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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนกรกฎาคม 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกับรายงานหลัก
ของโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 จนปจจุบัน ตามหนังสือสัญญาใหทุนเลขที่ RDG
01/0004/2543
ทานทีส่ นใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต ขอเชิญที่เว็บไซตของ สกว. ชื่อ
http://www.trf.or.th/ttmp/index.htm

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 สิงหาคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มิถุนายน 2544
-------------------------------------

ปรับฐานครั้งใหญ: การตอสูสองกระแส
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2544 สถานการณประเทศไทยแวดลอมอยูกับคดีความการแจงบัญชีทรัพยสินของ
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กอใหเกิดความไมแนนอนทางการเมืองในระดับหนึ่งซึ่งมีสวนสงผลผลกระทบตอความไม
แนนอนทางเศรษฐกิจ และความตอเนื่องของการดําเนินนโยบายหลายอยางที่เพิ่งเริ่มตน ยิ่งใกลวันตัดสินการเคลื่อนไหว
ทั้งที่สนับสนุนและคัดคานการที่จะใหนายกฯพนผิดก็ยิ่งเขมขนขึ้น สื่อตะวันตกของกลุมทุนนิยมโลกซึ่งไดกระพือขาวนี้มา
อยางตอเนื่อง ทั้งในเนื้อขาวและบทวิเคราะหวิจารณ ไดแพรขาววานายกฯจะไมพนผิด ขณะที่กลุมสนับสนุนใหนายกฯ
พนผิด ก็เรงรวบรวมรายชื่อใหมากขึ้นเปนจํานวนลาน ความเขมขนของการเคลื่อนไหวนี้มีมากจนกระทั่งเกิดการเรียกรอง
ในสื่อมวลชนใหศาลรัฐธรรมนูญเรงตัดสินความ เพราะวาประเทศไมอาจตกอยูในความไมแนนอนเชนนี้ตอไปไดนาน
หลังการตัดสินดวยคะแนนที่คอนขางกํ้ากึ่งใหนายกฯพนผิด เสียงวิพากษวิจารณของกลุมผูไมเห็นดวยก็ดัง
ประสานทั้งภายนอกและภายในประเทศ จนกระทั่ง กอใหเกิดบรรยากาศความไมแนนอนทางการเมืองขึ้นใหมในระดับ
หนึ่ง ปรากฏการณนี้แสดงวา ความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศนั้น มีสมุฏฐานลึกซึ้งกวาคดีแจงบัญชีทรัพยสิน
และแมจะมีความพยายามรวมพรรคขนาดเล็กและขนาดกลางเขากับพรรคใหญ เพื่อใหเหลือนอยพรรค ก็คงไมชวยเพิ่ม
ความแนนอนทางการเมืองมากนัก
ความไมแนนอนทางการเมือง ที่สําคัญเกิดจากการปรับฐานทางเศรษฐกิจ-การเมืองครั้งใหญซึ่งจะมีผลกระทบ
ทั่วทั้งสังคม การปรับฐานดังกลาวสืบเนื่องจากวิกฤติ ซึ่งทําใหนโยบายที่ผูกพันกับตะวันตก มุงการสงออก อาศัยเงินลง
ทุนจากตางประเทศใชไมไดผลแบบเดิมอีกตอไป ความหวังจากการสงออกยิ่งยากลําบากขึ้น เมื่อตองเผชิญกับการแขง
ขันจากประเทศที่มีคาแรงถูกกวา เงินลงทุนที่เคยไหลบาเขามาก็เหือดแหง และคงไมไหลกับมาคึกคักแบบเดิมอีกในระยะ
ใกล เชนเดียวกับการอาศัยระบบราชการแบบเดิมในการบริหารประเทศ
การปรับฐานนี้มีแนวโนมที่จะคอยเปนคอยไป ไมอาจเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมได ดังนั้นจึงมีทั้งกระแสเดิมที่ยัง
คงมีอิทธิพลสูง และกระแสใหมอันหลากหลาย สวนสําคัญสวนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่ตองการสราง
ฐานเศรษฐกิจตั้งแตระดับชุมชนหมูบาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน การปฏิรูประบบราชการให
กระทัดรัดคลองตัวทํานองเดียวกับองคกรธุรกิจเอกชน มีระดับชั้นนอยลงและเปนระบบเปดมากขึ้น กระแสการปรับฐาน
สวนอื่นมาจากองคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาชน องคกรอิสระ ตลอดจนบุคคลสาธารณะและปญญาชน ตลอดจน
สื่อมวลชน
ขณะที่เสนทางเกาเห็นชัดขึ้นวาไมไดผล และเสนทางใหมก็ยังไมชัดเจนมั่นคง มีความเปนไปไดที่จะประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกับที่อาจจะลมเหลวหากผิดพลาดในจังหวะกาว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปของสถาน
การณแวดลอม ความลังเลไมมั่นใจ การติติงทั้งที่สมเหตุผลและวิตกเกินไป เหลานี้ลวนแสดงวาสภาพการณแหงความไม
แนนอนนี้นาจะดํารงตอไปยาวนาน
ทางดานสถานการณสากล ปรากฏชัดขึ้นวาภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนาจะยาวนานกวาที่คาดคิดในแง
ดีเอาไว ความเปนไปไดที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยมีสูงขึ้น การชุมนุมตอตานการประชุมสุดยอดกลุมประเทศพัฒนาแลว
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7 ชาติ หรือกลุม จี 7 ของผูสนับสนุนกลุมและองคกรเอกชนตางๆ จํานวนนับแสนคน ที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี ในเดือน
กรกฎาคม 2544 ที่ดําเนินไปอยางดุเดือด แสดงถึงปญหาที่แหลมคมและลึกซึ้งภายในกลุมประเทศที่เปนศูนยกลางของ
โลกเอง วิกฤติเอเชียไมใชเปนเพียงวิกฤติในภูมิภาค หากแตสะทอนใหเห็นวิกฤติของโลกทุนนิยมดวย พบวาการชุมนุม
ประทวงที่เปนขาวใหญ นับตั้งแตครั้งกรณีนครซีแอตเติลของสหรัฐ เรื่อยมานั้น มีจุดมุงหมายที่ลึกซึ้งกวางขวางกวาการ
ชุมนุมประทวงเมื่อครั้งทศวรรษ 1960 และตอนตนทศวรรษ 1970 เสียอีก ในครั้งนั้นเปาหมายสําคัญอยูที่การคัดคาน
สงครามเวียดนาม แตเปาหมายปจจุบันเปนการคัดคานระบบทุนนิยม และการผลักดันเรื่องการสรางวัฒนธรรมใหมที่มี
โฉมหนาเปนมนุษยและการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเคลื่อนไหวดังกลาวไดสั่นคลอนเสาหลักของวัฒนธรรมทุนนิยมตะวันตกซึ่งไดครอบงําโลกมาเปนเวลานาน
นับรอยป เสาหลักนี้ไดแก 1) ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ซึ่งไมสามารถแกไขปญหาสําคัญไดแกความยากจน การเสื่อม
โทรมของสภาพแวดลอม คุณภาพชีวิต การกีดกันทางเชื้อชาติและการกีดกันอื่นๆ มีการตอสูเพื่อใหประชาชนสามารถมี
สวนในการกําหนดนโยบายไดอยางแทจริงมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและในองคการระหวางประเทศเชนธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคาโลก 2) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันและกําไรสูงสุด มี
ขอเสนอใหกําหนดพันธสัญญาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ใหเปนเพื่อชีวิตและสังคม การคัดคานพัฒนาการ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหม ไมวาจะเปนเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแตงยีนหรือ GMO การแตกหนอ (cloning) มนุษย การจดสิทธิ
บัตรสิ่งมีชีวิต เปนตน ไดเขมขนขึ้นโดยลําดับ โยกคลอนความเชื่อในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบเดิม และความเชื่อ
เรื่องการเติบโตอยางไมมีที่สิ้นสุด
การสั่นคลอนจนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมดังกลาวนี้ ยอมกอใหเกิดการถกเถียง การเห็นตาง และการแบงเปน
ฝกฝายขึ้น โดยกระแสหนึ่ง ซึ่งเปนกระแสหลักในปจจุบันไดพยายามรักษาสถานะเดิมโดยการตอบโตทั้งในทางวาทกรรม
และอํานาจความรุนแรง เชนการตั้งกําแพงเหล็ก การใชตํารวจพลรมปราบปรามจนชาวเจนัวผูหนึ่งเสียชีวิต ตลอดจนการ
ยึดฟลม เทปวีดิโอ และภาพถายตางๆ ของเหตุการณรุนแรงนี้ สวนอีกกระแสหนึ่ง ก็พยายามขยายเครือขายและแนวรวม
ในการตอสูใหกวางขวางและเปนปกแผนยิ่งขึ้น และทั้งสองกระแสตางปรับยุทธศาสตรและกลวิธีในการตอสูใหม
การตอสูภายในศูนยกลางของประเทศตะวันตกเองนี้ อาจกอใหเกิดผลที่เปนไปไดหลายทาง เชน ทางหนึ่งกลุม
อํานาจเดิมมีชัยชนะทํานองเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในการตอตานสงครามเวียดนาม ทุกอยางดําเนินตอไปไมตางจากเดิม
หรืออีกทางหนึ่งขบวนการประชาสังคมมีชัยชนะ สามารถสรางวัฒนธรรมใหมขึ้นมาได เขามามีบทบาทในการกําหนด
นโยบายและบริหารประเทศ และวัฒนธรรมตะวันตกแบบใหมนี้ก็กลายเปนแบบอยางใหแกประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเหมือน
อยางที่เคยเปน หรืออีกทางหนึ่งการตอสูสองกระแสยืดเยื้อ ไมอาจบอกไดวากระแสใดแพกระแสใดชนะอยางเด็ดขาดได
อยางไรก็ตาม ในเฉพาะหนาหากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกเกิดรุนแรงขึ้น ก็ยอมทําลายอิทธิพลของทุนนิยมโลกไป
ในระดับหนึ่ง และการฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอาจไมงายเหมือนเดิม เนื่องจากจํานวนประชากรมีมากกวาเดิม
มาก และความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะนํ้ามันเชื้อเพลิงไดรอยหรอลงถึงราวครึ่งหนึ่ง
ไมวาผลที่ออกมาจะเปนเชนใด เหตุการณทั้งหมดในชวงนี้ไดชี้วา 1) วัฒนธรรมตะวันตกมีดานดีหลายประการ
ที่เปนแบบอยางได แตการวิ่งตามตะวันตกไปทุกฝกาวนั้นไมนาจะถูกตอง เพราะแมแตประชาชนจํานวนไมนอยใน
ประเทศตะวันตกเองก็ไดเริ่มลุกขึ้นมาแสดงความกังขาตอคานิยมและทัศนคติเดิมของตน 2) การไหวตัวในประเทศศูนย
กลางนี้มีแนวโนมที่จะกอผลสะเทือนใหเกิดการไหวตัวและความไมแนนอนในที่ตางๆ ทั่วโลก 3) เมื่อคํานึงถึงการไหวตัว
ในศูนยกลางและการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นอยางลึกซึ้งดังกลาวแลว สําหรับในประเทศไทยคาดวา การ
ไหวตัวและความไมแนนอนในสถานการณคงดํารงตอไป
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จากการที่หลายสํานักมีการปรับแกอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลงโดยตลอด แสดงถึงความยาก
ลําบากที่รออยูขางหนา ดังนั้น ประชาชนไทย เชนเดียวกับประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาอื่นหลายประเทศ จําตอง
เผชิญกับการทาทายหลายประการ ไดแก การเอาชนะความยากลําบากขางหนา การเอาชนะความไมแนนอนและความ
มั่นคงตางๆ ที่เกิดขึ้นในทามกลางการเปลี่ยนแปลง
การเผชิญกับการทาทายมากๆ เชนนี้ตองการผูนําที่เขมแข็ง แตก็ไมใชการแอบอยูหลังผูนํา แลวแตวาจะนําไป
ทางใด ขณะเดียวกัน การเผชิญกับการทาทายมากๆ ทําใหบางทีตองการหันไปหาทางลัด เพื่อแกปญหาใหเสร็จเร็วๆ ทัน
ใจ แตโลกในปจจุบันดูจะไมมีทางลัด ไมมีตนแบบสําเร็จรูป แตละประเทศจะตองแสวงหาหนทางและจังหวะกาวที่
เหมาะสมสําหรับตนเองและพันธมิตร เพื่อความอยูรอดในโลกที่ไมแนนอนนี้ดวยกัน

----------------------------จัดทําโดย

โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ประมวลเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
กรกฎาคม 2544
-------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1 สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลก
1.1.1 ความพยายามของกลุมประเทศรํ่ารวยเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจโลก ดูจะยังไมเปนมรรคเปนผลแตอยางใด
ในชวงเดือน ก.ค. 2544 ไดมีความพยายามของกลุมประเทศพัฒนาแลว 7 ชาติ หรือ จี 7 ที่จะประชุมเพื่อหาทางแกไขปญหา
เศรษฐกิจโลกใหพนจากภาวะชะลอตัว ไมวาจะในการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังในชวงตนเดือนที่กรุงโรม และการประชุมสุดยอดผูนํากลุม
ประเทศดังกลาวที่เมืองเจนัว เมืองทาใหญของอิตาลี ดูจะยังไมเปนมรรคผล ขณะที่ตองประสบกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระแสการประทวงของกลุมตอตานโลกาภิวัตน ที่มีขนาดใหญและมีความรุนแรงเปนประวัติการณในครั้งนี้
รายงานขาวกลาววา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังของกลุม จี 7 ที่กรุงโรม ซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่ 7 ก.ค. ไดมีสัญญาณบงชี้ถึง
ภาวะไมลงรอยกันภายในกลุมระหวางสหรัฐกับชาติยูโร หลังจากที่ รมต.คลังสหรัฐเรียกรองใหชาติยุโรป และญี่ปุน เขามีสวนรวมในการทํา
ใหเศรษฐกิจโลกฟนตัวมากกวาที่เปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศไมยอมลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) โดยบงชี้เปนนัย
วา ในสวนของสหรัฐนั้น ธนาคารกลางไดลดดอกเบี้ยมาแลว 6 ครั้งในปนี้ เพื่อกันเศรษฐกิจสหรัฐไมใหตกสูภาวะถดถอย ขณะที่ อีซีบี ลดดอก
เบี้ยไปเพียง 0.5% เทานั้น ทําให นายโลรองต ฟาเบียส รมต.คลังฝรั่งเศส ออกมาตอบโตวา ชาติยูโรก็ไดทําในสวนของตัวเองแลว เห็นไดจาก
การที่เศรษฐกิจในเขตยูโรมีการเติบโตแข็งแกรงมากที่สุดในเขตเศรษฐกิจชั้นนําทั้ง 3 เขต ถึงแมจะมีสัญญาณชัดเจนวาการเติบโตในภูมิภาค
จะชะลอตัวลงก็ตาม นายวิม ดุยเซนเบิรก ประธานอีซีบี ยังระบุวา อัตราดอกเบี้ยในระดับปจจุบัน เหมาะสมแลวสําหรับการยับยั้งเงินเฟอ
และมีแนวโนมจะอยูในระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง
สวนในการประชุมสุดยอดระดับผูนําประเทศที่กรุงเจนัวที่เปดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. และปดประชุมในวันที่ 21 ก.ค. โดย
ออกแถลงการณความยาว 5 หนากระดาษ มีเนื้อหาพุงเปาไปที่การชวยเหลือชาติกําลังพัฒนา ระบุวา “เราตัดสินใจสานตองานโลกาภิวัตน
สําหรับประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะผูยากไร และการนําชาติยากจนที่สุดเขาสูระบบเศรษฐกิจโลกถือเปนวิธีการที่แนนอนที่สุดในการรับฟง
ความตองการพื้นฐานของพวกเขา” และแถลงการณยังกลาวถึงการอนุมัติแผนพัฒนาแอฟริกา รวมถึงแผนการกอตั้งที่ประชุมรวมกับผูนํา
จากทวีปที่ยากจนที่สุดแหงนี้
รายงานขาวกลาววา ที่ประชุมกลุม จี 7 ยังเสนอใหกอตั้งกองทุนเพื่อตอสูกับโรคเอดส และเรียกรองใหยุติความขัดแยงในตะวัน
ออกกลาง มาซิโดเนีย และคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนั้น บรรดาผูนํา จี 7 เห็นพองวาเศรษฐกิจโลกขณะนี้ชะลอตัวแรงเกินคาด อีกทั้งแสดง
ความกังวลตอความผันผวนของราคานํ้ามัน แตก็ยังยืนยันวาเศรษฐกิจโลกอยูบนพื้นฐานที่ดีสําหรับการฟนตัวอยางแข็งแกรง สวนประเด็นที่
ตกลงกันไมไดคือขอตกลงเกียวโตวาดวยภาวะโลกรอน
อยางไรก็ตาม รายงานขาวกลาววา แถลงการณของกลุม จี 7 ถูกสื่อมวลชนในญี่ปุนวิพากษวิจารณในเชิงลบอยางกวางขวาง บท
บรรณาธิการของนิฮง เคอิไซ ชิมบุง ระบุวา “แถลงการณจี 7 ปราศจากความรูสึกในเรื่องวิกฤตปจจุบัน ซึ่งรวมถึงความผันผวนในเศรษฐกิจ
โลกที่เกิดขึ้นควบคูกับที่ราคาหุนตกซึ่งสืบเนื่องจากการปรับตัวของภาคไอทีในสหรัฐฯ” และวา จี 7 ละเลยคําเตือนของนายอลัน กรีนสแปน
ประธานผูวาการธนาคารกลางแหงสหรัฐฯ (เฟด) เกี่ยวกับความเสี่ยงของแนวโนมขาลงของเศรษฐกิจโลก และวา จี 7 แทบจะไมแตะแนวโนม
การชะลอตัวรุนแรงในญี่ปุนเลย ดานโยมิอุริ ชิมบุงวิจารณวา แถลงการณจี 7 แทบจะปราศจากสารที่หนักแนนในการรวมมือกันปองกันไมให
เกิดการถดถอยพรอมกันทั่วโลก “แถลงการณคาดหวังในแงดีจากภาวะปจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐวาจะไดรับอานิสงสจากมาตรการลดภาษี
และดอกเบี้ย ทั้งยังมองแนวโนมแงบวกสําหรับเศรษฐกิจของ 12 ชาติในยูโรโซน ทั้งที่สมาชิกสําคัญหลายประเทศออกอาการชะลอตัว”
(กรุงเทพธุรกิจ 07, 10, 21-220744 ผูจัดการ 220744)
อนึ่ง ตั้งแตเริ่มเปดการประชุมในวันที่ 20 ก.ค. มีรายงานขาวการนัดชุมนุมประทวงครั้งใหญของกลุมตอตานโลกาภิวัตน ที่มีผูเขา
รวมนับแสนคน และมีการปะทะกับเจาหนาที่ตํารวจของอิตาลี 15,000 คน ผูประทวงเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 450 คน ความเสียหายคิดเปน
มูลคาหลายสิบลานดอลลารสหรัฐ (The Wall Street Journal 230701)
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1.2 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐ
1.2.1 "กรีนสแปน" ชี้ ศก.สหรัฐใกลถึงจุดตํ่าสุด แตไมมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการฟนตัว
ในการชี้แจงนโยบายการเงินรอบครึ่งปตอคณะกรรมาธิการการเงินประจําสภาผูแทนราษฎรนั้น นาย อลัน กรีนสแปน ผูวาการ
ธนาคารกลางสหรัฐกลาววา การลดดอกเบี้ยของเฟด 6 ครั้งในปนี้ ผสานกับมาตรการลดภาษี และตนทุนพลังงานที่ตํ่าลง นาจะเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจ โดยมาตรการลดภาษีที่บังคับใชเมื่อไมนานนี้นั้น มีแนวโนมจะสงผลตอเศรษฐกิจสหรัฐชวงปลายปนี้ และปหนา
ประธานธนาคารกลางฯ กลาววา ดูเหมือนเศรษฐกิจสหรัฐกําลังจะถึงจุดตํ่าสุด พรอมชี้วา ขอมูลเศรษฐกิจที่ประกาศในระยะหลัง
มีทั้งบวกและลบ แทนที่จะเปนลบอยางเดียว "เรากําลังมองเห็นสัญญานวา จุดตํ่าสุดไดเริ่มกอตัว ซึ่งนับเปนสัญญาณที่อยูในระดับแรกเริ่ม"
กรีนสแปนกลาว และระบุวา "มีหลักฐานคอนขางมากที่บงวาเรากําลังเขาใกลจุดที่มีเสถียรภาพในระดับตํ่า"
อยางไรก็ตาม กรีนสแปน ไมไดอธิบายหลักฐานที่แสดงถึงการมีเสถียรภาพ และในรายงาน กรีนสแปนก็ระบุวา ไมมีหลักฐานชัด
เจนที่แสดงถึงการฟนตัว และเอยถึงปจจัยที่คุกคามเศรษฐกิจสหรัฐ เชน การใชจายดานทุนในภาคธุรกิจที่ไมฟนตัว ความออนตัวของ
เศรษฐกิจยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา รวมถึงความเสี่ยงที่การใชจายของผูบริโภคจะลดลง เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุน
ที่ลดลง และความออนตัวของตลาดแรงงาน
กรีนสแปนยังระบุถึงสภาพเศรษฐกิจสหรัฐวา การขยายตัวในระดับตํ่ายังไมสิ้นสุด และสหรัฐยังไมปลอดความเสี่ยงที่ความออน
ตัวทางเศรษฐกิจจะรุนแรงกวาที่คาดหมาย และความออนตัวของเศรษฐกิจโลกอาจกระทบตอการฟนตัวของสหรัฐ ซึ่งทําใหเฟดอาจตอง
ดําเนินนโยบายที่สอดคลอง เพราะสภาพเศรษฐกิจขณะนี้อาจเรียกไดวามีความไมแนนอนสูงมาก
นักวิเคราะห มองวา ดูเหมือนกรีนสแปนกําลังสงสัญญาณวาเขารูสึกวาเมฆหมอกที่บดบังการเติบโตของสหรัฐ กําลังสลายตัว แม
จะไมใชในทันทีแตก็นาจะเปนในอนาคตอันใกล (กรุงเทพธุรกิจ 200744)
อนึ่ง รายงานตัวเลขเศรษฐกิจลาสุดของคอนเฟอเรนซ บอรด กลุมวิจัยเศรษฐกิจสหรัฐ เปดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2544 ระบุวา
ดัชนีเครื่องชี้สําคัญ ซึ่งใชวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะ 6-9 เดือนขางหนา เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย. หลังจากขยายตัว 0.5% เมื่อ
เดือนพ.ค. นับเปนการเพิ่มขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 3 ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชยสหรัฐรายงานวา การขาดดุลการคาในดานสินคาและ
บริการลดลงอยางฮวบฮาบ เมื่อเดือนพ.ค. โดยหดลง 11.4% เหลือ 28,300 ลานดอลลาร เนื่องจากการนําเขาลดลง ซึ่งนายดิค ริปป แหง
บริษัทพรูเดนเชียล ซิเคียวริตี้ส กลาววา รายงานฉบับนี้เปนอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงความออนแอทางเศรษฐกิจสหรัฐ แมทําใหตัวเลขขาด
ดุลการคาดูดีขึ้น ทางดานกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา การอางสิทธิรับเงินประกันวางงานประจําสัปดาหลดลง 35,000 ราย เหลือ
414,000 รายในสัปดาหสิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 ก.ค. หลังจากพุงสูงสุดในรอบ 9 ปเมื่อสัปดาหกอนหนานั้น แตนักเศรษฐศาสตรหลายคนกลาววา
การวางงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เปนความเสี่ยงสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐ เพราะอาจสงผลกระทบตอการใชจายของผูบริโภค
รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจขางตนชวยสนับสนุนคําพูดของนายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ที่กลาว
วา เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟนตัวอยางชาๆ แตยังเสี่ยงตอความออนแอ (กรุงเทพธุรกิจ 210744)

1.3 สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจเอเชีย
1.3.1 เศรษฐกิจญี่ปุนและสิงคโปรเขาสูภาวะถดถอยแลว
-เศรษฐกิจสิงคโปรเขาสูภาวะถดถอยทางเทคนิค
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2544 ทางการสิงคโปรไดประกาศตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเปนไปตามที่คาด
การณกัน นั่นคือหดตัวลง 10.1% และ 0.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ ก.อุตสาหกรรมและการคาของสิงคโปรก็ไดปรับลด
คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งปของสิงคโปร จากเดิม 3.5-5.5% เหลือเพียง 0.5-1.5% และตอมาในวันที่ 12 ก.ค. 2544
ธนาคารกลางสิงคโปรก็ไดประกาศปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน จากที่เนนใหดอลลารสิงคโปรแข็งคาอยางชาๆ ผานทางการกําหนดกรอบ
คาเงิน มาดําเนินนโยบายสายกลาง และพรอมที่จะเขาแทรกแซงตลาดเงินตลอดเวลา เพื่อลดความผันผวนที่มากเกินไปของดอลลารสิงคโปร
ซึ่งนักวิเคราะหตางมองวา อาจสงผลใหคาเงินดอลลารสิงคโปรออนตัวลงตอไป หลังจากที่ออนลงแตะที่ระดับตํ่าสุดในรอบ 11 ปมาแลวใน
ชวงกอนหนานี้ นายราชีพ มาลิค นักเศรษฐศาสตรของเจพี มอรแกน เชส กลาววา การเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลางสิงคโปร สะทอนถึง
ความเลวรายของเศรษฐกิจสิงคโปร และจะกระทบตอบรรยากาศการบริโภค
ขณะเดียวกัน รายงานตัวเลขสงออกจากคณะกรรมการพัฒนาการคาของสิงคโปร ระบุวา ในเดือน มิ.ย. การสงออกของสิงคโปร
ลดลงอยางฮวบฮาบเกือบ 17% จากชวงเดียวกันของปกอน ผลจากสินคาทุกภาคออนตัวลง กลาวคือ การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไดลด
ลง 21.2% เหลือ 4,840 ลานดอลลารสิงคโปร ผลจากยอดขายวงจรรวม ดิสกไดรฟ และคอมพิวเตอรสวนบุคคลในตลาดตางประเทศลดฮวบ
สวนยอดสงออกชิพคอมพิวเตอร ดิ่งลง 31% เหลือ 1,200 ลานดอลลารสิงคโปร สําหรับการสงออกสินคานอกภาคอิเล็กทรอนิกส ลดลง
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8.8% เหลือ 2,960 ลานดอลลารสิงคโปร ขณะที่การสงออกเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี เพิ่มขึ้น 4.4% เปน 932 ลานดอลลารสิงคโปร หาก
แบงเปนตลาดหลัก จะพบวา การสงออกไปสหรัฐ ลดลง 24.5% เหลือ 1,830 ลานดอลลารสิงคโปร ขณะที่การสงออกไปสหภาพยุโรป ปรับ
ตัวลง 17.7% เหลือ 1,180 ลานดอลลารสิงคโปร และการสงออกไปมาเลเซีย รวงลง 17.4% เหลือ 957 ลานดอลลารสิงคโปร
ทั้งนี้ ทางการสิงคโปรยังไดคาดการณทั้งป 2544 วา การคาสิงคโปรจะติดลบ 2-4% เพราะอุปสงคสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาด
โลกซบเซาหนัก อีกทั้งสภาพเสรษฐกิจในสหรัฐ สหภาพยุโรปและหลายประเทศในเอเชียยังตกตํ่า
ในชวงปลายเดือนคือเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2544 ธนาคารกลางสิงคโปรไดประกาศใชระบบใหมในดานการตรวจสอบสภาพคลอง
ธนาคารพาณิชยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง โดยตั้งแตเดือน พ.ค. ปหนาเปนตนไป ธนาคารพาณิชยในประเทศสามารถเลือกที่จะรักษาระดับ
ทรัพยสินสภาพคลองขั้นตํ่า (เอ็มแอลเอ) ระหวาง 12-18% เทียบกับที่กําหนดไว 18% ในปจจุบัน หากธนาคารพาณิชยบรรลุขอกําหนดดาน
ความเสี่ยงตางๆ ไดตามเกณฑที่ธนาคารกลางตั้งไว ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวินสตัน เซี่ยะ นักวิเคราะหจากเอ็มเอ็มเอส/สแตนดารด แอนด
พัวร ใหความเห็นวา การปรับระบบเอ็มแอลเอใหม คงไมมีผลตองบดุลบัญชีของธนาคารสิงคโปรมากนัก เนื่องจากธนาคารไมมีชองทางให
ปลอยเงินทุนออกไป แมจะมีความยืดหยุนในการโยกเงินทุนก็ตาม ความตองการเงินกูในสิงคโปรมีตํ่ามาก ทําใหธนาคารมีสภาพคลองทวม
ทน ซึ่งแมจะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น ก็คงไมชวยเพิ่มรายได
รายงานขาว ชวงตนเดือน ก.ค. 2544 มีบรรดานักวิเคราะหสถาบันมีชื่อตางๆ ออกมาชี้เปนระยะๆ วาเศรษฐกิจของสิงคโปรนั้นเขา
สูภาวะถดถอยทางเทคนิคแลว อีโคโนมิสต ดอทคอม ก็ออกมาชี้ชัดวา ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปรจะกระทบไปทั่วทั้งเอเชียอีก
ครั้ง และครั้งนี้ไมไดเกิดจากการโจมตีคาเงิน แตที่สําคัญเกิดจากการที่สหรัฐไดสงทอดภาวะถดถอยที่ควรจะเกิดในประเทศของตนมาสูเอเชีย
นั่นคือความลมเหลวจากการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงของสหรัฐนั่นเอง(กรุงเทพธุรกิจ 02, 07, 12-13, 18, 290744)
-เศรษฐกิจญี่ปุนเขาสูภาวะถดถอยครั้งที่ 2 ในรอบ 2 ป
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ธนาคารกลางญี่ปุน หรือ บีโอเจ ไดเปดเผยรายงานการสํารวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ หรือรายงาน "ทันกัน"
ประจําไตรมาส 2 สิ้นสุดเดือนมิ.ย. พบวาดัชนีวัดความเชื่อมั่นภาคธุรกิจหรือดีไอ ในสวนของผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ
ติดลบที่ระดับ16 ขณะที่ไตรมาสกอนติดลบที่ระดับ 5 ถือเปนตัวเลขที่แยที่สุด นับตั้งแตตัวเลขติดลบที่ระดับ17 ในการสํารวจเมื่อไตรมาสสิ้น
สุดเดือน ธ.ค. 2542 นักวิเคราะหหลายคนมองวา ผลการสํารวจครั้งนี้ สะทอนความวิตกของนักธุรกิจในประเด็นที่วา สหรัฐและยุโรป อาจจะ
กดดันผูบริโภคในประเทศใหลดการซื้อสินคาจากประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ รายงานขาวกลาววา หลังจากการเปดเผยรายงานทันกัน ดัชนีหุน
นิกเคอิ ที่ตลาดโตเกียวรวงลงไปกวา 2% ขณะที่คาเงินเยน ออนตัวลงไปถึงระดับ 125 เยนตอดอลลารสหรัฐ อันเปนระดับที่ออนคาที่สุดใน
รอบ 3 เดือน ภาคธุรกิจของญี่ปุนกังวลวาภาวะซบเซาในตลาดหุน จะสงผลกระทบทําใหบริษัทหลายแหง ตองลดคนงานและการลงทุนใหมๆ
นายยาสุชิ โอคาดะ หัวหนานักเศรษฐศาสตร จากเครดิต สวิส เฟรสต บอสตัน ซีเคียวริตีส กลาววา รายงานการสํารวจขางตน
เปนเครื่องยืนยันความวิตก ในเรื่องแนวโนมเศรษฐกิจที่ยํ่าแยลงเรื่อยๆ และทําใหมีการมองกันวา เศรษฐกิจของประเทศ อาจไดเขาสูภาวะถด
ถอยแลว ซึ่งถือเปนภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งที่ 2 ในรอบ 2 ปของญี่ปุน สวนนายเฮอิโซ ทาเคนากะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กํากับดูแลนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ กลาววาเหตุผลสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะที่เลวราย รวมถึงมีแนวโนมที่แยลง
เปนเพราะปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ออนแอ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2544 รัฐบาลญี่ปุนรายงานตัวเลขการไดเปรียบดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ค. ปรากฏวาตกตํ่าลง 45.9%
เหลือ 444,000 ลานเยน จากปกอนหนานี้หรือคิดเปนสัดสวนเพียง 1% ของยอดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยการสงออกลดลง 2.5% เหลือ 3,611,100 ลานเยน และการนําเขาเพิ่มขึ้นเปนเดือนที่ 19 ติดตอกัน โดยขยับขึ้น
12.7% เปน 3,359,100 ลานเยน นักเศรษฐศาสตรแหงสถาบันวิจัยญี่ปุนชี้วา การนําเขาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สะทอนวาเศรษฐกิจญี่ปุนพึ่ง
พาสินคานําเขามาก อันเปนผลสืบเนื่องจากการที่บริษัทญี่ปุนยายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศจํานวนมาก แลวนําเขาสินคาในราคาที่
ถูก และลดการจางงานภายในประเทศลงไป
หนังสือพิมพเอเชียน วอลลสตรีท เจอรนัล ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2544 อางความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึ่ง วา ตัวเลข
ไดเปรียบดุลการคาของญี่ปุนที่กําลังหดตัวแคบลงเรื่อยๆ นี้ ทําใหคาดวา ในอีก 5 ปขางหนา ญี่ปุนจะเขาสูภาวะขาดดุลการคา (กรุงเทพ
ธุรกิจ 03, 12, 180744)
1.3.2 คาดจีดีพีไตหวันไตรมาส 2 โตนอยสุดในรอบ 26 ป
สํานักขาวดาวโจนสรายงานเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2544 วา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไตหวันออกแถลงการณระบุวา ความตองการที่
ชะลอตัวลงทั่วโลกและการคาปรับตัวลดลง หมายถึงการเติบโตของผลิตภัณฑในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 จะยํ่าแยกวาไตรมาส 1 โดยคาด
วาจีดีพีไตรมาส 2 จะเติบโตในอัตรา 0.76% ลดลงจาก 1.06% เมื่อไตรมาสแรก และเปนการเติบโตรายไตรมาสที่เชื่องชาที่สุดในรอบ 26 ป
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การบริโภคสวนบุคคลจะลดลงในไตรมาส 2 เนื่องจากรายไดตํ่าลง และผูบริโภคไดรับผลกระทบจากการทรุดตัวของตลาดหุนใน
ประเทศ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจคาดวา การบริโภคสวนบุคคลของชาวไตหวันจะเติบโต 2.52% ในปนี้ ขณะการลงทุนภาคเอกชนจะหดตัว
10.52% สวนการสงออกจะลดลง 3.86% และการนําเขาจะลดลง 7.01% ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไตหวัน ยังไดปรับลดการทํานายการ
เติบโตของจีดีพี ป 2544 เหลือ 2.07% จาก 4.75% (กรุงเทพธุรกิจ 260744)
1.3.3 เศรษฐกิจจีนเฟองฟูสวนกระแสโลก ตัวเลขจีดีพีครึ่งปแรก ขยายตัวเกือบ 8% ขณะที่รัฐบาลยอมรับ อาจตองเจอ
กับความทาทายที่รุนแรงมากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป
นายอี้ เฉิน โฆษกสํานักงานสถิติแหงชาติของจีน เปดเผยเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2544 วา ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จี
ดีพี) ในชวงครึ่งแรกของป 2544 ขยายตัว 7.9% มาอยูที่ 4.294 ลานลานหยวน ซึ่งสอดคลองกับตัวเลขคาดการณที่รัฐบาลเคยระบุไวกอน
หนานี้วา นาจะขยายตัวราว 8% ปจจัยสําคัญที่ทําใหจีดีพีในชวงครึ่งปแรกของจีน ตํ่ากวาเปาที่คาดไว คือ การขยายตัวของภาคการสงออก
เพียง 11.3 % เทียบกับ 26 % ในชวงเดียวกันของปที่แลว
นายอี้ เตือนวา เศรษฐกิจอาจเผชิญกับความทาทายที่รุนแรงขึ้น ในชวงครึ่งปหลัง เพราะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซาอยู แตก็ยืนยัน
วา เศรษฐกิจจีนในป 2544 จะขยายตัวไดตรง หรืออาจเกินเปาที่กําหนดไวที่ 7% (กรุงเทพธุรกิจ 180744)

2. สถานการณเศรษฐกิจและคาดการณภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 สถานการณเศรษฐกิจในชวงการรายงานเดือน ก.ค. 2544
2.1.1 ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจไทย ยังสามารถทนตอผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไดดี เนื่องจากปจจัย
พื้นฐานปรับดีขึ้น
ธนาคารโลก ไดออกรายงานประเมินภาวะเศรษฐกิจของไทย ฉบับลาสุด เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผานมา โดยระบุวา ถึงแมสถาน
การณเศรษฐกิจของไทยจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก แตจากการประเมินของธนาคารโลก เชื่อวา เศรษฐกิจของไทยจะผานพนชวง
เวลาแหงความยากลําบากนี้ไปไดดวยดี ธนาคารโลก ชี้วา ตัวเลขทุนสํารองเงินตราตางประเทศของไทย ฟนตัวกลับมาอยูในระดับที่นาพอใจ
กลาวคือ อัตราสวนของทุนสํารอง เมื่อเทียบกับตัวเลขหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้นจาก 57% เมื่อป 2540 เปน 137% เมื่อสิ้นเดือน มี.ค.ปนี้ ขณะ
เดียวกัน ตัวเลขหนี้ตางประเทศ ลดลงจาก 70% ของตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ในป 2540 เปน 65% ในปนี้
ในสวนของตัวเลขการไดเปรียบดุลการคาตางประเทศ ลดลงในชวงไตรมาสแรกของปนี้ อันเปนผลมาจากราคานํ้ามันในตลาด
โลกที่ขยับสูงขึ้น รวมถึงมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส และสินคาโภคภัณฑ โดยเฉพาะขาว ลดลง อยางไรก็ดี คาดวา ตัวเลขการคามี
แนวโนมจะดีขึ้นในปหนา อันเปนผลมาจากราคานํ้ามันที่ออนตัวลง บวกกับการฟนตัวของมูลคาสินคาอิเล็กทรอนิกส
ขณะเดียวกัน ธนาคารโลก เตือนวา ถึงแมไทยจะไดดําเนินมาตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ หลังจากเกิดวิกฤติการเงินเมื่อป
2540 แตจนถึงขณะนี้ ยังมีปจจัยที่เปนความเสี่ยงอยู โดยธนาคารโลก ระบุวา การฟนตัวของไทย และชาติเอเชียตะวันออกอื่นๆ ขึ้นอยูกับ
การสงออกเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันการขยายตัวของตัวเลขการสงออก เริ่มชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ซบเซา นอกจากนี้ ปญหาหนี้เสียในภาคธนาคาร ความลาชาในการปรับโครงสรางบริษัท และแนวโนมของปญหาความเกี่ยวเนื่อง ระหวาง
นโยบายระยะสั้น กับเปาหมายระยะกลาง ยังเปนความเสี่ยงที่ตองจับตามมอง และตองระมัดระวังเปนพิเศษ พรอมทั้งคาดวา ตัวเลขจีดีพี
ของไทยในปนี้ นาจะอยูที่ระดับ 2% เมื่อเทียบกับ 4.3% ของปที่แลว
ในสวนความเกี่ยวเนื่องระหวางนโยบายระยะสั้น กับเปาหมายระยะกลาง ธนาคารโลก ระบุวา ปญหาทาทายอยางยิ่งสําหรับรัฐ
บาลไทย คือการใชนโยบายระยะสั้นเพื่อพลิกฟนเศรษฐกิจ ใหอยูในตําแหนงที่สามารถฟนตัวอยางยั่งยืน สอดรับกับการฟนตัวของภาวะ
เศรษฐกิจโลกในปหนา
ธนาคารโลก ระบุวา มาตรการหลายๆ อยางของรัฐบาล ภายใตการนําของพรรคไทยรักไทย ไมวาจะเปนการตั้งกองทุนหมูบาน
การพักหนี้เกษตรกร การตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือทีเอเอ็มซี รวมถึงการเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ลวนเปนการดําเนินการในทิศทางที่
ถูกตอง แตปญหา คือ การสรางหลักประกันเพื่อใหแนใจวา นโยบายระยะสั้นเหลานี้จะสอดคลองกับเปาหมายระยะกลาง อาทิ การสานตอ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม การทําใหองคกรธุรกิจ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ มีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น และการปรับ
ปรุงหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพและความโปรงใสมากขึ้น
สําหรับการใชนโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ธนาคารโลกชี้วา จะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง โดยตั้งขอสังเกตวา ไทย
ไดเพิ่มตัวเลขการขาดดุลงบประมาณ จาก 4.6% ของตัวเลขจีดีพี เมื่อปที่แลว เปน 5.9% ของตัวเลขจีดีพี ในปนี้ (กรุงเทพธุรกิจ 240744)
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3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
3.1.1 นายกรัฐมนตรี จัดใหมีการประชุมคณะรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ เพื่อปรับยุทธศาสตรในการแกไขปญหา
ของประเทศใหการทํางานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ระหวางวันที่ 15-17 ก.ค. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จัดใหมีการประชุม ครม.อยางไมเปนทางการ นอกสถานที่
โดยจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม รายงานขาวกลาววา ในระหวางการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะนํา "กรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางมีคุณภาพและยั่งยืน" เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดการฟนฟูเศรษฐกิจไทยพิจารณา เพื่อรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกของไทย
ที่ทําใหขณะนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศเริ่มมีปญหา ภาวะเงินทุนไหลออกอยูในระดับที่สูง แตทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศกลับลด
ตํ่าลง สงผลตอพื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศออนแอ รัฐบาลจึงหวังวาการจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวจะทํา
ให เศรษฐกิจไทยขยายตัวตอไปทามกลางวิกฤติโลก ไมตองหวังพึ่งเศรษฐกิจโลกมาก ดังนั้น จึงตองเปนการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะควบ
คูกันสองดานภายใตกรอบการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง (Dual Track Plus Development Model) คือเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลกอยางรูเทาทัน พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ใชความรูความสามารถของคนในประเทศใหมากขึ้น ดวยการสรางความเขมแข็งใหผู
ประกอบการขนาดกลางขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี และธุรกิจชุมชนในระดับรากหญา
ขณะที่กรอบนโยบายการคลังและบริหารหนี้สาธารณะจะตองดําเนินการไปใน 5 แนวทาง มีดังนี้ 1. ควบคุมการกอหนี้และการ
ขาดดุลงบประมาณเทาที่จําเปน 2. บริหารรายไดจากการเก็บภาษีของรัฐบาล โดยปรับปรุงโครงสรางและอัตราภาษี ซึ่งเปนแหลงที่มาของ
รายไดหลักใหสัดสวนรายไดจากภาษีตอจีดีพีเพิ่มขึ้นจาก 15% ในป 2544 เปน 17% ในป 2546 3. บริหารสินทรัพยของภาครัฐใหมีผลตอบ
แทนสูงสุด ไดแก การจัดการบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติ และนํารัฐวิสาหกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะสรางรายไดให รัฐบาลจาก
การขายหุนแกสาธารณะประมาณ 86,530 ลานบาท และเพิ่มมูลคาหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือหุนอยูใหมากขึ้น 4. บริหารรายจายงบ
ประมาณแผนดิน ใหเพียงพอสําหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาและการผอนชําระหนี้ 5. สรางภูมิคุมกันและการกํากับระบบการเงินที่ดี เพื่อไม
ใหเกิดวิกฤติที่จะเปนภาระหนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้นในอนาคต
เปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตรดังกลาว คือการปรับฐานเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรง และขยายตัวตอเนื่องอยางมี
เสถียรภาพ มีการกระจายการเติบโตอยางทั่วถึง และเติบโตอยางมีดุลภาพ โดยรัฐบาลตั้งเปาเศรษฐกิจขยายตัวได 5-6% ในระยะปานกลาง
มีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกิน 3% ตอป รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดใหคงอยูเฉลี่ย 1-2% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
และรักษาทุนสํารองเงินตราตางประเทศใหมีเสถียรภาพ โดยเนนเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได การปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัด
การใหใชสินคาทุนและวัตถุดิบนําเขาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระจายการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจสูชนบท
ดานนโยบายการคลัง แผนยุทธศาสตรใหมจะใชการบริหารสินทรัพยและหนี้สินภาครัฐควบคูกันไปใหเกิดประสิทธิภาพ โดยกอ
หนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณเทาที่จําเปน รักษายอดหนี้คงคางไวไมเกิน 60% ของจีดีพี ทําใหคาดวายอดหนี้คงคางตอจีดีพีจะ
สูงสุดในป 2546 และลดลงตอเนื่องโดยมีหนี้ตองบประมาณรายจายสูงสุดที่ 16% ในป 2548 ซึ่งรัฐบาลมั่นใจวาจะมีงบลงทุนเพียงพอที่จะ
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23% ของรายจายรวม จะมีการกําหนดแนวทางบริหารหนี้ภาครัฐ และกําหนดแผนบริหารสินทรัพยของภาค
รัฐใหไดผลตอบแทนสูงสุด ทั้งยังจะปรับปรุงโครงสรางและอัตราภาษีใหมเพื่อเปนที่มาของรายไดหลักอีกดวย
สําหรับนโยบายการเงินจะเนนดูแลสภาพคลองของระบบใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และรักษาเสถียรภาพ
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความมั่นคงของทุนสํารองเงินตราตางประเทศ สรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน แกไขปญหาอุปสรรคของ
สถาบันการเงินใหทํางานไดตามปกติ ทั้งจะใหความสําคัญตอการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง (เอสเอ็มอี) สงเสริมการ
สงออก รวมทั้งการสรางฐานรายไดจากการทองเที่ยว
ในระยะยาวแผนนี้จะเนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดยุทธศาสตร ของสินคาเกษตร
หลัก 12 ชนิด การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาตลาดเฉพาะ (Niche Market) การพัฒนากลุมการผลิต ทั้งนี้ รัฐไดปรับเปลี่ยน
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณมากขึ้น โดยแผนยุทธศาสตรนี้จะมีการกําหนดเวลาของการทํางานอยางชัด
เจน มีระบบติดตามงาน และเกณฑชี้วัดประเมินผลงาน ตามแผนปฏิบัติการในแตละเรื่อง (ไทยรัฐ 160744)
อนึ่ง ผลการประชุมที่ผาน ครม. ออกมาในวันที่ 17 ก.ค. ไดขอสรุปการแบงงานและกรอบระยะเวลาของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของ
กันทั้งหมดแลว โดยมาตรการหลักๆประกอบไปดวย 28 มาตรการ ซึ่ง ค.ร.ม.เห็นชอบทุกมาตรการแลว ทั้งนี้ เมื่อแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติ
แลวก็จะมีการติดตามงานในระยะเวลาที่กําหนดตอไป (ขาว อ.ส.ม.ท. 16-170744)
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3.1.2 สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดทําโมเดลการปฏิรูประบบราชการ โดยเสนอจัดตั้งกระทรวงใหม 4
กระทรวง เพื่อใหการทํางานกะทัดรัด คลองตัว ลดความซับซอนของงานในแตละกระทรวง ที่เคยมีในอดีต
รายงานขาวเปดเผยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2544 โดยสํานักงาน ก.พ. ระบุวา เนื่องจากปจจุบันกลไกการทํางานของภาครัฐมีปญหา
มาก เพราะบทบาทภารกิจโครงสรางหนวยงานของรัฐ ไมไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความตองการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นของประชาชน รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ทวีความซับซอน แตระบบราชการในปจจุบันยังไม
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดทัน สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําโมเดลการปฏิรูประบบราชการขึ้นมา โดยจัดตั้งเปนกระทรวงใหมขึ้น
มา 4 กระทรวง โดยอางวาโมเดลของ 4 กระทรวงใหมนี้ ก.พ.ไดเสนอให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบใน
หลักการจัดทําโมเดลมาแลว ทั้งนี้ไดกําหนดใหมีการเปดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางในการประชุมวันที่ 4-5 ส.ค. 2544
สําหรับกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหมภายใตโมเดล การศึกษาของ ก.พ.ประกอบดวย
1. กระทรวงการคาระหวางประเทศ เพื่อเปนแกนนําและมีบทบาทหลัก ในการประสานการดําเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคากับนานาประเทศ เนนภารกิจที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนการคาระหวางประเทศ
โดยใหความสําคัญกับการเจรจาการคา และปกปองรักษาผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน ใหมีศักย
ภาพในการแขงขันทางการคาและเขาถึงตลาดใหมๆ
สําหรับโครงสรางภารกิจของกระทรวงการคาระหวางประเทศ ไดแบงกลุมนโยบายออกเปน 2 สวน คือ 1.กลุมนโยบายและแผน
เชิงยุทธศาสตร และ 2. กลุมโครงสรางพื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ ในกลุมนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย แผนแมบท
ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ, แผนยุทธศาสตรการคาระดับภูมิภาครายประเทศและตลาดสําคัญ โดยมี สํานักนโยบายและแผนการคา
ระหวางประเทศ เปนหนวยงานรับผิดชอบ ในสวนของกลุมโครงสรางพื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยงานดานสารสนเทศ
ทางการคา งานวิจัยและพัฒนาธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา การจัดองคกรจะมีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขา กลุมบริหารการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยงานบริหารการนําเขาและสงออก, งานกําหนดคุณภาพและมาตร
ฐานสินคา, งานสงเสริมการคาและพัฒนาตลาด อยูภายใต กรมบริหารการคาระหวางประเทศ
กลุมขอตกลงและการพิทักษผลประโยชน หนาที่หลักติดตามแแกไขปญหาการกีดกันทางการคา งานขอตกลงทางการคาและปก
ปองผลประโยชนทางการคาของไทย อยูภายใต กรมขอตกลงและพิทักษผลประโยชนทางการคา
กลุมการเจรจาการคาระหวางประเทศ หนาที่หลักกําหนดทาทีการเจรจาทางการคาของไทย งานเจรจาการคาระดับทวิภาคี พหุ
ภาคี ภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ, งานความรวมมือกลุมทางเศรษฐกิจ อยูภายใต กรมเจรจาการคา
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการรวมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่อยูกระจัด
กระจายมาไวในหนวยงานเดียวกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนแบบบูรณา
การ นําไปสูความคิดที่จะใหภาครัฐมีการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน บทบาทและภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและวางแผนเชิงยุทธศาสตรในการ
อนุรักษ บริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีการรักษาและการใชประโยชนที่ยั่งยืน นอกจากนี้ จะตอง
ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิธีการอนุรักษการบริหารจัดการ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางฉลาด ไมทําลายสิ่ง
แวดลอม รักษาสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งการวางแผน บริหาร และประสานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตางๆ มี
การติดตามประเมินผลการดําเนินการ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการประสานการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนสูสภาพธรรมชาติ ตลอดจนการใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในการริเริ่มโครงการที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามโครงสรางใหมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดแบงกลุมการบริหารออกเปน 6 กลุม ประกอบดวยกลุมนโยบายและ
แผนเชิงยุทธศาสตร ภาระหนาที่ของกลุมนี้ คือกําหนดนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรอบการใชที่ดินแหงชาติ อยู
ภายใต สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานที่จะตองอยูภายใตกลุมดังกลาวประกอบดวย สํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาตรฯ, สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในสวนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรมที่ดินในสวนของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้า ของสํานักนายกรัฐมนตรี
กลุมทรัพยากรนํ้า ภารกิจกอสรางและพัฒนาแหลงนํ้า จัดสรรนํ้า อุทกวิทยาและการปองกันและบรรเทาอุทกภัย อยูภายใต กรม
ทรัพยากรนํ้า ประกอบดวยกรมชลประทานบางสวน กรมทรัพยากรธรณี กองนํ้าบาดาล กรมสงเสริมและพัฒนาพลังงาน ในสวนของสํานัก
งานปฏิบัติการและบํารุงรักษาและกองออกแบบ
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กลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภารกิจอนุรักษ บริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อยูภายใต กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ประกอบดวยกรมประมงบางสวน กรมปาไม บางสวน
กลุมทรัพยากรดินและแร ภารกิจอนุรักษ บริหาร จัดการ และพัฒนาดานธรณีวิทยา และทรัพยากรดินและแร อยูภายใต กรม
ทรัพยากรธรณีและกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวยกรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาที่ดินบางสวน
กลุมทรัพยากรปาไม ภารกิจอนุรักษ บริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมและสัตวปา อยูภายใต กรมทรัพยากรปาไม
ประกอบดวยกรมปาไมบางสวน
กลุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐาน ติดตามและตรวจสอบมลพิษ, สงเสริม เผยแพร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ,วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม อยูภายใต กรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้มีองคกรอิสระที่อยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือสํานัก
งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ ขณะที่รัฐวิสาหกิจคือองคการจัดการนํ้าเสีย
3. กระทรวงการทองเที่ยว แผนการจัดตั้งกระทรวงใหมดานการทองเที่ยว ทาง ก.พ.ไดกําหนดโครงสรางไว 2 โมเดล คือ 1.การ
จัดตั้งกระทรวงทองเที่ยว และ โมเดล 2 คือ สภาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โมเดลที่ 1 จะประกอบดวย 3 กลุมงาน คือ 1. กลุมนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร 2. กลุมกํากับและควบคุมมาตรฐานบริการ
การทองเที่ยว 3. กลุมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว กลุมนโยบายและแผนยุทธศาสตร ทําหนาที่เกี่ยวกับดาน นโยบายและแผนการทอง
เที่ยว การประสานงานกับองคกรของรัฐเอกชนและตางประเทศ ภายในองคกรประกอบดวย 2 สวนคือ สํานักนโยบายและแผนการทองเที่ยว
และ สํานักงานปลัดกระทรวง กลุมกํากับและควบคุมมาตรฐานบริการทองเที่ยว ทําหนาที่ในการกําหนด กํากับมาตรฐานและรับรองคุณภาพ
เกี่ยวกับธุรกิจ ครอบคลุมดานการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก อาหาร แหลงทองเที่ยว ราคาสินคาและบริการ มัคคุเทศก โดยจัดองคกรในรูปของ
กรมสงเสริมมาตรฐานการทองเที่ยว กลุมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ทําหนาที่ดานการการพัฒนาและประสานงานกลไกของรัฐและ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยจัดองคกรในรูปของ กรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งนี้หนวยงานเครือขายจะประกอบดวย
สนง.ตํารวจแหงชาติ สมาคมผูประกอบการธุรกิจโรงแรม สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมศิลปากร องคกรปก
ครองสวนทองถิ่น และกระทรวงอุตสาหกรรม
สวนโมเดลที่ 2 จะเปนการจัดตั้งเปน "สภาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย" ซึ่งจะมีโครงสรางเดียวกับการจัดตั้งกระทรวงทองเที่ยว
โดยจะมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (องคกรมหาชน) เปนหนวยงานหลัก
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มกลไกในการสรางความแข็งแกรงของครอบครัว และชุมชน โดยการ
เพิ่มศักยภาพของเยาวชน สตรี คนพิการและผูสูงอายุ ทั้งนี้ภายใตกระทรวงใหมจะประกอบดวยโครงสรางและภารกิจของกระทรวงฯ 5 กลุม
งานหลัก คือ
1.กลุมนโยบายและแผน จัดตั้งองคกรในรูปของ สํานักปลัดกระทรวง ภารกิจหลักคือ กําหนดนโยบายการพัฒนาสังคม กิจการ
ตางประเทศ มาตรฐานสวัสดิการสังคมและขอมูลสารสนเทศ
2. กลุมสวัสดิการสังคม จัดตั้งองคกรในรูป กรมสวัสดิการสังคม ภารกิจหลักคือ การจัดระบบสวัสดิการสังคม สงเสริม สนับสนุน
ใหมีการจัดบริการสังคม คุมครอง ชวยเหลือฟนฟู ผูประสบปญหาสังคม
3. กลุมสงเสริมเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ จัดตั้งเปน 2 องคกร คือ กรมสงเสริมเยาวชนและสตรี และกรมสงเสริมผู
ดอยโอกาสและผูสูงอายุ ภารกิจหลักคือ การสงเสริม สนับสนุนเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ, พัฒนาศักยภาพ, คุมครองและพิทักษ
สิทธิ์การจัดองคกร
4. กลุมสรางความเขมแข็งของชุมชนและครอบครัว จัดตั้งเปน กรมพัฒนาสังคม
5. กลุมเคหะชุมชน มีการเคหะแหงชาติ เขามาอยูภายใตกระทรวงนี้ ภารกิจหลักคือ การจัดหาที่อยูอาศัย,การพัฒนาที่อยูอาศัย
แหลงเสื่อมโทรม และคุมครอง ชวยเหลือผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย
หนวยงานที่คาดวาจะเขามาอยูภายใตกระทรวงใหม ซึ่งจะมีสายงานที่เกี่ยวของกับ 5 กลุมงานดังกลาว คือ กรมประชาสงเคราะห
กองวิชาการและแผนงาน, สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี, สํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติบางสวน และ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองแรงงานหญิงและเด็ก, กรมการ
พัฒนาชุมชน, กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท บางสวน และ การเคหะแหงชาติ สําหรับหนวยงานเครือขายที่จะเขามารวมอยูในกระทรวงนี้
ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข ดานดูแลสุขภาพ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดานพัฒนาเทคโนโลยีคนพิการ กระทรวงศึกษาฯ ดานการจัด
การศึกษาใหความรู กระทรวงการจางงานและแรงงานสัมพันธ (กรุงเทพธุรกิจ 300744)
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3.2 ความเคลื่อนไหวดานการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ
3.2.1 กลุม วุฒสิ มาชิกผลักดันผูตรวจการแผนดินยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พ.ร.ก. บสท. ขัดกับกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญหรือไม ขณะคณะกรรมการบริหาร บสท. เริ่มกระบวนการทํางานตามกําหนดการ
หลังจากที่ พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ บสท. ผานความเห็นชองจากรัฐสภาเพียงไมกี่วัน รายงานขาววันที่ 4 ก.ค.
2544 แจงวา มีสมาชิกวุฒิสภา 116 คน นําโดยนายสัก กอแสงเรือง สว. กทม. ไดรวมลงนามสงเรื่องให นายพิเชฐ สุนทรพิพิธ ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 198 เพื่อขอใหพิจารณาเรื่องที่รัฐบาลออก พ.ร.ก. บสท. อัน
อาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญ โดย สว.กลุมนี้มองวา พ.ร.ก.ฉบับนี้จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม รธน.ในหมวด ๓ และ ๕ แนวนโยบายพื้น
ฐานแหงรัฐ โดย พ.ร.ก.นั้นไดใหอํานาจแกคณะ กก.บสท.เด็ดขาด ทําใหสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมไดรับการคุมครอง อีกทั้งยังใหคณะกก.
บสท.ยื่นตอศาลสั่งใหลูกหนี้ลมละลายโดยไมตองมีการไตสวน และระบุวาการออก พ.ร.ก. ดังกลาว ยังไมเปนการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และยิ่งไปกวานั้น บทบัญญัติของพระราชกําหนดดังกลาวยัง
เปลี่ยนแปลงแกไขไมใหศาลใชอํานาจอิสระของศาล แตใหอํานาจ บสท.แทน โดยศาลตองปฏิบัติตามคํารองของ บสท. ซึ่งเมื่อผูตรวจการ
แผนดินรับไวพิจารณาแลว ไดสงเรื่องตอไปใหกับศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณารับคํารองดังกลาวไววินิจฉัยในการประชุม
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2544 (สํานักขาว จีเอ็นเอ็น, ขาว อ.ส.ม.ท. 040744)
รายงานขาวกลาววา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดออกมาระบุวา จําเปนตองมอบอํานาจใหคณะกรรมการที่จะตองมา
ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด ซึ่งรวมแลวประมาณ 1.2 ลานลานบาท โดยตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อใหระบบธนาคารกลับมาเปนระบบที่
สามารถฉีดเงินหลอเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของไทยตอไป และกลาวในรายการ "นายกรัฐมนตรีคุยกับประชาชน" วา รัฐบาลพรอมนอมรับการ
ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ แตที่กฎหมายใหอํานาจก็จะทําอยางดีที่สุด เพราะการแกปญหาที่เรื้อรังมานาน บางครั้งตองใชความเด็ดขาด
และยังไดกลาวดวยวา แมศาลรัฐธรรมนูญจะรับตีความและมีผลวินิจฉัยออกมาอยางไร พ.ร.ก. นี้ก็จะไมตกไปทั้งฉบับ หากมีขอบกพรองจุด
ใดก็จะแกไขจุดนั้น โดยจะวินิจฉัยเปนมาตรา ไมใชทั้งฉบับ (วิทยุเนชั่น 300644, 07, 220444)
อยางไรก็ตาม จากรายงานขาวปรากฏวาการดําเนินงานของคณะกรรมการ บสท. ก็ยังคงเปนไปตามกําหนดการ นายทนง พิทยะ
ประธานกรรมการบริหาร บสท. กลาวในรายงานขาวเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2544 วา ขณะนี้ บสท. ยังคงดําเนินงานอยางเต็มที่ โดยมีการรวบรวม
ขอมูลสินทรัพยที่จะโอนมาให บสท.บริหาร ซึ่งงวดแรกจะมีลูกคา 300 ราย โอนหนี้ประมาณ 4 แสนลานบาท มาบริหารไดประมาณสิ้นเดือน
ส.ค. นี้ (วิทยุเนชั่น 200744)
อนึ่ง ในการดําเนินงาน ไดมีการทวงวา การโอนหนี้ที่จะตองประเมินราคาหลักทรัพยใหมโดยอิงกับราคาของกรมที่ดิน จะทําให
การโอนเอ็นพีแอลลาชาออกไป และเกิดคาใชจายจํานวนมาก และสมาคมธนาคารไทย ไดออกมารองขอใหใชเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) โดยไมตองไปประเมินใหม รายงานลาสุดกลาววา นายทนง พิทยะ ประธาน กก.บริหาร บสท. ไดกลาวภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วา ที่ประชุมบอรด บสท. เห็นชอบใหเสนอนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง พิจารณาเสนอใหที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีแกไข พ.ร.ก. ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประเมินราคาทรัพยสินกอนที่จะทําการโอนหนี้เอ็นพีแอลใหกับ บสท. โดยกําหนดให
ใชราคาตามมูลคาบัญชีสุทธิที่ ธปท. กําหนดไว และเปนไปตามขอตกลงรวมเดิม (ขาวทีวี 7, วิทยุคลื่น 100.5 310744, 010844)

3.3 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
3.3.1 ครม. มีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อนําสง
ใหกฤษฏีกาปรับปรุง จากนั้นเตรียมนําเขาสูพิจารณาของสภาฯในเดือน ส.ค.
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2544 ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติบรรษัทรัฐวิสาหกิจ
แหงชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เผยภายหลังการประชุมวา ครม.ไดเห็นชอบหลักการให
กระจายหุนของรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ และใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
ชวยสรางรัฐวิสาหกิจใหมีความเขมแข็งขึ้น ซึ่งสิ้นปนี้จะมีการกระจายหุนรัฐวิสาหกิจหลายแหงเขาสูตลาดหลักทรัพยและอีกจํานวนมากในป
หนา ถือเปนการสงสัญญาณวาประเทศมีของดี หากนักลงทุนสนใจก็จะเขามา ซึ่งชวงแรกอาจกระจายหุนเขาไปในตลาดไมมากนัก แตเมื่อ
ตลาดเขมแข็งก็จะมากขึ้น
ดานนายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี กลาววา รางฯ ดังกลาวไดจัดทําเพื่อแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท โดยใน 2 ปจะ
ทยอยเขาสูตลาดหลักทรัพย ซึ่งกระบวนการขั้นแรกจะแปลงทุนเปนหลักทรัพย เริ่มจากรัฐวิสาหกิจที่พรอมกอน เชน บริษัทการบินไทย,
ธนาคารกรุงไทย, บริษัทอินเตอรเน็ตประเทศไทยและการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ที่อนุมัติตั้งเปนบริษัทแลว จากนั้นจะมีคณะ
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กรรมการ 3 ระดับคือ 1. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 2. คณะกรรมการบริหารชุดใหญที่มี รมต.
คลังหรือผูที่กนร.เห็นชอบเปนประธาน และ 3. คณะกรรมการบริหารของแตละรัฐวิสาหกิจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง กลาววา ภายหลังราง พ.ร.บ.บรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติผาน ครม.แลว ก็จะ
สงไปใหกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งกอนจะเสนอเขาสูการประชุมสภาฯ ในเดือน ส.ค.นี้ และเมื่อ พ.ร.บ.มีผลบังคับใชจะทําใหรัฐวิสาหกิจถือ
หุนโดยบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติเทานั้น และรัฐวิสาหกิจเชิงพาณิชยก็จะถูกจัดการเปนระบบ สวนเงินที่ไดจากการกระจายหุนสวนหนึ่ง จะ
ใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ อีกสวนนําเขาคลัง ทุกฝายจะไดประโยชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไดรับผลตอบแทนในรูปหุนและหาก
บรรษัทรัฐวิสาหกิจขายหุน ก็สามารถนําเงินชดใชความเสียหายใหกองทุนฟนฟูฯได ซึ่งจะไดประโยชนทั้งสองทาง (ขาว อ.ส.ม.ท. 240744,
ไทยรัฐ 250744)

4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน
4.1.1 หนวยคอมมานโดกองปราบปราม พรอมดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ บุกจับกุมแกงชาวตางชาติ ซึ่งมีหลายเชื้อ
ชาติดําเนินธุรกิจโบรกเกอรผิด กม. ที่อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร และเศรษฐีวรรณทาวเวอรยานสาธร
รายงานขาววันที่ 26 ก.ค. 2544 กลาววา ตร.กองปราบปรามรวมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตํารวจออสเตรเลียและตํารวจเอฟบีไอ ไดบุกทลายแกงโบรกเกอรเถื่อนขามชาติ
ไดผูตองหาที่กระทําผิดคดีการเงินที่ใหญที่สุดในโลก มูลคาความเสียหายมากกวา 300 ลานดอลลารออสเตรเลีย (เกือบ 7 พันลานบาท) โดย
แกงโบรกเกอรเถื่อนรายนี้ประกอบธุรกิจในไทยชื่อ กลุมบริษัทบริตันกรุป และกลุมเดอะเบนสันดูปองต แคปตอล เมเนจเมนต ตั้งอยูชั้น 24
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ถ.สาธรใต และชั้น 19 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร ถ.ปน เบื้องตนตํารวจอยูระหวางการรวบรวมใบหุน และเชื่อ
วาขบวนการนี้ใชประเทศไทยเปนศูนยกลางการหลอกเงินเถื่อน โดยใชโทรศัพทติดตอชักชวนลูกคาที่อาศัยอยูในตางประเทศ ไปลงทุนใน
หลักทรัพยของอีกประเทศหนึ่ง โดยใชชื่อบริษัทลูกตางๆ อีกหลายชื่อ ซึ่งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย และใหบริการเปนนาย
หนาซื้อขายหลักทรัพย โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากลูกคาดังกลาว นอกจากนี้ ไดมีการจัดพิมพและแจกจายเอกสารที่ใชในการโฆษณา
แนะนําตัว มีพฤติกรรมบายเบี่ยงที่จะขายหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคา.
นายประสาร ไตรรัตนวรกุล เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เปดเผยวา กลต.ไดรับ
การรองเรียนจากนักลงทุนออสเตรเลีย นิวซีแลนด และฮองกง วาไดรับการติดตอซื้อขายหุนจากโบรกเกอรที่มีใบอนุญาตในประเทศอื่น แตทํา
การซื้อขายหุนในประเทศไทย โดยใหไปลงทุนในตลาดหุนอื่น เชน อเมริกา ซึ่งปรากฏวาเมื่อนักลงทุนซื้อหุน แตเมื่อถึงเวลาจะขาย กลับไมได
รับการติดตอจากบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในตลาดมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะชวงนี้มีชองวางของโซนเวลาที่มีความ
แตกตางกัน และการซื้อขายหุนแบบที่มีการเชาบริการสถานที่รับสงเอกชน และบริการโอนสายโทรศัพทในลักษณะอําพรางสถานที่ทําการ
ทําใหการติดตามทําไดยาก แต กลต. ไดติดตามโดยไดรับขอมูลจากนักลงทุนตางประเทศ โดยไดที่อยูและเบอรติดตอของโบรกเกอรที่เปน
ปญหาถูกรองเรียน สวนมูลคาความเสียหายยังตองรอการสอบสวนจาก จนท.ตํารวจ
รายงานขาวกลาววา วันที่ 27 ก.ค. 2544 น.ส.พ.อิเล็กทรอนิกสอนาโนวา ในประเทศอังกฤษรายงานวา ชาวอังกฤษ-ไอริช ถูกจับ
กุมขอหาตั้งบริษัทซื้อขายหุนโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เจาหนาที่ตํารวจชาวไทยไดเขายึดทรัพยสินทั้งหมดเปนมูลคาประมาณ 4
ลานปอนด ผูตองหาที่ถูกจับกุมมีทั้งชาวอเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย และชาวยุโรป รวม 81 คน โดยบริษัทดังกลาวไดจางชาวตางชาติ
จํานวนมากกวา 70 รายเพื่อโทรศัพทติดตอชักชวนใหมาลงทุนซื้อหุนกับบริษัทหลักทรัพยปลอมของสหรัฐฯ ลูกคาที่ถูกหลอกใหมาลงทุนมี
จํานวนมากกวา 100 รายและสวนมากมักเปนชาวออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
รายงานลาสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2544 ผูตองหาตางชาติ 78 คนไดถูกนําตัวสงฟองศาลแลว ในขอหาลักลอบทํางานโดยผิด
กฎหมาย สวนอีก 2 คนกําลังตรวจสอบวาทําผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือไม กอนที่ทั้งหมดจะถูกสงตัวไปควบคุมตัว
ตอที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง เพื่อใหดําเนินคดีกอนสงตัวกลับประเทศ (ขาว อ.ส.ม.ท., ยูบีซี 8, ทีวีชอง 7, วิทยุกระจายเสียงคลื่น
100.5 26-280744)
4.1.2 ตลท. มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหตลาดหลักทรัพย ออกมาตรการกํากับดูแลการซื้อขายหุน ที่ผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด และมีพฤติกรรมนาสงสัยวาจะมีการปนหุน เพือ่ ใหตลาดฯสามารถดูแล และระงับพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นไดทันเวลาและทันเหตุการณ
จากการเปดเผยของนางภัทรียา เบญจพลชัย ผช.ผจก.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2544 วา คณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดมีมติใหปรับปรุงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการ
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กระจายการถือหุนรายยอยของบริษัทจดทะเบียนใหม โดยจะตองกระจายใหเพิ่มขึ้นเปนไมตํ่ากวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว พรอมปรับ
ปรุงเกณฑการเพิกถอนหลักทรัพยใหม หากมีผูถือหุนรายยอยนอยกวา 150 ราย หรือถือหุนรวมกันนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว เปน
เวลา 2 ปการเงินติดตอกัน และการปรับปรุงนิยามของผูถือหุนรายยอย ใหหมายถึงผูถือหุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อหมุนเวียนซื้อมาขายไป
เทานั้น สําหรับมาตรการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยที่ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หรือพฤติกรรมที่นาสงสัยวาจะมีการปนหุนนั้น
หากตรวจสอบเบื้องตนพบวามีพฤติกรรมการซื้อขายผิดปกติ จะหามบริษัทสมาชิกไมใหสงคําสั่งซื้อขายของลูกคารายดังกลาวอยางนอย 30
วันทําการ และหากมีแนวโนมเปนอันตรายตอระบบการซื้อขายโดยรวม จะใหบริษัทสมาชิกหามลูกคาทําการซื้อขายแบบ “เนท เซทเทิล
เมนต” หรือในลักษณะมารจิ้น หรือการขายชอรทอยางใดอยางหนึ่ง หรือประกอบกัน และใหซื้อขายโดยวิธีเงินสดเปนการชั่วคราว ซึ่งหากยัง
ไมสามารถระงับพฤติกรรมได จะหามการซื้อขายเปนการชั่วคราว ขาว อ.ส.ม.ท. 300744, ไทยรัฐ 310744)

5. ประมวลทรรศนะดานเศรษฐกิจ
5.1 ทรรศนะนักวิชาการ
5.1.1 นักวิชาการ - นักเศรษฐศาสตร - นักธุรกิจลงความเห็น 4 ป หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไทยยังไมพนปากเหว เผยมี
อีกหลายปจจัยที่ตองจับตามอง และแกไขปญหาอยางเขมขน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไดรวบรวมความเห็นนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร และนักลงทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ป ที่
ประเทศไทยเดินเขาสูวิกฤติ ซึ่งสวนใหญมีความเห็นวา เศรษฐกิจไทยในปจจุบันยังไมพนจากวิกฤติแตอยางใด ยังมีปญหาอีกมากมายที่ตอง
เรงแกไข จะไดผลหรือไมนั้น ขึ้นกับมาตรการที่ออกมารองรับดวย
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี อดีตประธานกรรมการ บงล.จีเอฟ ซึ่งเปน 1 ใน 56 ไฟแนนซ ที่ถูกสั่งปดกิจการ และอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย มองวิกฤตการณเศรษฐกิจของไทยเมื่อ 4 ปที่ผานมาวา เปนฝนรายที่ยังตามหลอกหลอนคนไทยถึงปจจุบัน แตไดสอนบท
เรียนหนึ่งใหแกคนไทยวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงๆ อยางรวดเร็วไมใชเรื่องจริง สวนหนึ่งเปนเพราะการเดินหลงทางของผู
กําหนดนโยบายในอดีต แมจะผานมา 4 ปแลว แตในสายตาของดร.ณรงคชัย มองวาไทยยังไมหลุดจากวิกฤติ และวาตอนนี้คนไทยตอง
ทํางานหนักกวาเดิม แตไดผลนอยกวาเดิม
ดร.ณรงคชัย ยังไดแสดงทรรศนะในตอนทายวา ใหลืมไปไดเลยวา การกระตุนเศรษฐกิจโดยใชจายเงินใหกับเศรษฐกิจระดับราก
หญาตามนโยบายที่ทําอยูในปจจุบัน จะไดผลในทางการกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ เขาระบุวา สิ่งที่รัฐบาลดําเนินการในขณะนี้เปน
เพียงการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนเทานั้น และเตือนวา การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยใชเงินบันดลบันดาลทุกสิ่ง ปญหาที่จะตาม
มาในอนาคต คือ ความไมมั่งคั่ง และความจนอยางถาวรของประชาชน เมื่อรัฐบาลไมสามารถหาเงินมาใชจายได "เปนการตั้งสมมติฐานที่
ผิด เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะมาจากการลงทุนภาคเอกชน"
แนวคิดของ ดร.ณรงคชัย ไมตางจากแนวคิดของ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ที่มองวา นโยบายของรัฐบาล คือการยืมเงินของลูกหลานในอนาคต มาใชกอนในวันนี้
ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูซึ่งเขามามีสวนเกี่ยวของในฐานะที่ปรึกษารอง
นายกรัฐมนตรี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ในป 2541 ใหทรรศนะวาสําหรับเศรษฐกิจประเทศไทย เมื่อกวาดตาไปมองเพื่อนบานที่เกิดวิกฤติมา
ดวยกัน ปรากฏวาเขาไปไกลจนทิ้งหางไทยเรื่อยๆ ดร. ตีรณ ชี้วาหัวใจความสําเร็จแหงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ที่ควรติดตามมี 4 ปจจัย
สําคัญปจจัยแรกคือ คาเงินบาท และดุลบัญชีเดินสะพัด ปจจัยที่ 2 วิกฤติสถาบันการเงิน ปจจัยที่ 3 ภาคเศรษฐกิจที่แทจริง (Real Sector) ที่
ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ ที่จะตองใชเวลานานมาก กวาจะกลับมาเดินเครื่องการผลิต หรือขยายตลาดไดเต็มที่เหมือนเดิม และ ปจจัยที่ 4
ปญหาสังคม เขาระบุวาปจจัยทั้ง 4 ดานที่กลาวมาขางตน ยังเปนปญหาที่รอการแกไข ขณะเดียวกันก็ชี้วามีสิ่งที่นาเปนหวง และจะกลาย
เปนปจจัยที่ 5 ที่จะตามมาในอนาคต ไดแก ภาระหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อันเปนผลพวงมาจากนโยบายภาครัฐ ที่ใชจาย
เงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระดับลางมากเกินความจําเปน
อยางไรก็ตาม ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี กลาวแยงวา นโยบาย
สําคัญๆ ของรัฐบาล แมจะไมเหมือนโครงการมิยาซาวาที่ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็ว แตจะสรางผลระยะยาว เพราะเปนการเพิ่มรายได
ใหประชาชนในระดับรากหญา จะทําใหการบริโภคและการผลิตเริ่มทํางาน แตก็ตองใชเวลาอยางนอย 6 เดือนในการจัดระบบ
"ประชาชนตองอดทน เพราะไมสามารถทําไดเร็ว แตเชื่อวาหลังจากนั้นอีก 1 ป จะเริ่มเห็นผล และในระหวางนี้จะตองมีมาตรการ
เรงรัดออกมาชวย ซึ่งรัฐบาลก็กําลังเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณใหเบิกจายเร็วขึ้น" ดร.ทนงอธิบาย (กรุงเทพธุรกิจ 070744)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 12 องคกรประชาชน - นักศึกษานัดชุมนุมใหญตานการขึ้นคาเอฟที
รายงานขาวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2544 กลาววา เครือขายคณะทํางานติดตามตรวจสอบคาเอฟที ประกอบดวยองคกรพันธมิตร 12
องคกร สหพันธองคกรผูบริโภค กลุมพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เครือขายพลังงานยั่งยืน คณะกรรมการ
การรณรงคเพื่อประชาธิปไตย สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 17
สถาบัน เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงาน เครือขายสลัม 4 ภาค ศูนยรวมพัฒนาชุมชน มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
ออกแถลงการณนัดชุมนุมแสดงพลังทวงคําตอบคาไฟฟาไมเปนธรรมจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 ส.ค. 2544 นี้ที่หนาทําเนียบรัฐบาล
แถลงการณระบุวา นับจากการประกาศขึ้นคาเอฟทีครั้งมโหฬารอีก 24.44 สตางค เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2544 จนทําใหอัตราคาไฟ
ฟาแตละบานที่ตองจายเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
ขัดแยงกับอัตราคาครองชีพของแตละครอบครัวที่ทรุดกับทรงมาตลอดหลายป
เพราะเมื่อเอาคาเอฟทีของเดิมทั้งหมดตั้งแตกอนเดือน ก.พ. มารวมกันคือ 64.52 + 24.44 + 2.69 เทากับ 91.65 สตางคตอหนวย ซึ่งคาเอฟ
ทีกลายเปนกลไกและชองทางหลักในปจจุบันที่หนวยงานตาง ๆ ซึ่งกํากับดูแลและเกี่ยวของกับพลังงานไฟฟา ไมวาจะเปนสํานักงานคณะ
กรรมการพลังงานแหงชาติ (สพช.) การไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมทั้งรัฐบาล หรือแมแตหนวยงานที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรง เชน การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย ไดผลักภาระคาใชจายหรือหนี้สินที่หนวยงานเหลานั้นกอไว จากนโยบายการบริหารงาน การตัดสินใจที่ผิดพลาดขององคกร
เหลานั้น เนื่องจากคาเอฟทีนี้เปนชองทางที่ไมตองผานการตรวจสอบหลายระดับชั้น เพียงคณะอนุกรรมการคณะเดียวก็สามารถประชุม
พิจารณาและตัดสินใจประกาศบังคับใชกับผูบริโภคไดเลย ในขณะที่คาไฟฟาหลัก หรือที่เรียกวาคาไฟฐานตองผานขั้นตอนพิจารณาหลาย
ลําดับขั้น จนไปถึงการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการพลังงานแหงชาติ และการไฟฟาทั้ง 3 แหง ไมนําคาเอฟทีไปอยูในความรับผิดชอบของ
ตนเอง ยิ่งทําใหคาเอฟทีมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งตลอดเวลา 6 เดือนที่ผานมาองคกรตาง ๆ ไดรวมตัวกันเปนเครือขายคณะทํางานติดตาม
ตรวจสอบคาเอฟที เพื่อติดตามและตรวจสอบปญหาคาไฟฟาที่ไมเปนธรรม โดยดําเนินการรณรงคใหขอมูลสรางความเขาใจกับประชาชนมา
โดยตลอด ลาสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2544 เครือขายฯ ไดทําหนังสือถึงนายกฯ ดวยหวังวาโดยนโยบายหลักของการทํางานทางการเมือง
ประชาชนจะไดเห็นการแกปญหาคาไฟฟาที่มีประสิทธิภาพในรัฐบาลชุดนี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้เวลาผานมา 1 เดือนกวาแลว ก็ไมมีคําตอบ
ใด ๆ ออกมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ดังนั้นในวันที่ 7 ส.ค. 2544 นี้ จะไดเชิญชวนผูใชไฟฟาทุกคนรวมกันแสดงพลังเรียกรอง
ความเปนธรรมที่หนาทําเนียบรัฐบาล (ขาวสด 300744)
1.1.2 ยูเอ็นดีพี ยกไทยติดกลุมชาติทันสมัย
สํานักขาวเอเอฟพี รายงานวา โครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) ซึ่งจัดทํารายงานประจําป ครั้งที่ 11 ไดจัด
อันดับใหประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่เปดกวางรับพลวัต ซึ่งหมายถึงประเทศตาง ๆ ที่มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฮเทค และมีศูนยกลาง
ทางเทคโนโลยี ขณะที่ปริมาณการแพรหลายของสิ่งประดิษฐเกา ๆ อยูในระดับตํ่า โดยดัชนีวัดความสําเร็จทางเทคโนโลยีที่ไดรับการจัดทํา
ขึ้นมาใหมเพื่อใชวัดระดับการสรางสรรคและการใชนวัตกรรมใหม ๆ ใน 72 ประเทศทั่วโลกสําหรับการพัฒนาระดับชาติ ทั้งนี้ ยูเอ็นดีพี ไดจัด
ใหไทยอยูในอันดับที่ 40 นําหนาฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศสมาชิกในกลุมสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต (อา
เซียน) โดยมีฟนแลนด เปนผูนําโลกในการเปดรับเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงสิงคโปรและมาเลเซียที่ไดรับการยอมรับวาเปน 1 ในประเทศระดับ
ชั้นนําที่มีขีดความสามารถในดานนี้
นอกจากนี้ รายงานของยูเอ็นดีพี ครั้งที่ 11 นี้ยังปรับอันดับประเทศไทยขึ้นมา 10 อันดับ ในดัชนีวาดวยการพัฒนามนุษย จากที่
เคยอยูอันดับที่ 76 เมื่อป 2543 เปนอันดับที่ 66 ในป 2544 โดยพิจารณาตัวแปรตาง ๆ ในไทย อาทิ ชวงอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทย และผล
ผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ตลอดจนการพัฒนาดานสังคมอื่น ๆ ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดชื่นชมประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาการศึกษาในชนบทและเปดกวางเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีขอมูลขาวสารแกบรรดาผูใชหนาใหม ๆ และผูใชที่ดอย
โอกาสในสังคม ซึ่งในประเทศไทยนั้น ประมาณ 90 % ของผูใชเทคโนโลยีเปนชาวกรุง คิดเปนสัดสวนเพียง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ
ประมาณ 60 ลานคน เพราะการแพรกระจายของอินเทอรเนตไมไดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ สวนใหญกระจุกตัวอยูแตในกลุมคนเมือง ในหมู
ผูใชอินเทอรเนตหรือเทคโนโลยีที่เปนคนหนุมสาว และในกลุมประชาชนที่มีรายไดสูงทั้งยังเปนกลุมคนที่มีระดับการศึกษาดีกวาอีกดวย

17
รายงานฉบับดังกลาว ไดระบุวาประเทศที่ผานการปรับปรุงจนกาวขึ้นมาเปนประเทศที่มีมาตรฐานในการดําเนินชีวิตที่สูงสุดของ
โลกคือ นอรเวย และประเทศที่ถูกจัดอันดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตตํ่าที่สุดในโลกคือ เซียรราลีโอน ซึ่งจะสามารถลดชองวางเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตระหวางกันลงไดถานําเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑแหงอนาคตมาใชใหเปนประโยชน (กรุงเทพธุรกิจ 140744)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเด็กและสตรี
1.2.1 จิตแพทยชี้เลี้ยงดูลูกไมสรางสรรค ตนกําเนิดเด็กพันธุใหม
จากการศึกษาวิจัยของ นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะถึงรูปแบบการใชชีวิต
ใหมของเยาวชนไทยในยุคปจจุบัน โดยระบุภาพลักษณวาเปนเด็กไทยพันธุใหมที่มีลักษณะขี้เหงา ไมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความออนแอ
ทางจิตใจ ขาดความสุข ขาดความยั้งคิด ตองการความรวดเร็ว ตัดสินใจงายเพียงคิดถึงแตความสุข ไมชอบเรียนหนังสือ ขี้เกียจ ชอบมั่วสุม
ฯลฯ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เด็กพันธุใหมเปนเด็กที่ไมมีสาระในตัวเองเลย เด็กดี ๆ ที่ยังเหลืออยูก็มีแนวโนมจะกลายเปนเด็กพันธุใหมไดไม
ยากดวย เพราะสถาบันครอบครัว การศึกษา ชุมชนออนแอลงตามลําดับ เด็กพยายามแสวงหาคําตอบจากปจจัยภายนอกมากกวาที่จะขอ
คําปรึกษาจากพอแม หรือครู ยิ่งทุกวันนี้สื่อตาง ๆ ทําใหเด็กกลายเปนเด็กพันธุใหมไดไมยาก เพราะมีทั้งอินเทอรเน็ตลามก มีปญหายาเสพ
ติด รวมทั้งระบบปองกันไมมี ซึ่งถามองอนาคตของเด็กในสังคมไทยจะมีแตสถานการณที่แยลง เด็กยุคใหมมีทัศนคติมองตัวเองหมดคุณคา
หางานทําเพื่อความสบาย สภาพที่เกิดขึ้นจะเปนการสรางครอบครัวแบบมักงาย สนใจแตเรื่องเพศ เปนครอบครัวที่ไมสมบูรณ
ดานนพ.วิทยา นาควัชระ จิตแพทยชื่อดังไดกลาววา เห็นดวยกับผลการวิจัย ซึ่งปญหาเด็กที่ขาดความรักในใจ ความเชื่อใจใน
มนุษย ขาดความชื่นชมและเชื่อมั่นตัวเอง กลายเปนคนโหยหาความรักจากคนอื่น เปนคนคอนขางระแวงและขี้เหงา ซึ่งทั้งหมดเปนการเลี้ยง
ดูที่ไมเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในลักษณะจับผิด ไมยกยองชมเชยกัน ตําหนิติเตียน เมื่อเลี้ยงลูกเชนนี้ยอมเกิดการสรางจิตใตสํานึก และ
ถายทอดมาสูพฤติกรรมจนกลายเปนเด็กขาดความรัก มีแตความระแวงในใจ ดวยเหตุนี้ตองหันหนาเขาหากันเพื่อพัฒนาจิตสํานึกใหม เริ่มที่
พอแมตองสอนแบบสรางสรรคดวยการชมไมใชติ ใหลูกรักและเชื่อใจพอแมได ตองทําใหเด็กรูสึกกับตัวเองดี ๆ ทําดี ๆ กับตัวเอง ที่ทําไมดีให
เลิก ใหคิดวาตัวเองยังมีคา ใหนึกซํ้า ๆ วาตัวเราดี จะไดเกิดกําลังใจในการดูแลตัวเอง ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ แลวรูสึกรักคนอื่น ทําดีชวย
เหลือคนอื่น ถาเรารูวาตัวเรามีหนาที่อยางนี้ สังคมไทยจะดีขึ้น
ทางดานนพ.เทอดศักดิ์ เดชคง นักจิตวิทยากรมสุขภาพจิต ใหทัศนะเสริมวา พอแมหรือสถาบันครอบครัวถือเปนแรงผลักดันที่
สําคัญในการดูแลใหเด็กมีชีวิตอยูและเรียนรูอยูบนความถูกตอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก พอแมตองเขาใจหลักจิตวิทยาดวยวาตอง
คอย ๆ ปรับตองคอย ๆ เปลี่ยนสรางความเขาใจใหเขา อีกจุดหนึ่งคือ เด็กหลายคนมักมีพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งมักจะเลียนแบบจากผลลัพธ
เชน เห็นนักดนตรีผมสีแดงคนนี้เลนกีตารเกง ก็เลียนแบบดวยการยอมผมสีแดง โดยคิดวาจะเกงหรือเปนอยางเขา ซึ่งเปนการเขาใจผิด พอ
แมหรือครูควรจะสอนใหเขามองที่กระบวนการมากกวาผลลัพธคือ นักกีตารเกง ๆ เขาทําเชนใดถึงเกง ฝกอยางไร เรียนรูจากไหน ดีกวาที่เรา
จะไปเทิดทูน หรือบอกกับเด็กวาตองทําใหไดอยางเขา โดยไมไดแนะนําวาทําอยางไร
อยางไรก็ตาม ถารัฐบาลยังไมเอาจริงที่จะแกปญหานี้ สภาพของสังคมไทยจะออนลงเรื่อย ๆ ประเทศไทยจะประสบปญหาไมมี
คนที่มีคุณภาพ ความคิดอานของเด็กรุนใหมในการที่จะทําประโยชนใหกับประเทศก็ไมมี ซึ่งถือวาอันตรายมาก ประเมินวาอีก 10 ป ภาพ
สังคมที่เริ่มออนแอจะคอย ๆ ปรากฏใหเห็นเต็มเมือง ฉะนั้นรัฐบาลควรจะพยายามจัดหาสถานที่และเวทีในการแสดงออกใหเด็กมากขึ้น เชน
จัดกิจกรรมใหสอดรับกับวัยที่ตองการเรียนรูและความสนุกสนาน เชน การแสดงออกทางศิลปะ การแขงขันกีฬา ดนตรี ฯลฯ โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาควรจะพยายามจัดหากิจกรรมนอกเวลา เชน จัดแขงกีฬา ฝกงานศิลปะใหมากขึ้นเพื่อจะเปนเวทีในการแสดงออกใหเด็ก ๆ
(มติชน 08,090744,ผูจัดการ 250744)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานแรงงาน คาจาง และสวัสดิการทางสังคม
1.3.1 สํานักงบประมาณฯ ชี้เงินเดือนขาราชการขึ้นป 2546
นายพูลทรัพย ปยะอนันต ผูอํานวยการสํานักงบประมาณฯ กลาวถึงกรณีที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมาย
ใหสํานักงบประมาณฯ สํานักคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) รวมกันพิจารณาถึงความเปนไปไดในการเพิ่มเงินเดือนใหกับขาราช
การวาจะมีแนวทางใดบางนั้น จากการพิจารณาในเบื้องตน สํานักงบประมาณฯ ยังไมสามารถกําหนดไดวาจะขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการ
ไดมากนอยเพียงใด เพียงแตพิจารณาอัตราเงินเดือนในหลายระดับวาควรจะเพิ่มจํานวนเทาไรและอยางไร โดยอาจจะมีทางเลือก 3 - 4 แนว
ทาง แตยังไมสามารถสรุปไดในเวลานี้
ทั้งนี้การปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการอาจจะเริ่มไดในปงบประมาณ 2546 เพราะปงบประมาณ 2545 ที่จะเริ่มตนในวันที่ 1 ต.ค.
2544 นี้ และไปสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2545 ไมสามารถดําเนินการเพิ่มเงินเดือนไดทัน สําหรับวิธีการเพื่อใหไดเงินมาเพิ่มเงินเดือนใหกับขาราช
การนั้น อาจตองมีการลดอัตรากําลังขาราชการลงในบางหนวยงาน และประสิทธิภาพในการทํางานตองเพิ่มขึ้น เชนสวนที่ไดเงินเดือนปรับไป
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แลวจะตองเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใหคุมกับเงินที่ไดรับเพิ่มขึ้น สวนอัตราวางที่มีอยูอาจไมตองบรรจุใหม แตเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแทน
สวนเรื่องการปลดหนี้สินใหกับขาราชการนั้น ยังไมสามารถดําเนินการได แตถาหากสามารถปรับเงินเดือนได หนี้สินก็จะเบาบางลง (อาทิตย
วิเคราะหรายวัน 120744)
1.3.2 กสิกรไทย เปดโครงการเกษียณกอนกําหนด ก.ย. - ต.ค. 2544 หวังลดตนทุนธุรกิจ
นายบัณฑูร ลํ่าซํา กรรมการผูจัดการ ธ.กสิกรไทย เปดเผยวา ธ.กสิกรไทยไดตั้งสํารองคาใชจายประมาณ 1,400 ลานบาท เพื่อ
เตรียมความพรอมของโครงการเกษียณอายุพนักงานกอนกําหนดในปนี้ สําหรับพนักงานจํานวน 2 พันคน ซึ่งคาใชจายดังกลาวนี้ถือเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหผลการดําเนินงานในงวดครึ่งแรกของปนี้ของธนาคาร มีกําไรสุทธิเพียง 169.4 ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีกําไร
สุทธิ 2,511.4 ลานบาท ผลของการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโครงการตาง ๆ อาจทําใหธนาคารจําเปนตองประกาศโครงการการใหความชวย
เหลือพนักงานที่ขอลาออกจากงานเปนกรณีพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาอันใกลนี้ ทั้งนี้โครงการดังกลาวจะเปนโครงการที่จัดขึ้นตาม
ความสมัครใจของพนักงานเทานั้น ซึ่งปจจุบันพนักงานของ ธ.กสิกรไทยมีจํานวน 11,366 คน โดยมีสาขาทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 530 สาขา
และจํานวนพนักงานที่ธนาคารตองการคือ 9,000 คน คาดวาประมาณเดือน ก.ย. - ต.ค. ธนาคารคงจะประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขของ
ผลตอบแทนตาง ๆ สําหรับพนักงานที่จะเขารวมโครงการ โดยในรอบ 3 ปที่ผานมา ธนาคารเปดโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดมาแลว 3
ครั้ง รวมพนักงานที่เขาโครงการทั้งสิ้น 2,000 คน ซึ่งธนาคารจะตองลดพนักงานใหเหลือเพียง 9,000 คน ภายใน 5 ป
สําหรับกระแสการปลดพนักงานของธนาคารพาณิชยไทยอื่น ๆ ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยคาดวาธนาคารแตละแหงคงจะ
ทยอยลดลงปละ 10% เพราะตางก็พยายามลดตนทุนดานการพนักงานใหเหลือนอยที่สุด จากที่กอนหนานี้ธนาคารแตละแหงไดหันไปลดคา
ใชจายในดานตาง ๆ ลง แตไมสามารถชวยไดมากนัก เพราะคาใชจายที่เปนรายจายหลักของธนาคารคือพนักงาน ดังนั้นเมื่อไมสามารถลด
คาใชจายไดตามเปา ธนาคารแตละแหงจึงหันมาลดจํานวนพนักงานลง ซึ่งถือวาเปนวิธีสุดทายและดีที่สุด อยางไรก็ตามธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญเหลานั้น คงจะไมสามารถลดคนไดจํานวนมากในทันที เนื่องจากมีปจจัย 2 ดานคือ เรื่องงบประมาณ หากลดพนักงานทันทีก็จะใช
งบประมาณมาก ขณะที่หวั่นเกรงเรื่องกระแสสังคมดวยหากมีการลดคนอยางฮวบฮาบ
ทางดาน ธ. กรุงเทพนั้น ในปนี้ธนาคารจะมีการจัดโครงการเกษียณกอนอายุอีกครั้ง แตคงตองเปนชวงปลายป 2544 ซึ่งการปรับ
ลดพนักงานของ ธ. กรุงเทพ คงตองทยอยทําปละประมาณ 1,000 - 1,200 คน เพราะตองคํานึงถึงกระแสสังคมเปนหลัก ดังนั้นกวาที่จะลด
พนักงานลงมาใหอยูในระดับที่นาพอใจ ก็คงตองใชระยะเวลาไมตํ่ากวา 5 ป
ในสวนของ ธ. กรุงไทย จะมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดอีกครั้ง ซึ่งคงอยูชวงปลายป 2544 ซึ่งการลดพนักงานของธนาคาร
คงจะสามารถจัดโครงการไดปละครั้งเทานั้น เนื่องจากงบประมาณที่ใชในโครงการแตละปมีไมมากพอกับพนักงานจํานวนมาก ทั้งนี้คาดวา
พนักงานที่จะเขารวมโครงการในปนี้ ก็คงจะมีจํานวนใกลเคียงกับพนักงานที่เขารวมโครงการกอนหนานี้ (กรุงเทพธุรกิจ 210744)

1.4 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
1.4.1 “ทักษิณ” กดปุมโปรยเงินล็อตแรกกวา 7 พันลาน เขา 7,125 หมูบาน หมูบานละ 1 ลานบาท
มีรายงานขาวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. วา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานโอนเงินเขาบัญชีกองทุนหมูบาน โดยมี
นาย สุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ เปนประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยในที่ประชุมไดมีการฉายวิดีโอสรุปการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบาน และนายกฯ ไดกดปุมโอนเงินเขาบัญชีกองทุนหมูบานจํานวน 7,125 หมูบาน หลังจากนั้นไดมีการพูดคุยกับชาว
บานผานวิดีโอคอนเฟอรเรนซ 4 จังหวัด ไดแก ขอนแกน เชียงใหม สุราษฎรธานี และฉะเชิงเทรา
ทางดานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดกลาววา เงินชุดแรก 7 พันกวาลานบาทไดโอนไปสูมือของคณะกรรมการหมูบาน คาด
วาเดือน ก.ย. 2544 นี้จะปลอยเงินไดครบ 7 หมื่นลานบาท ซึ่งรัฐบาลสามารถทํานโยบายที่ถูกวิจารณวาเปนไปไมไดใหเกิดขึ้น การทําโครง
การนี้ทําใหชองวางระหวางเมืองและชนบทลดลง เศรษฐกิจไทยจะยั่งยืน เพราะเปนการสรางพีระมิดจากฐานดวยการทําใหคนไทยหายจน
หลังจากพยายามสรางพีระมิดจากยอดมานานและลมมาหลายรอบ
สวนนายชาญชัย มุสิกนิสากร ผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลาววา ในวันที่ 25 ก.ค. 2544 ไดมีการโอนเงินไปใหหมูบาน 7,125
หมูบาน เปดบัญชีไว พอจะใชเงินก็จะมีคณะกรรมการคอยดูแลอยู สวนความเสี่ยงก็จะมีคณะกรรมการหมูบานดูแลรับผิดชอบดวย คงไมมี
ปญหาอะไร คาดวาภายในเดือน ก.ย. 2544 นี้ ทาง ธ.ออมสินจะโอนเงินเปดบัญชีไดครบทั้ง 7 หมื่นกวาหมูบาน สวนเรื่องเงินคงไมมีปญหา
ตอสภาพคลอง หากไมพอจริงก็จะเอาตราสารหนี้ที่ ธ.ออมสินถืออยู ซึ่งจะดูที่ครบกําหนดหรือใกลครบออกมาขายเอามาใชได (สยามรัฐ
260744)
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1.4.2 ชุมชน 50 เขต สังกัด กทม. เตรียมรับเงินกองทุนชุมชนละลาน สรางหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งชุมชน
นางผองลักษณ วาสิกศิริ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน เปดเผยวา นับจากรัฐบาลมีนโยบายจัดสรรเงินงบประมาณใหชุมชนละ
1 ลานบาท เพื่อใหคนในชุมชนนั้น ๆ นําเงินไปสรางอาชีพเพื่อหารายไดตอไป ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวไดจัดสรรมาถึงชุมชนในวันที่ 26 ก.ค.
2544
ปจจุบันนี้ กทม. มีชุมชนเมืองที่จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายอยู 1,596 ชุมชน ขณะเดียวกันยังมีชุมชนที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบของการเคหะแหงชาติและชุมชนบานจัดสรรอีกจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม ชุมชนที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและชุมชนของ
การเคหะแหงชาติจะไดรับพิจารณาจัดตั้งกองทุนชุมชนกอน สวนชุมชนหมูบานจัดสรรจะไดรับการพิจารณาในลําดับทาย ๆ เพราะผูที่อาศัย
อยูในหมูบานจัดสรรนั้นมีฐานะดีกวาชุมชนอื่น ๆ นอกจากนี้ตองการใหเงินถึงมือคนจนจริง ๆ และยังตองการสรางจิตสํานึกแกประชาชนวา
เงินจํานวน 1 ลานบาท ตองมีการจัดระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเงิน 1 ลานบาท กระจาย
ไปสูคนจนมากที่สุด จึงไดกําหนดวงเงินกูไว 20,000 - 50,000 บาทตอ 1 โครงการ และปลอดดอกเบี้ยอีก 3 ป สวนปที่ 4 -6 ถึงจะใหทยอย
คืนเงินโครงการฯ เพื่อที่จะไดนําเงินจํานวนนี้ไปปลอยกูในโครงการอื่นตอไป สวนอัตราดอกเบี้ยจะไมมีการกําหนดตายตัว
ทางดานนายจิรพัชร ไชยพร ผูอํานวยการกองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน กทม. ไดเปดเผยถึงความคืบหนาของโครงการ
หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งเขตวา ขณะนี้ทางสํานักงานเขตเริ่มสงโครงการมายังสํานักพัฒนาชุมชนแลว ทั้งนี้สํานักพัฒนาชุมชนจะไดรวบรวมแลว
เสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อนําเสนอไปยังนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาฯ กทม. พิจารณาอนุมัติตอไป และหลังจากไดรับการอนุมัติเชื่อวาจะ
มีผลงานใหเห็นไมเกินเดือน พ.ย. นี้ สวนงบฯ ในการดําเนินงานโครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งเขต ไดรับเงินสนับสนุนจาก 4 หนวยงานหลัก ได
แก กรมการพัฒนาชุมชน (ก.มหาดไทย) กทม. การเคหะแหงชาติ และการทางพิเศษฯ โดยมีเงินทุนทั้งสิ้น 142.9 ลานบาท
อยางไรก็ตาม การสรางผลิตภัณฑขึ้นมานั้น ไดใหทางเขตเสนอขึ้นมา เพราะไมตองการใหสรางผลิตภัณฑซํ้าซอนกัน สําหรับ
กทม. มีทั้งหมด 50 เขต ซึ่งตองมีผลิตภัณฑอยางตํ่า 50 ชนิด และตองมองหาตลาดอื่น ๆ มารองรับผลิตภัณฑที่จะมีจํานวนมากขึ้น นอก
เหนือจากผลิตเพื่อขายเพียงคนในชุมชนเปนสวนใหญ ซึ่งทาง กทม. ก็มีแผนที่จะเปดตลาด 4 มุมเมือง และมีโครงการนําสินคาไปวางขายยัง
หางสรรพสินคาและออกรานตามงานตาง ๆ อีกดวย ซึ่งสินคาทุกชิ้นถือเปนหนาตาของแตละเขต เพราะฉะนั้นสินคาทุกชิ้นกอนที่จะออกไป
จําหนายใหลูกคาจะตองตรวจสภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐาน (ผูจัดการ 170744)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
1.5.1 รัฐบาลปลอยแรงงานตางดาวยึดพื้นที่ทํางานทั่วไทย
นายเดช บุญ-หลง รมต.ก.แรงงานและสวัสดิการสังคมกลาวภายหลังการประชุมจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวของ
ก. แรงงานฯ วาไดเสนอแผนงานทั้งหมดหลังจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน ไดเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให ก. แรงงานฯ จัดทํารายละเอียดของแผนฯ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค. 2544 แตคาด
วาจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2544 นี้อยางแนนอน
ดานการกําหนดรายละเอียดของแผนการ จะเปดใหแรงงานตางดาวลงทะเบียนทํางานไดทั่วประเทศโดยไมจํากัดจํานวน ซึ่งคาด
วาจะมีประมาณ 1 ลานคน ระหวางวันที่ 1-30 ก.ย. นี้ และยังเสนอใหจัดรวบรวมประเภทงานสําหรับแรงงานตางดาวใหม จากเดิมผอนผัน
ใน 18 ประเภทกิจการ จะจัดกลุมใหมเปน 10 ประเภทกิจการ ซึ่งในจํานวนนี้จะมีงานคนรับใชในบานดวย
อนึ่ง การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวนั้น จะสามารถชวยปองกันและแกไข กรณีอาจเกิดอันตรายกับนายจางได เพราะสามารถ
ตรวจสอบไดวาใครเปนใคร ซึ่งแผนการดังกลาวยังผอนผันใหแรงงานตางดาวสามารถทํางานไดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยหากมาขึ้น
ทะเบียนที่จังหวัดใดก็ใหทํางานในจังหวัดนั้น แมวาจะเปนจังหวัดที่ไมไดรับการผอนผันจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปที่ผานมาก็ตามซึ่งเทากับ
วาแรงงานตางดาวสามารถทํางานไดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น เมื่อแรงงานตางดาวขึ้นทะเบียนไวกับนายจางคนใด และจังหวัดไหน ก็ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงนายจางหรือจังหวัดได ซึ่งเปนการปองกันการหลบหนีจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง เปนการปองกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับนายจาง
สําหรับการกําหนดระยะเวลาการผอนผันการใชแรงงานตางดาวนั้น ไดเสนอใหผอนผันแบบปตอป แตจะตองขึ้นอยูกับการ
กําหนดของคณะกรรมการที่จะแตงตั้งขึ้นคือ องคกรบริหารแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และสังกัดอยูใน
ก. แรงงานฯ ดวยวาจะกําหนดใหระยะเวลาเทาใด นอกจากนี้ แรงงานตางดาวทุกคนที่มาขึ้นทะเบียนจะตองเขากองทุนประกันสุขภาพแบบ
ใหม ของ ก. สาธารณสุข ซึ่งจะตองจายเงินคนละ 1,200 บาทตอป เปนอัตราที่สูงกวาคนไทย โดยแรงงานตางดาวจะสามารถรับการรักษาได
ทุกโรค ยกเวนโรคบางชนิดที่ทําใหเกิดขึ้นเอง ตลอดจนโรคเอดส มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
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สวน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 จะมีการแกไขเกี่ยวกับการจายเงินประกันแรงงานตางดาวที่จะเพิ่มเงินประกัน
จากประมาณ 1 พันบาท เปนไมเกิน 1 หมื่นบาท เพื่อใหทันกอนครบกําหนดการผอนผันในวันที่ 31 ส.ค. นี้ดวย ซึ่งเทากับวา การประกันตัว
ของแรงงานตางดาวจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวคือ รวมทุกขั้นตอนจะมีคาใชจายประมาณ 3,000 กวาบาท เปนเฉพาะเงินประกันจะมี
อัตราสูงสุด 1 หมื่นบาท โดยยังไมรวมคาตรวจสุขภาพและอื่น ๆ
อยางไรก็ตาม กอนที่จะรับแรงงานตางดาวมาทํางาน จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑไววานายจางตองประกาศรับคนไทยกอน
ถาไมมีคนไทยทํางานจึงจะนําแรงงานตางดาวมาทํางานได แตที่ผานมานายจางยังคงลักลอบใชแรงงานตางดาว ซึ่งจะตองพยายามชี้ให
เห็นวาการใชวิธีหลบเลี่ยงจะไมเปนผลดีกับนายจางเองแตจะเกิดผลรายตามมา ซึ่งถานายจางยังคงหลบเลี่ยงก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย
( กรุงเทพธุรกิจ 180744)

1.6 ความเคลื่อนไหวแรงงานในตางประเทศ
1.6.1 เยอรมนีผลักดันใหรัฐบาลออกนโยบายหรือออกกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกแรงงานตางชาติ
หนังสือพิมพ ดิ เอเซี่ยน วอลสตรีท เจอรนัล รายงานวา คณะกรรมการการศึกษาการโยกยายถิ่นฐาน ของก.มหาดไทย เยอรมนี
เสนอรายงานสรุปผลการศึกษาเรื่องแรงงานตางชาติ เพื่อนํามาประมวลจัดทําเปนกฎหมายใหเสร็จภายในสิ้นป รายงานดังกลาวระบุวา รัฐ
บาลควรเปดรับบุคคลสัญชาติตางประเทศพวกแรงงานมีฝมือใหเขามาทํางานในประเทศปละ 50,000 คน โดยแบงเปนประเภทที่ผานการคัด
เลือกตามระดับคะแนนที่ตั้งไวปละ 20,000 คน ประเภทเขาไปพํานักอยูชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อตอบสนองธุรกิจบางประเภท เชน ไอที อีกปละ
20,000 คน และกลุมแรงงานหนุมสาวทั่วไป ทํางานในสถานะพนักงานฝกหัดปละ 10,000 คน ซึ่งทั้งหมดจะพุงเปาไปยังแรงงาน นอกเหนือ
จากกลุมประเทศสหภาพยุโรป โดยเฉพาะแรงงานฝมือจากเอเซียและแอฟริกา
ขอเสนอของรายงานดังกลาวจัดทําขึ้นโดยนางริตา ซูสสมัธ นักวิชาการดานแรงงาน โดยเกิดขึ้นหลังจากความสําเร็จของโครงการ
พิเศษของรัฐบาลเยอรมนี ที่อนุญาตใหแรงงานอินเดียที่เขาไปทํางานดานคอมพิวเตอรและไอที เมื่อป 2542 จนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งปจจุบัน
แรงงานในเยอรมนีมีจํานวนนอยลง สวนมากเปนแรงงานที่สูงอายุ อีกทั้งปจจุบันมีการแยงชิงแรงงานฝมือจากประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศยากจน ดวยการออกนโยบายหรือออกกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกแรงงานกลุมนี้ ทดแทนแรงงานในประเทศของตัวเองที่
ทํางานเพียงบางสาขา หรือหันไปประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งไมเปนการสรางแรงงาน ทําใหเยอรมนีเกรงวาหากยังยึดมั่นกับนโยบายไมรับ
โอนสัญชาติหรือไมอนุญาตใหตั้งหลักแหลงถาวรตอแรงงานตางชาติ อาจตองสูญเสียศักยภาพในการแขงขันไป (มติชนสุดสัปดาห 090744)
1.6.2 อัตราวางงานญี่ปุนอาจพุงถึง 5 % เมื่อรัฐบาลเดินหนาแผนปฏิรูปโครงสรางครั้งสําคัญ
สํานักขาวรอยเตอร สํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร 28 ราย สวนใหญทํานายวาอัตราการวางงานในญี่ปุนจะทะลุระดับสําคัญ
ทางจิตวิทยาที่ 5.0 % ระหวางเดือน ก.ค. - ก.ย. นี้ และจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องในชวงฤดูรอนที่จะถึง ขณะที่ตัวเลขลาสุดจากรัฐบาลแสดงวาอัตรา
วางงานปจจุบันอยูที่ 4.9 % สูงสุดนับจากเริ่มตนจัดเก็บสถิติเมื่อป 2496 ซึ่งอัตราการวางงานในญี่ปุนเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว นับตั้งแตความเฟอง
ฟูของเศรษฐกิจในประเทศลมสลายลง เมื่อตนทศวรรษ 2533 และเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผานมา จํานวนผูวางงานสูงถึง 3.48 ลานคน
ทางดานนักเศรษฐศาสตรมองวา ภาวะการจางงานจะเสื่อมลงในปหนา โดยอัตราการวางงานจะพุงสูงสุดถึงระดับ 5.3 % ชวง
เดือน ก.ค.- ก.ย. 2545 และเมื่อผนวกกับแผนปฏิรูปโครงสรางของรัฐบาลชุดปจจุบัน ญี่ปุนจะตองเผชิญกับภาวะยากลําบากที่สุด เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปุนภายใตการนําของนายจูนิชิโร โคอิซูมิ นายกรัฐมนตรี ใหคํามั่นที่จะปฏิรูปโครงสรางเพื่อผลักดันใหเศรษฐกิจของญี่ปุน ไดหลุด
พนจากภาวะซบเซาที่เปนมาหลายป ซึ่งจากการสํารวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร 35 ราย สวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจญี่ปุนมีแนวโนม
หดตัวในปงบประมาณปจจุบัน (เม.ย. 2544 - มี.ค. 2545) สืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะ
ลดลง 0.3 % (กรุงเทพธุรกิจ 200744)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 14 ชาติ ระดมสมองพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืน
คุณหญิงชดชอย โสภณพานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะนายกสมาคมสรางสรรคไทย กลาววา ผูแทนของประเทศในเอเชียแปซิฟก
14 ประเทศไดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนายั่งยืนมีอะไรบาง โดยจะมีการรวบรวมผลการประชุมนี้เสนอใหกับรัฐบาลประเทศตาง ๆ ในการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโลกที่นคร
โยฮันเนสเบิรก ในแอฟริกาใตป 2545
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สําหรับประเทศไทย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนตัวแทนนําเสนอผลงานเรื่อง
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงสนับสนุนใหมีการดูแลสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนในทองถิ่นชวยกันดูแลและ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้ ในที่ประชุมเห็นวาประเทศในเอเชียแปซิฟกมีสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มีการวางโครงสรางพื้นฐาน
ความเขาใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รัฐบาลมีความตระหนักและเริ่มมีกฎหมายเพื่อที่จะปกปองสิ่งแวดลอม แตการพัฒนาใน 10 ปที่ผาน
มา ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและปญหาสิ่งแวดลอมเลวลง
ดังนั้น สิ่งที่ตัวแทนในประเทศเอเชียแปซิฟกอยากเสนอกับรัฐบาลคือ จําเปนที่จะตองทํางานดานสิ่งแวดลอมกับภาคเอกชน ให
ภาคเอกชนมามีสวนรวมในการวางโครงสรางและกติกา รวมทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ซึ่งที่ประชุมอยากใหมีการ
การสรางองคกรระดับชาติระหวางภาคพื้นเอเชียแปซิฟก เพื่อเปนองคกรกลางในการประสานความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ ดานสิ่ง
แวดลอม และในเวลาเดียวกันก็ดูวาเทคโนโลยีลาสมัยที่ประเทศที่เจริญแลวไมอนุญาตใหใช ก็ไมควรเขามาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก สารเคมี
ที่ไมอนุญาตใหใช หวังวาองคกรกลางจะชวยตรวจสอบไมใหมีการใชในประเทศไทยดวย (มติชน 180744)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 พบ 3 กรณีปญหาบอขยะราชาเทวะเสนอกทม. แกไขสัญญา - หาที่ทิ้งใหม
นายแกวสรร อติโพธิ ส.ว.กทม. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม กลาวภายหลังการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
กรณีปญหามลพิษจากการฝงกลบขยะที่ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเชิญตัวแทนจาก กทม. ในฐานะที่เปนผูใหสัมปทาน
โครงการมาใหขอมูลและขอเท็จจริง ซึ่งจากการชี้แจงพบประเด็นปญหา 3 ประการคือ 1. ปญหาพื้นที่ที่ใชฝงกลบขยะ เพราะพื้นที่ดังกลาวที่
มีกวา 200 ไร ติดชุมชนหมูบานถือวาเปนพื้นที่สีสม ไมสามารถที่จะจัดเปนพื้นที่ฝงกลบขยะได แมวานายชํานิ ศักดิเศรษฐ สมัยเปน รมช.
ก.มหาดไทย จะแกไขระเบียบใหสามารถทําไดก็ตาม แตความเปนจริงไมนาที่จะทําได เพราะในระบบสากลไมทําเชนนี้ ซึ่งควรจะเชิญสํานัก
ผังเมืองมาชี้แจง 2. ปญหาการควบคุมเพื่อไมใหมีกลิ่น ถือเปนรากฐานของปญหาทั้งหมด เมื่อไมมีทางควบคุมก็นาจะหาสถานที่ที่หางไกล
ชุมชน และ 3. ปญหาความเดือดรอนของชาวบานราชาเทวะ การแกไขเบื้องตนจะตองเขียนใหชัดเจนวาเมื่อถึงเวลา 20.00 น. ตองกลบขยะ
ใหหมด ไมใหมีกลิ่น หากผูรับเหมาไมทําตามสัญญา จะตองหาคนมาคุมงานดูแล
ทางดานนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการ กทม. ไดเปดเผยวา ทางกทม.ไดเตรียมแกปญหากลิ่นขยะราชาเทวะ โดยการสราง
กําแพงปองกันกลิ่น ความสูงประมาณ 12 เมตร การกําหนดเขตเมืองใหม โดยเจรจาเอาพื้นที่บริเวณบอฝงกลบขยะที่ราชาเทวะ ซึ่งปจจุบัน
เปนพื้นที่ของ จ. สมุทรปราการ มาเปนพื้นที่ของ กทม. เพื่อสามารถแกไขปญหาตาง ๆ อยางเต็มที่ และเปลี่ยนเวลาการทํางานใหมใหขนยาย
ขยะมูลฝอยเขาพื้นที่กอนเวลา 16.00 น. และฝงกลบเสร็จสิ้นกอน 18.00 น. เพื่อไมใหเกิดกลิ่นในตอนกลางคืน กรณีฝนตกใหเจาหนาที่คลุม
ผาใบรวมทั้งกําหนดพื้นที่ฝงกลบใหมทีละตารางไรแทนที่จะเททิ้งเต็มที่เหมือนปจจุบันซึ่งทําใหกลิ่นกระจายมาก
ปจจุบันขยะของ กทม. ถูกฝงกลบที่ ต.ราชาเทวะ วันละ 3,500 ตัน และกทม. กําลังจัดตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด มีตัวแทนชาว
บาน กรมควบคุมมลพิษ กทม. และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบพื้นที่สัปดาหละ 2 ครั้ง (มติชน 120744,กรุงเทพธุรกิจ 170744)

2.3 ความเคลื่อนไหวดิน นํ้า ปา
2.3.1 ก.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปดแผนอนุรักษคู-คลองสั่งขึ้นทะเบียนคลองเกาทั่วเมือง
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ก.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดเปด
เผยวา จากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทางคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ ไดเห็นชอบกับแผนอนุรักษและพัฒนาแมนํ้าคู
คลองตามที่ สผ. เสนอ ทั้งนี้ ไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า ลําคลอง เพื่อมีหนาที่
หลักในการเสนอนโยบายและแผนแมบทในเรื่องนี้ สําหรับเปนกรอบใหหนวยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนมีบทบาทในการดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ไดยกรางนโยบายการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมแมนํ้า คู คลอง ซึ่งมีนโยบายหลัก 7
ดานคือ 1.การกําหนดแนวทางการใชที่ดินริมแมนํ้า คู คลอง 2.การอนุรักษธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 3.การควบคุมและจัด
ระเบียบชุมชน 4.การฟนฟูคุณภาพนํ้า 5.การสงเสริมการใชประโยชนไมใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 6. ารเสริมสรางความรูความเขา
ใจและการมีสวนรวม และ 7. การกําหนดองคกรและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ในดานการดําเนินงานนั้นจะแบงแผนปฏิบัติงานเปน 2 ระยะ คือ แผนเรงดวนการอนุรักษและพัฒนาแมนํ้า คู คลอง ในป 2544 2546 ซึ่งเปนปแหงการอนุรักษคู คลอง โดยกําหนดใหทุกวันที่ 22 กันยายนของทุกป เปนวันอนุรักษและพัฒนาแมนํ้าคูคลองแหงชาติ และจะ
เสนอใหมีการขึ้นทะเบียนคลองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรโบราณคดีในทุก ๆ จังหวัดอยางนอย 1 แหง สวนระยะที่ 2 แผนปฏิบัติ
งานจะเริ่มในป 2544 - 2549 ซึ่งคู คลอง แมนํ้าที่เคยมีความสําคัญในอดีตทั้งในดานการคมนาคม การเกษตร การทองเที่ยว ที่อยูอาศัย และ
ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานกําลังหายไปจากสังคมไทย การนําเสนอแผนดังกลาวก็หวังจะชวย

22
อนุรักษคู คลอง ที่เหลืออยูไวได โดยเฉพาะอยางยิ่งในอนาคต ที่สําคัญถาหากมีการดําเนินงานที่จะสงผลกระทบคู คลอง แมนํ้า เชน การขุด
ถนน การถม จะตองผานคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ดวย
สวนในทางปฏิบัตินั้น คณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอโครงการนํารองเพื่อฟนฟูคู คลองประเภทตาง ๆ ในกทม. แลว เชน กลุมคลอง
ออมนนท คลองบางกอกนอย คลองบางกรวย กลุมคลองดาน คลองบางขุนเทียน คลองสนามชัย คลองอัมพวา ทั้งนี้ คาดวาจะนําเสนอแผน
ทั้งหมดตอ ครม. ไดภายในเดือนสิงหาคมนี้ (ผูจัดการ 060744)

2.5 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.5.1 อินโดนีเซียยอมรับหมดปญญาแกปญหาไฟปาบนเกาะสุมาตรา
รายงานขาวจากหนังสือพิมพ จาการตาโพสต อางคํากลาวของนายมารซูกิ อัสแมน รมต.กระทรวงปาไม วา รัฐบาลอินโดนีเซียไม
มีแผนการที่จะปองกันหรือรับมือกับสถานการณไฟปาบนเกาะสุมาตราและบอรเนียว ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เนื่อง
จากไมมีเงินทุนหรือบุคลากรที่จะจัดการกับปญหานี้
ทางดานหนังสือพิมพทองถิ่นมาเลเซีย รายงานวา หลายพื้นที่ในประเทศมีดัชนีสุขภาพอยูในระดับเปนอันตรายตอสุขภาพ นอก
จากนี้ กลุมพิทักษสิ่งแวดลอมยังไดรับรายงานรองเรียนเกี่ยวกับปญหาแสบตาและเจ็บคอในพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้งบนเกาะปนัง ซึ่งเปนแหลง
ทองเที่ยวทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และในขณะเดียวกันทางการมาเลเซียไดสั่งปดโรงเรียนประถมในบริเวณนอกกรุงจาการตา
สวนประชาชนที่เลนกีฬาตางกลับเขาบานเพราะหวั่นเกรงควันไฟปาจะมีผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนี้ พนักงานตามทองถนนบางราย
ตองสวมหนากากเพื่อปองกันควันจากไฟปา
อนึ่ง ภาคใตของไทยก็ไดรับผลกระทบดวย และสิงคโปรก็กําลังประเมินวาจะไดรับผลกระทบจากควันไฟปาอินโดนีเซียในเร็ว ๆ นี้
ซึ่งกอนหนานี้รัฐบาลสิงคโปรไดเปดเผยวา อินโดนีเซียมีจุดอันตรายที่จะเกิดไฟปาบนเกาะสุมาตรามากกวา 150 แหง (สยามรัฐ 120744)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมคากระแสไฟฟากับกัมพูชา
นายวิษณุ พิจิตบันดาล ผูชวยผูจัดการใหญธุรกิจผลิตไฟฟา 2 โรงไฟฟาแมเมาะ อ. แมเมาะ จ. ลําปาง ไดเปดเผยวา จากประ
สิทธิภาพโรงไฟฟาแมเมาะที่ผลิตกระแสไฟฟาจํ าหนายใหกับประชาชนเกือบทั่วประเทศโดยใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ปรากฏวาไดรับความสนใจจากประเทศกัมพูชา โดยมีแนวคิดที่จะขอซื้อกระแสไฟฟาจากประเทศไทยไปใช ทั้งนี้จากที่พระยาไมวุทธิ ที่
ปรึกษาสมเด็จเฮงสัมริน รองประธานรัฐสภาพระราชอาณาจักรกัมพูชา พรอมคณะไดเดินทางมาศึกษาดูงานโรงไฟฟาแมเมาะ ไดหารือกับผู
บริหารโรงไฟฟาแมเมาะในการที่รัฐบาลประเทศกัมพูชา กําลังหาทางที่จะแกไขปญหาการขาดแคลนไฟฟาและคาไฟราคาแพง เพราะขณะนี้
ประเทศกัมพูชากําลังพัฒนาประเทศหลังจากที่เกิดปญหาสงครามมากวา 30 ป
ดานไฟฟาของรัฐบาลกัมพูชานั้นมีปญหาที่สําคัญคือ คาไฟฟามีราคาสูงถึงหนวยละ 10 บาท เนื่องจากใชนํ้ามันดีเซลในการปน
ไฟทําใหคาครองชีพสูง ในขณะที่ประชาชนมีรายไดนอย ทางรัฐบาลกัมพูชาจึงมีแนวคิดวาจะตองหาแหลงผลิตไฟฟาที่มีตนทุนการผลิตตํ่าให
กับประชาชน ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และจากการศึกษาดูงานที่โรงไฟฟาแมเมาะ พบวา โรงไฟฟาที่ใชถานหิน
ลิกไนตมีตนทุนในการผลิตถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ เชน นํ้ามันดีเซล เปนตน อีกทั้งยังมีผลพลอยไดจากการเผาหินลิกไนตที่ออกมาในรูป
ของเถาลอย ที่นิยมนํามาใชในธุรกิจการกอสราง และงานผลิตคอนกรีต
อยางไรก็ตาม การหารือในเบื้องตนระหวางรัฐบาลกัมพูชากับผูบริหารโรงไฟฟาแมเมาะในการแกไขปญหาการขาดแคลนไฟฟา
และคาไฟที่มีราคาแพง ทางผูบริหาร กฟผ. ไดใหแนวทางวาควรจะกอสรางสายสงไฟฟาเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปกัมพูชาและซื้อไฟฟาไป
ใชงาน จากนั้นก็สํารวจความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟาเพราะจะตองพิจารณาใหครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนสถานที่ ประเภทเชื้อ
เพลิง ความคุมคาในการลงทุน ตลอดจนงบประมาณที่จะนํามากอสรางโรงไฟฟาวา ควรที่จะอยูในตัวเลขเทาไร ซึ่งคาดวาเร็ว ๆ นี้ คงจะ
ทราบเรื่องวาทางประเทศกัมพูชาจะลงทุนกอสรางโรงไฟฟาหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ 100744)
3.1.2 ปตท. เดินหนาโรงแยกกาซฯ เรงรัฐสรางความเขาใจคนพื้นที่
นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ไดเปดเผยวา แผนดําเนินการกอสรางโรงแยกกาซภายใตโครง
การพัฒนาพื้นที่รวมไทย - มาเลเซีย (เจดีพี) ยอมรับวายังมีปญหาความเขาใจผิดของประชาชนในพื้นที่ โดยสวนใหญเห็นวาโครงการเกิดขึ้น
มาเทากับวาจะมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งความเปนจริงแลวผลิตภัณฑตอเนื่องที่ไดจะเปนเฉพาะกาซหุงตม (แอลพีจี) เทานั้น
และถือวาเปนผลิตภัณฑตอเนื่องที่มีความจําเปนตอประชาชนที่จะใชประโยชนไดในระยะยาว ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองสราง
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ความเขาใจที่ชัดเจนและใหเหตุผลที่แทจริงในการดําเนินการ ซึ่งประชาชนตองเขาใจดวยวาหากไมมีโรงแยกกาซเกิดขึ้น ผลกระทบในระยะ
ยาวตองมีอยางแนนอน โดยคาดวาภายใน 4-5 ปขางหนา หากไมมีการลงทุนกอสรางก็จะไมมีปริมาณกาซแอลพีจีเพียงพอตอความตองการ
ใชในตลาด และเปนไปไดวาไทยอาจตองมีการนําเขา โดยพบวาปริมาณแอลพีจี ที่มีอยูในปจจุบันจะมีใชไดภายใน 3 ปเทานั้น
ทางดานนายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) กลาววา หากพิจารณาถึงปญหาของ
การผลิตและจําหนายแอลพีจี ในขณะนี้ยอมรับวาผูประกอบการในประเทศยังมีปญหาเรื่องคาการตลาดที่ไมคุมกับตนทุน และสวนหนึ่งยัง
ตองนําเงินจากกองทุนนํ้ามันและเชื้อเพลิงที่มีอยู 1.3 หมื่นลานบาท เขาไปพยุงราคากาซฯ ทําใหระบบการจัดการของอุตสาหกรรมกาซแอล
พีจียังเปนระบบที่ควรจะตองนํามาแกไขตอไป ซึ่งขณะนี้ไดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปญหาในระยะยาวของอุตสาหกรรมกาซแอลพีจี ตั้งแต
ขั้นตอนการเตรียมปลอยลอยตัวราคากาซแอลพีจีที่ตองพิจารณาวาจะมีผลกระทบตอผูบริโภคหรือไม รวมทั้งการรวบรวมฐานราคาแอลพีจี
ในตลาดโลก คาใชจายในการลงทุนกอสรางคลังกาซและทอกาซ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลฐานการคาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนํามาชี้วัดและ
เปรียบเทียบแผนลงทุนของไทยใหเกิดความสอดคลองกัน
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองพิจารณาใหกับผูประกอบการคือ คาการตลาด ที่มีราคาตํ่ามาก ซึ่งคณะทํางานที่จะเปนผูศึกษาเรื่องสูตร
ราคาที่เหมาะสมจะตองยึดหลักแนวทางเดิมที่จะนํามาใชดวย แตก็ตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝาย โดยเฉพาะผูคาที่ปจจุบัน
การคิดราคายังเปนราคาที่ควบคุมมาเปนเวลา 20 ปแลว ซึ่งไมเปนธรรมกับผูคาแอลพีจี ขณะที่รัฐบาลตองแบกภาระในการชดเชยราคาไมให
สูงเกินไปในชวงที่ผานมา (อาทิตยวิเคราะหรายวัน 210744)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานตางประเทศ
3.2.1 โอเปคตัดสินใจลดกําลังการผลิต - มีผล 1 ก.ย. 2544 หวั่นดึงเศรษฐกิจโลกสะดุดยาว
องคการประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปค) ที่มีสมาชิก 11 ชาติและผลิตนํ้ามันดิบ 40 % ของปริมาณนํ้ามันดิบทั่วโลก ไดออกแถลง
การณเมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค. 2544 ประกาศลดโควตาการผลิตนํ้ามันเปนครั้งที่ 3 ในรอบป มีผลตั้งแต 1 ก.ย. 2544 ซึ่งจะมีผลใหปริมาณการ
ผลิตลดลงเหลือ 23.2 ลานบีพีดีนั้น มีจุดประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตอบสนองความตองการของโลกและหลีกเลี่ยงภาวะราคาผัน
ผวนเพื่อผลประโยชนทั้งสําหรับผูผลิตและผูบริโภคนํ้ามัน
อยางไรก็ตาม โอเปคไดลดกําลังการผลิตไปแลว 2 รอบในปนี้รวม 2.5 ลานบีพีดี กลัววาซับพลายนํ้ามันอาจลนตลาด โดยเฉพาะ
ในภาวะปจจุบันที่ดีมานดชะลอลงตามกระแสการชะงักของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการประกาศของโอเปคทําใหราคานํ้ามันขยับขึ้นในชวงแคบ ๆ
โดยราคานํ้ามันเบรนท ในตลาดลอนดอนขยับขึ้น 35 เซ็นต ปดที่ 25.25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ที่นิวยอรก นํ้ามันไนเม็กซ ปดเพิ่มขึ้น 57
เซ็นต ที่บารเรลละ 26.88 ดอลลารสหรัฐ
นักวิเคราะหในอุตสาหกรรมพลังงาน เชื่อวา การลดโควตาการผลิตครั้งใหมของโอเปค จะสงผลใหราคานํ้ามันในตลาดโลกขยับ
เพิ่มขึ้น แตจะไมสงผลกระทบตอผูบริโภคในหลาย ๆ ประเทศ เพราะการดําเนินการของโอเปคจะไดผลในระยะยาว แตในระยะสั้นปริมาณ
การผลิตที่ลนตลาดอยูในขณะนี้ ประกอบกับการที่อิรักกลับมาสงออกนํ้ามันอีกครั้งจะทําใหผลของการลดกําลังผลิตครั้งลาสุดคอนขางจํากัด
ซึ่งที่ผานมา ราคานํ้ามันลดเกือบแตะระดับตํ่าสุดของกลไกแถบราคาของโอเปคที่อยูระหวาง 22-28 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งการตัดสินใจของ
โอเปคในครั้งนี้กอใหเกิดความกังวลขึ้นมาใหมวาจะทําใหราคานํ้ามันพุงขึ้น
โดยเฉพาะในหมูชาติอุตสาหกรรมที่นําเขานํ้ามันและกําลัง
พยายามตอสูกับความกดดันของภาวะถดถอยอยางหนัก
ชากิ๊บ เคลิล ประธานโอเปค และ รมต.นํ้ามันของแอลจีเรีย ไดกลาววา โอเปค ไดพิจารณาผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการลดลงของดีมานดสืบเนื่องจากสตอกนํ้ามันทั่วโลกที่อยูในระดับสูง และวาโอเปคยังเปดชองไวสําหรับการประชุมพิเศษ
ในชวงเดือนก.ย. 2544 นี้ในกรณีที่ตลาดตองการ
ทางดานประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ผูนําสหรัฐ ไดกลาวแสดงความวิตกตอการที่โอเปคประกาศลดโควตาการผลิตนํ้ามัน
ครั้งใหมนี้วา สหรัฐไมมีปญหากับการที่โอเปคจะดําเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ามัน แตหากการดําเนินการของโอเปคมีเปา
หมายเพียงเพื่อผลักดันใหราคานํ้ามันสูงขึ้น สหรัฐก็พรอมจะแสดงจุดยืนไมเห็นดวยในเรื่องนี้ เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้กําลังอยูใน
ภาวะโซซัดโซเซ และแนนอนวา ราคานํ้ามันที่ขยับสูงขึ้น จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของสหรัฐอยางแนนอน (Bangkok Post 260701,
กรุงเทพธุรกิจ 26 - 270744, ผูจัดการ 270744)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 เลือกตั้ง ส.ส.รอบ 3 พรรครวมรัฐบาลกวาดเรียบ ขณะที่ประชาธิปตยบอกพายแพเพราะมีการ
“ฮั้ว” สวนการทุจริตเลือกตั้งยังคงปรากฏทั่วไป
วันที่ 30 มิ.ย. 2544 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จัดเลือกตั้งซอม ส.ส.7 เขตเลือกตั้ง ใน 6 จังหวัด ประกอบดวยกาญจนบุรี
เขต 5 ขอนแกน เขต 10 นครนายก เขต 2 บุรีรัมย เขต 5 สุรินทร เขต 4 อุบลราชธานี เขต 1 และเขต 10 บรรยากาศการเลือกตั้งโดยทั่วไป
เปนไปดวยความคึกคัก บางเขตมีปญหาฝนตก และในหลายพื้นที่ กกต.ไดรับแจงเหตุทุจริตเลือกตั้ง อาทิ สุรินทร มีการขนคนไปเลือกตั้ง
แจกเงินซื้อเสียง ขอนแกน มีการจายเงินซื้อเสียง อุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงกอนวันเลือกตั้ง แจกพระสมเด็จในบางหนวยเลือกตั้ง และในเขต
10 กรรมการบางหนวยปลอยใหผูเลือกตั้งบางคนลงคะแนนโดยไมมีการพิมพลายนิ้วมือที่ตนขั้วบัตร และยังมีส.ส.พรรคชาติไทยคือนายธีร
โชติ กองทอง ส.ส.สุรินทร เขต 2 พรอมพวกอีก 9 คน ถูกจับกุมในขอหาทําผิดกฎหมายโดยขนเงินสดจํานวน 115,000 บาท เขาพื้นที่กิ่งอ.นํ้า
ขุน จ.อุบลราชธานี ไปชวยผูสมัครส.ส.ชาติไทยในเขต 10 โดยนายธีรโชติบอกวาเปนคาแรงเด็กโรงนํ้าแข็งของตนในสุรินทร ถูกเจาหนาที่
ตํารวจตั้งขอหาหนัก 5 ขอหา ซึ่งทางพรรคบอกวาใหนายธีรโชติ พิสูจนตนเองดวยการนําพยานหลักฐานไปชี้แจงตอพนักงานสอบสวนเอง
สําหรับที่จ.บุรีรัมยเขต 5 มีการปดหมูบานแจกเงินซื้อเสียง และที่กาญจนบุรี ฝายคานโดยนายชวน หลีกภัย ทําหนังสือถึงพล.อ.ชวลิต ยงใจ
ยุทธ รมต.หลาโหม รองเรียนวาพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธ.แดง เขาไปขมขูชาวบานและหัวคะแนนผูสมัคร ส.ส.เขต 5 พรรคประชาปตย
ซึ่งพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ผบ.ทบ.บอกวาการปฏิบัติงานของเสธ.แดงนั้นไมเกี่ยวของกับกองทัพบก แตเปนคําสั่งของรอง ผอ.กองกําลังรักษา
ความมั่นคงภายใน (กรมน.) ทําไวตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย.2544 และไดรับอนุมัติจากนายกฯในฐานะผอ.กรมน.แลวใหสงตัวไปทํางานดานความ
มัน่ คงในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 1 ก.ค.2544 กกต.ประจําจังหวัดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งซอม ส.ส.ใน 7 เขต 6 จังหวัด อยางไมเปนทางการ ผล
ปรากฏวาผูชนะการเลือกตั้งประกอบดวย 1) นายพงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย เขต 10 ขอนแกน 2) นายพีระพงษ เฮงสวัสดิ์ พรรค
ไทยรักไทย เขต 5 บุรีรัมย 3) นางนัฐมล สมบูรณเทอดธนา พรรคชาติไทย เขต 4 สุรินทร 4) นายเกรียง กัลปตินันท พรรคไทยรักไทย เขต 1
อุบลราชธานี 5) นายศักดิ์ชัย จินตะเวช อดีตส.ส.พรรคชาติไทย เขต 10 อุบลราชธานี 6) พล.ต.ศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม เขต 5
กาญจนบุรี สวนที่เขต 2 นครนายก กกต.กลางประกาศจัดเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งที่ 7 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ เนื่องจากมีบัตรเลือก
ตั้งเกิน 1 ใบ สรุปพรรคไทยรักไทยได 3 ที่นั่ง ชาติไทยได 2 ที่นั่ง และความหวังใหมได 1 ที่นั่ง ซึ่งลวนเปนพรรคการเมืองรวมรัฐบาลชนะพรรค
ฝายคานคือประชาธิปตยและชาติพัฒนา ซึ่งบางเขตชนะอยางขาดลอยบางเขตชนะอยางเฉียดฉิว
นายอรรคพล สรสุชาติ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย หนึ่งในทีมงานรณรงคหาเสียงเลือกตั้งซอมจ.นครนายก ใหความเห็น
วาภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรครัฐบาลหลีกทางใหกัน โอนคะแนนและหัวคะแนนใหกัน พรรคประชาธิปตยจึงเสมือนถูกรุม สวนพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ บอกวาพรรครวมรัฐบาลประสบความสําเร็จ เพราะผลงาน 4 เดือนที่ไดทําตามนโยบายที่เสนอไว สวนเรื่องการฮั้วกัน
นั้นไมเปนความจริงเพราะบางจังหวัดเชนสุรินทรก็เปนการตอสูระหวางพรรครวมรัฐบาล (สยามรัฐ 010744, กรุงเทพธุรกิจ 01,040744, มติ
ชน 01,02,04,07, 080744)

1.2 “ชาติไทย” อื้อฉาวหลายเรื่อง ทั้งปญหาวุฒิการศึกษาของส.ส.อุทัยธานี และปญหาเทปเจรจาซื้อ
เสียงเลือกตั้งซอม ส.ส. นครนายก วาเปนเสียง “สมศักดิ์” แตกกต.ตรวจสอบแลวปลอยรอด
วันที่ 12 ก.ค.2544 ที่ก.ศึกษาฯ นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาฯ กลาวถึงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.อุทัยธานี รอง
เรียนใหตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูไดรับเลือกตั้งคือนายนพดล พลเสน จากพรรคชาติไทย วาถูกตองหรือไมเพราะไมไดเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแตมีวุฒิการศึกษาไปเรียนตอระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ นายพนม พงศไพบูลย ปลัดก.ศึกษาฯบอกวาตรวจสอบไดจากคุรุ
สภาเพราะประกาศนียบัตรทุกใบจะจําหนายที่นี่ที่เดียว
ทุกโรงเรียนเวลามาซื้อจะตองลงทะเบียนเลขที่ประกาศนียบัตรไว
สําหรับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเจาของปริญญาบัตรของนายนพดล นั้น อธิการบดีคือนางรัชนีพร พุคยาภรณ บอกวา นายนพดลใชประกาศนียบัตรจบ
วิชาชีพเทคนิคจากโรงเรียนธนกิจพณิชยการ ตั้งแตวันที่ 30 มี.ค.2529 มาสมัครเขาเรียน และทางมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบไปยังสถาน
ศึกษาเดิมไดรับการยืนยันวาจบการศึกษาจริง เมื่อนายนพดลมาขอหลักฐานทรานสคริปตในป 2543 ทางมหาวิทยาลัยก็ตรวจสอบอีกแต
เนื่องจากโรงเรียนเลิกกิจการไปแลวจึงสอบถามไปยังคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็ไดรับการยืนยันวาจบจริง แตเมื่อเกิดปญหารองเรียน
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ในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยจะสอบถามไปยังคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอีกครั้งหากเปนวุฒิการศึกษาปลอม ทางสภามหาวิทยาลัยก็จะ
เพิกถอนปริญญาบัตรของนายนพดล
นอกจากนี้ พรรคชาติไทยยังถูกนายชาญชัย อิสระเสนารักษ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปตย นําเทปคําพูดที่มีการระบุวา
เปนเสียงของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผูแทนราษฎร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทย และรองหัวหนาพรรคชาติไทยเกี่ยว
กับการซื้อเสียงเลือกตั้งซอม ส.ส นครนายกออกมาเผยแพรทางสื่อวิทยุและโทรทัศน ซึ่งวันที่ 3 ก.ค.2544 ทางพรรคชาติไทยไดดําเนินการขอ
เทปดังกลาวจากสถานีโทรทัศนชอง 5 แตไมไดรับความรวมมือ ซึ่งหากไดมาก็จะสามารถตรวจสอบไดเร็วขึ้น สวนนายวิทยา คุณปลื้ม ส.ส.
ชลบุรี พรรคชาติไทยบอกวาประเด็นที่เกิดขึ้นที่สําคัญเปนเรื่องของการละเมิดกฎหมายดักฟง วันที่ 7 ก.ค.2544 นายนิกร จํานง ผูอํานวยการ
พรรคชาติไทย อนุกรรมการตรวจสอบเรื่องเทปลับ บอกวาพรรคชาติไทยอาจฟองรองนายชาญชัย ฐานทําใหพรรคเสียหาย ขณะที่นายชวน
หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตยบอกวาพรรคไมเคยรูเรื่องมากอน ตอมาไดทราบจากขาววิทยุ และไดฟงเสียงจากการเผยแพรผานสถานี
โทรทัศนชอง 5 และบอกปดวาไมใชเกมการเมือง
วันที่ 9 ก.ค.2544 ร.ต.วิจิตร อยูสุภาพ เลขาธิการ กกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเทปลับเกี่ยวกับการ
ซื้อเสียงที่จ.นครนายก บอกวาจะมีการจัดประชุมเจาหนาที่ที่กลับจากการสํารวจขอมูลที่นครนายก รวมทั้งจะเชิญผูที่เกี่ยวของมาสอบถาม
ดวย ซึ่งกรณีที่นายชาญชัย นําเทปบันทึกเสียงดังกลาวเผยแพรตอสื่อมวลชนมีนายสมศักดิ์ เปนเปาหมายนั้น ไดรับการวิจารณวาเปนการแก
แคนเพราะในอดีตนายชาญชัย เคยถูกพรรคชาติไทยเสนอเรื่องวุฒิการศึกษาของตนจนถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาจบแคชั้นประถมปที่ 7
ตองหมดอนาคตทางการเมืองไป แตนายชาญชัยปฏิเสธวาไมไดเปนการแกแคนสวนตัว อยางไรก็ตาม นายสมศักดิ์ ยืนยันวาเสียงที่ปรากฏ
ในเทปไมใชเสียงตน ชวงเวลาดังกลาวตนอยูที่จ.อางทอง และคนใกลชิดจะรูวาเสียงคลายเทานั้น เพราะลักษณะคําพูด คําสรอยเสียง คําลง
ทายเสียงไมใช ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดใชวิธีใหนายสมศักดิ์ พูดประโยคยาวๆเพื่อไปเปรียบเทียบกับเสียงในเทป
ทายที่สุด ร.ต.วิจิตร ไดแถลงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวาเสียงที่ปรากฏในเทปเปนเสียงที่
เหมือนกับเสียงของนายสมศักดิ์ และขอความในเทปที่มีเนื้อหาจูงใจใหประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขต 2 นครนายก เมื่อวันที่ 30
มิ.ย.2544 นั้น คณะกรรมการฯไดตรวจสอบพยานบุคคลและสงไปยังกองพิสูจนหลักฐานแลว ไดรับแจงวาไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
มีการบันทึกในสภาวะที่ตางกัน เสียงในตนฉบับเทปยาวและมีคําซํ้านอยกวามาตรฐานขั้นตํ่าที่เจาหนาที่จะยืนยันผลได คณะกรรมการฯจึง
เห็นวาคํารองเรียนของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปตย ไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะดําเนินคดีอาญากับผู
ใดได เพราะไมมีหลักฐานยืนยันไดวาเปนการพูดกันที่ไหน เพียงแตรูวามีการจูงใจใหมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งที่ อ.บานนา นครนายก
ปรากฏวานายชาญชัย ไมยุติเพียงแคนั้นแตไดเขายื่นหนังสือพรอมมวนเทปบันทึกเสียงที่ระบุวาเปนของนายสมศักดิ์ และเทปที่ระบุวา เจา
หนาที่กกต.บางคนในพื้นที่ จ.นครนายกทุจริตในการเลือกตั้งที่ผานมาตอพล.ต.มนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ตอไป (สยามรัฐ 01,05,07,09,11,13,16,17,20,210744, กรุงเทพธุรกิจ 01,04,12,170744, มติชน 01,02,04,07,08,200744, อาทิตย
วิเคราะหรายวัน 080744)

1.3 กลุมวังนํ้าเย็นตอตานการสลาย “มุง” ในพรรคไทยรักไทยของกลุม “ดอกเตอร” และการเคลื่อน
ไหวในการรวมกับ “ความหวังใหม” และ “ชาติพัฒนา”
วันที่ 4 ก.ค.2544 นายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยใหสัมภาษณในรายการสี่แยกรัชโยธิน สถานีโทรทัศน
ไอทีวีกรณีมีขาวความเคลื่อนไหวของกลุมนักวิชาการภายในพรรคออกมาลารายชื่อเสนอพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคเพื่อปรับโครง
สรางพรรคใหมโดยใหสลายกลุมการเมืองภายในพรรค ซึ่งนายเสนาะกลาววาภายในพรรคไมมีปญหาขัดแยง แตการที่มีดอกเตอรออกมา
แบงเปนฝายก็ตองเขาใจวาดอกเตอรเปนคนชอบหลงตัวเองอยางนั้น และยังเพิ่มเติมถึงกรณีที่สมาชิกพรรคความหวังใหมบางคนอาทิ นาย
ชิงชัย มงคลธรรม รองหัวหนาพรรคความหวังใหมออกมาคัดคานเรื่องการรวมกับพรรคไทยรักไทยวาขนาดพรรคที่จะมารวมยังไมมีเอกภาพ
สวนพรรคไทยรักไทยก็มีสมาชิก กลุมใหญคอยตอตาน แลวจะมารวมกันเพื่ออะไร ตอนนี้ก็มีปญหาอยูแลวพิจารณาไดจากการจัดสรร
ตําแหนงกรรมาธิการฯในพรรค ถารีบรวมพรรคไทยรักไทยจะพังเร็วขึ้น และสรุปวาอยาหาเหาใสหัวจะดีกวา มีอะไรควรพูดกันในพรรคไมใช
ใชวิธีการลารายชื่อและใหขาวตอสื่อมวลชน รวมทั้งทิ้งไพตายหากรวมพรรค กลุมวังนํ้าเย็นจะถอนตัวจากพรรคไทยรักไทย
นายสฤต สันติเมธนีดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย ในฐานะที่เปนคนหนึ่งที่รวมลงชื่อกับกลุมนักวิชาการของพรรคกลาว
วาความเคลื่อนไหวดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตมีการประชุมสภาฯเพื่อรางพ.ร.บ.งบประมาณ โดยมี ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แกว ส.ส.บัญชีรายชื่อของ
พรรคเปนผูรางหนังสือ เนื่องจากที่ผานมาพรรคไมมีความชัดเจนในการจัดสรรตําแหนงกรรมาธิการฯตางๆ ซึ่งนาจะเสนอใหหัวหนาพรรค
ทราบถึงปญหา นอกจากนี้ ยังคานการรวมกับพรรคความหวังใหมเพราะเกรงวาโควตาปารตีลิสตจะมีปญหา สวนนายปุระชัย เปยมสมบูรณ
รมต.มหาดไทย และเลขาธิการพรรคบอกวาเปนเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองที่ตองมีการปรับโครงสราง ไมไดมีสาเหตุมาจากความขัดแยง
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ภายในพรรคแตอยางใด กรณีนายเสนาะนั้น เปนผูใหญคําแนะนําตางๆของทานตองรับฟง สําหรับนายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯและรอง
หัวหนาพรรคไทยรักไทย ใหความเห็นเกี่ยวกับการรวมพรรควาเปนสิ่งที่ดีพรรคจะมีความเขมแข็งและมั่นคงมากขึ้น ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร บอกวาคุยกับนายเสนาะแลวและเห็นวาการรวมพรรคเพื่อเปาหมายของประเทศเปนสําคัญ การมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก็เพื่อทําใหทิศ
ทางการแกไขปญหาของประเทศเปนทิศทางที่ตอเนื่อง นักการเมืองตองสํานึกวาตนเองเขามาเพื่ออาสาทํางานใหชาติบานเมือง บทบาทที่
ออกมาก็จะสวยงามหากเขามาเพื่ออาศัยเปนฐานอาชีพก็ไมถูกตอง และยํ้าวาวันที่ 14 ก.ค.2544 ซึ่งเปนวันประชุมวิสามัญของพรรค จะมี
ภารกิจพิเศษคือการรวมพรรคเสรีธรรมเขามาเพียงพรรคเดียวกอน สวนจะมีการเพิ่มกรรมการหรือไมจะตองพิจารณากันอีกครั้ง ทั้งนี้จะยังไม
มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของพรรคและกรรมการบริหารพรรค
สําหรับกรณีความไมพอใจของนายเสนาะที่มีตอการกระทําของส.ส.กลุมดอกเตอรของพรรคนั้น หลังจากที่ ดร.ระวัง เขาพบนาย
เสนาะเพื่อเคลียรปญหาทุกอยางแลว นายเสนาะก็มีทาทีออนลงและไมเอาความกับส.ส.กลุมดอกเตอรของพรรค สงผลใหปญหาราวฉาน
ภายในพรรคไทยรักไทยสงบลงไดในระดับหนึ่ง และเมื่อประกอบกับพ.ต.ท.ทักษิณ ไปรวมงานสังสรรคที่บานเมืองทองธานีของนายเสนาะ
บรรยากาศภายในพรรคยิ่งดีขึ้น
อนึ่ง ไมเฉพาะแคเพียงความเคลื่อนไหวที่จะรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทยเทานั้น ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การนําพรรคชาติพัฒนาเขามารวมรัฐบาลดวย แตยังมีเสียงปฏิเสธจากนายสุวัจน ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนาวายังไมมีการทาบ
ทาม รวมทั้งนายเสนาะ เทียนทอง ก็ปฏิเสธการรวมกับพรรคชาติพัฒนาเชนกัน โดยบอกวาเปนเพียงแคขาว ความจริงยังไมมีการพูดคุยกัน
สวนพ.ต.ท.ทักษิณ กลาวถึงเรื่องนี้ในการบรรยายใหนักศึกษาปริญญาเอก ม.รามคําแหง วาอะไรที่จะทําใหประเทศเดินหนาไปอยางไม
วอกแวกก็เปนสิ่งที่ดี การรวมกับพรรคชาติพัฒนาเปนเรื่องของเวลา ความเหมาะสม และสถานการณ (สยามรัฐ 02,05,06,07,09,200744,
อาทิตยวิเคราะหรายวัน 02, 07,09 0744, มติชน 04,05, 07,09,11,07 44, กรุงเทพธุรกิจ 150744)

1.4 “อุทัย” ไมลาออกจากตําแหนง หลังศาลฎีกาตัดสินรอลงโทษจําคุกอางบรรทัดฐานศาลรัฐธรรม
นูญที่ตัดสินกรณี “เนวิน” ไว
นายอุทัย พิมพใจชน ประธานรัฐสภา ถูกศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ตัดสินคดีที่นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตปลัด
ก.พาณิชย เปนโจทกยื่นฟองนายอุทัย ตั้งแตวันที่ 21 เม.ย.2537 ในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการระหวางดํารงตําแหนงรมต.พาณิชย
ไดสั่งพักราชการ นายพชร แตเมื่อคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย นายกฯขณะนั้นในฐานะประธาน ก.พ. มี
มติใหนายพชรกลับเขารับราชการ นายอุทัยกลับละเวนการปฏิบัติตาม โดยปลอยระยะเวลาใหลวงเลยมาถึง 7 เดือน ทําใหนายพชร เหลือ
ระยะเวลารับราชการเพียง 15 วัน กอนเกษียณอายุ ซึ่งเมื่อพิเคราะหแลวเห็นวานายอุทัยมีเจตนาละเวนการปฏิบัติหนาที่จริง ซึ่งศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณ ตัดสินใหจําคุกนายอุทัย 1 ป ปรับ 20,000 บาท โดยใหรอการลงโทษจําคุกไวมีกําหนด 2 ป นายอุทัยจึงไดยื่นฎีกาตอศาล
ดวยตนเอง ซึ่งศาลนัดอานคําพิพากษาในวันที่ 16 ก.ค.2544 แตเมื่อถึงวันนัดนายอุทัย ยื่นใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลปยะเวทตอศาล
ระบุวาขนตาแทงมานตาขาวตองไดรับการผาตัดรักษาตัว 10 วัน ไมสามารถเดินทางมาฟงคําพิพากษาได ศาลจึงเลื่อนการอานคําพิพากษา
คดีออกไป
วันที่ 27 ก.ค.2544 ศาลอาญานัดอานคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกลาว แตนายอุทัยสงทนายความเปนตัวแทนมายื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อขอเลื่อนคดีออกไปโดยใหเหตุผลวาขณะนี้จําเลยมีตําแหนงเปนประธานรัฐสภา มีโอกาสทําคุณประโยชนแกสวนรวมตอไปได ขอให
ศาลตัดสินพิจารณาคดีนี้ใหมเพื่อเปนไปตามขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดีที่เปลี่ยนไป และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2540 สวนที่ 4 วาดวยการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ประกอบกับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2542 ที่วาคดีที่ขาราชการการเมืองที่ถูกฟองรองคดีอาญาในขอหากระทําผิดตอ
ตําแหนงจะไดรับการพิจารณาพิพากษาโทษโดยแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา ซึ่งมีผูพิพากษาศาลฎีกา 9 คน
จากคํารองดังกลาวทําใหศาลไมสามารถอานคําพิพากษาได องคคณะผูพิพากษาตองนําคํารองเขาหารือประธานศาลฎีกา อยางไรก็ตาม
ปรากฏวาศาลฎีกาไดขอสรุปยกคํารองของนายอุทัย โดยใหเหตุผลวาศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีนี้ตามพ.ร.บ.วาดวยการพิจารณาความ
อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 สวนการขอใหวินิจฉัยคดีนี้ใหมเปนอํานาจของประธานศาลฎีกาเทานั้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 208 ทวิ และมาตรา 225 จําเลยจะรองขอเองไมได และคดีนี้ศาลไดมีคําพิพากษาไปแลว
ไมมีเหตุที่จะพิจารณาใหมอีก แตก็ใหโอกาสจําเลยอีกครั้งในฐานะที่ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภาซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ มีภารกิจที่ตอง
ดําเนินการใหทันเปดสมัยประชุม จึงใหเลื่อนไปฟงคําพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 30 ก.ค.2544 ซึ่งผลการพิจารณาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
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หลังศาลฎีกามีคําพิพากษาดังกลาว นายอุทัยไดยืนยันที่จะไมลาออกจากตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร โดยระบุวาเปนไป
ตามบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญไดชี้ขาดไวในกรณีนายเนวิน ชิดชอบ วา การรอลงโทษจําคุกหรือรอลงอาญาไมถือวาเปนการจําคุกจริงจึง
ไมจําเปนตองลาออก และชี้แจงถึงเหตุผลที่ยื่นฎีกาตอศาลวาตองการหาบรรทัดฐานใหบานเมือง ซึ่งเมื่อศาลฎีกามีพิพากษาออกมาดังนี้ ก็
จะเปนที่รูกันวาตอไป ก.พ. โดยนายกฯซึ่งเปนประธาน ก.พ.จะมีอํานาจลวงลํ้าเขามาถึงการบริหารงานบุคคลในกระทรวงตางๆ และการที่ตน
ถูกกลาวหาวากลั่นแกลงและดึงเกมนั้นอยากถามทุกคนวาตนเปนอยางนั้นหรือไม และการใชอํานาจของรัฐมนตรีบางคนในเรื่องการบริหาร
งานบุคคลหาก ก.พ.ไมเห็นดวยอาจติดคุกได
สวนทรรศนะของบุคคลตางๆ ในแวดวงการเมืองนั้น มีทั้งการเรียกรองใหนายอุทัยลาออกจากตําแหนงและเห็นวาไมจําเปนตอง
ลาออก ที่สําคัญเชน นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปตย
บอกวาในแงกฎหมายไมมีบทบัญญัติอะไรที่จะทําใหนายอุทัยพนจากตําแหนงยกเวนนายอุทัยจะใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ นายเจิม
ศักดิ์ ปนทอง ส.ว.กทม. บอกวาถาเปนตนเองหากโดนคดีอยางนี้จะลาออก แตสําหรับนายอุทัยตนไมทราบวายึดมาตรฐานอะไร สวนนาย
ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย และเลขาธิการพรรคไทยรักไทยบอกวา เหตุการณคดีนี้เกิดกอนที่จะมีพรรคไทยรักไทย และนับวาเปน
เรื่องสวนบุคคล ไมเกี่ยวกับภาพลักษณของพรรค ทางพรรคจะใหนายอุทัยตัดสินใจเองวาตองทําอยางไรตอไป เพราะเปนคนยื่นฎีกาตอศาล
เอง ในแงของกฎหมายก็ไมมีปญหาเพราะคําพิพากษาเพียงใหรอการลงอาญาไวเทานั้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตีความออกมาแลววาไมจําเปน
ตองพนจากตําแหนง (มติชน 17,280744, เดลินิวส 290744, ขาวสด 27,29,30, 310744, มติชนสุดสัปดาห 060844)

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 การเมืองอินโดฯปนปวน “วาฮิด” ถูกถอดถอน อินโดฯไดประธานาธิบดีหญิงคนแรกทามกลาง
ปญหายุงยากสารพัด
การเมืองอินโดนีเซียเปลี่ยนจากระบบอํานาจนิยมเมื่อประธานาธิบดีซูฮารโต ลาออกจากตําแหนงในวันที่ 21 พ.ค.2541 จากนั้นมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้น ผลการเลือกตั้งผูที่ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนตอมาคือนายอับดูรราหมาน วาฮิด ภายใตการ
สนับสนุนของพรรคโกลคารของอดีตประธานาธิบดีซูฮารโตและกลุมทหาร ทั้งที่ไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนเพียง 11 เปอรเซ็นต ขณะที่นางเม
กาวตี ซูการโนบุตรี ไดถึง 34 เปอรเซ็นต หลังจากปกครองประเทศไดไมนานชื่อของนายวาฮิดถูกนําเขาไปเกี่ยวของกับปญหาการเงิน 2 กรณี
คือ การถอนเงินจํานวน 4 ลานดอลลารสหรัฐของเจาหนาที่ระดับสูงซึ่งใกลชิดกับนายวาฮิด จากองคการการตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบุลล็อก
ที่ทําหนาที่แจกจายขาวใหมีกินกันอยางทั่วถึงทั่วอินโดนีเซียหรือกรณีบุลล็อกเกต และการรับเงินบริจาคจํานวน 2 ลานดอลลารสหรัฐจาก
สุลตานบรูไนหรือบรูไนเกต เพื่อใชในโครงการบรรเทาทุกข แตจํานวนเงินดังกลาวกลับถึงมือประชาชนเพียงเล็กนอย
จากสองกรณีดังกลาว แมวาสํานักงานอัยการอินโดนีเซียจะไมสามารถหาหลักฐานเพียงพอมาจัดการดําเนินคดีกับนายวาฮิดใน
เรื่องนี้ไดแตความผิดหวังของประชาชนสวนใหญและพันธมิตรทางการเมืองทุกกลุมที่มีตอการบริหารประเทศของนายวาฮิด
ทําใหความ
พยายามที่จะถอดถอนนายวาฮิดดําเนินตอไป นายวาฮิดถูกรัฐสภาลงมติตําหนิวามีสวนพัวพันกับการคอรรัปชันและใหเวลา 3 เดือนในการ
ตอบถาม มิฉะนั้นอาจนําไปสูกระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนงหรืออิมพีชเมนตแตนายวาฮิดปฏิเสธขอกลาวหาทั้งหมด วันที่ 30
พ.ค.2544 รัฐสภามีมติ 365 ตอ 4 เสียง เพื่อใหสภาที่ปรึกษาประชาชนหรือสภาเอ็มพีอารหรือสภานิติบัญญัติสูงสุดของอินโดนีเซียดําเนิน
การถอดถอนนายวาฮิดออกจากตําแหนง ซึ่งประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนคือนายอามีน ราอิส เห็นวาควรดําเนินการถอดถอนนายวาฮิด
ดวยการเชิญนายวาฮิดมาชี้แจง แตนายวาฮิดบอกวา การประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชนไมชอบดวยกฎหมาย และยืนกรานอยูในตําแหนง
ตอไปพรอมประกาศยุบสภาในคืนวันที่ 22 ก.ค.2544 แตไมไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย โดยเฉพาะกองทัพอินโดนีเซียปฏิเสธที่จะยอมรับ
คําสั่งยุบสภาและใหการสนับสนุนกระบวนการถอดถอน ขณะเดียวกันสภาที่ปรึกษาประชาชนก็ประกาศไมยอมรับเชนกันโดยระบุวาเปนคํา
สั่งที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ รมต.หลายคนประกาศลาออกจากการรวมรัฐบาล นายวาฮิด และศาลสูงอินโดนีเซียก็ตัดสินวาเปนคําสั่งที่ไมมีผล
บังคับใช วันที่ 23 ก.ค.2544 สภาที่ปรึกษาประชาชนลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากอยางถลมทลาย 591 ตอ 0 เสียง ถอดถอนนายวาฮิด
ออกจากตําแหนง และใหนางเมกาวตีดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ซึ่งนางเมกาวตีก็เขาสาบานตนเปนประธานาธิบดีทามกลางเสียงโหรอง
แสดงความยินดีของสภาที่ปรึกษาประชาชน
นายวาฮิดไมยอมรับมติของสภาเอ็มพีอารและตองการใหรัฐบาลออกแถลงการณปลดตนเองออกจากตําแหนงอยางเปนทางการ
เพราะไมเคยยินยอมพรอมใจในการสละตําแหนง และใหสัมภาษณรายการขาวโทรทัศนของเอพีในวันที่ 25 ก.ค.2544 วา เหตุการณทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นเปนความผิดของตนที่ประเมินสติปญญาของนักการเมืองในสภาผิดไป และบอกวาการประกาศภาวะฉุกเฉินของตนเปนสิ่งจํา
เปนเพื่อปองกันระบบประชาธิปไตยของประเทศไว และคาดวาผูที่ปลดตนออกจากตําแหนงจะเสียใจในภายหลังเพราะจะทําใหอินโดนีเซีย
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ตองหวนกลับคืนสูระบบอํานาจนิยมเหมือนสมัยอดีตประธานาธิบดีซูฮารโต สวนนางเมกาวตี นั้นตนไมมีอะไรจะแนะนํา สาเหตุจากการขับ
ไลตนออกจากตําแหนง เปนเรื่องที่ผิดทํานองคลองธรรม เปนการเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนของชาติ มิตรภาพที่เคยมีตอ
กันเปนอันสิ้นสุดลง นอกจากนี้ นายวาฮิดยังไดเปดเผยวาตนจะเดินทางไปสหรัฐในวันที่ 26 ก.ค.2544 เพื่อรับการผาตัดระบบหัวใจตามคํา
แนะนําของแพทยหลังจากที่ตนมีปญหาโรคหัวใจกําเริบมาแลว 2 ครั้ง
วันที่ 30 ก.ค.2544 นางเมกาวตี ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินโดนีเซีย มีการประชุมหารือกับรองประธานาธิบดี คือ นายฮัม
ชาห ฮัช และแกนนําระดับสูงจากหลายพรรคการเมือง เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม ซึ่งสามารถเปดเผยเปนทางการไดในสัปดาหแรก
ของเดือนส.ค.2544 โดยแกนหลักคืออดีตรมต.สมัยประธานาธิบดีวาฮิด และอาจมีการเพิ่มเติมรมต.หนาใหมเขามาบาง ทั้งนี้ นักวิเคราะห
สวนใหญเห็นวาตําแหนงรมต.กลาโหมจะตกเปนของนายทหารระดับสูง ทั้งนี้เปนการเปดเผยของที่ปรึกษานางเมกาวตี
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซีย ไดรับการทวงติงจากบริษัทสแตนดารด แอนด พัวรส (S&P) และมูดี้ส
อินเวสเตอร เซอรวิส 2 บริษัทที่มีบทบาทในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศตาง ๆ ของสหรัฐ วาแมการปรับเปลี่ยนผูนําอินโดนีเซีย
จากนายวาฮิดมาเปนนางเมกาวตี จะเปนไปอยางสันติก็ตาม ก็ยังไมพอเพียงที่จะชวยใหแนวโนมอินโดนีเซียดีขึ้นในระยะสั้น นายอโศก
ภาเตีย เจาหนาที่เอสแอนดพี ประจํากรุงจาการตาใหความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยบวกตออินโดนีเซียแตก็ไมเรื่องนอก
เหนือความคาดหมาย ความไมแนนอนที่ดํารงอยูยังคงทําใหอันดับความนาเชื่อถือและแนวโนมของประเทศอินโดนีเซียไมเปลี่ยนแปลงไป
จากปจจุบัน ทั้งนี้ ปจจุบันเอสแอนดพีจัดอันดับหนี้สกุลเงินตางประเทศระยะยาวของอินโดนีเซียไวที่ระดับ 3C+ สูงกวาอันดับผิดชําระหนี้
เพียง 2 ขั้นเทานั้นขณะที่แนวโนมประเทศติดลบ เนื่องจากนายวาฮิดไดทิ้งปญหามากมายไวใหนางเมกาวตีสะสาง โดยเฉพาะปมขัดแยงกับ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เจาของแผนกอบกูเศรษฐกิจของประเทศ สวนนายสตีเวน เฮสส นักวิเคราะหของมูดี้ อินเวสเตอร
เซอรวิส ประจําอินโดนีเซีย บอกวา ไอเอ็มเอฟจะจับตามองวารัฐบาลใหมจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่วางไวใหหรือไม จึงจะปลอยเงินกู
งวดตอไปให เพราะไอเอ็มเอฟผิดหวังกับอินโดนีเซียมาหลายครั้งแลว และสรุปวา หากรัฐบาลใหมสามารถสรางศรัทธาความมั่นใจใหกับ
ประชาชนไดก็จะเปนจุดหักเหที่สําคัญ แตทวาปญหาหลายๆดานลวนแลวแตยากที่จะแกไข (ผูจัดการ 120744, กรุงเทพธุรกิจ
20,26,310744, มติชน 22,260744, สยามรัฐ 240744)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 “ชีวประวัติจอมพล สฤษดิ์” : กรณีศึกษา แบบเรียนชีวประวัติบุคคลสําคัญในทองถิ่น เปนเรื่อง
ของทองถิ่นหรือสวนกลาง และนานาทรรศนะในเรื่องนี้
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) ขอนแกน นําชีวประวัติของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต อดีตนายกฯมาจัดทําหนังสือ
ประกอบการเรียนหลักสูตรทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคของการจัดพิมพ 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับการเชิดชูบุคคล
ที่ทําคุณประโยชนแกทองถิ่น 2) เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดความภาคภูมิใจตอบุคคลในทองถิ่นของตนและความเปนไทย และ 3) เพื่อปลูก
ฝงนิสัยรักการอาน โดยหนังสือชุดนี้แยกเปนหนังสือเสริมประสบการณ 3 เลม คือ เลมที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปที่ 4-6 ชื่อหนังสือวา “จอม
พลในดวงใจ” หรือ ”วีรบุรุษนักสู” นําเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงความอดทน มานะ บากบั่นเสียสละทํางานเพื่อประเทศชาติ ในรูปแบบนิทานมี
ภาพวาดประกอบ และเด็กชายแตงโมเปนตัวเดินเรื่อง เริ่มตั้งแตครั้งจอมพล สฤษดิ์ ยังเปนเด็ก อยูในตระกูลขุนนาง มีนิสัยราเริง มองโลกใน
แงดี เรียนตอที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม และโรงเรียนนายรอยทหารบก ตามลําดับ จากนั้นไปรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา การโคนลมรัฐ
บาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.2500 และขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐฒนตรีคนที่ 11 ของประเทศ ผลงานพัฒนาจังหวัดขอนแกน อาทิ
ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน สรางถนนมิตรภาพ เขื่อนอุบลรัตน จนขอนแกนเปนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลมที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3 ชื่อหนังสือวา ”ชีวิตนี้พลีเพื่อแผนดิน” เนื้อหาทั้งหมดเปนการเลาเรื่องของผูเขียน เนนให
เห็นคุณงามความดี สะทอนบุคลิกภาพที่เด็ดเดี่ยว เรียนเกง มีภาวะผูนําตั้งแตเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษา กลาหาญในการตัดสินใจและ
เปนคนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีเพื่อนฝูงมาก รับผิดชอบตอการตัดสินใจทุกเรื่อง เชิดชูวีรกรรมทุกอยางตั้งแตชีวิตในวัยเรียนที่เนนความเปน
เด็กดี เชื่อฟงพอแม สอบเขาโรงเรียนนายรอยทหาร เขารับราชการในกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค เมื่อเขารวมในสงคราม
มหาเอเชียบูรพาก็ไดรับประกาศเกียรติคุณความกลาหาญ ในวันทําพิธีแตงงานกับนางสาววิจิตรา ชลทรัพย ผูมีศักดิ์เปนหลาน กลับตองออก
ไปปราบกบฏเสนาธิการหรือกบฏนายพล นอกจากนี้ ยังเสนอผลงานปราบกบฏวังหลวงซึ่งยุติลงโดยไมเสียเลือดเนื้อ การเปนมือขวาของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในการบริหารประเทศ การรัฐประหารจอมพล ป. การสละตําแหนงนายกฯใหกับพล.ท.ถนอม กิตติขจรโดยบอกวา
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จะขอเปนนักการทหารที่ดี ดีกวาเปนนักการเมืองที่เลว อยางไรก็ตาม เมื่อพล.ท.ถนอมมีปญหาดานการปกครองก็กลับมาาดํารงตําแหนง
นายกฯและประกาศจะพลิกฟนประเทศไทยใหมทั้งหมด
สวนเลมที่ 3 ระดับผูบริหารและประชาชนผูสนใจทั่วไป ชื่อหนังสือวา “นอมใจใหจอมพล” นําเสนอแงคิดที่เปนมุมมองตอบุคลิก
ภาพภาวะผูนํา ผลงานที่มีคุณูปการตอแผนดินของจอมพล สฤษดิ์ ในสภาพบริบทประเทศไทยขณะนั้น รวมทั้งการเสนอบทความที่ไดรับการ
ตีพมิ พในหนังสือพิมพและนิตยสารตางประเทศที่ยกยองจอมพล สฤษดิ์ หนังสือเลมที่ 3 นี้จะพิมพจําหนายทั่วไป โดยกําหนดวางแผงใน
เดือนส.ค. 2544 คณะผูจัดทําชุดหนังสือนี้ประกอบดวยนายนิยม ศรีวิเศษ ผอ.สปจ.ขอนแกน นายสายัณห ผานอย ผช.ผอ.ปจ.ขอนแกน และ
นายไพฑูรย ธัญญา นักเขียนซีไรทป 2530 มารวมเปนที่ปรึกษาดวย
ภาพรวมโดยทั่วไปของหนังสือชุดนี้ เปนเสมือนการเลาชีวประวัติของบุคคลสําคัญคนหนึ่งของประเทศไทยในแงที่ผูเขียนตองการ
นําเสนอในดานดีๆ เทานั้น แตปรากฏวาการใชตัวบุคคลและผลงานเปนสื่อนั้นยังเกี่ยวของกับการประเมินคาความดีที่ยังมีขอโตแยงทาง
สังคม ดังนั้นจึงปรากฏทั้งกระแสสนับสนุนและคัดคานอยางกวางขวางวาเหมาะสมหรือไมนั้นจึงเกิดขึ้น อาทิ นพ.กระแส ชนะวงศ รมต.
ประจําสํานักนายกฯ ส.ส.ขอนแกน พรรคความหวังใหม มีความเห็นวา จอมพล สฤษดิ์ มีผลงานที่สรางความเจริญใหกับจ.ขอนแกนมากกวา
ภาพที่ไมดี การจัดหลักสูตรทองถิ่นของสปจ.ขอนแกนเปนการจัดหลักสูตรในดานผลงาน จึงควรเคารพสิทธิในความคิดของคนขอนแกน
นางสิริกร มณีรินทร รมช.ศึกษา บอกวาโดยสวนตัวเห็นวาหากชาวขอนแกนตองการใหเด็กเรียนชีวประวัติของจอมพล สฤษดิ์ ก็เปนความ
ตองการของทองถิ่น ขึ้นกับครูผูสอนวาจะมีวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม อยางไร มิฉะนั้นก็ไมสามารถเรียนชีวประวัติของบุคคลสําคัญอื่นๆที่มี
ความดางพรอยได อาทิ ฮิตเลอร มุสโสลินี ทั้งนี้ ครูผูสอนควรใชวิธีกระตุนใหเด็กคิดและใชเหตุผลในการวิเคราะหมากกวาที่จะสอนใหทองจํา
นายพนม พงศไพบูลย ปลัด ก.ศึกษาฯ บอกวา ทางกระทรวงฯมิไดเขาไปเกี่ยวของกับการทําหลักสูตรทองถิ่น เปนเรื่องของทอง
ถิ่นรับผิดชอบในการจัดทํา ซึ่งตองถามความเห็นของคนในทองถิ่น ไมตองขออนุญาตกระทรวงฯ แตสวนตัวแลวไมเห็นดวยที่สปจ.ขอนแกน
จะเสนอขออนุมัติใชเรียนทั่วประเทศ เวนแตการพิมพแจกจายไปตามหองสมุดโรงเรียนตางๆ ขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ในฐานะ
รมต.ศึกษาฯ กลาวถึงโครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใชประกอบการเรียนของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) วาตองการให
หลักสูตรเปนสวนผสมของสวนกลางสวนหนึ่งและสวนทองถิ่นสวนหนึ่ง โดยทองถิ่นตองดูเนื้อหา ถาทองถิ่นตองการเชิดชูบุคคลในทองถิ่นที่
สามารถนําพาประเทศในชวงนั้นได ความถูกตองของเนื้อหาตองไมขัดกับสิ่งที่เปนความถูกตองในปจจุบัน
นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย บอกวาตนก็เปนคนขอนแกน แตก็ไมเห็นดวยกับการนําประวัติของ
จอมเผด็จการที่โกงบานเมืองและถูกยึดทรัพยมาเปนแบบเรียน แตหากเขียนเปนหนังสือขายก็ไมเปนไร หากรัฐบาลปลอยใหทําแบบเรียน
แบบนี้ออกมาก็ควรตองทบทวนจุดยืนทางประชาธิปไตยใหม จะมาตัดตอนประวัติศาสตรโดยเสนอแตดานดีไมได นายแคลว นรปติ ส.ว.
ขอนแกนก็ออกมาแถลงวาจอมพล สฤษดิ์ ไมใชคนดีศรีสังคม เพราะดํารงตําแหนงดวยการรัฐประหาร ปกครองประเทศดวยระบบเผด็จการ
รวบอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการไวในมือแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ ยังไมนับการสั่งประหารชีวิตประชาชนโดยไมผานกระบวนการยุติธรรม
การใชเงินของกองสลากกินแบงรัฐบาลไปเพื่อประโยชนสวนตัว เปนตน ดังนั้นจึงไมควรพิมพชีวประวัติของจอมพล สฤษดิ์ ออกมาเปน
หนังสือแบบเรียนของทองถิ่น เพราะความดีที่พอจะมีอยูบางก็ไมสามารถมาหักกลบลบความผิดพลาดได
ทรรศนะของ “พิราบบูรพา” ในน.ส.พ.อาทิตยวิเคราะหรายวัน ระบุวา ชื่อของจอมพล สฤษดิ์ เกี่ยวโยงกับ 5 คําตอไปนี้คือ “ผา
ขาวมาแดง-เมียนอย-รถเทานุส-หนี้แผนดิน 2,800 ลาน-ทาสฝรั่ง” อธิบายขยายความไดวา ผาขาวมาแดง เปนเครื่องแตงกายที่จอมพล
สฤษดิ์ ชอบสวม มีภรรยานอยจํานวนมาก สตรีคนใดสมัยนั้นขับรถเทานุสใหสันนิษฐานวาเปนภรรยานอยจอมพล สฤษดิ์ การแทรกแซงของ
ซีไอเอจากสหรัฐกรณีปราบคอมมิวนิสต ก็มีมากในสมัยนี้ และเมื่อถึงแกอสัญกรรมก็มีขาวอื้อฉาวเกี่ยวกับทรัพยสินนับพันลานที่บางสวนได
ยึดกลับมาเปนของรัฐ
นายชลอ กองสุทธิ์ใจ เลขาธิการสปช กลาวเมื่อนายนิยม ศรีวิเศษ ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนและคณะเจาหนาที่
ที่จัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสปจ.ขอนแกนไดเขาพบในวันที่ 26 ก.ค.2544 เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงรางหนังสือเสริมประสบ
การณตามโครงการหลักสูตรทองถิ่น คนดีศรีแผนดิน เรื่องจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต วาควรนําเสนอทั้งในดานบวกและดานลบเพื่อใหเด็กได
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะหเองจนเกิดความรู ไมหลงงมงาย ใชวิจารณญาณในการตัดสินวาเปนวีรบุรุษหรือทุรบุรุษ โดยคนขอนแกนจะเปน
คนตัดสินเอง และกลาวเพิ่มเติมวาทางสปช.คงจะเขาไปชวยกลั่นกรองเนื้อหาแตการตัดสินใจเปนเรื่องของทองถิ่น และขอยืนยันวาการจัดทํา
หนังสือเลมนี้มิไดเปนการปลุกผีทรราชยแตอยางใด เพียงแตเปนการจัดทําครั้งแรกอาจไมสมบูรณขาด-เกินไปบางซึ่งตองปรับปรุงกันตอไป
สวนนายนิยม บอกวาจะกลับไปปรึกษาหารือกับทีมงานที่จัดทําหนังสือเสริมประสบการณในระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 และระดับมัธยม
ศึกษาปที่ 1-3 ทั้งนี้อาจมีการทําประชาพิจารณหรือประชามติของคนขอนแกนวาสมควรจะดําเนินการจัดทําหนังสือดังกลาวตอไปหรือไมถา
สวนใหญไมยอมรับก็คงเลิกแตถายอมรับก็จะดําเนินการตอไปโดยปรับปรุงเนื้อหาเสนอภาพดานลบของจอมพล สฤษดิ์ ลงไปดวย แตจะไม
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เสนอเรื่องคอรรัปชันเพราะไมมีขอมูลแนชัดรวมทั้งไมนําเรื่องสวนตัวเขามาเกี่ยวของดวยและตองมียุทธวิธีการนําเสนอที่ใหเด็กวิเคราะห สวน
หนังสือเรื่องจอมพล สฤษดิ์ ในชุดของผูบริหารและประชาชนทั่วไปสนใจ ซึ่งนําเสนอแนวคิดที่เปนมุมมองตอบุคลิกภาพภาวะผูนํา ผลงานที่มี
คุณูปการตอแผนดินในสภาพบริบททั่วประเทศไทยขณะนั้น ยังยืนยันที่จะทําตอไป เพื่อจําหนายหารายไดมาใชในกองทุนประถมศึกษาของ
จังหวัด ซึ่งไมนาจะเปนปญหาเพราะเปนระดับผูใหญแลว ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําเนื้อหาซึ่งอาจจะเพิ่มพฤติกรรมทางลบเขาไปดวย
นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย จังหวัดขอนแกน ซึ่งดูแลดานการศึกษา นั้นใหความเห็น
วาตนดูแลระดับนโยบาย เรื่องดังกลาวอยูในดุลยพินิจของทองถิ่น หากสวนกลางชี้นําทองถิ่นทุกเรื่องก็ไมใชการกระจายอํานาจ ขณะที่นาย
สุริยะใส กตะศิลา รองเลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กลาววา กรณีจอมพล สฤษดิ์ เปนเรื่องของคนไทยและ
ประเทศไทย การที่จอมพล สฤษดิ์ เปนนายกฯผลงานในอดีตจึงเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสังคมการเมืองไทยไมเฉพาะคนขอนแกนเทา
นั้น สวนความคิดของตนนั้นนายสุริยะใส บอกวาปญหาที่เกิดขึ้นสะทอนถึงความบกพรองของสังคมไทยในการเรียนรูและจัดการกับประวัติ
ศาสตร ทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ไมมีการจําแนกถูกผิด ไมสามารถสรางเสนแบงความดีกับความเลว ความยุติธรรมกับอยุติธรรมหรือเผด็จ
การกับประชาธิปไตยได บงบอกอาการปวยของสังคมไทยเปนอยางดีวายังไมสามารถหยั่งรากลึกและสรางวิญญาณประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น
ได ทั้งยังเปนสังคมที่ความจําทางการเมืองบกพรองและสั้นผิดปกติ หากความพยายามที่จะใชหนังสือเลมนี้ประสบความสําเร็จเทากับเปน
ความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา เพราะไมไดยึดหลักการปลูกฝงแบบอยางประชาธิปไตยใหเยาวชน ซึ่งสปช.และสปจ.ตางๆควรทบ
ทวนหลักเกณฑในการสรรหาแบบอยางใหเยาวชนไดเรียนรู โดยเลือกสามัญชนที่สรางคุณูปการตอสวนรวม
ทางดานนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษา กลาววา กรมวิชาการจะตองวางกรอบของหลักสูตรทองถิ่นใหดีและมีความยืดหยุน
กําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาเพื่ออะไร เพราะตาม พ.ร.บ.การศึกษา มุงใหเด็กไทยเปนคนดี คนเกงและมีความสุข รวมทั้งตองมีจริยธรรม แต
ตนเองก็ถือวาเปนสิทธิของทองถิ่นที่สามารถจัดทําไดแตเมื่อทําแลวมีปญหากรมวิชาการคงตองรับไปทําประชาพิจารณในเรื่องดังกลาว สวน
นายประพัฒนพงษ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการกลาววา นโยบายของก.ศึกษาฯใหมีหลักสูตรทองถิ่นมาตั้งแตปพ.ศ.2533 โดยกําหนดหลัก
เกณฑในการจัดทําวาตองมีความสอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา เหมาะสมกับกาลสมัย คาบ
เวลาเรียน ไมขัดกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เนื้อหาสามารถเขาใจไดงาย ใชภาษาถูกตองและกิจกรรมเสนอแนะสง
เสริมใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ ทดลองปฏิบัติและนําไปใชในชีวิตประจําวัน แตเมื่อทําออกมาแลวขัดกับความรูสึกของสังคมก็จะ
หารือกับสปช.วา สปช.ควรกําหนดใหชัดเจนวาจะพิมพอยางไรและมีเจตนาอะไรบาง และเปดเผยวาจากการประชุมคณะผูบริหารก.ศึกษาฯ
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2544นั้น พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวถึงเรื่องการเตรียมหลักสูตรวาตองมีพื้นฐานการวิจัยมาสนับสนุนในการจัดทําหลักสูตร ซึ่ง
ขณะนี้กรมวิชาการกําลังดําเนินการตรวจสอบในแตละรายวิชาไมเฉพาะหลักสูตรทองถิ่นเทานั้น
ไมแตเทานี้ วันที่ 29 ก.ค.2544 องคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ดานเด็กและสตรี ประกอบดวย เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ
40 องคกร แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง 38 องคกร โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ม.ธรรมศาสตร สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิผูหญิง มูล
นิธิเพื่อนหญิง สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสถาบันผูหญิงกับการเมือง รวมออกแถลงการณคัด
คานการที่ สปจ.ขอนแกนนําอัตชีวประวัติจอมพล สฤษดิ์ มาจัดทําหนังสือประกอบการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนโดย
ยกยองใหเปนคนดีศรีแผนดิน แถลงการณดังกลาวใหเหตุผลคัดคานวา 1) เปนการสวนกระแสสังคมไทย ที่พยายามพัฒนาสูความเปน
ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองเพราะพฤติกรรมของจอมพล สฤษดิ์มีลักษณะที่ขัดแยงกับความเปนประชาธิปไตยหลายประการ 2) ไม
เห็นดวยกับนายชลอ กองสุทธิใจ เลขาธิการสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ที่บอกวาการมีภรรยาหลายคนเปนเรื่องสวนตัวนั้นไมถูก
ตอง สวนหนึ่งคาตอบแทนเกิดจากการเบียดบังผลประโยชนของประเทศชาติ และการกระทําดังกลาวเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
รวมทั้งสรางความสับสนใหเด็กเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําประเทศดวย 3) เอ็นจีโอเคารพในการตัดสินใจของทองถิ่นแตการยกยองบุคคล
ของทองถิ่นไมควรขัดกับอุดมการณประชาธิปไตยของชาติและประโยชนของทองถิ่นตองไมขัดกับประโยชนของชาติดวย และเสนอวาขอให
ยุติโครงการดังกลาว (มติชน 23,24,300744, สยามรัฐ 250744, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 260744, ขาวสด 270744, กรุงเทพธุรกิจ 280744)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 ตัวแทนนักเรียนไทยชนะเหรียญทองเคมีและชีววิทยาโอลิมปก ยกระดับการจัดการศึกษาวิทยา
ศาสตรของประเทศไทย
ดร.พิศาล สรอยธุหรํ่า ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กลาวถึงผลการสงตัวแทนนัก
เรียนเขารวมแขงขันเคมีโอลิมปกที่ประเทศอินเดียระหวางวันที่ 6-15 ก.ค.2544 วา ตัวแทนนักเรียนไทยไดสรางประวัติศาสตรดวยการควา
เหรียญทองมาครองในรอบสิบป นั่นคือ นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ทําคะแนนไดรอยละ 85.81 สวนอีก 2
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เหรียญเงินไดแก นายปภณ ถนอมเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ นางสาวชลิดา นครชัน โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ และ 1 เหรียญทองแดง ไดแก นางสาวอรุณรัตน แสงอลังการ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไมแตเทานี้ ผลการแขงขันชีววิทยา
โอลิมปกระหวางประเทศประจําป 2544 ที่กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม ระหวางวันที่ 8-15 ก.ค.2544 ตัวแทนนักเรียนไทยคือนางสาวธนิ
สรา จันทรสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สามารถทําคะแนนรวมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีไดถึง 344 คะแนน ไดเปนอันดับหนึ่ง
และไดเหรียญทองมาครองชนะประเทศจีนที่ครองตําแหนงมาหลายป นอกจากนี้ ยังมี นางสาวปารวีร เล็กประเสริฐ จากโรงเรียนเตรียมอุดม
ก็ไดรับเหรียญทองมาครองเชนกันแมจะไมไดรับคะแนนสูงสุด ซึ่งนับเปนประวัติศาสตรของวงการศึกษาวิทยาศาสตรไทย สวนเหรียญเงิน ได
แกนายอมรพล อนุวรรตนวร จากโรงเรียนสวนกุหลาบ และเหรียญทองแดง ไดแก นายกนก พฤฒิวทัญู จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ทําใหคาดกันวาตางประเทศจะเริ่มหันมาจับตามองวาประเทศไทยจัดการศึกษากันอยางไรจึงสามารถควาคะแนนสูงสุดมาครองได
นายพิศาล บอกวา ความสําเร็จของเด็กไทยในครั้งนี้เชื่อวาจะสะทอนไปสูภาพระบบการศึกษาแนวใหม ที่เนนเรื่องระบบความคิด
ที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น มีการเรียนการสอนที่เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค และเพิ่มเติมวา เด็กไทยสามารถทําภาคปฏิบัติไดหมด
เพราะไดฝกทําLab มากขึ้น สวน นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล ผูควารางวัลเคมีโอลิมปกบอกวา การเดินทางไปแขงขันครั้งนี้ทําใหได
ประสบการณและพบวาเด็กไทยไมไดดอยไปกวาเด็กชาติอื่นๆ ในดานวิชาการ แตจะมีขอดอยเรื่องประสบการณในการทํางานปฏิบัติการเทา
นั้น ซึ่งโดยสวนตัวคิดวาในวิชาที่ตองมีการทดลองปฏิบัติการนั้นโรงเรียนตางๆนาที่จะมีการสงเสริมการทดลองปฏิบัติการใหมากขึ้น (กรุงเทพ
ธุรกิจ, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 170744, ผูจัดการ, สยามรัฐ 180744)

3. ความเคลื่อนไหวดานการศึกษาทางเลือก
3.1 “ก.ศึกษาฯ” พิจารณารางกฎกระทรวงเกี่ยวกับ “โฮมสคูล” ใหอํานาจโรงเรียนในพื้นที่รวมกับเขต
พื้นที่การศึกษาเปนผูอนุญาต ตรวจสอบคุณภาพ และดูแลชวยเหลือในดานตางๆ รวมทั้งยก
เลิกดวย
นายพนม พงศไพบูลย ปลัด ก.ศึกษาฯ เปดเผยหลังการประชุมเรื่องรางกฎกระทรวงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล
โดยบอกวาที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงหลักการของคณะทํางานบางจุดเพื่อใหการจัดโฮมสคูลมีความสะดวกและมีการประกันคุณภาพมาก
ขึ้น ทั้งนี้ เบื้องตนไดกําหนดสถานศึกษาหรือโรงเรียนของรัฐที่อยูในพื้นที่บริการ หรืออยูใกลบานของผูขอจัดโฮมสคูลมีอํานาจใหการอนุมัติจัด
ตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ และใหยกเลิกได โดยผูขออนุญาตจะตองเสนอแบบแผนจัดการศึกษาและความปลอดภัยในการจัดการศึกษาเชน จัด
ที่ไหน ใครสอน และรายละเอียดคุณสมบัติผูสอน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม ใหเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เห็นชอบ ผูขออนุญาตจึงสามารถจัดโฮมสคูลได โดยจัดตามหลักสูตรของก.ศึกษาฯ แตอาจมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตางออกไปได
โดยผูขออนุญาตตองรางแผนการจัดการเรียนการสอนพรอมขอมูลเกี่ยวของสงมาดวยและรายงานผลการจัดการศึกษาตอสถานศึกษาที่
อนุญาตอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ดูแลติดตามหากพบวาผูขอไมสามารถดําเนินการไดตามที่ขอ
อนุญาตไวใหเขตพื้นที่ยกเลิกการอนุญาตได สวนการจบการศึกษาใหสถานศึกษาเปนผูประเมินผลการศึกษาเพื่อออกหลักฐานการศึกษาให
นอกจากนี้ ในรางกฎกระทรวงยังกําหนดเพิ่มเติมใหสถานศึกษาในพื้นที่ตองใหการสนับสนุนและชวยเหลือโฮมสคูลทั้งดานวิชา
การ ทรัพยากร หรืออื่นๆ ตามสมควร เชน การอบรมครู การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ใหคูมือครู หรือการใหเงินอุดหนุนซึ่งตามมาตรา
60(1) ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติแลวจะตองใหเงินอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนเทากับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชนดวย ซึ่งขณะ
นี้ยังไมแนนอนเนื่องจาก พ..ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯในฐานะ รมต.ศึกษาฯ มีแนวคิดที่จะแกไขมาตราดังกลาวอยู
ทั้งนี้ นายพนม ใหเหตุผลวาที่ตองพิจารณากันมากนอกจากเพื่อดูความพรอมแลว ยังเปนการตรวจสอบ 2 ขั้น กลาวคือ คณะ
กรรมการสถานศึกษาที่ใหอนุญาตจะตองรูจักครอบครัวที่จะจัดโฮมสคูลวามีศักยภาพเพียงพอหรือไม และปองกันมิใหพอแมขายเด็กไปใช
แรงงานไมใหไปโรงเรียนแลวบอกวาจัดโฮมสคูล หลักการดังกลาวตั้งขึ้นไวก็เพื่อรักษาผลประโยชนใหกับเด็ก รางกฎกระทรวงดังกลาวจะนํา
ไปถามความคิดเห็นจากผูปกครองกอนแลวจึงนํามาพิจารณาสรุปยกรางอีกครั้งเพื่อนําเสนอคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของก.ศึกษาฯ
และคณะรัฐมนตรีตอไป (ผูจัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 250744, ขาวสด 270744)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1.1 นักวิชาการตําหนิกรมวิชาการเกษตรที่ละเลยการตรวจสอบ “หัวเชื้ออีเอ็ม” วามีผลระยะยาวทั้งดานผลผลิตและ
สิง่ แวดลอมอยางไร
นายอนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดลใหสัมภาษณเกี่ยวกับสารชีวภาพหรือ “หัวเชื้ออี
เอ็ม” (effective micro organisym) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2544 วาขณะนี้เกษตรกรไทยจํานวนมากนิยมใชหัวเชื้ออีเอ็ม ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งมีหลายสูตรจากสวนผสมที่แตกตางกัน หลักๆก็คือซากพืช ซากสัตว และสารอาหารที่ใหรสหวานทุกชนิด นํามาหมักรวมกัน นํา
ไปใชเปนปุย นํ้ายาดับกลิ่นในหองนํ้า ยาอายุวัฒนะ รวมทั้งการเปนอาหารเสริมเพื่อลดนํ้าหนัก ซึ่งเกษตรกรหลายพื้นที่บอกวาสารชีวภาพ
เหลานี้สามารถเพิ่มผลผลิตไดจํานวนมาก นายอนุชาติ บอกวา การทําหัวเชื้อดังกลาวอยูภายใตความเชื่อตามลัทธิคิวเซ หรือระบบเกษตร
ธรรมชาติที่ใชจุลินทรียที่มีคุณภาพ จากประเทศญี่ปุน แนวคิดดังกลาวเผยแพรเขามาในประเทศไทยประมาณป 2515 และเปนที่รูจักของ
เกษตรกรตั้งแตป 2532 เผยแพรแบบปากตอปากจนมีการตั้งเครือขายเกษตรกรผูใชหัวเชื้ออีเอ็มในแตละจังหวัดทั่วประเทศไมตํ่ากวา 10,000
ราย มีศูนยสาธิตการใชและเปดอบรมวิธีการใชเรื่องนี้อยางกวางขวาง ทําใหกลุมนักวิชาการกังวลวาในอนาคตจะเกิดผลกระทบตอเกษตรกร
และครอบครัวในแงการนําไปใชและความรูเทาไมถึงการของเกษตรกร
นายธีระ วัชรปราณี นักวิจัยสถาบันวิจัยชุมชนทองถิ่น (LID) กลาววา ขณะนี้เกษตรกรใชหัวเชื้ออยู 2 ชนิดคือ ชนิดสําเร็จรูปขาย
เปนถังตามรานสินคาเกษตรทั่วไป มีโรงงานผลิตในประเทศไทยภายใตลิขสิทธิ์จากญี่ปุน และชนิดที่เกษตรกรนํามาปรับปรุงสูตรใชเองแตใช
หลักการเดียวกับชนิดแรกแตมีสวนผสมที่แตกตางไปจากสูตรเดิมตามความเหมาะสมของการนําไปใช ซึ่งทั้งสองชนิดมีสัดสวนการใชใกล
เคียงกัน แตที่นาเปนหวงคือชนิดที่สอง กลาวคือ มาตรฐานสวนผสมแตละชนิดที่เกษตรกรใชจะไมแนนอน และยังไมมีการพิสูจนทดลองเชิง
วิทยาศาสตรในระยะยาว หากเกิดความผิดพลาดในอนาคตเกี่ยวกับผลผลิตที่ออกมาหนวยงานใดจะรับผิดชอบ และยังไมมีผูใดออกมาพูด
ถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการใชหัวเชื้อ และขณะนี้มีผูประกอบการหลายรายเริ่มทําหัวเชื้อบรรจุกระปองขายภายใตชื่อ “ปุยนํ้า” ซึ่งตน
เองอยากใหกรมวิชาการเกษตรที่เปนผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ออกมาใหความคิดเห็นและตรวจสอบอยางจริงจังวาสิ่งที่เปนอยูในขณะนี้เหมาะ
สมหรือไมอยางไร (มติชน 010744)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการสื่อสาร
1.2.1 การแขงขัน “ไอเอสพี” ในไทยรุนแรงมากขึ้นสาเหตุจาก “ทศท.” และ “กสท.” ปรับการบริการ
ภาวะการแขงขันและราคาบริการอินเทอรเน็ตรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปดใหผูให
บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers : ISP) เชาใชโครงขายสายสัญญาณเชื่อมตออินเทอรเน็ตภายในประเทศ (Internet
Protocol : ISPs) สามารถเชื่อมตอวงจรอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดโดยไมเสียคาโทรศัพททางไกลและยังมีแผนที่จะขยายบริการอินเทอร
เน็ตกับผูใชโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท. ภายใตโครงการ TOT-Online ในเดือน ก.ค.2544 ขณะเดียวกัน การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือ
กสท. ไดเปดทดลองใหบริการอินเทอรเน็ต อยางไมเปนทางการกับลูกคาองคกรและหนวยงานของรัฐขึ้น พรอมทั้งปรับลดคาบริการอินเทอร
เน็ตสาธารณะลงจากอัตราชั่วโมงละ 30 บาท เหลือชั่วโมงละ 7.20 บาท
การปรับการบริการของทั้งสององคกร ไดรับการวิจารณจากบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด วากอใหเกิดการกระตุนตลาดบริการ
อินเทอรเน็ตใหมีการแขงขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะราคาคาบริการซึ่งจะสงผลดีตอผูใชบริการที่จะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยเสียคาใช
จายที่นอยลง เทากับเปนการขยายจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ผูใหบริการอินเทอรเน็ตภาคเอก
ชนยังขาดศักยภาพที่จะลดคาบริการลงไดเนื่องจากตนทุนการใชสัญญาณวงจรเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูในระดับสูงโดยเฉพาะการเชื่อมตอวง
จรกับตางประเทศและอีกประเด็นหนึ่งคือ การเขาถือหุนของกสท.จํานวน 32 % ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตทุกราย ทําใหผูลงทุนใหบริการ
กําหนดอัตราคาบริการสูงกวาที่ควรจะเปนถึงรอยละ 20 เพื่อรักษาสวนแบงรายไดใหใกลเคียงกับที่ตั้งเปาหมายไว
จากประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้ง 18 รายไดประชุมรวมกับกสท.เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกลาวโดย กสท.
และผูใหบริการ อินเทอรเน็ตจะเชาวงจรตางประเทศรวมกันเพื่อใหไดจํานวนวงจร (Bandwidth) ในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการใช
งาน โดย กสท.เปนหนวยงานกลางในการเจรจาตอรองราคาจากผูใหบริการตางประเทศซึ่งคาดวาจะทําใหอัตราคาเชาลดตํ่าลงกวาปจจุบัน
สวนกรณีที่กสท.ถือหุนนั้น จะตั้งหนวยงานกลางขึ้นมาประเมินมูลคาหุนเปนจํานวนเงินเพราะผูใหบริการอินเทอรเน็ตแตละรายมีฐานลูกคาที่
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ไมเทากัน ซึ่งแนวทางดังกลาว ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวาจะมีผลดีทั้งตอผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่จะจายในราคาที่ตํ่าลง เกิดการขยายตัวของ
การใช ผูใหบริการก็สามารถลดตนทุนการใหบริการอยางเทาเทียมกัน เทากับเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนธรรมมากขึ้นโดย
เฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก ไมแตเทานี้ ยังสงผลตอธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ อาทิ การขยายตัวของยอดจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต การขยายตัวของอินเทอรเน็ตคาเฟ รวมทั้งการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ความเปนไปไดยอมขึ้นกับ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชนและยังเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเปดเสรีดานการสื่อสารอยางเต็มรูปแบบในอนาคต (ผูจัด
การ 270744)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรเตือนใหระวังการโจมตีจากหนอน “ไวรัสเซอรแคม” เปาหมายคือ
“ตุลา 44” ไมแตเทานี้ยัง มี “โคดเรด” อีก
“ไวรัสเซอรแคม” ถูกพบในสัปดาหที่สามของเดือนก.ค.2544 โดยระยะแรกผูเชี่ยวชาญดานไวรัสคอมพิวเตอรบอกวาคงระบาดใน
วงแคบๆ เทานั้น แตปรากฏวาตรงกันขาม ไวรัสเซอรแคมระบาดในอัตราที่สูงขึ้นอยางนากลัวในเชาวันที่ 20 ก.ค.2544 และติดอันดับ 1 ใน
การจัดอันดับของ Trend Micro ในฐานะที่เปนไวรัสคอมพิวเตอรที่รายแรงมากที่สุดในโลก ทั้งที่กอนหนานั้นไมกี่ชั่วโมงอยูเพียงอันดับที่ 3
เทานั้น ไวรัสเซอรแคมสามารถฟนคืนชีพไดอีกแมวาไฟลของมันจะถูกลบหรือผานการตรวจสอบแกไขจากโปรแกรมปองกันและกําจัดไวรัส
แลวก็ตาม เคน ดันแฮม นักวิเคราะหอาวุโสจาก Atomic Tangerine/Security Portal บอกวาไวรัสเซอรแคมจะเก็บไฟลบางสวนของตัวมันไว
ในไดเร็กทอรีรีไซเคิล ที่ไมสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการปกติ แมวาเครื่องคอมพิวเตอรจะทําการอัพเดทใหสามารถตรวจจับและกําจัดไวรัส
เซอรแคมไดแลวก็ตาม กลาวคือ ยังไมมีวิธีการใดๆในขณะนี้ที่สามารถกําจัดไวรัสตัวนี้ได
ผูเชี่ยวชาญกลาวถึง “ไวรัสเซอรแคม” วามีความรุนแรงปานกลางไมคุกคามกาวราวเทากับไวรัสไอเลิฟยูหรือเมลลิสซา เพราะไม
ใชไวรัสที่ถูกสรางขึ้นมาใหมีความรายกาจและรุนแรงตรงไปตรงมาเหมือนไวรัสทั่วไป แตก็จัดวาเปนไวรัสประเภทรายกาจเพราะนอกจากจะมี
ความฉลาดแลวยังเจาเลหอีกดวย และโคดที่ใชในการสรางไวรัสตัวนี้มีความซับซอนยิ่งและสรางความปวดเศียรเวียนเกลาใหกับบริษัทผูผลิต
ซอฟตแวรปองกันและกําจัดไวรัสตางๆไปตามๆกัน เพราะไมรูวาไวรัสตัวนี้จะทําอะไรและทําอยางไร โดยเซอรแคมจะสุมเลือกไฟลจากฮารด
ไดรฟคอมพิวเตอรเพื่อสงไปยังแอดเดรสบุคของเหยื่อ เมื่อเปดไฟลอะแทชเมนทขึ้นมาก็จะไดรับภาพหรือขอความที่ทําใหอับอายขายหนา
หลอกใหผูใชคอมพิวเตอรเปดไฟลออกมาเพราะคิดวามีอีเมลจากคนรูจัก สําหรับไฟลที่บรรจุไวรัสมักจะมากับไฟลที่มีชื่อ Sir Cam 32.exe
หรือคลายคลึง ขอความภายในก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน นอกจากนี้ เมื่อเซอรแคมเริ่มทํางานจะสามารถก็อปปตัวเองไปยัง
Recycling Bin พรอมทั้งปรากฏในรายชื่อระบบวินโดววา SCam 32.exe ซึ่งเปนทางที่ไวรัสสามารถซอนตัวเอาไวได
สิ่งที่บริษัทผูผลิตซอฟตแวรปองกันและกําจัดไวรัสเห็นพองตองกันเกี่ยวกับไวรัสเซอรแคมในขณะนี้ก็คือ เปนทั้งหนอนและไวรัสใน
ตัวเดียวกัน โดยถอดแบบพฤติกรรมการแพรระบาดของหนอนคอมพิวเตอร และมีเจตนามุงรายทําลายระบบของเครื่องคอมพิวเตอรใน
ลักษณะเดียวกับพฤติกรรมของไวรัสคอมพิวเตอร โดยมุงเจาะเขาไปในสวนลึกของระบบคอมพิวเตอรและลึกไปจนถึงระบบปฏิบัติการของ
เครื่องนั้นเลยทีเดียว และยังสามารถแปรรูปตัวมันเองใหกลืนไปกับอีเมลที่มันสงออกไปดวย เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรติดเชื้อแลว เซอรแคมจะ
ทําสําเนาตัวเองไปที่ c; reccled SirC32.exe และทําสําเนาไฟล Scam32.exe ไปที่ไดเร็กทอรีของระบบวินโดว ซึ่งไฟล Scam32.exe จะถูก
จดทะเบียนใหเปนคําสั่งเริ่มแรกสําหรับการเริ่มตนการทํางานของไฟลสกุล EXE. ใดๆ โดยไมคํานึงวาไฟลนั้นจะมีชื่อวาอะไร ไมแตเทานี้เซอร
แคมยังถูกจดทะเบียนใหเปนไดรฟเวอรของระบบอีกดวยทํ าใหมันถูกเรียกใชทุกครั้งที่มีการบูตเครื่องคอมพิวเตอรตามการวิเคราะหของ
บริษัทซิมแมนเทค และจากการที่ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟวินโดวกําหนดใหเก็บไฟลเอกสารและรูปภาพไวใน My Documents เปนคาเริ่ม
ตน ผูใชสวนใหญก็จะเก็บงานไวในโฟลเดอรนี้ทําใหเซอรแคมสามารถใชขอกําหนดนี้ใหเปนประโยชนไดโดยเขาไปใน My Documents และ
สงไฟลเหลานั้นแนบไปกับอีเมลในลักษณะสกุลซอนสกุล เชน file.doc.exe ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ผูรับคลิกไฟลดังกลาว เซอรแคมก็จะแพรเขาสู
เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้นทันที
ไวรัสเซอรแคมถูกกําหนดใหระเบิดความรายกาจออกมาอยางที่สุดในเดือนต.ค.2544 ซึ่งระหวางนี้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรติดเชื้อ
แลว เซอรแคมจะสุมผลิตตัวเลข 1 ใน 33 ตัว โดยตัวเลขแตละตัวจะหมายถึงแนวทางในการทําใหระบบสุมผลิตตัวอักษรจํานวนหนึ่งขึ้นมา
เพื่อเก็บบันทึกไวในพื้นที่วางของฮารดดิสก และลําดับขั้นตอนในการสุมผลิตตัวอักษรเหลานี้จะถูกเรียกขึ้นมาทํางานทุกครั้งที่มีการสตารท
เครื่อง แตเซอรแคมจะทําการตรวจสอบกอนทุกครั้งวาขณะนั้นเปนวันที่ 16 ต.ค.2544 หรือไม ถาใชและระบบปฏิบัติการวินโดวของเครื่องที่
ติดเชื้อมีการใชรูปแบบวัน เดือน ปแบบยุโรปแลว เซอรแคมจะทําการสุมผลิตตัวเลขขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เมื่อถึงตอนนั้นความรายการของเซอร
แคมจะปรากฏ ตัวเลขที่ไดมาจะหมายถึง 1 ใน 20 แนวทางในการที่ทําใหเครื่องที่ติดเชื้อทําการลบไฟลทั้งหมดที่บันทึกไวบนฮารดดิสกทิ้งไป
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บริษัทตางๆในทวีปยุโรปไดประกาศเตือนพนักงานใหระวังไวรัสตัวนี้ แตก็ปรากฏรายงานขาววาไวรัสดังกลาวไดแพรกระจายไป
ทั่วทวีป ยุโรปแลวทั้งประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ตุรกี และกรีก ผูเชี่ยวชาญเชื่อวาไวรัสเซอรแคมมีที่มาจากประเทศเม็ก
ซิโกแตแพรกระจายแบบกาวหนากวาไวรัสเลิฟบัคและไวรัสแอนนาครูนาโควาเอาทลุค อยางไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทผูผลิตซอฟตแวรปองกัน
และกําจัดไวรัสหลายบริษัทกําลังอยูในระหวางการจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับชวยเหลือผูใชในการทําความสะอาดระบบจากไวรัสเซอรแคม
ซึ่งวิธีที่ดีสุดคือการฟอรแมตฮารด ดิสก
ไมแตเทานี้ วันที่ 30 ก.ค.2544 รัฐบาลสํารัฐ เอฟบีไอ และบริษัทเอกชนยักษใหญหลายแหง อาทิ ไมโครซอฟต ออกแถลงการผาน
ตามเว็บไซตใน เครื่อขายอินเทอรเน็ตของตน เพื่อเพือนผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกระวังภัยจากการแพรระบาดของโปรแกรมโคดเรด หรือรหัส
แดง ที่จะเริ่มระบาดตั้งแตเวลา 8.00 น.ของวันที่ 31 ก.ค. ตามเวลาในสหรัฐ หรือเวลา 7.00 น.ตามเวลาในประเทศไทยในวันที่ 1 ส.ค.
สําหรับโคดเรดนี้เปนไวรัสคอมพิวเตอรประเภทหนอนหรือเวิรม ซึ่งสามารถขยายตัวเองเขาไปในคอมพิวเตอรในเครือขายตางๆ เปรียบเสมือน
กับหนอนที่แพรพันธุเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งทําใหคอมพิวเตอรทํางานตอไปไมได โดยคอมพิวเตอรที่จะติดไวรัสนี้จะตองใชระบบปฏิบัติการ (โอ
เอส) “วินโดว เอ็นที” และ ”วินโดว 2000” ภาษาอังกฤษ บนคอมพิวเตอรที่ใช ”วินโดว 95” “วินโดว 98” และ ”วินโดว ME” จะปลอดภัย นาย
รอน ดิ๊ก หัวหนาศูนยพิทักษโครงสรางพื้นฐานแหงชาติ (เอ็มไอพีซี) หนวยงานภายใตการกํากับของสํานักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) สหรัฐ
ระบุวาตั้งแตวันที่ 19 ก.ค.2544 โคดเรดไดระบาดเขาไปฝงตัวในระบบคอมพิวเตอรกวา 250,000 แหงทั่วโลกแตความรุนแรงในการสราง
ความเสียหายมีไมมากนักนอกจากเปลี่ยนหนาตาของเว็บไซตใหมีขอความ ”Hacked By Chinese” ขึ้นมาหรืออาจทําใหระบบคอมพิวเตอร
หยุดทํางานชั่วคราวเทานั้น อยางไรก็ตาม คาดวาโคดเรดที่จะระบาดในชวง 20 วันแรกของเดือนส.ค.นี้ จะมีศักยภาพในการสรางความเสีย
หายใหกับเครือขายและคอมพิวเตอรมากขึ้น รายงานแจงวา บริษัทรักษาความปลอดภัยในอินเทอรเน็ตทั้งหลายยังระบุตนตอหรือตัวการที่
แพรโคดเรดไมได เพราะมันระบาดไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว สวนผูใชคอมพิวเตอรที่ตองการโปรแกรมปองกันโคดเรดไปดาวนโหลดโปรแกรมได
ที่เว็บไซตบริษัทไมโคร ซอฟต (ผูจัดการ 270744, มติชนสุดสัปดาห 300744, ขาวสด 310744)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 แนวคิดและนโยบายดานอาหาร
1.1.1 วุฒิฯชงรัฐผุดโครงการ "ไขโรงเรียน"
นายอํานาจ เธียรประมุข ประธานอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณวุฒิสภา กลาวในการสัมมนาเรื่อง "การสงเสริมการ
บริโภคไขไก กับการแกไขปญหาไขไกอยางยั่งยืน" วา เพื่อแกปญหาการผลิตไขไกลนตลาด คณะกรรมาธิการจะเสนอรัฐบาลทําโครงการไข
โรงเรียนเชนเดียวกับโครงการนมโรงเรียน ที่ดําเนินการโดยสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) โดยรองเลขาธิการ สปช.ไดแสดงความ
เห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาว และพรอมที่จะรับไปปฏิบัติกับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดของสปช.หากเปนนโยบายของรัฐบาล โดยชี้
แจงวาหากนักเรียนในสังกัดบริโภคไขไกเพิ่มวันละ 1 ฟองแลว จะทําใหความตองการบริโภคไขไกเพิ่มขึ้นถึงวันละ 6.8 ลานฟอง หรือปละกวา
1,300 ลานฟอง ซึ่งทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขมีรายไดเพิ่มขึ้น แตราคาไขไกที่ขายใหกับโรงเรียนควรตํ่ากวาทองตลาด เพราะรัฐมีงบ
ประมาณจํากัด
ดานผูแทนจากกองราชการสวนตําบล ที่ดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณขอรับไปสูองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กลาววา
โครงการไขโรงเรียนเปนโครงการที่ดี จะทําใหเด็กเล็กไดบริโภคไขซึ่งมีประโยชนตอรางกายมากขึ้น จากปจจุบันที่มีการบริโภคคอนขางนอย
จากปญหาความยากจน โดยเรื่องนี้สามารถเชื่อมโยงกับการสนับสนุนทางการเงินของรัฐในโครงการกองทุนหมุนเวียนหมูบานละ 1 ลานบาท
สวนผูแทนเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขกลาววา ราคาไขไกตกตํ่ามากวา15 เดือน โดยในชวงที่ผานมาราคาขายไขไกอยูที่ 1.17 บาทตอ
ฟอง ตํ่ากวาตนทุนการผลิตที่ 1.40 บาทตอฟอง ปจจุบันการผลิตไขไกทั้งประเทศมีประมาณ 8,000 ลานฟอง หรือคิดเปน 1% ของกําลังการ
ผลิตโลก (กรุงเทพธุรกิจ 310744)

1.2 ธุรกิจอาหารและการสงออก
1.2.1 อาหารไทย 3 พันล.เสี่ยง ซาอุฯสั่งปดฉลากอาหาร GMOs ขีดเสนตายพ.ย.
แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชยเปดเผยวา เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศของไทย ณ นครเจดดาห ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ไดแจงมายังกรมสงเสริมการสงออกวา เมื่อประมาณเดือนมิ.ย.2544 ที่ผานมา ซาอุดีอาระเบียไดออกมาประกาศอยางเปน
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ทางการ วา จะประกาศบังคับใหประเทศทั่วโลกที่สงสินคาประเภทอาหารที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม (GMOs) เขาไปยังซาอุดีอาระเบียตอง
ติดฉลาก GMOs ลงบนตัวสินคาใหเห็นชัดเจน โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 30 พย.2544 เปนตนไป
กอนหนานี้ เมื่อชวงป 2543 ที่ผานมา รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไดเคยประกาศหามนําเขาสินคาปลาทูนากระปองจากประเทศไทย
มาแลว โดยอางวาเมล็ดถั่วเหลืองที่นํามาผลิตเปนนํ้ามันถั่วเหลืองที่แชปลาทูนา เปนวัตถุดิบที่มีสวนผสมของ GMOs เพราะเห็นวาสวนใหญ
ไทยนําเขาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ทั้งที่ซาอุดีอาระเบียก็ยังไมไดมีผลพิสูจนทางวิทยาศาสตรวาสินคาไทยเปน GMOs จริง
การประกาศหามนําเขาในครั้งนั้น ไดสงผลกระทบตอผูสงออกปลาทูนากระปองของไทยเปนอยางมากมาแลวครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
ไทยมีการสงออกปลาทูนากระปองไปยังซาอุดีอาระเบียสูงถึง 1,000 ลานบาทตอป หรือคิดเปน 4.39% ของการสงออกปลาทูนากระปองทั้ง
หมดของไทย
แหลงขาวกลาววา การที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียไดออกประกาศใหสินคาที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมตองติดฉลาก GMOs ใหชัด
เจนกอนที่จะสงเขาไปจําหนายในซาอุดีอาระเบียนั้น จะตองสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารไทยไปยังซาอุดีอาระเบียแน แมวาไทย
จะไมสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบที่เปน GMOs ในกระบวนการผลิตอาหาร แตซาอุดีอาระเบียก็ทําเหมือนไมเขาใจมาแลว
ปจจุบันไทยเปนผูสงออกสินคาอาหารรายใหญไปยังซาอุดีอาระเบีย คิดเปนมูลคาเฉลี่ยปละเกือบ 3,000 ลานบาท โดยเฉพาะ
อาหารทะเลกระปอง ขยายตัวสูงถึง 118% ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป 60% ผลไมกระปอง 29% ในชวงครึ่งแรกของปนี้และมี
แนวโนมขยายตัวสูงขึ้น ดังนั้น ผูสงออกไทยควรจะตองปรับตัวใหเปนไปตามระเบียบนําเขาของซาอุดีอาระเบียโดยเร็ว กอนที่ไทยจะสูญเสีย
มูลคาการสงออกทั้งหมดจากการระงับการนําเขา (ผูจัดการ 090744)
1.2.2 “ฮาลาล” ไทยเริ่มสดใส
นายเดน โตะมีนา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานีและเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กลาววา เมื่อเร็วๆนี้
ทางฝายกิจการฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย ไดเดินทางมาตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตาม
ระเบียบใหม ซึ่งทางฝายกิจการฮาลาลของมาเลเซียมีความพอใจในระบบการตรวจสอบของเรา และคาดวาการสรางความยอมรับในมาตร
ฐานใหมของเครื่องหมายฮาลาลของไทย จะใชเวลาประมาณ 2-3 ป สวนการแขงขันดานการตลาด สินคาของไทยจะมีความไดเปรียบตรงที่
ผลิตภัณฑของเรามีความหลากหลายมากกวา
นับจากนี้ไป ความหวังของการสงออกผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของไทยไปยังประเทศมุสลิม เริ่มจะมองเห็นอนาคตที่สดใส เพราะ
อยางนอยมาเลเซียที่ถือวาในตลาดโลกใหการยอมรับในมาตรฐานสินคาฮาลาล ยังยอมรับมาตรฐานของเรา สวนอนาคตจะสดใสมากนอย
เพียงใด ก็ตองดูจากการดําเนินการวาเปนไปตามมาตรฐานที่วางไวหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ 05,130744)
1.2.3 “เซี๊ยหมิง” หนีกุงราคาตก ผลิตเนื้อปลานิลสงออกนอก
นายจักรกฤช พิมลชีวิน กรรมการผูจัดการบริษัท เชี๊ยหมิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตกุงกุลาดําแชแข็งสงออกตางประเทศรายใหญ
ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี เปดเผยวา ในแตละปทางบริษัทจะสงออกแชกุงแข็งไปยังตางประเทศ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป มูลคากวา
2,000 ลานบาท ซึ่งในปนี้ (2544) ไดสงออกไปขายตางประเทศแลวกวา 300-400 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ปจจุบันราคากุงกุลาดําในตลาดโลกตกตํ่า หรือลดลงกวา 30% อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยทาง
บริษัทตองหาตลาดเพิ่มขึ้น โดยไดเตรียมเปดตลาดในประเทศแถบอเมริกาใต อีกทั้งไดมีการนําปลานิลมาแลและแชแข็ง เพื่อสงออกไปขาย
ยังตางประเทศ ตอนนี้กําลังอยูในชวงทดลอง อนาคตปลานิลคงไปไดสวย เพราะเปนปลาที่มีเนื้ออรอย เลี้ยงงายและตนทุนการผลิตไมสูง
(กรุงเทพธุรกิจ 060744)
1.2.4 ญี่ปุนเรียกคืนแกงกะหรี่ไทย อางสวนผสมเจือสารเสพติด
สํานักขาวเกียวโด รายงานวา จังหวัดเมอิของญี่ปุน สั่งใหบริษัทนําเขาแกงกะหรี่สําเร็จรูป เรียกคืนแกงกะหรี่สําเร็จรูปจากไทย
จํานวน 11,250 ซอง ออกจากชั้นวางจําหนายในหางสรรพสินคา หลังตรวจสอบพบวา เครื่องแกงกะหรี่ดังกลาวมีสวนผสมของสารบาง
ประเภทที่ทางการญี่ปุนระบุเปนสารเสพติด อันถือเปนสารตองหามในญี่ปุน
การเรียกคืนแกงกะหรี่ครั้งนี้ สงผลกระทบเฉพาะผลิตภัณฑแกงกะหรี่จากไทยเพียงยี่หอเดียว แตบริษัทนําเขาแกงกะหรี่กลาววา
จะเรียกคืนแกงสําเร็จรูปยี่หออื่นๆของไทยดวย ซึ่งรวมทั้งสิ้นมีปริมาณ 700,000 ซอง เพราะเกิดความวิตกกังวลวา แกงเหลานี้จะมีสวนผสม
เปนสารตองหามดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม เจาหนาหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดเมอิ กลาววา สวนผสมอาหารที่เขาขายสารเสพติดดังกลาว ถูกนํามาใชเปน
สวนผสมอาหารสําเร็จรูปในสหรัฐ ตลอดจนประเทศอื่นๆ และไมถูกระบุวาเปนสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคแตอยางใด ขณะ
เดียวกัน หนังสือพิมพ นิวสเตรตส ไทมส ในมาเลเซีย รายงานวา รัฐบาลมาเลเซียสั่งใหรานคาทุกแหงเก็บซอสปรุงรสและผลิตภัณฑชูรสอื่นๆ
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อีกหลายรายการออกจากชั้นวางจําหนายสินคา ภายหลังตรวจสอบพบสารเคมีกอมะเร็ง คือ ทรี-เอ็มซีพีดี ในซอสปรุงรส 11 ยี่หอที่นําเขา
จากไทย จีน ไตหวัน ฮองกง และสิงคโปร (กรุงเทพธุรกิจ 130744)

1.3 อาหารและสุขภาพ
1.3.1 เอ็มจีโอตรวจ “กระทิงแดง” ไทย อย.ปองผสม “เหลา” ไมอันตราย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2544 นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมี
คําสั่งหามจําหนายเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนยี่หอ “กระทิงแดง” หลังจากที่มีชาวสวีเดน 3 รายเสียชีวิต เนื่องจากดื่มเครื่องดื่มดังกลาวผสม
แอลกอฮอล และดื่มหลังจากออกกําลังกายวา กอนที่ประเทศมาเลเซียจะสั่งหามเมื่อ 2 สัปดาหที่ผานมา สํานักขาวสารอเมริกัน (voice of
America) หรือวีโอเอ ไดนําเสนอขาวการดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนกับแอลกอฮอลแลวเสียชีวิตมาแลว
นพ.วิชัยกลาววา เมื่อป 2543 อย.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเครื่องดื่มกาเฟอีนในประเทศไทยทั้งหมด รวมทั้งกาแฟ
และนํ้าอัดลมดวย กอนที่จะสงใหคณะกรรมการอาหารพิจารณาวาสมควรจะเพิ่มปริมาณสารกาเฟอีนในเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนจาก 50
มิลลิกรัมตอขวดเปน 80 มิลลิกรัมหรือไม ตามที่เจาของผลิตภัณฑ “กระทิงแดง” รองขอมา ผลการศึกษาพบวา เครื่องดื่มดังกลาวมีผลตอ
ความดันโลหิตและหัวใจนอยมากในคนที่เคยดื่มมาแลว สวนการนําไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือดื่มหลังจากออกกําลังกาย นักวิจัย
ไทยไมไดระบุขอหามใด
“ในตางประเทศ วัยรุนนําเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหสามารถเที่ยวไดจนถึงเชา แตที่พบวามีคน
ตายนั้นยังไมทราบรายละเอียดวาเพราะเหตุใดกันแน”
นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม อาจารยภาควิชาเวชศาสตรปองกัน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูวิจัยเรื่องเครื่องดื่มกาเฟอีน
ใหอย. เปดเผยวา ปริมาณสารกาเฟอีนในกระทิงแดงที่ผลิตในไทยมีเพียง 50 มิลลิกรัมตอขวด ไมทราบวากระทิงแดงที่ขายตางประเทศมี
ปริมาณตอขวด หรือตอกระปองเทาใด ขณะที่กาแฟ 1 แกวมีกาเฟอีน 60-70 มิลลิกรัม ปริมาณกาเฟอีนมากกวากระทิงแดงมาก เห็นวาการที่
มีคนเสียชีวิตเพราะนําเครื่องดื่มสองชนิดมาผสมกันนาจะเปนเรื่องประจวบเหมาะมากกวา
“ผมพูดเชนนี้ไมไดเขาขางกระทิงแดง แตมีจุดยืนชัดเจน และไมเห็นดวยกับกระทิงแดงหรือเครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายในประเทศ
ไทยที่ทําการตลาดมุงขายใหแตผูใชแรงงาน กลุมคนดอยโอกาส ผมวาไมถูกตองที่เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนขายดีมากในประเทศไทย ผมถือวา
เปนความผิดพลาดในอดีตของ อย. อยางไรก็ตาม ผมเคยวิจัยเมื่อ 10 ปกอน คนไทยนําเครื่องดื่มชูกําลังผสมกับแอลกอฮอลดื่มนอยมาก มี
เพียง 2% ของจํานวนคนดื่มทั้งหมด และยังไมพบวามีใครเสียชีวิต สวนการศึกษาฉบับลาสุดยังไมสมบูรณ”
ดานนายสานิต หวังวิชา ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด กลาววา ตอนนี้ยังไมมีการยืนยันหรือระบุชัด
เจนวาผูดื่มกระทิงแดงแลวทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตแมกระทั่งในสวีเดน แตยอมรับวาตอนนี้กระแสการใชเครื่องดื่มกระทิงแดงผสมกับเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล กําลังเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนและผูดื่มแอลกอฮอล และเชื่อวาความนิยมนี้จะเกิดขึ้นในหลายประเทศแถบเอเชียรวมถึงไทย
ดวย ซึ่งขณะนี้บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมรวมกับสถานบันเทิงตาง ๆ อนึ่ง ปจจุบันเครื่องดื่มกระทิงแดงมีจําหนายในกวา 45 ประเทศและมี
ยอดขายรวมกวา 10,000 ลานบาท (มติชน 230744)
1.3.2 วท. ชี้สูดไอปรอทรายกวาหูฉลาม "ไวลด เอด" เยยสธ. หลงประเด็น
ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผูวาการวท. ชี้แจงวา จากการที่ วท. ไดตรวจวิเคราะหปริมาณสารปรอทปนเปอนในหูฉลามพบวา 7 ใน
10 ตัวอยางมีสารปรอทถึง 20 - 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของหูฉลาม ซึ่งถือวาเปนปริมาณปนเปอนของสารปรอทที่สูงมากเมื่อเทียบกับมาตร
ฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 กําหนดใหในอาหารทั่วไปจะมีสารปรอทไดในปริมาณไม
เกิน 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของอาหารและในอาหารทะเลไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
อยางไรก็ตาม ตัวอยางที่นํามาสงตรวจยังไมถือวาเปนตัวแทนของหูฉลามที่ขายอยูในทองตลาดทั่วไปได ทวาเพื่อความแนใจควร
มีการสุมตัวอยางเพิ่มเติมขึ้นมากกวา 100 กวาตัวอยางขึ้นไป เพื่อเปนตัวแทนที่แทจริงของการปนเปอนของสารปรอทในหูฉลาม ทั้งนี้ พิษภัย
จากสารปรอทอาการเบื้องตนหลังจากไดรับสารปรอทคือ มีอาการหมดแรง เบื่ออาหาร ปวดหัว และในรายที่รุนแรงอาจมีแผลในกระเพาะ
และลําไส ซึ่งเปนสาเหตุที่อาจพบอุจจาระสีดํา รางกายสามารถรับสารปรอทได 3 ทางคือ รับประทาน หายใจ และทางผิวหนัง โดยเฉพาะ
ทางหายใจจะเปนทางที่รับสารปรอทไดสูงสุดเนื่องจากสารปรอทสามารถซึมผานถุงลมปอดไดถึงรอยละ 60 ของไอปรอทที่หายใจเขาสูราง
กาย และรอยละ 5 -10 จากการรับประทาน
ดาน น.ส. วลัยลักษณ คงสวัสดิ์ เจาหนาที่องคกรอนุรักษสัตวปานานาชาติ (ไวลด เอด) ออกมาชี้แจงวาขณะนี้เกิดความเขาใจผิด
ใหญโต ไวลด เอด ไดออกขาวเรียกรองใหรัฐบาลไทยและสหประชาชาติหันมาใหความสําคัญเรื่องหูฉลาม เพราะจากการวิจัยที่ไดจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พบวารอยละ 70 % ของหูฉลามตากแหง ซึ่งยังไมไดนํามาปรุงอาหาร มีโลหะหนัก เชน สาร
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ปรอทเกินมาตรฐานที่กําหนดวาปลอดภัยถึง 42 เทา และจากการคุยกับพอคาแมคาในตลาดเยาวราช พบวา ผูบริโภคสวนใหญถูกหลอก
จากพอคาหัวใสนําเอาสารเคมีบางชนิดมาใสในหูฉลามที่ยังไมผานการปรุงใหมีขนาดใหญขึ้น
"ไวลด เอด ไมไดหมายความวา สารเคมีที่นํามาฉีดขยายขนาดนั้นเปนสารปรอท แตมีการสื่อสารผิดพลาดกลายเปนสารปรอท
เพราะฉะนั้นจึงตองชี้แจงใหเขาใจ และหากสธ.จะสุมตรวจหูฉลามก็ขอใหตรวจวาผูคาหัวใสเหลานี้ใชสารอะไรในการฉีดเพิ่มขนาดหูฉลาม
กันแน เพราะโดยปกติแลวสารปรอทไมไดมีสรรพคุณทําใหเพิ่มขนาดได เพื่อจะไดรูวาสารที่ฉีดนั้นมีอันตรายตอผูบริโภคเพิ่มขึ้นหรือไม" (ผูจัด
การ 060744)
1.3.3 โค -กระบือ "เฮโม" ตายแลวกวาครึ่งพัน
นายระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุศัตว เปดเผยเมื่อวันที่ 23 ก.ค. วา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาสรวมกับศูนยวิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตวภาคใต ไดเขาไปสอบสวนอาการและสงซากโค กระบือจํานวนมากที่ลมตายโดยไมทราบสาเหตุไปชันสูตรที่หองปฏิบัติการ
แลว พบวาสาเหตุการปวยและตายของโค-กระบือดังกลาวมาจากโรคเฮโมเรยิกเซิฟติซิเมีย ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย พาสเจอเรลลา
มัลโตซิดา ชนิดบี (Pasteurella multocida) ซึ่งเปนเชื้อที่มีความรุนแรง แพรระบาดอยูตามบริเวณพื้นดิน หญาและแหลงนํ้า เมื่อโค กระบือ
กินหญาหรือนํ้าที่มีการปนเปอนของเชื้อเขาไปก็จะเกิดอาการติดเชื้อหรือถามีบาดแผลก็อาจจะติดทางบาดแผลได
"แมลงก็เปนตัวนําเชื้อโรคได ดังนั้น สัตวรวมฝูงหรือที่อยูบริเวณใกลเคียง จึงมีโอกาสติดเฃื้อสูง สัตวที่ปวยจะมีอาการซึม มีไขสูง
หายใจขัด ทองอืด อาจปวยเฉียบพลัน อาการจะไมชัดเจน แตจะเสียชีวิตเร็วมาก แตถาเพิ่งไดรับเชื้อหรือไดรับเชื้อไมมากแลวใหยาปฏิชีวนะ
จําพวกเพนนิซิลิน สเตร็ปโตมัยซิน เทอรามัยซินหรือซัลฟา จะรักษาไดทันทวงที และขอความรวมมือพี่นองเกษตรกรวาหากพบสัตวปวยตาย
ใหฝงหรือเผาทําลาย อยาทิ้งลงแหลงนํ้าหรือลําคลอง และไมควรนําไปบริโภคถึงแมวาจะไมติดตอถึงคน แตจะทําใหโรคแพรกระจายกวาง
ขึ้น" นายระพีพงศกลาว
น.ส. โศภิษฐ ธัญลักษณากุล ปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส รายงานวา จ. นราธิวาสไมมีโรคนี้มานานกวา 20 ปแลว แตนับจากวันที่
17 - 21 ก.ค. ที่ อ.สุไหงโก-ลก มีโค -กระบือตายเพราะโรคนี้ไปแลว 375 ตัว ที่ อ.ตากใบ ตายแลว 45 ตัว รวม 420 ตัว สภาพการเลี้ยงโค กระบือสวนใหญจะเปนการปลอยในทุงพรุโรคจึงระบาดไดงาย และการควบคุมดําเนินการไดยาก
ตามหลักความเชื่อ ชาวบานในพื้นที่จะไมบริโภคเนื้อสัตวที่ตาย พอเห็นวาสัตวปวยใกลตายเลยรีบเชือดชําแหละ เชื้อโรคที่มีอยูใน
เลือดและเนื้อสัตวเลยออกมาปนเปอนในดินและแหลงนํ้าบริเวณนั้น และมีแมลงวันไปตอมซากเลยเปนพาหะนําโรค ทําใหโรคแพรกระจาย
มากขึ้น ขณะนี้ผูวาราชการจังหวัดสั่งการใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําลายซากสัตวรวมทั้งหางบประมาณสนับสนุนและชดเชย
เกษตรกรที่ไดรับความเสียหายพรอมทั้งแจงชาวบานหามชําแหละโค - กระบือไปบริโภคแลว (มติชน 240744)

1.4 อาหารจีเอ็มโอ
1.4.1 คานรางแกไขกม. ฉลากอาหารจีเอ็มโอ ปลอยอาหารเด็กปนเปอนเพียบ มั่นใจตางประเทศ ตรวจพบแน
น.ส.อวยพร สุธัญญากร เจาหนาที่รณรงคดานพันธุวิศวกรรม กรีนพีซเอเซียตะวันออกเฉียงใตกลาววา จากการที่ ก. สาธารณสุข
ไดมอบหมายใหกรีนพีซเขารวมประชุมในคณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางการติดฉลากอาหารตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ซึ่งมีการ
ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการติดฉลากทั้งหมด 3 ครั้ง แตละครั้งจะมีการปรับเปลี่ยนแกไขรางฯ ดังกลาว โดยอางถึงความเหมาะสม
ในการนําไปปฏิบัติและเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค และในการประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผานมานั้นประธานในที่ประชุมไดมีคํา
สั่งใหเปลี่ยนแปลงรางจากการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในหัวขอสําคัญจากเดิมกําหนดใหแตละสวนประกอบของอาหารและผลิตภัณฑที่
มีการปนเปอนจีเอ็มโอเกินรอยละ 3 หรือรอยละ 5 ตองติดฉลาก เปลี่ยนมาเปนกําหนดใหอาหารและผลิตภัณฑที่ปนเปอนจีเอ็มโอเกินกวา
รอยละ 5 ในสวนประกอบทั้งหมดจะตองติดฉลาก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะสงผลใหอาหารที่ปนเปอนจีเอ็มโอจํานวนมากที่ตรวจสอบ
ไดทางหองปฏิบัติการไมจําเปนตองติดฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวสวนหนึ่งเปนอาหารสําหรับเด็กและอาหารเสริม การแกไขรางกม.ดัง
กลาวจะกอใหเกิดปญหาทางปฏิบัติในประเทศไทยเหมือนที่เคยเกิดที่ประเทศญี่ปุนอยางแนนอน คือตอนตรวจสอบสินคาหลักในประเทศจะ
ไมพบการปนเปอนแตเมื่อนําไปตรวจสอบตางประเทศ กลับพบวาเปนจีเอ็มโอ หากนําเกณฑนี้มาใชจะทําใหสินคาจากประเทศไทยไมไดรับ
ความเชื่อถือจากประเทศคูคาที่เครงครัดในเรื่องนี้แนนอน
ดานน.ส.สายรุง ทองปลอน ผูจัดการสหพันธองคกรผูบริโภค ในฐานะตัวแทนเครือขายองคกรผูบริโภค 19 แหง เปดเผยวา ในที่
ประชุมเครือขายองคกรผูบริโภคไดคัดคานอยางเต็มที่แลว แตก็ไมสําเร็จ เทาที่ทราบเลขาฯ อย. อางวา เหตุที่ผลออกมาอยางนั้น เปนเพราะ
ถูกกดดันจากรัฐบาลสหรัฐหนัก พรอมทั้งยื่นเงื่อนไขวา ถาหากฉลากจีเอ็มโอออกมาอยางมีอคติจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของสินคา
กวา 4 หมื่นชนิดที่ไทยสงออกไปยังสหรัฐดวย ถาคําพูดนี้ออกมาจากปากของกระทรวงพาณิชยจะไมแปลกใจเลย แตนี้ออกมาจาก อย. ที่ทํา
หนาที่ปกปองความปลอดภัยของผูบริโภคไทย
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ดวยเหตุนี้สหพันธองคกรผูบริโภคจึงเห็นวา (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่…) พ.ศ…..เรื่องการแสดงฉลากอาหารที่
ไดจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ของคณะทํางานฉลากอาหารจีเอ็มโอที่มี นพ.วิชัย เปนประธาน และเตรียมจะเสนอ
รางดังกลาวตอคณะอนุกรรมการอาหารตัดแตงพันธุกรรมนั้น เปนรางที่สหพันธองคกรผูบริโภคและเครือขายองคกรผูบริโภค 19 องคกรไม
สามารถยอมรับได พรอมทั้ง เรียกรองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้ 1.ขอใหมี
การพิจารณาแกไขรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกลาวกอนที่จะนําไปพิจารณาในขั้นตอไป 2.ใหนําวิธีการตรวจสอบจากแหลงที่
มาของวัตถุดิบ มาใชในการตรวจสอบวาอาหารดังกลาวปนเปอนจีเอ็มโอหรือไม (TRACABILITY) 3.ขอใหรัฐบาลเรงผลักดันพระราชบัญญัติ
องคกรอิสระผูบริโภค ซึ่งเปนกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 โดยเร็ว เพื่อเปนกระบอกเสียงที่แทจริงในการปกปองคุมครองสิทธิผู
บริโภค (มติชน 220744,ผูจัดการ 200744)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 แพทยไทยแหเรียน "หมอครอบครัว" หวังปรับตัวสอดรับโครงการ 30 บาทฯ
นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ ผูอํานวยการสํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เปดเผยวา ตามที่โครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาหรือที่เรียกวา 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งแพทยจะปฏิบัติหนาที่เสมือนหนึ่งเปนหมอประจําตัวหรือหมอประจําครอบครัวใหกับ
ประชาชน ทําใหแพทยหันมานิยมสมัครเรียนในหลักสูตรผูเชี่ยวชาญเวชปฏิบัติครอบครัวของแพทยสภามากขึ้น จากเดิมที่เคยมีผูเรียนไมถึง
10 คน ตอป แตปนี้เพิ่มขึ้นเปนกวา 50 คน นอกจากนี้ในการสอบขออนุมัติของแพทยสภาเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญแพทยสาขาเวชปฏิบัติครอบ
ครัวในปนี้ มีผูมาสมัครสอบมากกวา 200 คน ในขณะที่อดีตมีไมถึง 20 คน และผูที่มาสอบในปนี้บางทานเปนแพทยอาวุโสที่มีชื่อเสียงในวง
การแพทย
ปรากฏการณนี้นับเปนกาวใหมในการศึกษาตอเนื่องของแพทยไทย เพราะไมเคยพบเหตุการณเชนนี้มากอน ทําใหเห็นวาผลของ
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเริ่มปรากฏ อาจารยแพทยอาวุโสหลายๆทานที่มาสอบในปนี้ไดเปน
แบบอยางที่ดี นพ.สงวนกลาวอีกวา หมอที่ดีนั้นควรจะดูแลคนไขทั้งคนและครอบครัว ไมใชดูแลเฉพาะโรคที่คนไขเปนอยู มิติทางจิตใจ สังคม
มีความสําคัญไมนอยกวาทางมิติทางการแพทยแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ หมอประจําครอบครัวจะดูแลคนไขทั้งดานสภาพสังคม จิตใจ โรคที่
เปน รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพปองโรคในครอบครัวอยางเบ็ดเสร็จ เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการดูแลครบถวน
นพ.สงวนกลาวเพิ่มเติมอีกวา อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแพทยยังมีอยูมาก โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งบางพื้นที่นอกจากจะ
ขาดแคลนแพทยแลว แพทยที่มีอยูก็ขาดโอกาสในการพัฒนา แพทยสภาจึงควรจะสงเสริมใหมีการเรียนหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว โดย
การใชการเรียนทางไกล รวมทั้งนําคะแนนจากการปฏิบัติงานจริงในชนบทมานับเปนคะแนนในการเทียบเพื่อไดอนุมัติบัตรดวย
นอกจากวิชาชีพแพทยแลว วิชาชีพอื่นๆ ก็ควรจะมีการสนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีมสุขภาพที่ดี โดยยึดถือประชาชนเปนศูนย
กลาง ไมวาจะเปนวิชาชีพพยาบาลที่ควรจะสงเสริมใหมีพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมากขึ้น หรือสงเสริมการพัฒนาเจาหนาที่สถานีอนามัย
เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดดี (ผูจัดการ 110744)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.2.1 กค.-สค. ชวงวิกฤติโรคไขเลือดออก ยอดผูปวย 4.3 หมื่นราย ตายเกือบรอย
สธ.ประกาศเตือนวิกฤติไขเลือดออก ระบุเดือน กค.-สค.นี้ ควรระวังอยางยิ่ง นับเปนชวงอันตรายซึ่งโรคนี้ระบาดสูงสุด เนื่องจาก
เขาสูฤดูฝนตกชุก นางสุดารัตน เกยุราพันธ รมต.สาธารณสุข เปดเผยวา ตนไดสั่งการกําชับใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจไขเลือดออกขึ้น เพื่อใหสามารถจัดการปญหาไดอยางรวดเร็ว สําหรับสถานการณของโรคไขเลือดออกทั่วประเทศ
ตั้งแต 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2544 ทั่วประเทศมีรายงานผูปวยทั้งสิ้น 43,699 ราย เสียชีวิต 87 ราย ภาคกลางปวยมากที่สุดถึง 23,478
ราย เสียชีวิต 50 ราย รองลงมาคือภาคใต ปวย 7,456 ราย เสียชีวิต 20 ราย จังหวัดที่รายงานผูปวยมากที่สุด 10 อันดับแรกไดแก
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครสวรรค สงขลา นครปฐม ราชบุรี ปตตานี สระแกว สมุทรปราการ สุราษฎรธานี
พญ.เพ็ญศิริ กัลยาณรุจ ผูเชี่ยวชาญดานโรคไขเลือดออกและหัวหนาศูนยไขเลือดออกขององคการอนามัยโลก สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี กลาววาขณะนี้กลุมเสี่ยงสําคัญที่ตองจับตามองเปนพิเศษพอๆกับเด็กอายุตํ่ากวา 1 ขวบ คือเด็กอวน เพราะเด็กอวน
จะมีนํ้าอยูในเซลลตางๆจํานวนมาก และมีไขมันใตผิวหนังที่หนา ทําใหการใหสารนํ้าทางเสนเลือดดําในภาวะฉุกเฉินเปนไปดวยความยาก
ลําบาก และการคํานวณปริมาณสารนํ้าผิดพลาดไดงาย เด็กอวนจึงมีโอกาสเกิดภาวะนํ้าเกิน ปอดบวมนํ้า หรือหัวใจลมเหลวไดงายเมื่อเทียบ
กับเด็กปกติ
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นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข กลาววา ขณะนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กวา 700,000 คนทั่ว
ประเทศ ไดรวมแรงรวมใจกันรณรงคปราบยุงลายพาหะของโรคไขเลือดออกที่กําลังระบาดหนักขณะนี้ กรณีที่มีผูเสียชีวิต ปญหาที่พบคือ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไขเลือดออกชนิดที่ 2 และความเขาใจของแพทย ผูปวยและญาติ ไดเรงรณรงคใหรับบริการตรวจจากแพทย อยาซื้อ
ยากินเอง อยาเปลี่ยนแพทย เพราะทําใหขาดความตอเนื่องของการรักษา และทางสธ.ไดกําชับทุกโรงพยาบาลใหความสําคัญกับการตรวจ
เลือด
นพ.สุรพงษ ยํ้าอีกวา อาการของไขหวัดแตกตางจากไขเลือดออกอยางชัดเจน คือ เมื่อผานอาการไขวันที่ 2 สวนใหญไขหวัดจะมี
อาการดีขึ้น คนไขสดชื่น กินอาหารไดมากขึ้น แตไขเลือดออกเมื่อผานวันที่ 2 เขาสูการปวยวันที่ 3-4 ไขลดลงแตผูปวยจะซึม ทรุด
กระสับกระสาย ตัวเย็น กรณีนี้ถือวาเปนภาวะช็อก ตองรีบสงโรงพยาบาล (ผูจัดการ 03, 100744, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 050744)

2.3 โรคและภัยจากบุหรี่และสุรา
2.3.1 อนามัยโลกคลอดกฎหมายคุม “บุหรี่” ทั่วโลก พิษควัน หญิงมีลูกยาก
พ.ญ.จูดิต แม็กคาย ประธานที่ปรึกษาผูอํานวยการใหญ องคการอนามัยโลกดานนโยบายและแผนประจํา กลาวถึงความคืบหนา
ของการแกปญหาสุขภาพ อันเปนผลมาจากการสูบบุหรี่วา องคการอนามัยโลกกําลังจะออกกฎเรื่องกรอบของอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบในระดับนานาชาติ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย เพื่อใหทุกประเทศมีการปฏิบัติทาง
กฎหมายที่คลายคลึงกัน โดยอนุสัญญาฉบับนี้จะเปนกฎหมายฉบับแรกขององคการอนามัยโลก ซึ่งจะมีการหามโฆษณาบุหรี่ การขึ้นภาษี
บุหรี่ การปราบปรามบุหรี่เถื่อน รวมทั้งกิจกรรมในการควบคุมยาสูบทั้งหมด
นักวิจัยทั่วโลกยืนยันตรงกันวา ผูที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงตอการเกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อมขึ้น 2 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่
ไมสูบบุหรี่ นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบตอการมีบุตรยาก ลดการเคลื่อนไหวของสเปรมในผูชาย และทําใหไขของผูหญิงที่สูบบุหรี่มีความผิด
ปกติ สงผลใหมีบุตรยาก
พญ.วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ (สคย.) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาว
วา ปจจุบันผูหญิงไทยติดบุหรี่มากกวา 600,000 คน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อเร็วๆนี้ พบวา ผูหญิงเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต
อายุ 11 ปขึ้นไป มีถึงรอยละ 2.4 ซึ่งผูหญิงวัยเจริญพันธุสูบบุหรี่จะมีโอกาสเสี่ยงอันตรายมากกวาผูชาย โดยเฉพาะระบบการสืบพันธุ สารใน
บุหรี่จะทําใหไขตกยาก เปนเหตุใหอสุจิผสมกับไขยากขึ้นกวาผูหญิงวัยเดียวกัน และหากตั้งครรภจะทําใหสารนิโคตินจากบุหรี่ซึมสูกระแส
เลือด กลายเปนสารกอมะเร็ง เขาไปทําอันตรายตอบุตรในครรภไดอีก เมื่อลูกโตขึ้นก็จะไดรับสารนิโคตินติดตัวไป ซึ่งนําไปสูการเสพสารเสพ
ติดอยางอื่นตอไปในอนาคตของเด็ก
นอกจากนี้ ผูหญิงที่สูบบุหรี่จะมีปญหาเรื่องผิวพรรณเหี่ยวยน มีรอยตีนกาเร็วกวาผูหญิงวัยเดียวกันที่ไมสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ลูกสูบ
บุหรี่ตามแมมีมากถึง 100% เพราะแมเปนตนแบบสําคัญที่ลูกจับตาและทําตามมากกวาพอ ดวยเหตุนี้ สธ.จึงใหความสําคัญกับเด็กผูหญิง
โดยรวมกับสภากาชาดไทยและอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ที่มีอยูกวา 7 แสนคนทั่วประเทศดูแลลูกหลานไทยปลอดจากบุหรี่
(อาทิตยวิเคราะหรายวัน 080244, มติชน 100744)
2.3.2 เตือนภัยคนทํางานในอาคาร พิษบุหรี่อันตรายกวาควันรถ
นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ อดีตประธานคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟก เปดเผยวา เมื่อเร็วๆนี้ องคการพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐ (The U.S.Environ-mental Agency) หรือ อีพีเอ
ไดศึกษาผลกระทบของมลพิษในอากาศตอมนุษย โดยพบวา ในอาคารมีมลพิษทางอากาศปริมาณสูงกวานอกอาคารมาก ทั้งนี้ ปจจัยที่ทํา
ใหเกิดมลพิษมากที่สุดคือ ควันบุหรี่ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังระบุอีกวา คนที่ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานที่สูบบุหรี่ โดยสถานที่ทํางานไมได
แบงพื้นที่ปลอดบุหรี่ไวใหพนักงาน ภายใน 20 ปจะมีโอกาสเปนโรคมะเร็งปอดไดมากกวาคนที่นั่งทํางานในสถานที่ปลอดควันบุหรี่ 500 เทา
สําหรับในประเทศไทย ทางสถาบันฯ ไดสํารวจสถานที่สาธารณะประเภทตางๆ ที่ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
กําหนดใหจัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ และตองจัดแบงพื้นที่ปลอดบุหรี่ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมทั่วประเทศ จํานวน 1,234 แหง โดยแบงเปน
5 ประเภท ทวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทั้ง 5 กลุมนั้นไมมีกลุมไหนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเครงครัดเลยแมแตนอย
กลาวคือ ในกลุมของสถานที่ที่กฎหมายกําหนดใหปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไดแก รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่ เรือโดยสาร ที่พักผู
โดยสาร หองสมุดประชาชน รานขายยาติดเครื่องปรับอากาศ คลินิก ศาสนสถาน รานอาหารในศูนยการคาที่ติดเครื่องปรับอากาศ สํารวจ
รวมกันทั้งสิ้น 466 แหง มีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายเพียง 2.4% เทานั้น
ขณะที่กลุมที่สอง สถานที่ที่กําหนดใหปลอดบุหรี่ทั้งหมด ยกเวนหองพักและหองทํางานสวนตัว ไดแก โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก
อาคารทาอากาศยาน สนามกีฬาในรม สํารวจทั้งสิ้น 97 แหง ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายเพียง 12% เทานั้น กลุมที่สาม สถานที่ที่จะตองจัด
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บริเวณใหมีเขตสูบบุหรี่ไดแก อาคารมหาวิทยาลัย อาคารแสดงสินคาติดเครื่องปรับอากาศ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สถาบันการ
เงิน สํานักงานตางๆ สํารวจทั้งสิ้น 347 แหง ปฏิบัติถูกกฎหมายเพียง 1.7% เทานั้น
กลุมที่สี่ สถานที่จําหนายอาหาร จัดเลี้ยง เฉพาะบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศ ผูประกอบการตองจัดเขตปลอดบุหรี่ใหเหมาะสม
ปรากฏวาสํารวจ 300 แหง ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 9% เทานั้น ที่รายที่สุดคือ ตูโดยสารรถไฟ เพราะปกติกฎหมายกําหนดใหจัดเขตปลอด
บุหรี่อยางนอย 75% ปรากฏวาจากการสํารวจตูรถไฟ 24 โบกี้ ผิดกฎหมายทั้งหมด การสํารวจครั้งนี้แสดงใหเห็นวา แมไทยจะมีกฎหมายคุม
ครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่มาเกือบ 9 ป แตไมคอยมีหนวยงานใดเคารพกฎหมายบานเมือง (ผูจัดการ 130744)
2.3.3 พิษสุราดื่มมาก “กะโหลกหนาปญญาทึบ” อายุ 20-29 กลุมเสี่ยงสมองเสื่อมเร็วสุด
จากกรณีที่ รศ.นพ.วิชัย โปษยะจินดา ศูนยวิจัยยาเสพยติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิจัยพบ
วาเด็กไทยมีแนวโนมจะดื่มสุรามากขึ้น โดยเฉพาะในหมูเด็กผูหญิง ที่สําคัญอายุของผูดื่มนอยลงเปนลําดับ เด็ก 7-8 ขวบก็เริ่มดื่มกันแลว
เกิดจากพอแมดื่มแลวใหลูกทดลองจิบ ผูปกครองหรือครูดื่มกันเปนเรื่องปกติ จนเกิดการเลียนแบบ
ขณะเดียวกันก็มีแรงกระตุนจากสื่อโฆษณาใหเด็กอยากลิ้มลอง ซึ่งลาสุดนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดมอบหมายใหกระทรวง
มหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปศึกษากฎหมายเรื่องการกําหนดอายุผูดื่มสุรา นางอัมพร รัตนวิทย นักจิตวิทยา ไดศึกษาวิจัยถึงผล
เสียของการดื่มสุรา โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพจิต พบวาสุราไมเพียงแตจะไปกดการทํางานของสมอง ซึ่งสงผลใหผูนั้นขาดความยับยั้ง
ชั่งใจและความรูสึกผิดชอบชั่วดี นําไปสูการกอเหตุรุนแรงนั้น หากยังทําใหผูดื่มสุราตั้งแตอายุยังนอย มีระดับเชาวปญญาลดลง โดยเฉพาะผู
ดื่มสุราที่อยูในชวงวัยเรียนถึงเริ่มตนทํางาน คือ อายุ 20-29 ป จะมีความเสื่อมของเชาวปญญามากกวาผูดื่มในวัยอื่น (ผูจัดการ 020744)

2.4 การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
2.4.1 หนุนโรงพยาบาลใชภูมิปญญาไทยสรางแนวคิดใหมสงเสริมสุขภาพ
นพ.เปรม ชินวัทนานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปดเผยวา จากการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารบริการและทรงเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑการแพทยแผนไทยของโรง
พยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเมื่อเร็วๆนี้ ทรงกลาวชื่นชมโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรวาทําหนาที่ครบวงจร ทรงแนะวา โรงพยาบาล
นอกจากจะทําหนาที่ใหบริการรักษาพยาบาล และฟนฟูสมรรถภาพผูเจ็บปวยใหกลับคืนสูสภาพปกติแลว จะตองทําเรื่องของการดูสุขภาพ
ประชาชนใหแข็งแรงควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะภูมิปญญาไทยที่มีอยูในทองถิ่น สามารถนํามาใชประโยชนตอสุขภาพไดอยางหลากหลาย
เนื่องจากประชาชนปจจุบันละทิ้งภูมิปญญานี้มานาน และไมเชื่อวาจะสามารถใชกับสุขภาพไดจริง
โดยหากโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรสาขาตางๆที่มีความรูและปฏิบัติงานสายตรงในเรื่องของสุขภาพ
เปนที่พึ่งและศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไปอยูแลว ทําการคนควาพัฒนาวิชาการ ไมวาจะเปนเรื่องอาหาร ยาสมุนไพร เครื่องสําอางที่ผลิตแปรรูปจากพืชสมุนไพรที่หาได
งายในทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาการแพทยแผนไทยสาขาตางๆ และพัฒนาโรงพยาบาลเปนศูนยกลางจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพดวย ก็จะเปน
การรับรองดานความเชื่อมั่นและปลอดภัยตอประชาชนเบื้องตนวาภูมิปญญาเหลานี้มีประโยชนตอสุขภาพ
นพ.เปรม กลาวตอไปวา จากการพัฒนาการนําภูมิปญญาทองถิ่น และสมุนไพรกลับมาใชในวงการแพทยของโรงพยาบาลตั้งแต
พ.ศ.2526 เปนตนมา ทําใหโรงพยาบาลมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเหลานี้ เดือนละประมาณ 8 ลานบาท สวนชาวบานที่ปลูก
สมุนไพรเปนวัตถุดิบมีรายไดเพิ่มขึ้นเดือนละ 4,000-5,000 บาท ขณะเดียวกันโรงพยาบาลสามารถลดคาใชจายในการซื้อยาไดประมาณ
เดือนละ 2 ลานบาทเชนกัน
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังไดเปดศูนยการแพทยไทยอภัยภูเบศร เพื่อใหบริการดานการแพทยแผนไทยเปนการเฉพาะ ไดแก กา
รอบ การนวดเทา นวดตัว และประคบดวยสมุนไพร เปดใหบริการทุกวัน และไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอันมาก โดยเฉพาะชวงวัน
หยุดราชการ (ผูจัดการ 180744)
2.4.2 สุดทน สมุนไพรถูกเมินจาก “แพทย” ปรับแผนใหมตั้งศูนยเนนประชาชน
พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา ถาหากพูดถึงอัตราการยอม
รับและการใชของประชาชนโดยทั่วไปแลว สถานการณโดยรวมถือวาเขาขั้นดีมาก แตปญหาที่เกิดขึ้นและถือเปนจุดออนสําคัญก็คือ ไม
สามารถพัฒนาการแพทยแผนไทยใหกาวหนาอยางที่ควรจะเปนในหลายๆดานดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บุคลากรทางดานสาธารณสุขนั้น ยังคงมีปญหาพอสมควร เนื่องจาก “แพทย” ยังคงตั้งหนาตั้งเรียกรองขอขอมูลผลงานการวิจัยเพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพในการรักษาอยูเชนเดิม ดวยเหตุนี้ จึงทําใหถึงแมจะผลักดันใหสมุนไพรเขาไปในบัญชียาหลักแหงชาติบางแลวก็ตาม แตอัตรา
การสั่งซื้อหรือสั่งใชตามโรงพยาบาลตางๆก็ยังคงเปนไปอยางจํากัดจําเขี่ย หนําซํ้าโรงพยาบาลบางแหงยังซื้อแบบเสียไมได คือซื้อเพื่อนําไป
เก็บไว ไมไดมีการใชงานจริง
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“การทําวิจัยแตละตัวใชงบประมาณสูงมาก ถาเราไมมีเงินแลวตัดสินใจไปรวมลงทุนกับตางประเทศก็จะเกิดปญหาในเรื่องของ
สิทธิบัตร ถึงแมจะทําสําเร็จออกมาเปนยาคนก็ยังยึดติดกับหมออีก ตองใหหมอสั่ง เพราะฉะนั้น เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนยุทธศาสตรใหม โดย
มุงไปที่การพัฒนาในรูปของยาตํารับแทน” นอกจากนั้น ยังติดปญหาทางดานของ “วัตถุดิบ” ที่ยังคงตองอาศัยการนําออกมาจากธรรมชาติ
เปนหลัก ไมสามารถวางแผนการผลิตใหกระจายวงกวางออกไปสูเกษตรกรได เพราะอัตราราคาไมแนนอนตายตัว และพรอมที่จะเปลี่ยน
แปลงไดตลอดเวลา เชนเดียวกับในเรื่องของบุคลากร ที่ไมสามารถผลิตขึ้นมาใหเพียงพอกับความตองการได
พญ.เพ็ญนภากลาวตอไปวา นับจากนี้เปนตนไป สถาบันฯจะมุงเนนไปที่ 2 สวนดวยกัน คือ หนึ่ง สงเสริมใหนโยบายปฏิรูประบบ
สุขภาพในระดับครอบครัวสามารถใชการแพทยแผนไทยและสมุนไพรในการปองกันและพึ่งตนเองกอนเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ภายใตแนวคิด
“ครอบครัวสุขสันตดวยการแพทยแผนไทย” กลาวคือ อยางนอยแตละครอบครัวจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแพทยแผนไทยบาง เชน การ
ใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ทั้งในรูปของอาหาร และยารักษาโรคหรือการนวดตางๆ เปนตน
สอง จะมุงคัดเลือกและพัฒนาตํารับยาตางๆเพื่อใหเขาสู “โครงการ 30 บาทฯ” มากขึ้น รวมกระทั่งถึงการจัดตั้งศูนยสงเสริมและ
พัฒนาการแพทยแผนไทยในจังหวัดตางๆ ใหสมบูรณแบบครบวงจร ทั้งนวด อบ ประคบ และใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มี
ประมาณ 35 แหงทั่วประเทศแลว (ผูจัดการ 130744)
2.4.3 ฝกจิตควบคุมโรคเอดสได เผยทําใหเชื้อเอชไอวีโตชา
ผูสื่อขาวรายงานวา ในการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดสเมื่อเร็วๆนี้ มีการเสวนาเรื่อง การดูแลสุขภาพทางเลือกสําหรับผูติดเชื้อ
เอดส โดย นพ.อนุพงศ ชิตวรากร ผูอํานวยการกองโรคเอดส นางอังคณา หิรัญสาลี สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย นาย
ไมตรี สุทธจิตต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายยิ่งยง เทาประเสริฐ ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน สถาบันราชภัฏ
เชียงราย และนางสมพร เตรียมชัยศรี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อนุพงศกลาววา ถาจะใหการรักษาผูปวยเอดสเปน
ไปอยางทั่วถึงและครอบคลุมผูปวยทั้งหมด ตองใชงบประมาณ 3-4 หมื่นลานบาทตอป เพื่อผูติดเชื้อ 200,000-300,000 รายที่อยูในเกณฑ
ตองใชยาตานไวรัส ซึ่งในสภาพการณปจจุบันไมสามารถเปนไปได การแพทยทางเลือกจึงถูกพูดถึงกันมาก เพราะผานขั้นตอนการตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตรแลววาใชไดผล ไมวาจะเปนการรักษาดวยสมุนไพร การฝกจิตหรือการรักษาโดยหมอพื้นบาน ถาทําความเขาใจกับการดูแล
สุขภาพทางเลือกที่มีความเชื่อมโยงกับการทําใหเกิดสุขภาพองครวม ก็จะทําใหคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นได
สวนนางสมพรกลาววา สภาพจิตใจก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูติดเชื้อมีอาการดีขึ้นหรือแยลง หากสามารถควบคุมจิตใจไดก็จะ
สามารถควบคุมสารเคมีในรางกายได จาการวิจัยพบวา หลังจากฝกจิตแลวทําใหเชื้อเอชไอวีที่มีอยูในรางกายเติบโตชา บางสวนตายไป แต
ทําใหดีขึ้นมาก การบริหารจิตจึงเปนการเยียวยาแบบจิตประสานกาย เปนวิธีที่ไดรับการยอมรับวาเปนการเยียวยาแบบองครวมเชนเดียวกับ
การเยียวยาทางจิตวิญญาณ
วิธีการฝกจิตมีอยู 3 วิธี คือ คิดดีทําดี พูดดี ปฏิบัติสมาธิ และในป 2538-2540 มีผลการวิจัยวา หลังฝกจิตแลวทําใหการไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น หนาตาสดใส สารเครียดลดลง นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคซึมเศราไดดวย หมอเมืองหรือหมอพื้นบานชาวเหนือไดรับการ
ถายทอดการรักษาแบบพื้นบานมานับรอยป ภูมิปญญาชาวบานเปนวิธีการที่แยบยล ถึงแมวาจะไมสามารถรักษาโรคเอดสใหหายขาดก็ตาม
วิธีการตางๆแบงเปน 1.พิธีกรรมบําบัด เชน บูชาเทียน ขึ้นผีปูผียา สงผีตะวัน บูชาขาวเทาอายุ 2.กายบําบัด เชน บีบเสน บีบเอ็น เอาเอ็น เปา
หา เช็ดไข ตีดวยคอนนมไม 3.สมุนไพรบําบัด เชน ยาหมอ ยาตม ยาดอง ยาขมหัว 4.อาหารบําบัด เชน อาหารแสลง อาหารผิดกิน อาหาร
ผิดสาบ 5.เหนือธรรมชาติ เชน ยันต แกเคล็ด ยาปอด ยาสัจจะ ยาพระโพธิสัตว ทั้งหมดสามารถดูแลรักษาตั้งแตการปองกันตั้งแตเริ่มแรก
นางสมพรกลาว (มติชน 150744)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวการบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 เซ็นทรัลเทรดดิง้ ปลุกกระแสตลาดเครื่องดนตรี วางแผนทําตลาดเปยโนอัจฉริยะพูดได
นายสาโรจน อุดมกิจมงคล รองกรรมการผูจัดการ ฝายผลิตภัณฑถายภาพและเครื่องดนตรี บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด ผูนํา
เขาและจัดจําหนายเครื่องดนตรียี่หอคาสิโอ เปดเผยวาปจจุบันสินคาในกลุมเครื่องดนตรีไดรับความนิยมอยางสูง โดยเฉพาะสินคาประเภท
คียบอรด และเปยโน ซึ่งมีอัตราการจําหนายเติบโตปละ 10 - 15 % แมในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะลอตัว แตธุรกิจนี้กลับได
รับผลกระทบนอยมาก โดยเฉพาะการลดภาษีนําเขาจาก 30 % เหลือ 10% ทําใหราคาสินคาไมเพิ่มขึ้นแตไดสินคาที่มีฟงกชั่นมากขึ้นกวา
เดิม
ปจจุบันสินคาหลักที่กลุมเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จําหนาย ประกอบดวย คียบอรด เปยโน กีตาร และเครื่องเสียง โดยกลุมคียบอรดนั้นมี
จําหนายตั้งแตราคา 1,500 บาทไปจนถึงประมาณ 60,000 บาท ซึ่งเปนสินคาที่จับกลุมลูกคาทุกระดับตั้งแตเด็กเล็กไปจนถึงผูใหญและนัก
ดนตรีมืออาชีพ สวนเปยโนนั้นมีจําหนายตั้งแตราคา 1 แสนบาทไปจนถึงระดับลานบาท ซึ่งจัดอยูในกลุมสินคาพิเศษโดยการซื้อขายเปยโน
จะทําอยูบนรากฐานเดียวกับการซื้อขายรถยนต เชน การขายระบบเงินผอน รวมทั้งจัดโปรโมชั่นควบคูไปดวยเพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจ
ซื้อสินคาไดงาย
สําหรับการทําตลาดในชวงครึ่งปหลังนั้น เซ็นทรัลเทรดดิ้ง ไดนําเขาดิจิตอลเปยโน คาสิโอ รุน AL -100R หรือเรียกวา เปยโนพูดได
เขามาทําตลาดในประเทศไทย โดยมีกําหนดเปดตัวตั้งแตในวันที่ 3 ส.ค. 2544 ซึ่งเปยโนรุนนี้มีลักษณะเดนคือ มีแสงไฟกะพริบบนคีย ซึ่งเปน
ลิขสิทธิ์ เฉพาะของคาสิโอ เพื่อใหผูที่เลนเปยโนไมเปนไดฝกหัดในเบื้องตน มีโปรแกรมชวยฝกการเลนเปยโน มีจังหวะในระบบอัตโนมัติ
สามารถบันทึกขอมูลที่โดดเดนกวาเปยโนทั่ว ๆ ไป ราคาจําหนาย 120,000 บาท แตจะขายในชวงโปรโมชั่นเพียง 98,000 บาท เนื่องจากวา
เปยโนรุนนี้ เหมาะทั้งกับผูที่เลนเปยโนไมเปนไปจนถึงคนระดับมืออาชีพ ซึ่งทําใหบริษัทมั่นใจวาจะไดรับการตอบรับจากผูที่กําลังมองหา
เปยโนในขณะนี้อยางแนนอน
อยางไรก็ตาม ยอดนําเขาเปยโน ในชวง 4 เดือนแรกของปนี้มีมูลคา 77 ลานบาท ซึ่งมีการเติบโตเทาเดิม คียบอรดนําเขา 58 ลาน
บาท เติบโต 10 % ดิจิตอลเปยโน 17 ลานบาท เติบโต 25 % โดยคาดวาปนี้ตลาดดิจิตอลเปยโนจะเติบโตขึ้นอยางนอย 10% และในอนาคต
เชื่อวาจะเปนสินคาที่เขามาทดแทนเปยโนแบบเดิม (ผูจัดการ 310744)

1.2 การทองเที่ยว นันทนาการ และชีวิตทางวัฒนธรรม
1.2.1 ในหลวงทรงเตือนอยาสรางศัพทใหม ชี้ภาษาไทยวิกฤต จี้ผูนําเลิกพูดปนฝรั่ง
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2544 ที่หอประชุมใหญจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินไปเปนประธานในพิธีเปดงาน "วันภาษาไทยแหงชาติ" พรอมทั้งทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา ภาษาไทยเปนเอกลักษณสําคัญ
ของชาติ เปนเครื่องหมายอยางหนึ่งที่แสดงความเปนไทย นอกจากคนไทยจะใชภาษาไทยเปนสื่อแสดงความคิดเห็น และความเขาใจในชีวิต
ประจําวัน ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารสําหรับการประกอบอาชีพของบุคคลทุกสาขาอาชีพ เปนเครื่องมือสืบทอดวิทยา
การตาง ๆ เปนทรัพยสินทางปญญาของชาติ ตกทอดถึงอนุชนทุกยุค จึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นชาวไทยทุกคนจึงควรตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย และถือเปนหนาที่ที่จะตองรวมมือรวมใจกันรักษาและ
ทํานุบํารุงภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติไวใหงดงามยั่งยืนตลอดไป
จากนั้นนายชัชชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ อานแกที่ประชุมวา "เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดาน
รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาให
บริสุทธิ์ในวิธีใชหมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปนประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวยในคําของภาษาไทย ซึ่ง
พวกเรานึกวาไมรํ่ารวยพอ จึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช"
ทางดานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดสงสารเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติถึงพี่นองชาวไทยใจความวา รัฐบาล
กําหนดวันภาษาไทยแหงชาติขึ้นเพื่อใหทุกคนตระหนักในคุณคาของภาษาไทย ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ คนไทยโชคดีที่มี
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ภาษาไทยของตัวเองจึงควรภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยยิ่งกวาภาษาอื่น ชวยกันรณรงคสงเสริมคานิยมที่พึงประสงคใน
การใชภาษาไทย
สวนทางดาน นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกราชบัณฑิตยสถาน ไดกลาวไวตอนหนึ่งของปาฐกถาวา ถาคนไทยพูดและคิดโดยใช
ภาษาไทยจะมีเวลาคิด จะไมพูดพลอย ๆ หรือพูดแลวทําใหเกิดความเสียหายหรือขาดศรัทธาได โดยเฉพาะถาเปนผูนําประเทศ เรื่องนี้เปน
ปญหาระดับชาติ วิกฤตไมแพวิกฤตเศรษฐกิจ ถาภาษาไทยเสียและสูญไป วัฒนธรรมอยางอื่นของชาติคงอยูไมได ผูนําประเทศตองเปนตัว
อยางที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ (มติชน, ขาวสด 300744)
1.2.2 นักทองเที่ยวตางชาติมุงชอปปงสินคาราคาถูก พบ 6 จังหวัดเปนที่นิยมมากที่สุด
นางสาวณหทัย ทิวไผงาม รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2544 วา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไดสรุปขอมูลผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตาง
ประเทศป 2544 นอกฤดูทองเที่ยวของเดือน พ.ค. ปรากฏวามีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 720,732 คน เพิ่มจากป 2542 ถึง 6.2 %
โดยแบงเปนนักทองเที่ยวที่จัดการเดินทางเอง 73.4 % และที่เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยวอีก 26.6 % โดยนักทองเที่ยวจํานวน 65.4 % เดิน
ทางมาไทยโดยตรงอีก 34.6 % เดินทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ดวย โดยเฉพาะในเอเชีย สําหรับระยะเวลาที่ใชทองเที่ยวในประเทศไทย
เฉลี่ย 9.36 วัน แตถาเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาไทยแหงเดียวจะใชเวลาเฉลี่ย 8.62 วัน หากเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่น จะใชเวลาใน
ไทย 10.75 วัน ขณะที่กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัททัวรจะใชเวลานอยกวาเพียง 6.14 วัน ในกรณีที่เดินทางมาไทยเพียงแหงเดียว
แตถาเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นดวยจะใชเวลาในไทยเฉลี่ย 5.35 วัน
สวนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมมากที่สุด 6 อันดับแรก ไดแก กทม. เชียงใหม พัทยา (จ.ชลบุรี) ภูเก็ต หาดใหญ (จ.สงขลา) และ
เกาะสมุย (จ.สุราษฎรธานี ) ในขณะที่ยังมีเรื่องที่นักทองเที่ยวไมพอใจในการมาเมืองไทย ไดแก การจราจร การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
แท็กซี่ ระเบียบพิธีเขาออกประเทศ และการใหขอมูลนักทองเที่ยว เปนตน แตนักทองเที่ยวสวนใหญถึง 95.3% ประสงคที่จะกลับมาเที่ยว
ประเทศไทยอีก สําหรับนักทองเที่ยวกลุมเอเซีย - อาเซียน และกลุมแอฟริกาสวนใหญตองการมาเมืองไทย เนื่องจากเปนแหลงชอปปงสินคา
ราคาถูก
อนึ่ง วาระแหงชาติเพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน ไดกําหนดวิสัยทัศนของการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชาติระยะยาวคือ การมี
เอกลักษณไทย ในมาตรฐานสากลในป 2555 โดยมุงความยั่งยืนที่ระดับคุณภาพการทองเที่ยวที่สูงขึ้น เพื่อทําใหไทยเปน "World Class
Destination" สวนเปาหมายของแผน 9 คือเปนชวงแหงการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับครอบครัวไทยและสรางภาพลักษณ
ใหไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพเพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในเอเชียแปซิฟก และผลักดันใหไทยเปนอาเซียน เกตเวย เต็มรูปแบบ ใน
ชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 9 นั้นคาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติมาไทยไมนอยกวา 14 ลานคน กลยุทธที่สําคัญของแผนพัฒนาการทองเที่ยว
ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 9 คือจะเนนลงไปสูระดับภูมิภาค ซึ่งททท.จะเหลือบทบาทสงเสริมการทองเที่ยวในระดับชาติ (กรุงเทพธุรกิจ
250744)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชน
1.3.1 ติงยูบีซีราคาแพง - รายการแย
รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจงวา ทางสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการมีโฆษณาในเครือ
ขายโทรทัศนยูบีซี ซึ่งการสํารวจเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศจากครัวเรือนที่เปนสมาชิกจํานวน 4,600 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม
เปนสมาชิกแตชมรายการของยูบีซีจํานวน 2,400 ครัวเรือน โดยการสํารวจไดกําหนดขอบเขตของการโฆษณาวา หมายถึงการโฆษณาในชอง
รายการที่ผลิตโดยยูบีซีและโฆษณาตางประเทศในชองรายการของตางประเทศ (Pass through)
ผลการสํารวจการโฆษณาในยูบีซีปรากฎวา สวนใหญรอยละ 70 .1 ไมเห็นดวยกับการมีโฆษณา โดยรอยละ 63.9 ของผูที่ไมเห็น
ดวยใหเหตุผลวาเสียคาสมาชิกรายเดือนแลว และรอยละ 46.3 ของผูที่ไมเห็นดวยเห็นวาเสียอรรถรสในการชมรายการ สวนความคิดเห็นตอ
การมีโฆษณาเฉพาะจากตางประเทศในชองรายการตางประเทศ (Pass through) พบวาเห็นดวยกับการมีโฆษณาในลักษณะนี้รอยละ 42.2
และรอยละ 38.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากมีการอนุญาตใหมีโฆษณาพบวา รอยละ 89.8 เห็นวายูบีซีควรลดราคาคาสมาชิกลงเปน
ลําดับแรกรอยละ78.3 และรอยละ 24.6 เห็นวาควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสงสัญญาณ สําหรับราคาคาสมาชิกรายเดือน รอยละ 60.1
เห็นวาราคาแพง และรอยละ 70 เห็นวาควรมีการปรับปรุงโดยลดคาสมาชิกรายเดือนลงมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ การปรับปรุงรายการ
ใหดีขึ้นกวาเดิม
อนึ่ง การสํารวจดังกลาวทําขึ้นเพื่อใหรัฐบาลสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจในกรณีที่เปนปญหา เนื่องจากเมื่อเดือน พ.ค.
2544 ที่ผานมาทางผูบริหารของยูบีซีไดยื่นเรื่องตอบอรด อ.ส.ม.ท. เพื่อพิจารณาขอมีโฆษณาในชองรายการ ซึ่งทางบอรดไดสงเรื่องให พล.อ.
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ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. ประจําสํานักนายกฯ ที่กํากับดูแล อ.ส.ม.ท. อยางไรก็ตามการพิจารณาเรื่องดังกลาวตองมีการแกไขกฎ
สํานักนายกฯ ที่ผูรักษากฎหมายคือ กรมประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในการกํากับของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ประจําสํานักนายกฯ โดยจนถึง
ขณะนี้ยังไมมีขอยุติ (มติชน 300744)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานการบันเทิงและการกีฬา
1.4.1 สหมงคลฟลมวาดแผนสง สุริโยไท เขาชิง ออสการ
สุริโยไท ภาพยนตรไทยเรื่องแรกที่ใชทุนสรางสูงที่สุดในประวัติศาสตรหนังไทยราว 400 ลานบาท ซึ่งเปนฝมือการกํากับของ ม.จ.
ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือทานมุย ไดเปดตัวแกสายตาชาวตางประเทศไปแลวในเทศกาลภาพยนตรที่เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน พ.ค.
ที่ผานมา และไดรับความสนใจจากคายผูสรางภาพยนตรจากฮอลลีวูด ในการติดตอซื้อภาพยนตรไทยเรื่องนี้ เพื่อฉายในสหรัฐอเมริกา ราย
ใหญ ๆ อาทิ นิวไลน ซีนีมา หรือแมกระทั่งมิราแมกซ ความสนใจของชาวตางประเทศที่มีตอภาพยนตรเรื่องนี้มีจํานวนมากในทุกโซนของโลก
ในเบื้องตน สุริโยไทตั้งราคาจําหนายไวที่ 20 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้น ในการจัดจําหนายนอกจากราคาจําหนายที่ตั้งไวคอนขางสูงแลว ศักย
ภาพของผูจัดจําหนายในประเทศตาง ๆ ก็เปนสิ่งที่บริษัท สหมงคลฟลม จํากัด ใหความสําคัญ โดยจะมุงที่ผูประกอบการรายใหญเปนหลัก
ขณะนี้บริษัทมุงทําการตลาดในประเทศกอน โดยพรอมเปดฉายในเดือน ส.ค. 2544 นอกจากนี้ สุริโยไท ยังเปนภาพยนตรที่แสดงถึงความ
เปนไทย วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรของชนชาติไทย ซึ่งจุดนี้เปนสิ่งที่ชาวตางประเทศใหความสนใจ และทางสหมงคลฟลมยังเตรียมสง
ภาพยนตรเรื่องนี้เขาชิงรางวัลออสการ ซึ่งถือเปนการนําวัฒนธรรมไทยผานภาพยนตรสูเวทีโลกอยางเปนรูปธรรมและยิ่งใหญที่สุด รวมทั้ง
แสดงใหเห็นศักยภาพดานภาพยนตรของคนไทยในทุก ๆ ดาน ทั้งฉาก ตัวแสดง ผูกํากับ (กรุงเทพธุรกิจ 170744, Bangkok Post 270701)
1.3.2 จีนเอาชนะใจกรรมการโหวตเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังการลงคะแนนเพียง
2 รอบ
คณะกรรมการโอลิมปกสากล จัดการประชุมใหญสามัญครั้งที่ 112 ที่ศูนยการคานานาชาติ ริมฝงแมนํ้ามอสโกในกรุงมอสโกเมือง
หลวงรัสเซีย เมื่อวันศุกรที่ 13 ก.ค. 2544 ทามกลางความสนใจของชาวโลกเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกเมืองเจาภาพโอลิมปกเกมสฤดูรอนครั้ง
ที่ 29 ใน ค.ศ. 2008 หรือ พ.ศ. 2551 ซึ่งมี 5 เมืองที่เขารอบสุดทายของการคัดเลือกประกอบดวย กรุงปกกิ่ง เมืองหลวงสาธารณรัฐประชาชน
จีน กรุงปารีส เมืองหลวงฝรั่งเศส เมืองโตรอนโตของแคนาดา เมืองโอซากาของญี่ปุน และกรุงอิสตันบูลเมืองหลวงตุรกี โดยมีสมาชิก ไอโอซี.
เขารวมทั้งสิ้น 117 จากทั้งหมด 122 คน ซึ่งแตละคนมีสิทธิลงคะแนนได 1 เสียง
อยางไรก็ตาม การลงคะแนนไดตัดตัวแทน 13 คน ที่มาจากประเทศที่ผานเขารอบคือ ญี่ปุน 2 คน, ตุรกี 1 คน, แคนาดา 4 คน, จีน
3 คน และฝรั่งเศส 3 ออกไป รวมถึงนายฮวน อันโตนิโอ ซามารานซ ประธานไอโอซี. ทําใหคะแนนเสียงทั้งหมดมีทั้งสิ้น 103 เสียง ซึ่งหมาย
ความวาเมืองที่เปนผูชนะจะตองได 52 คะแนนเปนอยางนอย ซึ่งการลงคะแนนในรอบแรก ยังไมมีเมืองใดไดคะแนนเกินครึ่ง หรือถึง 52 เสียง
ขณะที่โอซากามีคะแนนนอยที่สุด 6 คะแนนในรอบแรกจึงตกรอบไป ทําใหตองมีการลงคะแนนเปนรอบที่สอง ซึ่งในคราวนี้ไดผูชนะเด็ดขาด
เมื่อนายฮวน อันโตนิโอ ซามารานซ ประธานไอโอซี. ไดลุกขึ้นมาประกาศดวยประโยคอมตะที่ใชในการประกาศผลทุกครั้งวา "ผูชนะคือ ปก
กิ่ง" ซึ่งไดคะแนน 56 คะแนน นับเปนความสําเร็จของปกกิ่ง หลังจากเคยพยายามมาแลวเมื่อ 7 ปกอน ซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ จะทําใหปกกิ่ง
ไดเงินสวนแบงอยางนอย 1.2 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 54 พันลานบาทจากการขายลิขสิทธิ์ถายทอดสดโทรทัศนและผูสนับสนุน
ซึ่งไดมีการเซ็นสัญญาไปเรียบรอยแลวภายหลังจากผลการเลือกเมืองเจาภาพโอลิมปกเกมสประกาศออกมา
ขณะเดียวกันมีการแสดงความเห็นจากนักวิเคราะหในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐและยุโรปทั่วไปทันทีวาจะเปนผลดีตอการ
กระตุนภาวะเศรษฐกิจของจีนและทวีปเอเชียอยางแนนอน ตลอดระยะเวลา 7 ป ของการเตรียมเปนเจาภาพ เพราะจีนจะมีการลงทุนและ
ระดมทุนมหาศาลไมนอยกวา 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 900,000 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ , มติชน 140744)

2. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการศาสนา
2.1.1 ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข และสํานักนายกรัฐมนตรีผนึกกําลังเปดวัดทั่วประเทศบําบัดยาเสพติด
ในวันที่ 25 ก.ค. 2544 ที่หอประชุมพุทธมณฑล ไดมีพิธีลงนามความรวมมือ 3 หนวยงานระหวาง ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข
และสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการใหวัดเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด สมเด็จพระพุฒาจารย เจาอาวาสวัดสระเกศ องค
ประธานฯ กลาววา มหาเถรสมาคมรับทราบเจตนารมณของรัฐบาลที่จะแกไขปญหายาเสพติดอยางชัดเจน โดยเฉพาะการใหวัดเปนศูนย
กลางในการสงเคราะหฟนฟูผูติดยาเสพติด เพราะมีความรูสึกวา พระภิกษุสามเณรจะตองเขาไปรวมมือแกไขปญหานี้ดวย แมปจจุบันจะมี
วัดที่ทํางานในเรื่องนี้อยูบาง แตก็ถือวายังไมมากพอ เมื่อเกิดความรวมมือลักษณะนี้ก็จะมีวัดเขามาชวยเพิ่มขึ้น เพื่อใหแผนดินปลอดยาเสพ
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ติด นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต. สาธารณสุข กลาววา ผูใชยาบาทุกวันนี้มีอายุเฉลี่ยเพียง 15 ปเทานั้น ขณะเดียวกันก็ระบาดเขาไปตาม
สถานศึกษามากขึ้น ซึ่งนําความสูญเสียมาสูเยาวชน สังคมอยางมหาศาล รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนที่จะตองหยุดยั้งปญหา ที่สําคัญตอง
แยกผูเสพออกจากยาเสพติดใหได ขณะนี้วัดที่เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการเปนศูนยบําบัด นับเปนโอกาสที่ดี
เพราะนอกจากบําบัดฟนฟูทางรางกายแลว ยังบําบัดเรื่องของจิตใจไปดวย
ทางดานนางสิริกร มณีรินทร รมช. ศึกษาธิการ ไดกลาววา การที่วัดซึ่งมีอยูทั่วประเทศประมาณ 3 หมื่นกวาวัดเขามารวมมือเปน
ศูนยฟนฟูจะเปนประโยชนมาก เพราะวัดเปนสถานที่ที่ประชาชนใหความเคารพและศรัทธา เรียกวาเปนที่พึ่งเกือบสุดทายของผูบําบัดรักษาที
มีฐานะทางการเงินไมดีหรือปานกลางไดเปนอยางดี
สวนพล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา สาเหตุที่ทําใหประเทศไทยเปนแหลงยาเสพ
ติดและปราบปรามยากลําบาก เนื่องจากการผลิตอยูนอกประเทศ ซื้อถูกขายแพง ทําใหผูขายมีกําไรมาก ผูเสพไมรูจักภัยของยาเสพติดอยาง
แทจริง (ขาวสด 270744)

3. การทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพฤติกรรมการเลนพนันนอกระบบ
3.1.1 โพลชี้เงินพนันบอลทีมลิเวอรพูล - ทีมแมนฯยู สะพัด 150 ลานบาท
สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสํารวจความนิยมของนักเรียน นักศึกษาไทยตอทีมฟุตบอลลิเวอรพูล - ทีมแมนเชส
เตอร ยูไนเต็ด โดยศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนนักศึกษาอายุระหวาง 14 - 24 ปในเขตกทม. 1,449 ตัวอยาง ระหวาง 17-18 ก.ค.2544
กลุมตัวอยางรอยละ 52.4 เปนชาย ขณะที่รอยละ 47. 6 เปนหญิง พบวาสวนใหญรอยละ 81.9 ติดตามขาวทีมชาติไทยแขงขันกับทีมลิเวอร
พูล - ทีมแมนฯยู มีเพียงรอยละ 18.1 ที่ไมไดติดตามขาว สวนใหญรอยละ 46.2 ชื่นชอบทีมแมนฯยู รองลงมารอยละ 30.6 ชื่นชอบทีมลิเวอร
พูล และเมื่อเปรียบเทียบความประทับใจตอคุณลักษณะตาง ๆ คือ ฝมือการเลน ความสามารถเฉพาะตัวของลูกทีม พบวาสวนใหญประทับ
ใจทีมแมนฯยูมากกวาลิเวอรพูล
สําหรับชื่อนักฟุตบอลทีมแมนฯยู ที่ชื่นชอบอันดับหนึ่ง ไดแก เดวิด เบกแฮม รองลงมาคือ ไรอัน กิ๊กส นอกจากนี้ ไดสํารวจความ
ตั้งใจซื้อของที่ระลึกในชวงการแขงขันพบวารอยละ 82.6 ไมซื้อ ขณะที่รอยละ 17.4 ตั้งใจจะซื้อ อยางไรก็ตาม การสํารวจไดประมาณวงเงินที่
นักเรียน นักศึกษาเตรียมไวใชจายชวงการแขงขันครั้งนี้ เพื่อซื้อของที่ระลึก 98 ลานบาท และเลนทายพนันบอล 154 ลานบาท (มติชน, ผูจัด
การ 200744)

4. ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด บอนพนัน และคาของเถื่อน
4.1 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
4.1.1 ศาลยุติธรรม ทีมลาสังหารตัวจริงกลุมคายาเสพติด
ในชวง 7 เดือนของป 2544 นี้ ศาลอาญาเพียงศาลเดียว มีคําพิพากษาประหารชีวิตจําเลยในคดีมียาบาและเฮโรอีนไวในครอบ
ครองเพื่อจําหนายแลวถึง 43 รายและจําคุกตลอดชีวิตอีก 42 ราย ลาสุดเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2544 ศาลอาญาก็มีคําพิพากษาประหารชีวิตวัน
เดียวถึง 19 ราย จาก 5 สํานวนคดี ซึ่งคาดวาภายในสิ้นปนี้จะมีผูถูกตัดสินประหารชีวิตถึง 100 ราย
นายสมบัติ เดียวอิศเรศ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา ไดกลาววา ในรอบ 6 เดือนของปนี้ มีคดียาเสพติดเขาสูการพิจารณาของ
ศาล 7,119 คดี เปนคดียาบา 5,021 คดี เฮโรอีน 444 คดี กัญชา 302 คดี และยาอี 87 คดี เฉลี่ยแลวมีคดียาเสพติดเขาสูศาลถึงวันละ 40 คดี
และคาดวาเมื่อสิ้นสุดป 2544 จะมีปริมาณคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ขึ้นสูศาลประมาณ 14,000 คดี ทั้งนี้ เกณฑในการพิจารณา
พิพากษาประหารชีวิต จะใชหลักเกณฑตามพ.ร.บ.ยาเสพติดคือ หากมีสารบริสุทธิ์เมทเอมเฟตามีนในครอบครอง 100 กรัม (ยาบาประมาณ
5 พันเม็ด) ก็จะประหารชีวิต แตหากมีในครอบครองนอยกวานั้น แมจะทําผิดซํ้าซากโทษสูงสุดก็อยูที่จําคุกตลอดชีวิต
ทางดานนายวิชิต ลีธรรมชโย ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา เจาของบังลังกเลือด 906 ซึ่งไดฉายาวาเปนมือประหารคดียา
เสพติด ลาสุดประหารรวดเดียว 19 ราย ใหเหตุผลในการพิพากษาประหารชีวิตวาจะพิจารณาจากจํานวนของกลางวามีจํานวนมหาศาล ซึ่ง
ตามสภาพและลักษณะแหงความผิดนับเปนมหันตภัยตอมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังทําลายทรัพยากรมนุษยบั่นทอนความสงบสุขของสังคม
และเศรษฐกิจของชาติ ที่ตัดสินประหารชีวิตไปไมไดทําตามกระแสหรือนโยบายของรัฐบาล แตไดประกาศไปกอนหนานี้แลววาศาลจะรบกับ
ยาเสพติด ที่ผานมาก็ตัดสินประหารชีวิตจําเลยคดียาเสพติดมาโดยตลอด (กรุงเทพธุรกิจ 300744)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแปลหนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
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