรอมกับบริการแลกเปลี่ยนไฟลทั้งสองจะเปนพาหะของโปรแกรม W32.DlDer ซึ่งจัดเปนประเภทมาโทรจัน
(Trojan horse) ที่เปนสวนหนึ่งของรหัสที่เขาควบคุมสวนที่คอมพิวเตอรไมสามารถมองเห็นใหทําตามคําสั่งได
ไมแตเทานี้ บริษัท ไมโครซอฟตและแมคอาฟ ผูใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส ไดพบไวรัสตัวใหม สามารถทําลายเชคเตอร ซีโร
ในฮารดดิสก ซึ่งเปนที่เก็บขอมูลการทํางานที่ขาดไมได ไวรัสดังกลาวจะทําการสงตัวเองโดยอัตโนมัติไปยังทุกรายชื่อที่ผูใชอินเทอรเน็ตใชใน
การติดตอ โดยใชหัวขอ “A Virtual for You “ทันทีที่เปดสิ่งที่สงมานี้ คอมพิวเตอรจะหยุดทํางานทันที เพื่อผูใชจะตองบูตเครื่องใหมและเมื่อ
กดปุม Ctrl+Alt+Del หรือปุมรีเซต ไวรัสชนิดนี้ก็จะทําลายเช็คเตอร ซีโร ซึ่งจะเปนการทําลายฮารดดิสกอยางถาวร สวนบริษัทอินเทล ราย
งานวาเพิ่งพบไวรัสตัวใหมที่เปนอันตรายตอผูใชอินเทอรเน็ตจากการรับจดหมายที่มีชื่อวา “An Intrnet Flower for You” ซึ่งไวรัสชนิดนี้จะ
ทําลายขอมูลเชื่อมโยง (Dynamic Link Libraries) ไฟลทั้งหมดและเครื่องจะบูตไมได ขอมูลภายในเครื่องจะเสียหายและยังไมมีทางแกไขได
ในขณะนั้น
วันที่ 27 ม.ค.2545 พบไวรัสตัวใหมชื่อวา W32/Myparty มีความรายแรงระดับกลาง หนอนไวรัสตัวนี้แพรกระจายทางอีเมลโดยใช
ชื่อหัวอีเมลวา “new photos from my party “ เปนตัวอยางของหนอนอีเมลที่เรียกวา “reverse social engineering” ใชขอความเรียบ ๆ
และใชชื่อไฟลที่มีชื่ออยูจริง เปนไวรัสประเภทมาโทรจันที่จะสรางประตูหลังไว ทําใหผูบุกรุกสามารถเจาะเขาสูระบบไดรวมถึงสรางความเสีย
หายอื่น ๆ ไวรัสตัวนี้จะแพรกระจายตัวเองผานทางระบบอีเมลและเว็บไซต โดยเฉพาะโปรแกรมไมโครซอฟตเอาตลุก ซึ่งไวรัสดังกลาวแพร
ระบาดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลางแลว (ผูจัดการ 09,30 0145,กรุงเทพธุรกิจ 10,230145,บานเมือง 14,270145,มติชน 290145)
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2.3 ความเคลื่อนไหวดานไอทีในสหรัฐและจีน
ขาวความเคลื่อนไหวดานไอทีในสหรัฐและจีน เริ่มตั้งแตประธานาธิบดีจอรจ บุช แจงไปยังประธานรัฐสภาใหอนุมัติการสงออก
เทคโนโลยีชั้นสูงทางคอมพิวเตอรไปยังประเทศที่อยูในขาย “เทียร 3” ซึ่งหมายถึงประเทศที่อาจเปนอันตรายตอความมั่นคงของสหรัฐ อาทิ
รัสเซีย จีน อินเดียและปากีสถาน เนื่องจากคณะทํางานเห็นวายุคของสงครามเย็นยุติลงแลว เพราะกอนหนานี้ทางการสหรัฐอนุญาตใหสง
ออกคอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถไมเกิน 85,000 เอ็มทีโอพีเอส แตจากนี้ไปผูผลิตสามารถสงออกเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขีดความ
สามารถมากกวา 190,000 เอ็มทีโอพีเอสไดเพียงแตตองขออนุญาติกอน (สยามรัฐ 040145)
สวนในจีน บริษัท การตเนอร ดาตาเควส (Gartner Dataquest) สํารวจพบวาหลังจากที่จีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกตั้ง
แตปลายป 2544 จํานวนผูที่หันมาใชระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) มีมากขึ้น เนื่องจากเปนระบบที่เปดโอกาสใหผูใชงานเขาไปปรับปรุง
ระบบการใชงานไดอยางเสรีโดยไมจําเปนตองจายคาลิขสิทธิ์เหมือนซอฟตแวรจากไมโครซอฟต ยิ่งไปกวานั้น การตเนอรฯ ยังระบุวาในป
2545(ค.ศ.2002) จีนจะเปนตลาดมือถือที่ใหญที่สุด โดยบอกวาการเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก เปนปจจัยที่ชวยกระตุนความ
แข็งแกรงใหกับวงการไอทีของจีนในอนาคต เนื่องจากมีบริษัทจํานวนมากที่ยายจากฮองกงเขาสูแผนดินใหญ เพื่อประหยัดคาใชจายและตน
ทุนในการผลิต ในขณะที่มีอีกหลายบริษัทจะเปดสาขาในฮองกง เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูแผนดินใหญตอไป นอกจากนี้จากภาวะ
เศรษฐกิจฟุบในสหรัฐผูเชี่ยวชาญดานไอทีชาวเอเชียตางเดินทางกลับบานเกิดและนําความรู ความเชี่ยวชาญที่มีอยูไปพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศตนได นอกจากนี้ ระหวางการเดินทางเยือนประเทศอินเดีย นายกฯ จู หรง จี ของจีนยังกลาววา จีนและอินเดียสามารถครอบครอง
ตลาดโลกดานเทคโนโลยีสารสนเทศได หากมีความรวมมือระหวางกันในดานซอฟตแวรและฮารดแวร (ผูจัดการ 10,17,210145, Bangkok
Post 180102)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
ในรอบเดือนมกราคม 2545 มีความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการเกิดปญหาและความพยายามในการแกไข ตลอดจนมีการคนพบ
ใหมๆ ดานอาหารและสาธารณสุข ที่นาสนใจดังนี้

1. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
1.1 ความเคลื่อนไหวปรับโครงสรางดานการบริหาร
- ความขัดแยงเรื่องการโยกยายขาราชการระดับ 8-9 ใน ก.สาธารณสุข เปนไปอยางลอแหลม แตก็
สงบในที่สุด
สืบเนื่องจากคําสั่งโยกยายขาราชการระดับ 8-9 จํานวน 70 ตําแหนงเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2544 กอใหเกิดการเคลื่อนไหวคัดคานจาก
ประชาชนในบางจังหวัด ไดแกจังหวัดฉะเชิงเทราเปนตน โดยเรียกรองใหระงับการโยกยายนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ออกจากพื้น
ที่ ความขัดแยงนี้ขยายวงไปในปลายเดือน ธ.ค. 2544 เมื่อนพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข แสดงความไมพอใจอยางสูงในคําสั่งโยก
ยายของนพ.วินัย วิริยกิจจา ปลัดกระทรวงฯ และเรียกรองใหมีการทบทวนคําสั่งโยกยายใหม โดยมอบนโยบายให 2 ขอ ซึ่งเปนการวิพากษ
วิจารณการโยกยายครั้งนี้ไปในตัวไดแก 1. การแตงตั้งโยกยายตองทําใหการทํางานในพื้นที่นั้นมีความตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 2. ผูบริหารที่
จะมารับผิดชอบทํางานในตําแหนงใดๆ ควรมีคุณสมบัติเบื้องตนเหมาะสมที่จะทําหนาที่ในตําแหนงนั้นๆ พรอมกับตั้งขอสังเกตวา เหตุใด
คณะกรรมการกลั่นกรองการแตงตั้งโยกยายขาราชการจึงไมมี นพ.สงวน นิตยารัมพงษ และ นพ. สุวิทย วิบูลผลประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ
ที่ดูแลโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมอยูดวย พรอมทั้งประกาศจุดยืนวา “การบั่นทอนประสิทธิภาพโครงการ 30 บาทเปนเรื่องที่ยอมไม
ได”
ทางดานปลัดกระทรวงฯ ชี้แจงวาการโยกยายเปนไปตามนโยบาย 2 ขอขางตนอยูแลว และเห็นวาการแตงตั้งครั้งนี้ เปนคําสั่งที่
ชอบดวยกฎหมาย โดยจะยอมปรับแกเพียงบางตําแหนงเทานั้น ที่เกิดการชุมนุมคัดคาน ระหวางที่เกิดความขัดแยงมีพรรคฝายคานชี้วาการ
แตงตั้งโยกยายขาราชการระดับ 8-9 เปนอํานาจเต็มของปลัดกระทรวงฯ ฝายการเมืองจะเขามาแทรกแซงไมได ซึ่งเปดทางแกความชอบดวย
กฎหมายของคําสั่งนี้มากขึ้น แตเรื่องไมหยุดเพียงนั้น นพ.วชิระ บถพิบูลย ประธานชมรมแพทยชนบทไดวิจารณคําสั่งโยกยายวามีความไม
เหมาะสมถึง 20 ตําแหนง แบงออกเปน 4 กลุมไดแก 1) ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหมที่เหมาะเพียงเปนแพทยประจํา 2) สสจ.ที่มีมลทิน 3)
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สสจ.ที่มีผลงานดีแตถูกโยกยายไปเปนผูชวยผูตรวจราชการประจํากระทรวง 4) สสจ.ใหมที่มีอายุเปนรองสสจ.นอย และไดมีการสงตัวแทนไป
ยื่นเรื่องตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอันทรงอิทธิพลอีกชุดหนึ่ง ไดแก คณะกรรมการเครือขายอนุรักษพิทักษสาธารณสุข ซึ่งมี นพ.
ไพโรจน นิงสานนท อดีตรมต.สาธารณสุขไดประชุมแถลงขาววา การแตงตั้งโยกยายครั้งนี้มีราว 20 รายหรือรอยละ 30 ที่ไมเหมาะสม เรียก
รองใหมีการแกไขใหเหมาะสม ขณะเดียวกัน ก็ขอใหชาวสาธารณสุขแกปญหาดวยความอดทน จากการเปดเผยครั้งนี้และตามกระแสขาวที่
เผยแพร พอสรุปไดวา การแตงตั้งนี้มีการวิ่งเตน โดย สสจ.ในพื้นที่ วิ่งเตนกับ ส.ส. แลว ส.ส.มาวิ่งเตนกับรัฐมนตรีอีกตอหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงไป
ถึงรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี และผูมีอิทธิพลภายในพรรคไทยรักไทยเอง จากนั้นความขัดแยงดูจะเคลื่อนที่ไปเปนระหวางรัฐมนตรีภายใน
พรรคไทยรักไทยเอง เมื่อ นพ.ภูมินทร ลีธีระประเสริฐ ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกมาใหสัมภาษณหนังสือพิมพ
แสดงความไมพอใจในเหตุการณที่เกิดพาดพิงถึงรมต.สาธารณสุข ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะทําใหเรื่องยุติลง และในที่สุดเมื่อถึง
วันที่ 11 ม.ค. 2545 นพ.ภูมินทรไดพบปะปรับความเขาใจกับนางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข ทําใหเรื่องทั้งหมดก็ดูสงบไป อยาง
ไรก็ตาม ในวันที่ 25 ม.ค. ทางชมรมแพทยชนบทแถลงขาวเรียกรองใหปลัดกระทรวงแกไขคําสั่งแตงตั้งโยกยายตามคําสัญญาที่ใหไว
ความขัดแยงดังกลาวอาจสรุปไดวามีเหตุปจจัยอยู 3 ประการไดแก 1) ความแตกตางในความคิดเห็นและการบริหารงานโครงการ
30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมแนวคิดเกาที่เห็นวาควรจะมีโครงการนํารอง และเตรียมการฝกอบรมบุคลากร
อยางเปนระบบเสียกอน กับกลุมแพทยเอ็นจีโอที่ตองการผลักดันใหโครงการนี้เดินหนาอยางรวดเร็ว 2) การวิ่งเตนเสนสาย เพื่อสรางฐาน
อํานาจระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจํา 3) ปญหาโครงสรางทางอํานาจ ซึ่ง นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสไดสรุปไววา ประเทศ
ไทยมีแทงอํานาจอยู 5 แทง คือ แทงการเมือง ราชการ การศึกษา ธุรกิจ และคณะสงฆ ซึ่งมีความสัมพันธภายในองคกรแบบไมไววางใจกัน มี
การวิ่งเตนใชเสนสาย การนินทาวาราย การออกใบปลิว การแทงขางหลัง ถารัฐมนตรีเขาไปพัวพันกับองคกรเหลานี้ ตัวรัฐมนตรีก็จะเสีย ถูก
วิ่งเตนเสนสายไปดวย

- สรุปความคืบหนารางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพแหงชาติ
นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) แถลงขาวการประชุม
ของ คปรส.เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2545 วา การยกรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติซึ่งมีทั้งหมด 12 หมวดนั้นไดบรรลุผลกวารอยละ 80 ในเดือน ก.พ.นี้
จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนรางอีกรอบหนึ่ง กอนที่จะเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับอําเภอทั่วประเทศ 460
อําเภอในเดือนมี.ค. 2544 และในเรื่องการสงเสริมสุขภาพนั้นจะกําหนดใหการตรวจสุขภาพประจําปเปนสิทธิของคนไทยทุกคน ซึ่งทาง
กระทรวงสาธารณสุขจะตองสรางความเขาใจเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปที่ถูกตอง และหามาตรการควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อ ปองกัน
ไมใหประชาชนตกเปนเหยื่อของการตรวจสุขภาพประจําปที่เนนการตรวจทางหองปฏิบัติการเกินความจําเปนหรือถูกเอาเปรียบ
เปนการ
สรางมาตรฐานใหมที่ถูกตองแกสังคม

1.2 ความเคลื่อนไหวนโยบายเฉพาะหนาภาครัฐ
- สรุปความคืบหนาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ไดเริ่มทดลองปฏิบัติเปนการนํารองใน 6 จังหวัดเมื่อเดือนเม.ย. 2544 และขยายผลทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2544 หลังจากไดดําเนินงานมา 3 เดือนจนถึงสิ้นเดือนธ.ค. ไดมีความคืบหนาที่สําคัญดังนี้
1) มีประชาชนไดรับสิทธิขึ้นทะเบียนในโครงการแลว 36.87 ลานคนโดยรอยละ 97 หรือประมาณ 35.6 ลานคน ขึ้นทะเบียนกับ
หนวยบริการรักษาพยาบาล สังกัด ก.สาธารณสุข 2) มีการรองทุกขมายังสวนกลาง 2 หมื่นราย สวนใหญสอบถามเรื่องการทําบัตรทอง ชุด
สิทธิประโยชน สวนการรองเรียนดานคุณภาพการรักษามีเพียงรอยละสอง 3) ในกรุงเทพมหานครไดดําเนินการโครงการนํารองเมื่อวันที่ 1 ต.
ค. 2544 จํานวน 13 เขต และขยายผลโครงการอีก 25 เขตเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2545 และจะขยายผลอีก 12 เขตในเดือนเมษายน 2545 รวมทั้ง
สิ้น 50 เขต มีปญหาสําคัญไดแก ความลาชาในการออกบัตร และมีการรับบริการขามเขตกันมาก โดยเฉพาะการมารับบริการที่โรงพยาบาล
ศิริราชและรามาธิบดี อันเปนโรงพยาบาลใหญ และเปนโรงเรียนแพทยซึ่งมีคาใชจายสูงกวาโรงพยาบาลอื่น จะแกไขดวยการปรับฐานราคา
คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย และการทําศูนยสุขภาพชุมชน
4) มีการจัดตั้งกองทุนบัตรประกันสุขภาพโดยกันเงิน 32 บาทตอหัวจากอัตราเหมาจาย 1,202 บาท กองทุนนี้จะชวยคาใชจายที่
เกินออกมา เชนในการผาตัดใหญ หรือมีผูรับบริการมาก แตกองทุนนี้จะคอยๆหมดไป 5) ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ โรงพยาบาลศิริราชและรามาธิบดี
จะเขารวมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในฐานะเปนโรงพยาบาลแมขาย 6) มีแนวคิดที่จะกันเงินหัวละ 10 บาทจากอัตราเหมาจายเพื่อ
สรางบริการแพทยฉุกเฉิน และศูนยบริการแพทยชั้นสูงมีการผาตัดหัวใจเปนตน 7) พบวางบประมาณที่ใชในโครงการนี้ยังไมพอเพียง ขาดอยู
เกือบ 1 หมื่นลานบาท 8) โรงพยาบาลหลายแหง เชนที่ราชบุรี สิงหบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร แพร ระนองและตราดมีรายรับไม
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พอรายจาย สวนหนึ่งตองแกไขโดยพัฒนาโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพและกระทัดรัดมากขึ้น 9) ผูปฏิบัติงานตองรับผิดชอบงานที่มากขึ้น
บางคนวิจารณวาโครงการนี้เปนการผลักภาระใหแกผูปฏิบัติงานมากเกินไป 10) ระบบบัญชีของโรงพยาบาลโดยทั่วไปคอนขางลาหลังจะ
ตองจัดใหมีบุคลากรชํานาญทางการเงินประจําตามโรงพยาบาลใหญ 11) พบวาขอมูลทางดานสาธารณสุขยังมีจุดออนไมนอย เชนจนถึง
ปจจุบันก็ยังไมทราบแนชัดวาผูมีสิทธิไดรับบัตรทองมีจํานวนเทาใด ปรากฏการออกบัตรซํ้าซอนกันไมนอย 12) มีเสียงวิจารณวาโครงการ 30
บาทรักษาทุกโรคซึ่งใหสิทธิแกทุกคนจะทําใหคนรวย หรือคนที่ไดเปรียบในสังคม จะรุกลํ้าสิทธินี้ของคนยากจน 13) กาวตอไป จะมีการออก
พระราชบัญญัติประกันสุขภาพซึ่งอยูในระหวางการยกราง และเริ่มมีเสียงทวงติงลวงหนาในขอที่จะรวบงบประมาณไปอยูที่สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติแตเพียงแหงเดียว ซึ่งกลาวกันวาจะคุมเงินงบประมาณถึงปละ 1 แสนลานบาท

1.3 ความเคลื่อนไหวดานโรคภัย
- ปญหาสุขภาพจิตมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
นพ.ปราชญ บุญยวงศวิโรจน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ก.สาธารณสุข เปดเผยวาขอมูลลาสุดจากองคการอนามัยโลก ประมาณการ
วา ชาวโลกประมาณ 4 ลานคนมีโอกาสที่จะมีปญหาสุขภาพจิตผิดปกติ และจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกใน 2 ปขางหนา สภาพสังคมที่กด
ดันใหตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบ มีการแขงขันสูงและนิยมวัตถุมีผลกระทบอยางสูงตอสุขภาพจิตรวมถึงปญหาครอบครัวหยาราง จากสถิติ
ของกองนโยบายและแผน ระบุวาคนกรุงเทพฯกวารอยละ 50 มีอาการเครียดจากปญหาทางเศรษฐกิจ การจราจรคับคั่งและการวางงาน
จากการเก็บขอมูลสายดวนสุขภาพที่โทรศัพทเขามาปรึกษาและถามขอมูลดานสุขภาพจิต ระหวาง พ.ศ.2529-2539 และผลการ
สํารวจเมื่อป พ.ศ.2544 พบวาสตรีวัยทํางานอายุระหวาง 31-40 ปมีความเครียดสูงกวาชาย ความเครียดสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมเด็ก
ปญหาสุขภาพของตนเอง มีคนปวยในบาน และสามีมีภรรยานอย และพบวาสตรีที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีปญหาสุขภาพจิต
เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราสมองทํางานผิดปกติคอนขางสูง ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหสตรีไทยตองปรับ
บทบาทตนเองใหมจากผูหญิงทํางานบานมาเปนภรรยาที่ตองทํางานทั้งในบานและนอกบาน สตรีจึงมีความเครียดไดงายและสูงกวาชาย
ในดานปญหาการหยาราง จากสถิติของงานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวาแตละปมีอัตราการหยา
รางกวารอยละ 20 หรือจํานวนกวา 7 หมื่นคูตอป ในจํานวนนี้อยูในกรุงเทพฯ 12,554 คู และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป นอกจากนี้เขาใจวา
ปญหาทางเพศเปนอีกปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบตอสุขภาพจิต แตยังไมไดมีการศึกษา
ปญหาทางสุขภาพจิตนี้ไมไดมีความหมายแคบเพียงการปวยเปนโรคจิตหรือโรคประสาท แตยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมผิดปกติ
บุคลิกภาพเบี่ยงเบน และความรูสึกไมเปนสุขทั้งหลาย พบวาสถิติการปรึกษาปญหาความเครียดทางโทรศัพทมีจํานวนมากถึงวันละ 20,159
ราย อยางไรก็ตาม ผูมีปญหาสุขภาพจิตสวนใหญมักจะไปขอความชวยเหลือจากคนใกลชิด เชน คูรัก คนในครอบครัว เพื่อนสนิท หรืออาจ
ขอความชวยเหลือจากพระ หมอดู มากกวาที่จะไปพบจิตแพทย
อยางไรก็ตาม การแกปญหาความเครียดอยางงายและไดผลก็คือการสรางรอยยิ้ม ซึ่งสามารถเหนี่ยวนําใหรางกายไดผอนคลาย
สมองผอนคลาย ทําใหเกิดอารมณที่เปนสุขตามมาได กรมสุขภาพจิตจะรณรงคใหเกิดรอยยิ้มในคนไทย โดยจะดําเนินการในชวงป 25452546 มีสามแนวทางไดแกรอยยิ้มในที่ทํางาน รอยยิ้มในครอบครัว และรอยยิ้มในชาติ (มติชน 080145, 260145, บานเมือง 250145)

- ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขที่นาสนใจ
1) กรมควบคุมโรคติดตอ ชี้วาโรคระบาดสําคัญ 3 โรคไดแก มาลาเรีย เทาชาง วัณโรค มีตนตอจากแรงงานตางดาว เฉพาะโรง
พยาบาลแมสอดตองเสียงบรักษาแรงงานตางดาวถึงปละกวา 10 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ 300145)
2) แพทยสมาคมเผยผลสํารวจผูใชโทรศัพทมือถือในกลุมผูใชที่เปนแพทยและพยาบาลจํานวน 1 พันคน พบวาผูใชในกลุมนี้เชื่อ
วาโทรศัพทมือถือที่มีกําลังสูงอาจมีผลกระทบขางเคียงตอผูใช ทําใหเกิดโรครายแรงได เชนปวดศีรษะ ความจําเสื่อม และโรคมะเร็ง ทาง
สมาคมเรียกรองใหสํานักงานคุมครองผูบริโภค กระทรวงสาธารณสุข การสื่อสารแหงประเทศไทย รัฐบาลและเจาของธุรกิจรวมกันรับผิดชอบ
แกไข (ผูจัดการ 291244)
3) ผลงานวิจัยของ ศ.พจน ศรีบุญลือ ภาคชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวานิ่วในไตที่เปนมากในหมูชาวอีสานนั้นเกิดจาก
ภาวะโพแทสเซียมตํ่า ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีโพแทสเซียมตํ่าและกินอาหารนั้นเปนจํานวนมาก เชนขาวขัดขาว และการ
นําขาวเหนียวไปแชนํ้าคางคืนกอนนึ่งก็ทําใหโพแทสเซียมลดลงถึงรอยละ 70 อีกอยางหนึ่งเนื่องจากคนอีสานในชนบทตองทํางานกลางแจง
ในไรนา ทําใหมีการเสียโพแทสเซียมทางเหงื่อเพิ่มขึ้น (ผูจัดการ 291244)
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2. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
2.1 ความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
- กระทรวงสาธารณสุขประกาศยุทธศาสตรอาหาร พ.ศ. 2545
ยุทธศาสตรอาหาร พ.ศ. 2545 ครอบคลุม 4 ประเด็นไดแก 1) การแกปญหาการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร
ชนบทหางไกล ชุมชนแออัด เพงเล็งไปที่กลุมหญิงตั้งครรภและเด็กทารก จัดหาอาหารครบทุกหมวดหมูดวยภูมิปญญาทองถิ่น 2) การแก
ปญหาโภชนาการเกินอันเปนปญหาของสังคมเมืองรวมทั้งพฤติกรรมไมเหมาะสม เชนการกินอาหารไขมันสูง ขาดการออกกําลัง เปนเหตุให
เกิดโรคที่เสียคารักษาแพง เชนโรคหัวใจ เบาหวานและโรคมะเร็ง 3) การสรางมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ใหไรสารพิษตกคางหรือ
ปนเปอนสิ่งสกปรก 4) การสงเสริมสุขภาพประชาชน จัดทําสื่อชาวบานสงเสริมใหประชาชนทั่วประเทศดูแลสุขภาพ รูจักเลือกอาหารรับ
ประทาน การออกกําลังกายใหเหมาะสมแตละวัย (ผูจัดการ 22,290145 มติชน 300145) ยุทธศาสตรอาหารดังกลาว มีความสําคัญตอ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ความแข็งแรงทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา ของประชากร และสรางความเปนธรรมทางอาหาร ไมปลอยให
เกิดภาวะที่ประเทศซึ่งเปนผูสงออกอาหารหรือพยายามเปน “ครัวของโลก” ขณะที่เกิดสภาพอดอยากหิวโหยขึ้นอยางกวางขวาง
จากขอมูลปการศึกษา 2542 ของสํานักงานโครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการ พบวามีเด็นนักเรียนวัยกอนประถม
ศึกษาและระดับประถมศึกษา ขาดอาหารกวา 5.3 ลานคน ทั้งยังมีขอมูลชี้วาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) ประมาณ 1 ใน 5 มีความสูงตํ่ากวาเกณฑ
เปนผลมาจากการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง และจากการสํารวจดานสติปญญาของเด็กไทยทั่วประเทศ พบวาเด็กในระดับประถมศึกษาถึง
รอยละ 44 มีระดับสติปญญาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งปจจัยสําคัญหนึ่งไดแก การไดรับสารอาหารไมครบถวนพอเพียง โดยเฉพาะการขาด
ธาตุเหล็กซึ่งมีผลตอระดับสติปญญาของเด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญ (ผูจัดการ 100145)
อนึ่ง การปฏิบัติตามยุทธศาสตรดังกลาว ยังตองเผชิญกับปญหาในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการทุมโฆษณาและใชการตลาดสูง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปดเผยวาสื่อโทรทัศนมีอัตราเขาถึงกลุมเด็กสูงถึงรอยละ 97 สรางอิทธิพลตอการ
ซื้อถึงรอยละ 80 ดวยการหลอกลอดวยของเลนการชิงโชคสะสมสติ๊กเกอรแลกของ ชักจูงใหเด็กไทยกวารอยละ 90 นิยมบริโภคขนมขบเคี้ยว
แบบแปงกรอบ ลูกกวาด ลูกอมและนํ้าอัดลม โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวในป 2543 มีมูลคากวา 1 หมื่นลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ 290145)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวดานพฤติกรรมผูบริโภค
- สิ้นยุคซื้อดวยอารมณสําหรับผูบริโภคทั่วไป
มีรายงานที่นาสนใจเกี่ยวกับคาดการณพฤติกรรมผูบริโภคในป 2545 ที่ชี้วา ในปนี้ผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
จับจายใชสอย และถือเปนการสิ้นยุคซื้อดวยอารมณ โดยรายงานกลาววาในชวง 2-3 ปที่ผานมา พบวาพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วมาก ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการที่ตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ และในป 2545 นี้ คาดวาเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น รวมไปถึงอํานาจใน
การซื้อของผูบริโภคอยูในสภาพที่ไมดีมากนัก จึงจําเปนที่ผูประกอบการจะตองรูทิศทางของพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม
ผูบริโภคยุควิกฤติเศรษฐกิจจะมีพฤติกรรมกรรมที่รอบคอบมากขึ้นในการจับจายใชสอย เนนสินคาเปนรูปธรรมจับตองไดมากกวานามธรรมที่
เปนแคยี่หอดัง ขณะเดียวกัน ยังเลือกซื้อคุณภาพบวกกับราคา และมีการศึกษาผลิตภัณฑกอนซื้อ เพราะผูบริโภคมีความรูมากขึ้น อีกทั้งยัง
ตองการผลประโยชนเร็วขึ้นและดีกวาปกติ

- ตลาดวัยรุนโตสวนทาง แถมซื้อดวยอารมณ
อนึ่ง พบวาแมวาเศรษฐกิจตกตํ่า แตกําลังซื้อของวัยรุนไทยกลับมีอัตราการเติบโตที่สวนทางกัน โดยสัดสวนวัยรุนไทยกวา 8 ลาน
คนของจํานวนประชากรทั้งหมด มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นจาก 30% เปน 40% ในป 2544 และคาดวาในป 2545 จะเพิ่มขึ้น 10% เปน 50% ซึ่งเปน
กําลังซื้อที่มีสัดสวนใกลเคียงกับตางประเทศมากขึ้น สวนปจจัยที่ทําใหกําลังซื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มาจากการรับรูขาวสารที่รวดเร็ว และพอ
แมหรือผูปกครองยังเปนปจจัยเสริมที่สําคัญดวยการทุมเทใหลูกอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ทั้งการศึกษา และการใชชีวิต ทําใหเกิดความเคย
ชินกับการใชเงินในสินคาแทบทุกอยาง อีกทั้งกลุมวัยรุนจะซื้อสินคาดวยอารมณมากกวาเหตุผลซึ่งปจจุบันตลาดรวมสินคาทุกประเภทที่จับ
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กลุมวัยรุนมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท โดยเฉพาะในตลาดเครื่องสําอางวัยรุนมีมูลคากวา 2,000 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตไม
นอยกวา 20% ตอป อีกทั้งชวงวัยรุนที่จะเจาะตลาดเขาไปก็ยาวขึ้น คือตั้งแต 13 – 29 ป (กรุงเทพธุรกิจ 300145)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว -เที่ยวทั่วไทยไปไดทุกเดือน
ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยวในเดือนม.ค.นี้ มีขาวที่นาสนใจและนาติดตามอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐบาล ไดทุมงบ
ประมาณกวา 6,000 ลานบาท เพื่อกระตุนตลาดทองเที่ยวที่คาดวาจะสรางรายไดสะพัดทั่วประเทศกวา 6 แสนลานบาทอยางรวดเร็ว และ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจประเทศฟนตัวไดอยางเดนชัดในป 2545 โดยเปดตัว “โครงการเที่ยวทั่วไทย ไปไดทุกเดือน” เปนโครงการแรกที่รัฐบาล
กําหนดใหเปนวาระแหงชาติขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2545 ซึ่งมีจุดเดนของกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งป 2545
เปนจุดขาย โดยคาดวาจะสามารถเพิ่มการเดินทางภายในประเทศของกลุมนักทองเที่ยวคนไทยเปนประมาณ 61.53 ลานคน/ครั้ง และสราง
รายไดดานการทองเที่ยวสะพัดในประเทศเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 308,000 ลานบาท รวมทั้งยังจูงใจคนไทยที่นิยมเดินทางตางประเทศ เที่ยว
ในประเทศแทนไดประมาณ 424,000 คน ทําใหสามารถลดเงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศไดราว 17,700 ลานบาท
ทั้งนี้โครงการเที่ยวทั่วไทย ไปไดทุกเดือน จะมีหัวขอรณรงค และจัดกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน ที่สอดคลอง
กับหัวขอการรณรงคแตละเดือน เพื่อใชเปนจุดขายกระตุนตลาดนักทองเที่ยวคนไทย และตลาดนักทองเที่ยวคนตางชาติ ดังตอไปนี้ เดือน
มกราคม หัวขอการรณรงค คืออลังการตํานานแผนดิน (Legends of Kingdom) กิจกรรมหลักเนนจัดแสดงแสงเสียง ซึ่งจะเริ่มพรอมกันวันที่
19 มกราคม 2545 พื้นที่ 8 แหงทั่วประเทศ คือ กรุงเทพฯ เชียงราย สุโขทัย กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ศรีสะเกษ และลพบุรี
กําหนดราคาคาบัตรเขาชมราคาเดียวกัน คือ 250 บาท เปนตน เดือนกุมภาพันธ หัวขอการรณรงค คือเทศกาลเมืองกับดอกไม (Flower
Paradise) กิจกรรมหลักเนนงานประเพณีมหกรรมไมดอกไมประดับ เดือนมีนาคม หัวขอการรณรงคคือหรรษากีฬาดนตรี (Summer Music
& Sport Festival) กิจกรรมหลักเนนกิจกรรมดนตรีและกีฬา เดือนเมษายน หัวขอการรณรงคคือเย็นทั่วหลามหาสงกรานต (Songkran
Splendors) กิจกรรมหลักเนนงานประเพณีสงกรานต เดือนพฤษภาคม หัวขอการรณรงค คืออรอยทุกไรชิมไปทุกสวน (Thai Fruit Festival)
กิจกรรมหลักเนนผลไม ไดแก การจัดนําเที่ยวเยือนสวนผลไมทั่วประเทศ และเทศกาลผลไมหลากเสนทางทั่วประเทศ อาทิ ระยอง หนองบัว
ลําภู ราชบุรี นครราชสีมา เปนตน เดือนมิถุนายน หัวขอการรณรงค คือผจญภัยใจสีเขียว (Green Adventure Festival) กิจกรรมหลักเนน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย
เดือนกรกฎาคม หัวขอการรณรงค คือโรจนเรืองเมืองศิลป (Timeless Thai Elegance) กิจกรรมหลักเนนงานประเพณีเขาพรรษา
เดือนสิงหาคม หัวขอรณรงคคือครอบครัวสุขสันต (Fun Fair Festival) กิจกรรมหลักเนนการทองเที่ยวระหวางครอบครัว ไดแก การจัด
คาราวานครอบครัวไทยเที่ยวไทยตลอดทั้งเดือน การเที่ยวสวนสนุก สวนสัตว พิพิธภัณฑตางๆ ทั่วประเทศ เปนตน เดือนกันยายน หัวขอ
รณรงค คือสุดยอดเรือสยาม (International Boat Race) กิจกรรมหลักเนนประเพณีไทยเกี่ยวกับสายนํ้า ไดแก ประเพณีแขงเรือกอและนานา
ชาติชิงถวยพระราชทานนราธิวาส ประเพณีแขงเรือยาวพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค ปราจีนบุรี เปนตน เดือนตุลาคม หัวขอการรณรงคคือ
มหัศจรรยฝงโขง (The Magnificent Mekong River) กิจกรรมหลักเนนงานประเพณีริมฝงโขง ไดแก ประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาค
ประเพณีแหปราสาทผึ้ง เทศกาลทองเที่ยวแมนํ้าโขงและดินแดนสามเหลี่ยมมรกต เปนตน เดือนพฤศจิกายน หัวขอณรรงคคือสีสันแหงสาย
นํ้า มหกรรมลอยกระทง (Loy Krathong Festival) กิจกรรมหลักเนนงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ เดือนธันวาคม หัวขอ
รณรงคคือมหัศจรรยเมืองไทย (Thailand Extravaganza) กิจกรรมหลักเนนกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ไดแก งานเฉลิมฉลองพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 75 พรรษา Bangkok Countdown 2002 Bangkok Fashion
Extravaganza International เปนตน (ผูจัดการ 310145)

2. ความเคลื่อนไหวดานสื่อและการโฆษณา
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสื่อโทรทัศน
– ชอง 11 และไอทีวี ไดถายทอดสดแขงขันฟุตบอลโลก 2002
ในเดือนม.ค.นี้ความเคลื่อนไหวดานสื่อโทรทัศนคงไมมีขาวใดที่นาสนใจเทากับการที่ครม.ไดอนุมัติงบฯ 1,225 ลานบาท เมื่อวันที่
22 ม.ค. เพื่อปรับปรุงชอง 11 ใหขยายสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศเตรียมรับศึก “โคเรีย - เจแปน” ฟุตบอลโลก 2002 ซึ่งการปรับปรุงครั้ง
นี้จะทําใหชอง 11 เปนเครือขายสถานีโทรทัศนที่ใหญที่สุดครอบคลุมพื้นที่ในการออกอากาศ 90% จากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่เพียง 67%
ทางดานนายวิวรรธไชย ณ กาฬสินธุ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2002 สํานักนายกฯ
เปดเผยวา เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2545 ทางคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมรวมกับบริษัท ทศภาค จํากัด ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์ในการถายทอดสดการ
แขงขันฟุตบอลโลก 2002 ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใตและญี่ปุน ในเดือน พ.ค. 2545 นี้ และไดเซ็นสัญญาใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
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ประเทศไทย ชอง 11 เปนผูถายทอดสดการแขงขันดังกลาว ทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย หรือทีวีพูล ไดเสนอตัวที่จะ
เขามารวมถายทอดสดการแขงขันในครั้งนี้ดวย ดังนั้นทางทศภาคจึงใหชอง 11 เปนผูพิจารณาเพื่อตัดสินวาจะใหทีวีพูลเขามารวมถายทอด
สดในครั้งนี้ดวยหรือไม เนื่องจากทศภาคไดเซ็นสัญญาใหชอง 11 เปนผูไดรับสิทธิ์ในการถายทอดสดครั้งนี้ไปแลว หากทีวีพูลจะเขามารวม
ถายทอดสดดวยจึงจะตองมีการแกไขสัญญาใหม อยางไรก็ตาม ทางนายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ไดยืนยันวาจะไมมี
การแกไขสัญญาที่ชอง 11 ไดทําไวกับบริษัททศภาคกอนหนานี้ ซึ่งทางทีวีพูลจะตองตัดสินใจออกมาใหชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรตอไป
ภายในวันที่ 31 ม.ค. นี้ หากไมสามารถเจรจาตกลงกันได การรวมกันของทีวีพูลก็ตองยุติบทบาทลง จากนั้นเปนหนาที่ของสถานีโทรทัศนแต
ละชองที่จะไปดําเนินการเจรจาและตกลงกับชอง 11 และบริษัททศภาควาจะใหทีวีชองใดเขามารวมดําเนินการถายทอดสดเพิ่มเติม
ตอมาเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2545 นายวรวุฒิ โรจนพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท ทศภาค จํากัด ผูไดรับลิขสิทธิ์การเผยแพรการ
ถายทอดสดการแขงฟุตบอลโลก 2002 ทางสถานีโทรทัศน และวิทยุ เปดเผยวา บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตน (เอ็มโอยู) กับ
สถานีโทรทัศนไอทีวี ในการใหลิขสิทธิ์กับสถานีโทรทัศนไอทีวี ในการแพรภาพไฮไลทฟุตบอลโลก 2002 แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ตั้งแต
วันที่ 29 พ.ค. – 2 ก.ค. 2545 ระหวางเวลา 22.30 - 24.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้ไอทีวีจะเปนสถานีโทรทัศนอีก 1 ชองที่รวมถายทอดสดการแขงขัน
ฟุตบอลโลกครั้งนี้รวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 ดวย แมวาทีวีพูลจะเขารวมในการถายทอดสดในครั้งนี้หรือไมก็ตาม
โดยทางทีวีพูลจะแถลงขาวเรื่องการถายทอดการแขงขันฟุตบอล 2002 อยางเปนทางการ ในวันที่ 1 ก.พ. นี้ ซึ่งจะเปนวันเดียวกับที่บริษัทจะ
รายงานตอเคิรช กรุป เจาของลิขสิทธิ์การถายทอดการแขงขันฟุตบอลโลกวาจะมีทีวีชองใดในประเทศไทยรวมถายทอดสดดวยบาง (กรุงเทพ
ธุรกิจ 23, 290145, ผูจัดการ 29,310145, มติชน 300145)

2.2 ความเคลื่อนไหวกรณีรัฐบาลแทรกแซงสื่อ
ทางดานความเคลื่อนไหวกรณีการแทรกแซงสื่อนั้นมีขาวที่นาสนใจที่เกิดขึ้นในวันที่ 22 ม.ค. เมื่อคณะกรรมการ 3 ฝายดานสื่อ
ประกอบดวยองคกรวิชาชีพสื่อ เครือขายนักวิชาการเพื่อการปฏิรูปสื่อ และองคกรพัฒนาเอกชนดานสื่อ ไดประชุมหารือกันและมีแถลงการณ
รวมกัน 3 ประการคือ
1) ที่ประชุมเห็นรวมกันที่จะคัดคานพฤติกรรมที่เขาขายแทรกแซงและครอบงําการทํางานของสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ ที่รัฐบาล
ไดดําเนินการตอเนื่องมานับตั้งแตกรณีที่รัฐบาลพยายามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและปฏิรูปสื่อ จนถึงความพยายามจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการทําความเขาใจประชาชน (ศขป.) แมจะเปลี่ยนชื่อเปนศูนยบริการขาวสารเพื่อประโยชนสาธารณะ ในภายหลัง แตเปาหมาย
ยังเหมือนเดิม ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ฝายไมเชื่อวาเปนการเปลี่ยนความคิด
2) แทนที่รัฐบาลจะเขามาควบคุมสื่อ รัฐบาลควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสงเสริมใหมีการปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทร
ทัศนใหเปนไปตามมาตรา 40 และควรผลักดันใหเกิด พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน เพราะที่ผานมาจะเห็นวารัฐบาลยังไมเคยระบุ
ชัดเจนวาจะทําอยางไรกับพ.ร.บ.ดังกลาว และ 3) รัฐบาลมีหนาที่โดยตรงที่จะสงเสริม คุมครองเสรีภาพในการเสนอขาวสารเพื่อใหประชาชน
ไดรับขาวสารขอมูลหลากหลาย ดังนั้น รัฐบาลไมควรเขามาใชสื่อของประชาชนทั้งองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย และกรมประชา
สัมพันธเปนเครื่องมือหรือประโยชนของรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 230145, มติชนสุดสัปดาห 280145 – 030245)

3. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
3.1 ความเคลื่อนไหวทางดานศาสนา
เดือนม.ค.มีขาวที่นาสนใจทางดานศาสนาคือ เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาบัว เจาอาวาสวัดปาบานตาด มอบหมายให
นายทองกอน วงศสมุทร นําหนังสือมายื่นตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ในวันที่ 21 ม.ค. 2545 เพื่อใหมีการทบทวนราง พ.ร.บ.สงฆ
ฉบับใหมผานทางนพ.พรหมมินทร เลิศสุรียเดช เลขาธิการนายกฯ โดยหนังสือดังกลาวระบุวา ราง พ.ร.บ.สงฆ ฉบับใหมมีความขัดแยงกับ
พระธรรมวินัย เชน การรวบอํานาจการบริหารคณะสงฆไวที่บุคคลและคณะบุคคลอยางเบ็ดเสร็จ และมีกําหนดใหสํานักพระพุทธศาสนาอยู
ในบังคับบัญชาและขึ้นตรงตอบุคคลเพียงคนเดียว จึงขอใหมีการทบทวนแกไข เพื่อใหเกิดความชอบธรรมแกสงฆทั้งปวง และสอดคลองกับ
พระธรรมวินัย กอนเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้นายทองกอน กลาววา เนื่องจากรัฐบาลชุดที่แลวไดตรา พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการปฏิรูปการศึกษา แตไดแอบแฝงปญหา กอใหเกิดความยุงยากแกพระพุทธศาสนา ทางกลุมศิษยานุ
ศิษยหลวงตามหาบัว จึงตองการใหแกไขรัฐธรรมนูญและเพิ่มขอความวา “พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย” และการราง พ.ร.บ.
สงฆตองทําดวยความชอบธรรมเปนไปตามหลักพระธรรมวินัย พรอมทั้งใหมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาทุกระดับชั้น โดยให
มีการตรา พ.ร.บ.การสอนวิชาพระพุทธศาสนาบังคับใชดวย (บานเมือง, มติชน 220145, Bangkok Post 220102)
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4. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
4.1 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติดในเดือนม.ค.นี้มีขาวที่นาสนใจและนาติดตามหลายเรื่องดวยกัน ทั้งนี้จากการเปดเผยของนาย
ธีรภัทร สันติเมทนีดล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถึงผลสํารวจ และการตัดทําลายพื้น
ที่ปลูกฝนวา จากการสํารวจลาสุดชวงปลายป 2544 - 18 มกราคม 2545 พบวาพื้นที่ปลูกฝนโดยรวมทั้งประเทศป 2544 ประมาณ 5,509 ไร
โดยจังหวัดที่มีการปลูกฝนมากที่สุด คือจังหวัดเชียงใหม ประมาณ 2,689 ไร รองลงมาจังหวัดแมฮองสอนประมาณ 960 ไร จังหวัดเชียงราย
ประมาณ 957 ไร จังหวัดตากประมาณ 600 ไร และจังหวัดนานประมาณ 114 ไร ตามลําดับ ทั้งนี้การตัดทําลายฝน จะเนนในพื้นที่ที่มีขอมูล
ขาวสารวา มีการปลูกฝนเพื่อการคา และเปนพื้นที่ปลูกฝนขนาดใหญ จะไมมีการตั้งเปาวาแตละปจะตัดทําลายฝนกี่ไร
อยางไรก็ตาม บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอระหวางประเทศไทย พมา และลาว ยังเปนแหลงผลิตฝนดิบที่ใหญที่
สุดในโลก โดยมีฝนประมาณ 250 ตัน/ป ถูกแปรเปนเฮโรอีนสงออกสูตลาดใหญที่ยุโรป ผาน 5 เสนทางหลักคือ 1. ลําเลียงผานประเทศเวียด
นาม 2. ลําเลียงผานทางตอนเหนือของพมา 3. ลําเลียงผานจีน 4. ลําเลียงผานไทยในจํานวนรอยละ 30-40 ของจํานวนเฮโรอีนที่ผลิตได
ประเทศไทยจึงยังถือเปนชองทางสําคัญในการลําเลียงเฮโรอีน เนื่องจากเปนประเทศที่มีความสะดวกในเรื่องของการคมนาคมและการสื่อ
สาร และ5. ลําเลียงทางเรือผานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
สวนทางดานรัฐบาลไดทุมงบฯ 20 ลานบาทเพื่อใหโครงการพัฒนาดอยตุง สอนวาแดง ปลูกพืชทดแทนการผลิตยาเสพติด ตามที่
รัฐบาลพมารองขอ ทั้งนี้ทางม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานโครงการพัฒนาดอยตุง ในพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(คพต.) ไดเชิญแกนนํากลุมเกษตรกรวาแดง มารวมสัมมนาเมื่อวันที่ 23 ม.ค. เพื่อสอนทักษะ การปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาในพื้นที่พมา
เพื่อใหเลิกผลิตยาเสพติดในอนาคต หากโครงการนี้สําเร็จก็จะเปนเหมือนดอยตุงในปจจุบัน และเมื่อกลุมเกษตรวาแดงมีรายไดพอเลี้ยง
ครอบครัว การปลูกพืชเพื่อผลิตยาเสพติดก็จะหมดไปในที่สุด
ในสวนของกทม.นั้น นพ.กฤษณ หิรัญรัศ ผูอํานวยการสํานักอนามัย กทม. ไดกลาวถึงแผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในเขตกทม. ป 2545 วา กทม.ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 17 ลานบาทในการแกไขปญหาชุมชนตาง ๆ ทั้ง 50 สํานักงานเขตพื้นที่ในกทม.
โดยของบฯผานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยแบงออกมา 13 ลานบาทเพื่อดําเนินงานดานยาเสพ
ติดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ไดใหแตละสํานักงานเขตไปจัดทําปญหาและแผนแตละพื้นที่รวบรวมสง ป.ป.ส. สําหรับขอมูลที่แตละเขตพื้นที่ของเขต
กทม.นําเสนอมาพบวา 7 เขตพื้นที่มีปญหาของยาเสพติดอยูในขั้นที่รุนแรง (ผูจัดการ 15,220145,กรุงเทพธุรกิจ 230145)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม

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

2. นางวิสมัย อาภาภิรม

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

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

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

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

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

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

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

