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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนมิถุนายน 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลัก
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 กรกฎาคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มิถุนายน 2544
-------------------------------------

สถานการณกวัดไกว : การปรับฐานทางสังคม
เหตุการณเดือนมิถุนายนยังคงมีความเขมขน กรณีคดีความระหวางคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ (ปปช.) กับนายกรัฐมนตรีในศาลรัฐธรรมนูญ ไดกลายเปนศูนยรวมของการเคลื่อนไหวและการขัดแยงทางความคิด
อยางลึกซึ้งกวางขวาง โดยมีกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งเห็นวาควรคํานึงถึงความจําเปนของสถานการณและจังหวะกาวที่
สอดคลองกัน และอีกกลุมหนึ่งเห็นวาควรคํานึงถึงหลักกฎหมายและจุดหมายของการปฏิรูป ซึ่งภายในแตละกลุมก็ยังมี
ความเห็นแตกตางกันอีก ความขัดแยงนี้สรุปไดวาเปนการเคลื่อนไหวเพื่อจะหาหนทางที่เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปทาง
การเมือง-สังคมของประเทศ ซึ่งยากที่จะมีคําตอบแนนอนตายตัวและเห็นพองกันอยางกวางขวางในระยะใกลนี้ คาด
หมายวา ขอถกเถียงดังกลาวคงยังไมจบสิ้น แมศาลรัฐธรรมนูญจะออกคําวินิจฉัยมาแลว สถานการณและความรูสึกนึก
คิดของสาธารณชนคงจะกวัดไกวไปมาตามการเคลื่อนไหวของเหตุการณ
ซึ่งจะมีผลกระทบตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ-การเมืองในระดับหนึ่ง
การเคลื่อนไหวและความเห็นตางนี้ รวมทั้งเหตุการณทางการเมืองอื่นๆ ในที่สุดจะนําไปสูการทบทวนเนื้อหา
บางสวนในรัฐธรรมนูญ เชนไดมีผูตั้งขอสังเกตถี่ขึ้นวาองคกรตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มีอํานาจมากเกินไป
มีการปฏิบัติบางกรณีที่อาจตีความไดวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ องคกรตรวจสอบก็
สมควรที่จะถูกตรวจสอบมากกวานี้ ขอสังเกตนี้ก็มีอีกกลุมที่ไมเห็นดวยก็ออกมาตอบโต คาดหมายวาการแกไขรัฐธรรม
นูญที่อาจจะมีขึ้นในระยะใกล อาจกลายเปนประเด็นรอนทางการเมืองได
การลาออกจากตําแหนงของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นพ.เกษม วัฒนชัย เปนขาวใหญ กอใหเกิดความ
สนใจการปฏิรูปทางการศึกษา รวมทั้งพระพุทธศาสนา อันเปนที่นับถือของชาวไทยสวนใหญ การปฏิรูปนี้เกี่ยวของโดย
ตรงกับเรื่องทางสังคม-วัฒนธรรม และสงผลระยะปานกลางถึงดานเศรษฐกิจ-การเมือง เชนความสามารถในการแขงขัน
และการปฏิรูปทางการเมือง ในระยะหลัง มีการพูดถึงการปฏิรูปสังคมกันมากขึ้น พรอมกับมีขอเสนอแนะวาการปฏิรูป
ใดที่จะใหบังเกิดผลจําตองคํานึงถึงตนทุนหลายดาน ตั้งแตตนทุนทางเศรษฐกิจ ตนทุนทางสิ่งแวดลอม ตนทุนทางสังคม
ไปจนถึงตนทุนทางวัฒนธรรมมาพิจารณารวมดวย การปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องใหญ กระทบตอคนหมูมากจํานวนเปน
สิบลานคน สงผลกระทบหลายดานทั้งทางสังคม-วัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ-การเมือง จึงจําตองนําเอาตนทุนตางๆ
มาพิจารณาอยางรอบคอบ ประเด็นรอนที่เกิดขึ้น เชนควรจะแยกศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาออกจากโรงเรียน
หรือไม ยอมกระตุนใหเกิดความคิดสํารวจ เชนวา ตนทุนทางสังคมหรือตนทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยคืออะไร จะ
มีบทบาทชวยการปฏิรูปการศึกษาเพียงใด และในทางกลับกันการปฏิรูปทางการศึกษาชวยสรางความเขมแข็งหรือคืน
ความอุดมสมบูรณแกตนทุนเหลานี้เพียงใด เชนการคืนความอุดมสมบูรณทางสิ่งแวดลอมและสรางความเขมแข็งแกชุม
ชน
กรณีวุฒิสภามีมติลมการสรรหาคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ (กสช.) และใหกลับไปเริ่มตนสรรหาใหม
โดยอางความไมโปรงใส และการอาจขัดกันทางผลประโยชนสวนตัวกับสวนรวม เปนขาวที่มีการวิพากษวิจารณอยาง
กวางขวาง นอกจากนี้ ยังมีกระแสผลักดันใหลมการสรรหาคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ดวยเหตุผล
ทํานองเดียวกัน เหตุการณนี้ ดานหนึ่งสะทอนถึงปญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ดูเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
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ยากสําหรับกฎระเบียบที่ประกาศขึ้นใชใหม อีกดานหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งภายในและ
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล
ในดานผลประโยชนนั้น จากวิกฤติเศรษฐกิจ อํานาจและผลประโยชนหลักอันไดแก ระบบราชการ-กลุมทุน
นิยมโลก-สถาบันการเงิน เกิดการแตกตัว ไมอาจนําพาประเทศไปไดเหมือนเดิม พรอมกับมีกลุมอํานาจและผลประโยชน
ใหมเกิดขึ้น สงผลใหประเทศไทยปจจุบัน เกิดขั้วอํานาจและผลประโยชนหลายขั้ว อันเปนที่มาของความสับสนและ
ความแตกตางทางความคิดเห็นมากมาย เนื่องจากแตละกลุมก็พยายามผลักดันไปในทิศทางที่ตนตองการ เชนกลุมทุน
นิยมโลก พยายามผลักดันใหประเทศไทยรวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาอื่น เปดเสรีใหกลุมทุนโลกเขามาลงทุนแขงขัน
อยางเสรีตอไป รวมทั้งการแกกฎระเบียบที่เอื้อใหกลุมทุนโลกขยายหรือควบซื้อกิจการในประเทศกําลังพัฒนาไดอยาง
สะดวก ทั้งยังใชความพยายามสรางความไมนาเชื่อถือแกผูนํารัฐบาลใดที่ไมยอมปฏิบัติตาม และทําใหรัฐบาลใน
ประเทศกําลังพัฒนามีขนาดเล็กลงตามแนวทางเสรีนิยมใหม
ในสภาวะที่กลุมทุนโลกยังใชการกดดันการเปดเสรีหรือประชาธิปไตยเสรี สถาบันการเงินในประเทศยังคงแตก
ตัว สวนหนึ่งหันไปหาพันธมิตรทุนตางชาติทั้งโดยสมัครใจและโดยถูกบีบบังคับ อีกสวนหนึ่งพยายามรักษาความเปน
อิสระของตน ภายในกลุมชนชั้นนําเองยังมีความริษยาหวาดระแวงไมไววางใจกัน ชนชั้นกลางอยูในสภาพลังเล และ
ประชาชนรากหญาที่เริ่มลุกขึ้นมาทวงสิทธิแตก็ยังมีลักษณะกระจัดกระจาย ในเฉพาะหนา โอกาสที่กลุมใดกลุมหนึ่งจะ
ขึ้นมารวบอํานาจเด็ดขาดเปนไปไดนอย ที่เปนไปไดมากกวาคือความสับสนวุนวายทางการเมือง ซึ่งอาจเปนระยะผานที่
จําเปนสําหรับการปรับฐานทางสังคม
ในทามกลางสถานการณที่กวัดไกว เกิดปรากฏการณการปรับฐานทางสังคมอยู 3 ประการดวยกันไดแก 1)
การปรับจากการมองตะวันตก ไลตามตะวันตก มาสูการมองภูมิภาค และมองดูจุดออนจุดแข็งของตนเอง การปรับการ
มองนี้เกิดทั้งจากดานภาววิสัยที่วิกฤติเศรษฐกิจขับดันใหประเทศไทยและภูมิภาคนี้กลายเปนกลุมชายขอบมากขึ้น เงิน
ลงทุนไมไหลเขามาเหมือนกอน แตกลับไหลออก คาของเงินออนตัว บีบใหตองหันมาคบคาระหวางกันมากขึ้น และเปน
ทั้งดานอัตวิสัยที่ตองการแกไขความผิดพลาดเดิม และเขาสูการแขงขันในดานที่มีความเขมแข็ง ไมใชแขงขันในกติกาที่
ทําใหตกเปนฝายแพไดงาย 2) การปรับจากการมองระดับใหญและระดับสูง มาสูการมองระดับเล็กและระดับรากหญา
กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือการสรางความเขมแข็งตั้งแตระดับพื้นฐาน เพราะความเขมแข็งแตในสวนหัว นําพาประเทศไปไม
ไดไกล เมื่อเผชิญกับวิกฤติก็หมดพลังที่จะนําไดตอไป 3) การปรับการบริหารโดยใชนโยบายเปนองคนํา ไมใชกฎระเบียบ
ทางราชการ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดองคกรทั่วทั้งสังคมมีลักษณะยืดหยุน คลองตัว เปนเชิงรุกและเปนแนว
นอนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม การปรับฐานทางสังคมนี้เพิ่งอยูในระยะเริ่ม ทั้งยังเปนกระบวนการที่กินเวลานานพอสมควร ดัง
นั้นจึงยังคงมีความแปรเปลี่ยนไดสูงตามสถานการณที่กวัดไกว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการนํา การเปลี่ยนแปลงทางดุลกําลัง และ
เหตุบังเอิญบางอยาง
ในทางเศรษฐกิจ เห็นชัดวาไดเกิดภาวะชะลอตัวในศูนยกลางทุนนิยมโลก ไดแกสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุน
ซึ่งสงผลกระทบกวางไกลตอประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก แมแตประเทศสิงคโปรซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนเหมือนเมืองทาของ
ทุนนิยมโลก และถูกใชเปนตัวอยางวาการเปดเสรีการลงทุนทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยางไร ก็ปรากฏวากําลังเดินเขาสู
ภาวะถดถอย และถูกบีบคั้นใหเปดเสรีทางการเงินเพิ่มขึ้นอีก
เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะลอตัวอยางเห็นไดชัด ภาระหนี้สินยังคงหนักหนวง คาดวาคงไมฟนตัวใน
ระยะใกล ไมวาจะมีมาตรการหรือใชความพยายามหนักเพียงใด อยางไรก็ตามในภาวะเชนนี้ยิ่งตองการการนําและการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลมากขึ้นเปนทวีคูณ มิฉะนั้นอาจเกิดภาวะปนปวนจากความเลวรายทางเศรษฐกิจ
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ได จุดเนนในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจมีแนวโนมเปลี่ยนจากการดูแลในภาพใหญ และการรักษาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราสูง มาสูการดูแลในรายละเอียดมากขึ้น เชนในภาคการผลิตที่แทจริง ในธุรกิจระดับเล็กและขนาด
กลาง ในชุมชนหมูบาน ในสินคาและบริการบางตัวในบางประเทศ การเปลี่ยนจากการเนนความเติบโตมาสูความมั่นคง
และการปองกันไมใหผลกระทบของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมีตอประชาชนมากเกินไป ทําใหทุกสวนพอที่จะอยูได ไม
ทุกขยากจนเกินไป
ภาวะความยากลําบากเบื้องหนาที่ยาวนานพอสมควร ควบคูกับระยะผานของการปฏิรูปและการปรับฐานทาง
สังคมเชนนี้ ทําใหบรรยากาศของประเทศไมหงอยเหงา หากยังมีพลังแหงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางสูง

-----------------------------

จัดทําโดย
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)

โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ประมวลเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
มิถุนายน 2544
--------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. สถานการณและการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1 สถานการณและการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกในชวงการรายงานเดือน มิ.ย. 2544
1.1.1 เผยภาคการผลิตทั่วโลกกําลังประสบปญหาตกตํ่าทั้งในดานปริมาณการผลิตและยอดสั่งซื้อสินคา
รายงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของหนังสือพิมพไฟแนนเชียลไทมส ประจําวันที่ 2 มิ.ย. 2544 ระบุวา ผลกระทบจากภาวะการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐตอยุโรป ทําใหดัชนีที่ไดจากการสํารวจของฝายจัดซื้อในกลุมยูโรโซนลดลงเปนเดือนที่ 13 ติดตอกัน และตํ่า
กวาระดับ 50 จุดเปนเดือนที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไมเคิล ฮูม นักวิเคราะหของเลหแมน บราเธอรส วาณิชธนกิจชั้นนําของสหรัฐ กลาววา
บริษัททั่วโลกกําลังมองสิ่งตางๆ ในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่การแขงขันของภาคการผลิตในตลาดโลกมีแนวโนมที่จะเผชิญกับการบริโภคที่
ซบเซาในอนาคต ทําใหผูประกอบการตองลดการผลิตลงเพื่อเปนทางออก (กรุงเทพธุรกิจ 030644)
1.1.2 บริษัทหลักทรัพยชั้นนําของสหรัฐชี้ กระแสดอกเบี้ยขาลง มีผลอยางจํากัดตอการปรับตัวของตลาดหุนโลก
บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยมอรแกน สแตนเลย ของสหรัฐระบุวา แนวโนมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทั่วโลกนั้น อาจ
จะไมมีสวนกระตุนตลาดหุนโลกใหเหวี่ยงตัวขึ้นมาไดอีกตลอดชวงที่เหลือของปนี้ และวา แมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2545 ซึ่งจะ
เปนปจจัยกระตุนอัตราเติบโตของรายไดภาคธุรกิจใหกลับมาแข็งแกรงอีกในปหนา อาจมีผลกระทบตอชวงขาขึ้นของหุนในวงจํากัด
นอกจากนั้น ในตลาดพันธบัตรระหวางประเทศ มอรแกน สแตนเลย ยังไดลดระดับเงินลงทุนในพันธบัตรยุโรปลงเหลือ 33% จาก
เดิม 41% และลดนํ้าหนักพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ใหผลตอบแทนสูงลงเหลือ 4% จากเดิม 6% โดยหันไปเปดพอรตใหมในตลาดหนี้ที่มีหลัก
ทรัพยคํ้าประกัน โดยใหนํ้าหนัก 10% (กรุงเทพธุรกิจ 060644)

1.2 การประชุมองคกรระหวางประเทศ
1.2.1 ประชุมสุดยอดผูนําอียูในสวีเดนสุดปนปวน กลุมตานระบบทุนนิยมกอเหตุวุนวายใกลสถานที่จัดประชุม ตํารวจ
เปดฉากยิงผูประทวง มีผูบาดเจ็บกวาครึ่งรอย ผูน าสหรั
ํ
ฐแถลงยืนยันความรวมมือสรางระบบการคาเสรีขึ้นใน
โลกใหได
รายงานขาวจากนครโกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน ระหวางวันที่ 14-18 มิ.ย. 2544 กลาววา ตํารวจสวีเดนตองเผชิญกับการ
ประทวงครั้งรุนแรงสุดที่ไมเคยพบมากอน เมื่อกลุมผูประทวงตอตานการประชุมสุดยอดผูนําสหภาพยุโรป (อียู ซัมมิต) ซึ่งกําลังจัดขึ้นที่เมือง
โกเธน เบิรก เมืองใหญอันดับ 2 ของสวีเดน ไดกอเหตุปะทะตํารวจตอเนื่องมาตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย.จนถึงวันที่ 16 มิ.ย. โดยมีผูประทวงถูกยิง 3
คน บาดเจ็บกวาครึ่งรอย และถูกจับกุมตัวราว 600 คน สวนตํารวจไดรับบาดเจ็บ12 นาย
เหตุรุนแรงดังกลาว สงผลใหบริเวณตัวเมืองโกเธนเบิรกสถานที่จัดการประชุมกลายสภาพเปนเหมือนสนามรบขนาดยอมโดยราน
คาหลายแหง รวมถึงรานแมคโดนัลด ถูกขวางปาไดรับความเสียหาย โตะเกาอี้ของรานอาหารถูกทําลาย สัญญาณไฟจราจรถูกขวางปา ทอง
ถนนเต็มไปดวยกอนหิน และมีการจุดไฟเผาแผงกั้นถนนที่ตํารวจใชขัดขวางกลุมผูประทวงไมใหเขาใกลสถานที่ประชุม
เหตุจลาจลเริ่มเปดฉากโดยคนสวนนอยในกลุมผูประทวงที่มีจํานวน 25,000 คน ไดประกาศตัวตอตานนายทุน, ปกปองสิ่งแวด
ลอม และตอตานอียู โดยในวันดังกลาว ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช แหงสหรัฐ ไดเดินทางมารวมประชุมกับผูนําอียูดวย พรอมทั้งได
แถลงขาวยืนยันวา ความสัมพันธของสหรัฐและอียูยังคงเขมแข็งแนนแฟน และมีเปาหมายรวมกันที่จะรักษาความรวมมือทางเศรษฐกิจอยาง
ใกลชิดตอไป เพื่อสรางระบบการคาเสรีขึ้นในโลก และเพื่อกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต
สถานการณไดทวีความรุนแรงขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. เมื่อผูประทวงกอความวุนวายขณะพยายามเขาไปใกลที่ประชุม สงผลให
ตํารวจจับกุมผูประทวงไปทั้งสิ้นราว 455 คน และไดยิงปนใสผูประทวง 3 คน เพื่อปองกันตนเองขณะโดนลอมกรอบ โดย 1 ในนั้นถูกยิงที่
บริเวณหนาอก จนไดรับบาดเจ็บสาหัส ตองเขารับการผาตัด ขณะที่อีก 2 คนอาการไมรายแรงมากนัก
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ผูแทนอียูบางชาติยังตองยายโรงแรมเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น งานเลี้ยงอาหารคํ่าที่วางแผนไวถูกสั่งยกเลิก เนื่องจาก
ตํารวจไมสามารถรับประกันความปลอดภัย ทําใหผูนําอียูตองยายไปรับประทานอาหารคํ่าในอาคารศูนยการประชุม ซึ่งมีรั้วกั้น 2 ชั้นและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยเขมงวดแทน
การรับมือกลุมผูประทวงครั้งนี้ ตํารวจสวีเดนไมไดใชแกสนํ้าตา หรือฉีดนํ้าเพื่อสลายการชุมนุม ทําใหถูกวิจารณวาไรประสิทธิ
ภาพในการควบคุมฝูงชน สวนการตัดสินใจยิงผูประทวงของตํารวจถูกมองวาเปนการกระทําเกินกวาเหตุ
อยางไรก็ตาม เหตุวุนวายที่เกิดขึ้นไมไดสงผลกระทบใหการประชุมสุดยอดผูนํา และรัฐมนตรีตางประเทศอียู 15 ชาติยุติลง โดยผู
นําประเทศตางๆ ยังเขาประชุมตามปกติ โดยที่ประชุมไดมีการหารือกันในประเด็นเรื่องความมั่นคง การกําหนดมาตรการภาษีใหสอดคลอง
กัน และการเตรียมความพรอมสําหรับการนําเงินยูโรออกใชในวันที่ 1 มกราคมปหนา (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 15-170644)
1.2.2 ผูนําจีน-รัสเซีย และ 4 ชาติเอเชียกลาง เตรียมจัดตั้งกลุมความรวมมือทั้งเศรษฐกิจ-ความมั่นคง เพื่อคานอํานาจ
ของสหรัฐในภูมิภาค
รายงานขาวกลาววา การประชุมสุดยอด "เซี่ยงไฮ ไฟว" ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูนําจากประเทศจีน รัสเซีย คาซัก
สถาน เคอรกีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2544 โดยมีการลงนามขอตกลงกระชับความรวมมือทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ทั้งนี้ ขอตกลงไดเรียกรองใหชาติสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ เปดเสรีการคา การลงทุน เพิ่มความรวมมือ
ในการสํารวจนํ้ามัน กาซธรรมชาติและแรธาตุ ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือดานความมั่นคง และไดเสนอใหเปลี่ยนชื่อกลุม เซี่ยงไฮ
ไฟว เปน องคการความรวมมือเซี่ยงไฮ หรือ เอสซีโอ แถลงการณหลังปดประชุม ยังใหความสําคัญกับการปราบปรามกบฏมุสลิมหัวรุนแรง
ในเอเชียกลาง ซึ่งผูนําจากคาซักสถานระบุวา อาจไดรับการสนับสนุนทั้งดานอาวุธและการฝกอบรมจากรัฐบาลทาลีบันของอัฟกานิสถาน
ประธานาธิบดีเจียง เจอหมิน ผูนําจีน กลาววา การจัดตั้งองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ ถือเปนการสงเสริมการจัดระเบียบโลกใหม
ที่ไมไดอยูภายใตการชี้นําของขั้วอํานาจเดียว หากแตเปนความรวมมือภายใตระบบหลายขั้วอํานาจ สวนทางดานประธานาธิบดี วลาดิมีร
ปูติน ผูนํารัสเซีย กลาววา การกระชับความรวมมือทางดานเศรษฐกิจเปนกุญแจสําคัญของการจัดตั้งองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ มากกวา
ความรวมมือทางทหารเสียอีก
อยางไรก็ดี รายงานขาวตั้งขอสังเกตวา เห็นไดชัดวาการผนึกกําลังของ 6 ชาติ ในเอเชียกลาง โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย มุงเนน
การคานอํานาจของสหรัฐในภูมิภาคเปนสําคัญ (กรุงเทพธุรกิจ 160644)

1.3 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในสหรัฐและญี่ปุน
1.3.1 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงอีก 0.25% เปนครั้งที่ 6 ในรอบปนี้
ธนาคารกลางของสหรัฐ หรือเฟด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเปนครั้งที่ 6 ในปนี้ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงรอยละ
0.25 เหลือรอยละ 3.75 ซึ่งนับเปนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กนอยมากกวาเมื่อครั้งที่ผานมา การปรับลดดอกเบี้ยดังกลาวของเฟดมี
ขึ้นเพื่อรับมือกับผลกําไรและการลงทุนที่ถดถอย รวมทั้งการใชจายที่ลดลง กอนหนานี้ นักวิเคราะหเชื่อวา เฟดจะไมลดดอกเบี้ยอยางรุนแรง
เหมือนครั้งที่ผานมา โดยคาดวาจะลดลงมาเพียงรอยละ 0.25 จากเดิมที่คาดไวรอยละ 0.5 อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหคาดวา ยังมีสัญญาณ
บงชี้วาเฟดอาจมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตอไป และไมเชื่อวาการลดดอกเบี้ยดังกลาวจะเปนครั้งสุดทายในปนี้ (ขาว อ.ส.ม.ท.280644)
1.3.2 เฟดชี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯมีแตทรงกับทรุด
รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ หรือ "เบจบุก" ของธนาคาร กลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุวา "กิจกรรมเศรษฐกิจในเกือบทุกเขตมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยหรือลดถอยลงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม" โดยกิจกรรมการผลิตลดลงหรือยังคงออนตัวในเขตสวนใหญจาก
ทั้งหมด 12 เขตของเฟด โดยที่หลายเขตรายงานวาคําสั่งซื้อใหมหดตัวลง ขณะที่ระดับสินคาคงคลังเพิ่มสูงขึ้น และวาสภาวะเศรษฐกิจใน
ชวงสองเดือนที่ผานมาแสดงภาพการออนตัวของกิจกรรมการผลิต การชะลอตัวของการบริโภค แรงกดดันดานคาแรงในระดับปานกลาง
และแรงกดดันเบาบางดานเงินเฟอ (ไมนับรวม ราคานํ้ามัน)
โรเจอร เฟอรกูสัน ผูวาการเฟด แถลงตอคณะกรรมาธิการการธนาคาร ของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2544 วา เขากําลังกังวลกับ
ความเสี่ยงขาลง ซึ่งรวมถึงความเปนไปไดที่การใชจายของผูบริโภคจะลดตํ่าลงอีก พลอยทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจตองใชเวลานานขึ้น
ไตรมาสแรกของปนี้ เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเพียง 1.3% และนักเศรษฐศาสตรไมแนใจวาเมื่อใดผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ
(จีดีพี) จะกระเตื้อง และภาวะเลวรายจะจบสิ้นลง ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเริ่มดีขึ้นมาก แตกระแสการปลดพนักงานอาจทําใหสถานการณ
เปลี่ยนไป สวนกระทรวงพาณิชยรายงานวา ยอดคาปลีกเดือนที่ผานมาขยับขึ้น 0.1% เทียบกับที่เพิ่มขึ้นถึง 1.4% ในเดือนเมษายน
กระนั้นก็ดี ขณะที่เฟอรกูสันระบุวา การชะลอตัวในขณะนี้เปนเพียง "การพัก" พรอมยืนยันการคาดการณเดิมวา อัตราการเติบโต
อยางยั่งยืนของสหรัฐในระยะยาวจะอยูที่ราว 3.5% นักวิเคราะหกลับมองวา ยอดคาปลีกที่ซบเซาลงเปนหลักฐานชี้ชัดเจนวาเศรษฐกิจกําลัง
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ชะลอการเติบโต และตองรออีก 2-3 เดือนกวาที่จะเริ่มกระเตื้องขึ้น ซึ่งจะกดดันใหเฟดตองผอนคลายนโยบายการเงิน โดยเปนที่คาดกันทั่ว
ไปวา คณะกรรมาธิการกําหนดนโยบายการเงิน (เอฟโอเอ็มซี) จะมีการลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% (กรุงเทพธุรกิจ 250644)
1.3.3 สํานักคณะรัฐมนตรีของญี่ปุน เปดเผยรายงานประจําเดือน ระบุมีการลดการคาดการณภาวะเศรษฐกิจตอเนื่อง
เปนเดือนที่ 5 และใชคําวา "เสื่อมถอย" เปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2544 ฮารูฮิโตะ อาราอิ นักเศรษฐศาสตรประจําสํานักคณะรัฐมนตรีญี่ปุน ระบุวามีความเปนไปไดที่เศรษฐกิจ
จะเขาสูภาวะถดถอย ไตรมาสที่ผานมาเศรษฐกิจญี่ปุนติดลบ 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหดตัวถึง 0.8% หากเทียบกับชวง
เดียวกันป 2000 และถาในรอบ 3 เดือนนี้จีดีพียังคงตกตอ ญี่ปุนจะเขาสูภาวะถดถอยเต็มตัวในเชิงเทคนิค การลดการคาดการณสภาพ
เศรษฐกิจติดกัน 5 เดือนในครั้งนี้ ถือเปนระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนับจากเดือนกุมภาพันธที่มีการลดเกรดตอเนื่อง 6 เดือนเต็ม นอกจากนั้น
การคาดการณกอนหนานี้ที่วาญี่ปุนกําลังมุงหนาสูการฟนตัวยังถูกลบออกจากรายงานประจําเดือนนี้เปนครั้งแรกนับจากเดือนมีนาคม
สํานักงานคณะรัฐมนตรีชี้วาปจจัยลบ มาจากการลดการใชจายดานเงินทุนของภาคเอกชน อันเปนผลตอเนื่องจากการลดการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลัง นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน บริษัท วิจัยไตโกกุ ดาตาแบงก ยังเปดเผยวา เดือนที่
ผานมา ญี่ปุนมีบริษัทลมละลายถึง 1,724 แหง เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียว กันปที่แลว 12.8% และเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา นับ
เปนสถิติสูงสุดในรอบปนี้เลยทีเดียว นอกจากนั้น รายงานยังระบุวา ยอดหนี้ของกิจการลมละลายทั้งหมดลดลง 2.5% เหลือ 1.02 ลานลาน
เยน และตกฮวบถึง 39.1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2000 ที่มูลคาหนี้สูงถึง 1.68 ลานลานเยน
อยางไรก็ดี มูลคาหนี้เดือนที่แลว ทะลุหลักลานลานเยนเปนเดือนที่ 4 ติดตอกัน (ผูจัดการ 150644)

1.4 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจเอเชีย
1.4.1 ชี้วิกฤติเอเชียสงผลกระทบตอบทบาทศูนยการเงินของสิงคโปร
รายงานของสํานักขาวดาวโจนส กลาวเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2544 วา การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการคาอัตราแลกเปลี่ยนของชาติ
สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) และอาการปวยกระเสาะกระแสะของเศรษฐกิจในภูมิภาค สงผลใหบทบาท
ของสิงคโปร ในฐานะศูนยกลางการคาเงินเอเชีย ตองซบเซาลง ตัวอยางรูปธรรมเชน การที่ธนาคารตางชาติหลายแหงปดธุรกิจปริวรรตเงิน
ตราบางสวน หรือทั้งหมดในสิงคโปร และยายไปตั้งฐานการใหบริการลูกคาเอเชียอาคเนยจากที่อื่นในเอเชียแทน เชน เวสตแอลบี ยายธุรกิจ
คาเงินไปโตเกียว เดน ดันสเก แบงก ปดสํานักงานในสิงคโปร และกอนหนานี้ เอบีเอ็น แอมโร และเครดิต สวิส โยกการคาเงินสกุลหลัก และ
สกุลเงินจี 7 ไปยังซิดนีย และโตเกียว ตามลําดับ
นอกจากนั้น ขาวกลาววา ปริมาณการคาอัตราแลกเปลี่ยนในสิงคโปรลดลงรุนแรง โดยระบุวา เมื่อเดือน ต.ค. ปที่แลว คณะ
กรรมการกํากับดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรายงานวา ปริมาณการคาโดยเฉลี่ยรวงลง 19% จากปกอนเหลือ 115,100 ลานดอลลารสหรัฐ
และธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (บีไอเอส) ก็เผยวา ปริมาณการคาในตลาดโลกเฉลี่ยแตละวัน ตกลงเหลือประมาณ 1.1 ลาน
ลานดอลลารสหรัฐ ในชวงตนป จากประมาณ 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในป 2541 โดยมีสาเหตุมาจากการถือกําเนิดของเงินยูโร การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และธุรกรรมออนไลน ที่เติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับการผนวกกิจการในภาคแบงกที่เพิ่มขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ
150644)

2. สถานการณและการคาดแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 สถานการณและการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในชวงการรายงานเดือน มิ.ย. 2544
2.1.1 ทุนสํารองระหวางประเทศ 15 มิ.ย.ลดลง 200 ลานดอลลารสหรัฐ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีไมแทรกแซง แบงก
ชาติสามารถเปดเครดิตไลนหากจําเปน เปรียบธปท.เหมือนบริษัทตองมีกระแสเงินสดเพื่อใหบัญชีดูดี
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา ฐานะทุนสํารองระหวางประเทศ ณ วันที่ 15 มิ.ย. มีจํานวน 31.8 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ลดลง 200 ลานดอลลารสหรัฐจากเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูตางประเทศ ฐานะเงินตราตางประเทศจากการทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (Net Forward Position) อยูที่ 2.2 พันลานดอลลารสหรัฐ ไมเปลี่ยนแปลงฐานเงิน ในวันที่ 15 มิ.ย. มียอดคง
คาง 490.6 พันลานบาท ลดลง จาก 492.5 พันลานบาท เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.
"สวนใหญเปนการลดลงของเงินสดในมือของประชาชน ขณะที่เงินฝากสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น"
การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบดานอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลง สําคัญคือ สินเชื่อสุทธิที่ใหกับภาครัฐ เพิ่มขึ้นจาก 113.4 พัน
ลานบาท เปน 128.0 พันลานบาท สวนหนึ่งเพราะภาครัฐมีรายจายมากกวารายรับและมีการจายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล สินเชื่อสุทธิที่ให
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กับสถาบันการเงิน ลดลงจาก 60.4 พันลานบาท เปน 43.0 พันลานบาท เนื่องจากธปท.ลดการใหกูยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (ผูจัดการ
230644)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีรายงานขาววา ธปท. ไดเตรียมที่จะขอวงเงินกูฉุกเฉินจากตางประเทศ ประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ
เพื่อรองรับเงินทุนสํารองที่ลดลงดังกลาว ในวันเดียวกัน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดกลาวถึงกรณีนี้วา ยังไมไดสอบถาม เปน
หนาที่ของ ธปท.ที่จะตองจัดการ ไมใชเรื่องของรัฐบาล อยางไรก็ตาม ไมคิดวาจะทําใหเกิดความแตกตื่นอะไร เพราะเปนตัวเลขทางจิตวิทยา
หากเปนบริษัทธุรกิจก็เหมือนกับการจัดกระแสเงินสด เพราะมีกระแสจายออก จึงตองจัดกระแสรับเขา เปนการทําบัญชีธรรมดา ไมมีอะไรนา
ตกใจ และกลาวดวยวา
"อาจจะไมตองไปกู เพราะเรามีวงเงินที่สํารองไวอยูพอสมควร แตก็เปนเรื่องของ ธปท. ซึ่งเปนเหมือนฝายบัญชีที่ตองจัดการให
เหมาะสมพอดีในการบริหาร" นายกรัฐมนตรีกลาว และยังไดกลาวถึงเรื่องเงินไหลออกดวยวา เกิดจากการใชหนี้ครบกําหนดเทานั้น และเรา
ก็มีเงินพอใชหนี้ เพียงแตตองการใหตัวเลขเงินสํารองดูดีก็กูมาเพิ่มเทานั้น (ผูจัดการ 230644)
2.1.2 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน พ.ค. ยังไมฟน
นายธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปดเผยถึงผลการสํารวจดัชนี
ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน พ.ค.วา ดัชนีทั้ง 3 รายการปรับตัวลดลงจากเดือน เม.ย. และลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 โดยดัชนีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเทากับ 69.7 ลดลงจากเดือน เม.ย. ซึ่งดัชนีเทากับ 71 ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญมีความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจไทยในระดับปานกลาง โดยประชาชน 51.1% ระบุวาเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 9.3% ระบุวาดี และ 39.6% ระบุวา
แย
สําหรับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทําเทากับ 63.2 ลดลงจากเดือน เม.ย.ซึ่งดัชนีเทากับ 64.7 โดยประชาชน
48.2% ระบุวาโอกาสในการหางานทําอยูในระดับปานกลาง 7.5% ระบุวาดี และ 44.3% ระบุวาแย สวนดัชนีความเชื่อมั่นรายไดในอนาคต
เทากับ 98.9 ลดลงจากเดือน เม.ย.ซึ่งเทากับ 100.3 โดยประชาชน 66.3% ไมเปลี่ยนแปลง 16.4% ระบุวาดีขึ้น และ 17.5% ระบุวาแยลง
นายธนวรรธนกลาววา สาเหตุที่ทําใหคาดัชนีมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องนั้น เนื่องจากปจจัยลบในเดือน พ.ค.นี้ มีผลชัดเจน
ทั้งเรื่องนํ้ามันที่ไดสงผลกระทบตอเนื่องทําใหราคาสินคาสูงขึ้น และยังกระทบทําใหคาไฟฟาปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ขณะที่ราคาพืชผล
เกษตรก็ยังอยูในระดับตํ่า ทําใหกําลังซื้อภาคเกษตรกรยังไมดีขึ้น แตที่คาดัชนีลดลงไมมากและเปนการลดลงอยางชาๆ นั้น เพราะคนยังมี
ความหวังวามาตรการตางๆ ของรัฐบาลจะพลิกพื้นเศรษฐกิจได แมวาปจจุบันนี้จะยังไมมีผลชัดเจนก็ตาม (ผูจัดการ 130644)
2.1.3 หลายฝายปรับประมาณการและการคาดการณเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่าลงอีก
-ธปท. ระบุเศรษฐกิจป 2544 ชะลอการฟนตัว
วันที่ 14 มิ.ย. ระหวางการหารือรวมกับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินประจําสภาผูแทน
ราษฎร นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ผูชวยผูวาการสายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และวาที่รอยตรียอดชาย ชูศรี ผูอํานวย
การอาวุโสสายปรับโครงสรางหนี้ ธปท. กลาวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยวา ในป 2544 การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังคง
ชะลอตัว เนื่องจากภาคการสงออกซึ่งเปนปจจัยหลักของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ( จีดีพี) มีแนวโนมชะลอตัวลง และคาดวาเศรษฐกิจ
ของประเทศจะขยายตัวประมาณ 2.5-4% การสงออกในไตรมาสที่ 1 ลดลง 1.3% การนําเขาเพิ่มขึ้น 11.6% ดุลการคาเกินดุล 65.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ
สวนการจัดเก็บรายไดในปงบประมาณ 2544 ที่คาดวาจะเก็บได 8.05 แสนลานบาท คงจะเก็บไดเพียง 7.77 แสนลานบาท และ
ปงบประมาณ 2545 ที่ตั้งเปาไว 8.23 แสนลานบาทนั้น เปนการตั้งบนพื้นฐานเศรษฐกิจโต 5% ดังนั้น หากเศรษฐกิจโตตํ่ากวาเปา 1% จะ
ขาดรายได 1 หมื่นลานบาท และหากมีการนํางบประมาณกระตุนเศรษฐกิจประมาณ 5.8 หมื่นลาน รัฐจะขาดดุล 4.4% เพิ่มจากเดิม 3.8%
เจาหนาที่ ธปท. ยังไดกลาวถึงแรงกระตุนจากภาครัฐวา ในปงบประมาณ 2544 เม็ดเงินจากรัฐที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งมาจากมาตร
การเรงเบิกจายอยางตอเนื่องในอัตรา 90.5% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง 2541-2543 ที่เบิกจายเพียง 85% เปนผลใหเศรษฐกิจป 2544 ขยาย
ตัว 2.5-3% สวนงบประมาณป 2545 คาดวาจะเบิกจายไดเพิ่มถึง 91% ซึ่ง ธปท. ประมาณการวา จะชวยใหเศรษฐกิจป 2545 ขยายตัว 46% (ผูจัดการ 150644)
-"วีรพงษ" ชี้ จีดีพี ของประเทศปนี้จะขยายตัวตํ่าลง คาดวาจะอยูที่ 0-2%
วันที่ 14 มิ.ย. ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผูแทนราษฎร นายวีรพงษ
รามางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กลาววา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปนี้จะอยูที่ 0-2% ซึง่ จะสงผลใหหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายได (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นที่เปนของใหม อีกทั้งราคาสินคาเกษตรจะออนตัวลง ขณะที่สภาพคลองของสถาบันการเงินลนระบบอยู
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ประมาณ 6-8 แสนลานบาท สงผลใหสถาบันการเงินไมสามารถจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได รัฐบาลควรมี
มาตรการรับมือกับปญหาตางๆ เหลานี้อยางทันทวงที (ผูจัดการ 150644)
-"ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย" เตือนใหทุกฝายระวังผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของญี่ปุน คาดปนี้เศรษฐกิจขยายตัว 1-2%
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจของญี่ปุนที่มีแนวโนมทรุดโทรมลงอยางมากในปนี้ โดยจะสงผล
กระทบกับประเทศไทยทั้งทางการเงินและทางเศรษฐกิจ หากพิจารณาในภาพรวมของผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จะพบวา
การที่เศรษฐกิจญี่ปุนกําลังกาวสูภาวะถดถอย จะสงผลซํ้าเติมใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ตองสะดุดลง คาดวาเศรษฐกิจไทย
จะชะลอตัวอยูในระดับราว 1-2% ในป 2544 เทียบกับอัตราเติบโต 4.3% ในป 2543 เนื่องจากการสงออกของไทย มีแนวโนมออนแออยาง
มากนับตั้งแตตนปนี้ นอกจากนี้ จากการที่เศรษฐกิจญี่ปุนและเงินเยน มีความผูกพันใกลชิดกับเศรษฐกิจไทยและเงินบาท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงินเยนและเงินบาทที่มักคลอยตามกัน ดังนั้น จึงคาดวาภาวะความผันผวนของเงินเยน ญี่ปุนจะทําใหเงิน
บาทของไทยออนไหวไปดวย (กรุงเทพธุรกิจ 160644)
-รัฐบาลเชื่อทั้งป ศก.ขยายตัวระดับ 2% ขณะ สศช. ยอมปรับประมาณการลงอีก 1% เหลือ 3-3.5%
รายงานอางแหลงขาวจากทําเนียบรัฐบาล กลาวถึงการประเมินภาวะเศรษฐกิจใหมบนพื้นฐานความเปนจริงของรัฐบาลนั้น พบ
วา ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1 ปนี้เศรษฐกิจขยายตัวไมเกิน 2.5% หรือคาดวา อาจจะอยูตํ่ากวาระดับ 2% เหตุผล
สําคัญจากตัวเลขการสงออกไตรมาสแรกที่ลดตํ่าลงอยางมาก มูลคาสงออกตอเดือนไมถึง 5,000 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ปกอนสามารถ
สงออกไดถึง 6,000 ลานดอลลารสหรัฐตอเดือน ซึ่งในชวง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) มูลคาการสงออก 2.14 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ลดลง
2.2% สวนไตรมาส 2 นาจะขยายตัวอยางมาก 1.25% หรือเลวรายที่สุด คือ อยูในระดับ 0% เพราะเศรษฐกิจอยูในภาวะหดตัวทางเทคนิค
เนื่องจากภาครัฐไมมีการใชเงินจริงและเศรษฐกิจยังมีแรงขับเคลื่อนจากตัวอื่นๆ สวนไตรมาส 3 เศรษฐกิจนาจะปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่ 2%
เพราะการดําเนินมาตรการตางๆ เริ่มเดินหนา ทั้งกองทุนหมูบานที่เงินจะตองลงไปสูประชาชนจริงทั้งจํานวน 7 หมื่นลานบาท ตั้งแตวันที่ 18
ก.ค.นี้ การแกปญหาหนี้เสียของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) และการพักชําระหนี้เกษตรกร สําหรับไตรมาส 4 จะเริ่มเห็นผลของ
มาตรการอยางจริงจัง และชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวไดในระดับ 4% สงผลใหเศรษฐกิจทั้งปขยายตัวได 2-2.5% เปนอยางมาก และเมื่อ
เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจึงเปนชวงจังหวะที่ดีในการลดภาษีมูลคาเพิ่มกระตุนเศรษฐกิจภายในตอไป
อนึ่ง แหลงขาวจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดเปดเผยถึงการประกาศตัวเลขการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกปนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. วา สศช.จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2544 ใหม โดยลดลงประมาณ
1% จากเดิมที่ตั้งเปาเศรษฐกิจโต 3.5-4% เหลือ 3-3.5% ทั้งนี้ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจจากประเทศญี่ปุน โดย
เฉพาะการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของญี่ปุนเมื่อสัปดาหที่ผานมา ถือวาตกตํ่ากวาที่สศช.คาดการณไวมาก ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจ
ญี่ปุนมีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการสงออกที่ตองพึ่งพาเศรษฐกิจญี่ปุนประมาณ 20% ของมูลคาการสงออก
(กรุงเทพธุรกิจ 180644)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
3.1.1 "คลัง" เสนอ ครม.ขยายฐานภาษีหัก ณ ที่จาย ไปถึง "นิติบุคคล" แกปญหาความไมเทาเทียม และปดชองโหวการ
เลี่ยงภาษี ครอบคลุมคานายหนา ดอกเบี้ย และคาตัวนักแสดง รวมถึงธุรกิจประกัน "พิทักษ" คาดเพิ่มรายได
เสริมสภาพคลองรัฐบาลใชกระตุนเศรษฐกิจ 1 หมื่นลานบาท
นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2544 วา ที่ประชุมไดอนุมัติรางกฎกระทรวง เรื่องการปรับปรุงระบบการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ เพื่อแกปญหาการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จายที่ไมเทาเทียมกัน และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี เนื่องจากปจจุบันมีการหักภาษี ณ
ที่จายกรณีเงินไดตามมาตรา 40 เฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น
รายงานขาวกลาววา ขอเสนอของ ก.คลังใหขยายการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย ครอบคลุมไปถึงนิติบุคคลดวย โดยแยกเปนราย
ไดที่เกิดจากคาธรรมเนียม คานายหนา คาสวนลด ตลอดจนคากูดวิลล คาลิขสิทธิ์ และสิทธิอยางอื่น รวมถึงเงินไดจากดอกเบี้ยในลักษณะ
อื่น หรือผลประโยชนตอบแทนที่ไดจากการกูยืม จากปจจุบันที่จะหักภาษี ณ ที่จายเฉพาะเงินไดในสวนของดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยตั๋ว
เงินเทานั้น สําหรับในกรณีที่เปนเงินไดจากการใหบริการจะหักภาษี ณ ที่จายเฉพาะคาบริการจากการรับจางทําของจากผูมีเงินไดที่เปนนิติ
บุคคล โดยครอบคลุมไปถึงการจายคาจางทําของ การจายคาจางโฆษณา การจายคาแสดงใหนักแสดงสาธารณะ การจายคาบริการของโรง
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แรมและภัตตาคาร ไดแก การขายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และการรับจางปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงเบี้ยประกัน
ชีวิต
นายพิทักษ กลาววา ที่ประชุมไดกําหนดอัตราภาษีที่ปรับปรุงใหม คือ 1.ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล จายภาษีหัก ณ ที่
จายในอัตรา 3% สําหรับนิติบุคคล และ 10% สําหรับมูลนิธิ หรือสมาคม 2.ใหหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 1% สําหรับนิติบุคคล และ 10%
สําหรับมูลนิธิ หรือสมาคม ในการรับเงินได 3.ใหหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรา 3% ทั้งนิติบุคคล และมูลนิธิ หรือสมาคมในการรับเงินได 4.ให
หักภาษี ณ ที่จาย สําหรับรางวัล สวนลด หรือผลประโยชนใดๆ จากการสงเสริมการขายกับผูรับที่เปนนิติบุคคลในอัตรา 3% 5.ใหหักภาษี ณ
ที่จายสําหรับคาเบี้ยประกันวินาศภัย ซึ่งนิติบุคคลเปนผูจายในอัตรา 1% และ 6.ใหมีอัตราภาษีเฉพาะสําหรับการจายคาโฆษณาใหชัดเจน
จากปจจุบันมีการหัก ณ ที่จายอัตรา 2% แตใชฐานจากกรณีอื่น
ทั้งนี้ ปจจุบันการหักภาษี ณ ที่จาย มี 3 กรณี คือ 1.กรณีผูจายเงินที่เปนหนวยงานของรัฐบาล 2.กรณีเงินไดจากการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย และ 3.กรณีผูจายเงินไดที่เปนภาคเอกชนในบางลักษณะ โดยสามารถนํามาคิดเปนเครดิตในการคํานวณภาษี เมื่อมีการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีกลางป หรือสิ้นปก็ได
รายงานขาวไดกลาวถึงผลดีจากการปรับปรุงภาษีดังกลาวคือ สามารถครอบคลุมการหักภาษี ณ ที่จายไปถึงนิติบุคคลดวย จาก
เดิมที่จัดเก็บเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น เชื่อวารายไดที่เขากรมสรรพากรจะชวยเสริมสภาพคลองใหรัฐบาล สามารถนํามาใชกระตุน
เศรษฐกิจได
รายงานชี้แจงวามาตรการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวนี้ ไมใชเปนการปรับอัตราภาษีขึ้น แตเปนการอุดรูรั่วไหล และเปน
มาตรการขยายฐานภาษีเพิ่มเติม โดยคาดวาจะทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ลานบาท
สวนวิธีปฏิบัติของการหักภาษี ณ ที่จาย แบบใหมนี้ มีหลักการงายๆ คือ ทุกครั้งที่มีการซื้อสินคา หรือบริการ ผูจายเงินออกไป มี
หนาที่ตองหักเงินนําสงรัฐ ตัวอยาง คือ บริษัท ก.ซื้อสินคาจากบริษัท ข.ในมูลคาเกินกวา 1,000 บาท บริษัท ก.จะจายคาสินคาจริงๆ แค 990
บาท อีก 10 บาท บริษัท ก.จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับบริษัท ข.แลวนําเงินจํานวนดังกลาว นําสงกรมสรรพากรภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป จากนั้นบริษัท ข.ซึ่งถูกหักภาษีไว ก็จะไปขอเครดิตภาษีคืนกับกรมสรรพากรตอนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในชวงสิ้นป
(กรุงเทพธุรกิจ 080644)
3.1.2 สภาผูแทนราษฎรรับหลักการราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2545 หลังใชเวลาพิจารณา
นาน 35 ชัว่ โมง โดยนายกรัฐมนตรีไดชี้แจงปดทายถึงเหตุผลในการเสนองบประมาณสํารองกระตุนเศรษฐกิจ
58,000 ลานบาท
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร หลังจากที่การอภิปรายราง พ.ร.บ.งบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545 เสร็จสิ้นแลว โดยระบุวา รัฐบาลชุดนี้เริ่มทํางานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 มีเวลา 4 เดือน ซึ่งปฏิทิน
การจัดทํางบประมาณคอนขางจะบีบทําใหมีเวลาเตรียมตัวเรื่องของงบประมาณไมดีพอ และในปงบประมาณหนานาจะปรับปรุงไดมากกวา
นี้ นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดของการจัดทํางบประมาณก็คือ งบประมาณที่จะเหลือสําหรับการแกไขปญหาของประเทศชาติมีนอยมาก เพราะ
งบประมาณสวนใหญเปนงบประจํา งบชําระคืนดอกเบี้ย และเงินตนของหนี้ที่มีภาระติดพันมา เหลือเงินเพื่อจะแกไขปญหาเพียง 80,000
ลานบาทเทานั้น พอบวก 58,000 ลานบาทเขาไปเทากับมีประมาณ 130,000 ลานบาท หรือประมาณ 11-12 % ของงบประมาณทั้งหมด ที่
จะเปนยุทธศาสตรในการดําเนินนโยบายเรงดวนแกไขปญหาของชาติ ซึ่งวิธีงบประมาณนี้เปนขอจํากัดและเปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหระบบการ
บริหารประเทศมีปญหามาโดยตลอด ซึ่งจะตองแกไขตอไป
นายกรัฐมนตรี กลาวตอวา งบประมาณบางหมวดคอนขางจะดูนอย เมื่อเทียบกันปตอป ซึ่งที่เปนเชนนี้บางครั้งก็เทียบกันไมได
เพราะรัฐบาลชุดนี้ไดพยายามตัดงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งงบการกอสรางที่ไมจําเปน งบการซื้อของที่นําเขาจากตางประเทศ เพราะ
รัฐบาลตองการจะจัดเงินไวสําหรับเปนงบในการสรางชีวิตคนไทย ซึ่งวันนี้กําลังลําบากเปนหลักในการฟนฟูประเทศ
สําหรับกรณีที่ฝายคานตั้งคําถามวา การเกินดุลถึง 200,000 ลาน เหตุใดเกินดุลเยอะ และนาเปนหวงนั้น นายกรัฐมนตรี กลาววา
ไมตองเปนหวง เพราะรัฐบาลจะใชหลักการบริหารการจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากที่สุด การขาดดุล 200,000
ลานบาทนั้น เมื่อรวมกับการขาดดุลของภาครัฐวิสาหกิจแลว งบประมาณรายจายป 2545 จะขาดดุลรวมกันประมาณ 4.4 % ของจีดีพี แต
หากนํางบฯสํารอง 58,000 ลานบาทเขาไป จะพบวางบฯป 2545 ขาดดุลนอยกวาปที่แลว ซึ่งเมื่อนํางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ และรัฐบาล
รวมกันแลว ขาดดุลรวมกัน 3.7 % ของจีดีพี ทั้ง ๆ ที่ปนี้ภาระหนี้และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกวาปที่แลว
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นายกรัฐมนตรี ชี้แจงดวยวา เดิมทีรัฐบาลตั้งใจจะขาดดุลประมาณ 150,000 ลานบาท แตมีงบกระตุนเศรษฐกิจเพียง 80,000
ลานบาท ซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตรมหภาคบอกวาหากเหลือเทานี้ เปนการสงสัญญาณไมดี จะทําใหไมมีเงินในการกระตุนเศรษฐกิจ ขอให
เพิ่ม และตนก็ตัดสินใจคํานวนการเพิ่มแลววา หากตราบใดที่ไมเกิน 5% ของจีดีพีก็พอไปได
สวนกรณีที่ฝายคานวิจารณวาการตั้งงบสํารองไวกระตุนเศรษฐกิจ ควรจะตองทําแผนงานและโครงการนั้น นายกรัฐมนตรี กลาว
วา การเขียนแบบนั้น “ไรสาระ” เปนการเตรียมเอางบประมาณไปผลาญ ซึ่งเปนวิธีการคิดงบประมาณวามีเทาไรตองใชใหหมด แตรัฐบาลนี้
จะใชเทาที่จําเปน แตตองมีสํารองไวเผื่อฉุกเฉิน เพราะไมทราบวาวันขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น แตหากนําเงิน 58,000 ลานบาทมาเขียนโครง
การใหละเอียดตามที่อยากเขียน แลวจะไดอะไรขึ้นมา และเงิน 58,000 ลานบาท อาจจะใชหรือไมใชก็ได หากรัฐบาลสามารถที่จะจัดกลไก
เปรียบเสมือน “ตอกอก” ของเงินจากสถาบันการเงินที่ลนระบบอยูบนนี้ ลงสูภาคประชาชน และเอกชนไดอยางเปนระบบถูกตองนั้น เงิน
58,000 ลานก็ไมตองใช เมื่อไมตองใชก็ไมตองกู เพราะที่ตั้งไวก็เพื่อตองการไวกระตุนเศรษฐกิจ แตจะพยายามไมใช ถาไมจําเปน ถาใชจะมี
ระบบตรวจสอบไดและประหยัดที่สุด ไมตองกลัววาตนจะนําประเทศไปเสี่ยง
“ผมบริหารเงินสวนตัวหลายหมื่นลานมาโดยตลอด ดังนั้น เปนคนระมัดระวัง ประหยัดและรูคุณคาของเงินพอ และผมไมเคยคิด
วาเงินหลวงเปนเงินของผม ที่ผมจะไปทําอะไรก็ได ตองรักษายิ่งกวาเงินของตัวเองเสียอีก ถาเงินของผมเองหมดไปไมมีใครวา แตเงินหลวง
ตองตรวจสอบได ดังนั้น ทานไมตองหวงและคิดวาผมจะไปทําอะไร และไมตองเห็นวาเงิน 58,000 ลานลอยอยูตรงนี้แลวตองโกง ไมตองหวง
ครับ ผมไปเยี่ยมธนาคารแหงประเทศไทย หองเก็บทองมีหลายตัน คนที่ดูแลเขาเห็นทองก็แคนั้นเพราะเปนหนาที่ ไมเกิดจิตปรุงแตง แตถา
คนเกิดจิตปรุงแตงเห็นคนใสสายสรอยเสนเดียวก็วิ่งราวได” นายกรัฐมนตรีกลาว
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวอีกวา ในเรื่องเงิน 70,000 ลานบาทที่ใชในธนาคารออมสินบางสวนและในงบประมาณใช 10,000 กวาลาน
หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาตนผิดใครจะใชหนี้ ซึ่งมรดกหนี้ 2.8 ลานลานบาท รัฐบาลก็ใชหนี้ หากมีโชครายขนาดนั้น 4 ปตอไปนี้พรรค
ไทยรักไทยก็ยังเปนรัฐบาล คงมาทําหนาที่ใชหนี้ คงไมรบกวนพรรคประชาธิปตยมาใชแทน
นายกรัฐมนตรี กลาวตอวา ในป 2546 วิธีงบประมาณจะเปลี่ยน อาจตองแกไข พ.ร.บ.งบประมาณป 2502 เพื่อใหงบประมาณ
เปนเครื่องมือยุทธศาสตรในการแกไขปญหาชาติ ที่ผานมาประเทศไทยไมเคยใชยุทธศาสตรแกไขปญหาชาติไดเลย เพราะระบบงบประมาณ
ไมเอื้ออํานวยใหจัดงบประมาณในเชิงยุทธศาสตร
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวอีกวา ในปแรกของรัฐบาลนี้ จะเปนปแหงการปรับฐานประเทศไทยใหมทั้งหมด หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ฟองสบูแตกไปแลว ยังไมมีการปรับฐานประเทศ แตไปสรางบานที่พังขึ้นมาใหมโดยการฉาบปูนทับเทานั้น ซึ่งตอไปก็จะลมอีก ทั้งนี้ เวลาที่
เกิดวิกฤติทุกครั้งตองเริ่มตนดวยการปรับฐานแลวคอยโต แมวาจะเติบโตไมสูง แตขอใหเปนการปรับฐานประเทศใหม ประชาชนยังลําบาก
ตองใหมีโอกาสไดชุบชีวิตอีกครั้ง ที่ผานมาเราอาศัยการสงออก โดยคิดวาจะทําใหเศรษฐกิจโต แตโตเร็วคนจนยิ่งลําบาก การโตตองปรับ
ฐานกอน ซึ่งหลังจากปที่ 2 ของรัฐบาล จะเปนปแหงการโตอยางมีคุณภาพ และรัฐบาลจะนําประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน หากประชาชนยัง
ไมเปนหนี้นอกระบบจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเปนไปไดที่บุตรของคนที่กูเงินธนาคารประชาชนอาจเปน ส.ส.ก็ได
นายกรัฐมนตรี กลาวดวยวา นโยบายทุกเรื่องที่รัฐบาลทํา มีความเชื่อมโยงและรอยเขาหากัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ส.ส.ทุกคนที่ทุมเท
อภิปรายแนะนําเรื่องตางๆ รัฐบาลขอรับไปพิจารณาในชั้นการแปรญัตติ และพรอมที่จะแปรญัตติใหงบประมาณสมบูรณ ทั้งนี้ งบประมาณ
และวิธีการบริหารจัดการที่ถูกตองจะทําใหนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว ทําไดทุกนโยบาย ยิ่งประชาชนฝากความหวังไวมากเทาใด ยอมทํา
ใหรัฐบาลตองบริหารงบประมาณใหดี ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพและประโยชนมากที่สุด
จากนั้น ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดวยคะแนน 298 ตอ 1 คะแนน งดออกเสียง 113 คะแนน และได
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน 63 คนพิจารณากําหนดการแปรญัตติ 30 วัน การประชุมเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 00.55 น. สรุปแลวสภาฯ
ไดใชเวลาพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ขั้นรับหลักการเปนเวลา 3 วันรวมทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง และไดนัดประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก
ในวันที่ 3 กรกฎาคมในเวลา 14.00 น. (ขาว อ.ส.ม.ท. 290644)
3.1.3 ธนาคารประชาชนเริ่มเปดบริการเปนทางการ นายกฯใหเกียรติมาเปนประธานเปดโครงการ
ธนาคารออมสินจัดพิธีเปดโครงการธนาคารประชาชนอยางเปนทางการที่ธนาคารออมสินสํานักงานใหญในวันที่ 25 มิ.ย. 2544
โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด พรอมมอบเงินกอนแรกจํานวน 300,000 บาท ใหกับผูกูจํานวน 20
รายๆ ละ 15,000 บาท
สําหรับเงื่อนไขในการกูนั้น ผูกูจะตองเปดบัญชีกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะปลอยเงินกูใหรายละ 15,000 บาท โดยที่ไม
ตองมีหลักทรัพย แตตองมีผูคํ้าประกัน 2 คนขึ้นไป และจะเสียดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1 ตอเดือน และหากผูกูสามารถผอนเงินกูไดตามกําหนด
ถือวาเปนลูกคาชั้นดี ธนาคารจะใหกูไดเพิ่มอีก 1 เทาตัว คือ 30,000 บาทในปถัดไปดวย ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ไดเปดใหประชาชนที่สนใจ

13
เปดบัญชีกับธนาคารไดตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผานมาปรากฏวาจนถึงวันศุกรที่ 22 มิ.ย. มีผูสนใจมาเปดบัญชีทั่วประเทศจํานวน 133,220 ราย
มียอดเงินฝากทั้งสิ้น 187 ลานบาท
นายกรัฐมนตรี ไดกลาวยืนยันในโอกาสเปนประธานพิธีเปดโครงการฯวา ในฐานะรัฐบาลจะใหการสนับสนุนการทํางานของ
ธนาคารออมสินเพื่อใหพัฒนาตัวเองโดยยึดหลักวินัยและเมตตาธรรม เพราะตองการใหประชาชนสามารถเขามากูเงินไดโดยใชกําลังสมอง
ไมใชใชชื่อเปนหลักประกัน ขณะเดียวกันก็ขอรองลูกคา หรือผูประกอบการจะตองมีความซื่อสัตย เพราะหากการไดลดอัตราดอกเบี้ยจาก
รอยละ 20 นอกระบบ มาเปนรอยละ 1 ในระบบแลวยังไมรักษาวินัยอยางเครงครัดในการจายคืนเงินก็จะเปนการทําลายกลไกชวยเหลือ
สังคมสวนใหญใหเสียหาย เพราะฉะนั้น จึงขอใหรักษาวินัยเพื่อสรางโอกาสใหกับคนในสังคมอื่น ๆ ตอไปธนาคารออมสินจะไดสามารถ
ขยายบริการใหประชาชนไดมากขึ้นถึงชั้นลูกหลาน และเชื่อวาโครงการธนาคารประชาชนจะสามารถชวยลดภาระคนจนใหมีรายไดพอเพียง
กับคาใชจาย แตก็เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เมื่อโครงการกองทุนหมูบานไดลงถึงพื้นที่ทั้งหมด 80,000 กวาลานบาทแลวก็จะเห็นผลไดชัด
เจนกวานี้ สวนกรณีที่นักวิชาการออกมาวิจารณวาโครงการตางๆ ของรัฐบาลอาจจะไมเกิดผลตามที่ตั้งความหวังไวนั้นนายกฯ กลาววา ขอ
ใหอดทนรอดูกันตอไปกอน เพราะบางครั้งในเรื่องของยุทธศาสตรไมตองการพูดทุกวัน เพราะจะทําใหเกิดความสับสน และนักวิชาการที่ออก
มาวิจารณบางครั้งก็ไมรูขอมูลที่แทจริง (ขาว อ.ส.ม.ท. 250644)
3.1.4 ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) แลว โดยเสียง
สนับสนุน 303 เสียง งดออกเสียง 96 เสียง ใชเวลาในการพิจารณานานกวา 6 ชม.
รายงานขาวกลาววา ในการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2544 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง ไดชี้แจง
เปนคนสุดทายวา บสท.ไมใชยาสําเร็จรูปในการแกปญหาของประเทศชาติ เปนเพียงตัวแปรที่จะชวยผอนคลายปญหาเทานั้น และขอใหทุก
คนอยาคิดวาเปนการอุมคนรวย เพราะ 3 ปแลวที่ธนาคารไมปลอยสินเชื่อ ทําใหธุรกิจไมเดิน ซึ่งคนจนก็เปนดานหนาที่ไดรับผลกระทบนี้
ยอมรับวา บสท.เปนการรวมศูนยอํานาจ แตเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองทํา เพราะบสท.เกิดในชวงที่ไมปกติ มีความจําเปนตองเรงฟนธุรกิจ
ยอมรับวาการรวมศูนยอํานาจจะควบคูไปกับการหาผลประโยชน ซึ่งตนและคณะกก.บสท.ไมสามารถดูแลไดทั่วถึง จึงขอใหสมาชิกสภาชวย
กันตรวจสอบ หลังจากนั้นในวันที่ 29 มิ.ย. ที่ประชุมวุฒิสภาก็ไดมีมติเห็นควรอนุมัติหลักการของรางพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทยดวยเสียง 111 เสียง ตอ 27 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จึงเปนอันวา พ.ร.ก.บสท. ไดรับการอนุมัติจากวุฒิสภาเปนที่เรียบรอย (ขาว อ.ส.
ม.ท. 26, 290644)

4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
4.1.1 ตัวเลขหนี้เสียธนาคารพาณิชยทั้งระบบในเดือนพ.ค.ยังคงเพิ่มขึ้นอยูที่ 17.77% เปนการเพิ่มขึ้นจากแบงกเอก
ชนเปนหลัก ในขณะที่แบงกรัฐ-ตางประเทศลดลง
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2544 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)รายงานวาสิ้นเดือน พ.ค. 2544 ธนาคารพาณิชยเอกชน มีหนี้ไมกอให
เกิดรายได (เอ็นพีแอล) จํานวน 495,029.16 ลานบาท หรือ 18.72% เพิ่มขึ้นจาก 485,928.18 ลานบาท หรือคิดเปน 18.23% เมื่อสิ้นเดือน
เม.ย. สวนธนาคารพาณิชยรัฐมีหนี้เสียจํานวน 308,429.90 ลานบาท หรือ 21.55% ลดลงเล็กนอยจากสิ้นเดือนเม.ย.ที่มีจํานวน
309,134.72 ลานบาท หรือ 21.45 ลานบาท เมื่อรวมธนาคารพาณิชยไทย มียอดรวมหนี้เสียทั้งสิ้น 804,163.88 ลานบาท หรือคิดเปน
19.71% เพิ่มขึ้น จาก 794,358.08 ลานบาท หรือ 19.36% เมื่อสิ้นเดือนเม.ย. ดานสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ มีหนี้เสียจํานวน
27,912.48 ลานบาท หรือ 4.61% ลดลงเล็กนอยจาก 28,372.01 ลาน บาท หรือ 4.69% เมื่อสิ้นเดือนเม.ย. ทั้งนี้ เมื่อรวมระบบธนาคาร
พาณิชยทั้งหมด ณ สิ้นเดือนพ.ค. มีหนี้ เสีย 832,076.36 ลานบาท หรือ 17.77% เพิ่มขึ้นจาก 822,730.09 ลานบาท หรือ 17.47% ในสิ้น
เดือนเม.ย.
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา จากตัวเลขเอ็นพีแอลของระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้น
เดือนพ.ค.2544 ที่สวนใหญปรับเพิ่มขึ้นนั้น คงจะมาจากสาเหตุเอ็นพีแอลยอนกลับ ภายหลังจากที่กอนหนานี้ธนาคารพาณิชยไดมีการปรับ
โครงสรางหนี้แลว มีนโยบายที่จะยืดหนี้กันเปนหลักจึงทําใหมีเอ็นพีแอลยอนกลับหรือเอ็นพีแอลรีเอ็นทรีเกิดขึ้น ภายหลังจากลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ได อยางไรก็ตาม เชื่อวาเอ็นพีแอลในอนาคตขางหนา คงจะไมเพิ่มขึ้นมาก และไมนาเปนหวง หลังจากที่มีการโอนหนี้จาก
ธนาคารพาณิชยเขาไปอยูในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) เรียบรอยแลว เนื่องจากนโยบายของทีเอเอ็มซี ใหความสําคัญในการ
ปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ที่มีปญหาไมใชเปนการยืดหนี้เพียงอยางเดียว
โดยจะมีการดึงผูรวมทุนหรือมีการอัดฉีดเม็ดเงินเขาไปชวย
เหลือลูกหนี้เพื่อฟนฟูกิจการ ซึ่งทายที่สุดก็คงจะไมมีเอ็นพีแอลรีเอ็นทรีเพิ่มขึ้นเหมือนในปจจุบัน (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 22-230644)
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5. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
5.1 ความเคลื่อนไหวดานการอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน
5.1.1 นายกฯ สั่งตั้งไทยแลนดพลาซา หวังเปนศูนยกระจายสินคาของเอสเอ็มอี สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร ขยาย
ฐานสงออกสินคาไปตลาดโลก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (เอสเอ็มอี) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2544 ซึ่งเปนวันสุดทายวา ไดสั่งใหจัดตั้งโครงการไทยแลนดพลาซา เพื่อใชเปนเครือขายกระจาย
สินคาของผูประกอบการเอสเอ็มอีไปสูตลาดโลก โดยมอบหมายใหนายสถาพร กวิตานนท เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) หลังจากพนตําแหนงไปศึกษาแบบแผนการทําโครงการดังกลาวใหเสร็จภายใน 2 เดือน
โดยรัฐบาลมีเงินทุนพรอมที่จะทําโครงการไทยแลนดพลาซาอยูแลว เพียงแตรอใหการศึกษาแลวเสร็จ ซึ่งโครงการนี้เบื้องตนจะตั้ง
ที่กรุงเทพมหานครกอนเปนการนํารอง จากนั้น จึงจะตั้งในสวนภูมิภาค รวมทั้งจะขยายไทยแลนดพลาซาไปยังตางประเทศภายใน 2-3 ปขาง
หนา และการลงทุนเบื้องตนรัฐบาลจะเปนผูลงทุนสวนแรก แตในอนาคตเอกชนสามารถเขารวมทุนไดหากมีความสนใจ
โครงการไทยแลนดพลาซา จะชวยขยายตลาดใหเอสเอ็มอีมากขึ้น มีการกระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยสินคาที่จะ
นํามาจําหนายจะตองไดรับการคัดเลือกวามีคุณภาพเปนที่ยอมรับ สามารถที่จะสงออกไปยังตลาดตางประเทศได เชน ผลไม อาหาร
สมุนไพรตางๆ และการทองเที่ยว เปนตน ซึ่งจะชวยยกระดับสินคา สรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มรายไดแกประชาชนแตละทองถิ่น รวมทั้งกอใหเกิด
การเชื่อมโยงการผลิตเอสเอ็มอีใหมีมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 100644)
5.1.2 เวิรคช็อป เอสเอ็มอี กําหนด 5 มาตรการหลัก ก.อุตสาหกรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดสรุปผลการประชุมเวิรคช็อปเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (เอสเอ็มอี) วาไดกําหนดมาตรการการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย 5 มาตรการหลัก ในการแกปญหาเอสเอ็มอี ประกอบดวย 1.มาตร
การดานการเงิน ไดกําหนดแผนใหความชวยเหลือออกเปน 3 ระดับ คือ เรงดวนชั่วคราว มาตรการเรงดวน และมาตรการปกติ
โดยมาตรการเรงดวนปลอยสินเชื่อใหได 10% ของยอดเงินฝาก การขยายการคํ้าประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี การเพิ่มและจัดสินเชื่อ
พิเศษใหเอสเอ็มอี การเรงรัดปรับปรุงและขยายกองทุนรัฐ การเชื่อมโยงและปรึกษาแนะนําดานการเงินกับบริการวิชาการเพื่อปรับปรุงกิจการ
และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีและธุรกิจชุมชน ทั้งนี้ ในหลายมาตรการ รัฐบาลไดดําเนินการไปแลวระดับหนึ่ง เชน การจัด
ตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี โดยปรับสถานภาพบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) การจัดตั้งกองทุนรวมทุน รัฐบาลได
ดําเนินการในรูปเวนเจอรแคปปตอล ซึ่งจะใหเอกชนรวมบริหารเพื่อความคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพกองทุน
สวนอีก 4 มาตรการไดแก มาตรการดานกฎระเบียบและภาษี มาตรการดานตลาด มาตรการดานทรัพยากรมนุษย และมาตรการ
ดานเทคโนโลยี ซึ่งที่ประชุมไดมีการอภิปรายเพิ่มเติมประเด็นรายละเอียดอีกหลายประการ อาทิ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเอสเอ็มอี
หลักเกณฑการใชมาตรฐานทางบัญชี การพัฒนายี่หอสินคาไทย การสรางอุปทานในการบริโภคภาครัฐ การสงเสริมเอกชนจัดตั้งศูนย
กระจายสินคา การจัดการภาษีเพื่อจูงใจการลงทุนดานไอที การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรเอสเอ็มอี รวมทั้งการจัดระบบโครงสราง
คาจางใหสอดคลองกับทักษะแรงงาน
อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให ก.อุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลักภาครัฐในการดําเนินงานพัฒนาเอสเอ็มอี สวน
มาตรการเฉพาะดานกฎระเบียบ ภาษี ไดมอบหมายใหกรมสรรพากรไปดําเนินการ ซึ่งมาตรการจะตองกําหนดระยะเวลาอยางชัดเจน โดย
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
สวนบทบาทของ ก.คลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง กลาววา แนวทางการใหความชวยเหลือดานการเงินเอสเอ็มอี
ก.คลัง จะใชหนวยงานที่มีอยู 5 หนวยงานหลัก ไดแก กองทุนรวมทุน ตลาดหลักทรัพยใหม บอย. ที่จะยกระดับเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอสเอ็มอี บรรษัทคํ้าประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) รวมทั้งธนาคารรัฐ โดยจะแบงการชวยเหลือใน 2 แนวทางสําคัญ คือ จะ
ใหความชวยเหลือแกกลุมผูประกอบการเอสเอ็มอีแบบแบงกลุม เพื่อประกันความเสี่ยง และพิจารณาศักยภาพของธุรกิจในอนาคต โดยไม
พิจารณาถึงการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาเปนหลัก
ทั้งนี้ ในการประกันเพื่อปลอยสินเชื่อแกเอสเอ็มอีนั้น จะดําเนินงานควบคูไปกับทีเอเอ็มซี และจะมีการเรียกผูที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมเพื่อหาแนวทางเรงปลอยสินเชื่อแกผูประกอบการเอสเอ็มอี และกําหนดนโยบายตางๆ ใหเสร็จภายใน 1 เดือน สวนการคืนภาษีมูลคา
เพิ่ม ทางหนวยงานที่ดูแลจะเรงคืนภาษีใหโดยเร็ว เพื่อไมใหเปนภาระแกผูประกอบการ (กรุงเทพธุรกิจ 100644)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 รายไดครัวเรือนสิ้นป 2543 ลดลง 1.4%
นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2543 จํานวน 3,300 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบวา มีรายไดเฉลี่ย
12,150 บาทตอครัวเรือน ลดลงจากป 2541 ที่มีรายไดเฉลี่ย 12,492 บาทตอครัวเรือน หรือลดลง 1.4%
ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือน ตอครัวเรือน ป 2543 เทากับ 9,848 บาท ลดลงจากป 2541 ที่ใชจาย 10,389 บาท หรือลดลง
2.6% ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนป 2543 เทากับ 68,405 บาท ซึ่งลดลงจากป 2541 ที่มี 69,674 บาท หรือลดลง 0.9%
นายยงยุทธกลาววา รายไดตอครัวเรือนที่ลดลงมากอยูใน 2 ภูมิภาค คือ ภาคอีสานและภาคเหนือ ที่มีรายไดลดลงในอัตราที่ใกล
เคียงกับการลดลงของคาใชจาย คือ ประมาณ 5% และ 6% ตอป สวนครัวเรือนในภาคใตมีรายไดลดลง 1.2% และคาใชจายลดลง 2.1%
ตอป ในขณะที่ครัวเรือนในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดรอบๆ รวมถึงภาคกลางมีรายไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตกลับมีการใชจายลดลงดวยเชนกัน
“เหตุที่ครัวเรือนภาคเหนือและอีสานมีรายไดลดลงเกิดจากปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรลดลงเปนหลัก และเมื่อพิจารณา
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเกือบทุกกลุม พบวา มีรายไดเฉลี่ยลดลง 2-6% ตอป ในขณะที่คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนลดลงในอัตราที่สูงกวาการ
ลดลงของรายได คือ ลดลงประมาณ 2-9% ตอป”
ทั้งนี้ ครัวเรือนทุกกลุมมีรายไดเพียงพอกับรายจาย ยกเวนครัวเรือนคนงานภาคเกษตรเทานั้นที่มีคาใชจายมากกวารายไดโดย
ครัวเรือนภาคเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 5-11% ตอป ขณะที่ครัวเรือนลูกจาง ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ นักบริหาร และภาคผลิตมีหนี้สิน
ลดลง 9.5% และ 14% ตอป (กรุงเทพธุรกิจ 130644)
1.1.2 ทางเลือกคนวางงานกับทางออกการขายตรง
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2544 รายงานแนวโนมการวางงานและการประมาณการอัตราการวางงานของ
สถาบันตางๆ พบวา จนถึงขณะนี้ปญหาการวางงานยังคงดํารงอยู และมีแนวโนมรุนแรงขึ้นตอเนื่อง โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอารไอ) คาดการณวาในปนี้ คนวางงานจะสูงถึง 1.5 ลานคน ขณะที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประมาณการไวที่ 1.22
ลานคน และศูนยวิจัยกสิกรไทย ประมาณการอัตราการวางงานทั้งปไวที่ 1.4 ลานคน
แตในขณะที่ภาครัฐยังไมมีมาตรการในการแกวิกฤติแรงงานอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ในบางภาคธุรกิจกลับสามารถดูดซับ
แรงงาน และบรรเทาปญหาการวางงานของประเทศไดระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจขายตรง ซึ่งมีอัตราเติบโตสวนกระแส และยังเปนธุรกิจ
ที่สามารถรองรับแรงงานนอกระบบไดมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่อาศัยความโดดเดนเฉพาะตัวเพื่อเปนกําลังขับเคลื่อนและสรางรายได
การเก็บตัวเลขที่เปนทางการของอุตสาหกรรมนี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อป 2541 สมาคมการขายตรงไทยรวมกับสถาบันวิจัยเอแบค-เค
เอสซี อินเตอรเนชันแนล (เอแบคโพล) ไดลงมือสํารวจและเจาะลึกทัศนคติและพฤติกรรมขายตรงจากกลุมตัวอยาง 2,656 คนทั่วประเทศ ซึ่ง
เปนชวงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งแรก พบตัวเลขมูลคาการตลาดประมาณ 16,200 ลานบาท มีจํานวนผูขายตรงในระบบทั้งหมด 2.5 ลาน
คน เปนผูหญิง 80.5% และ 19.5% เปนผูชาย ซึ่งในจํานวนกลุมตัวอยาง 542 คน ใหเหตุผลของการเขาสูธุรกิจนี้เพื่อหารายไดเสริม 75.1%
เพื่อซื้อสินคาใชเอง 46.7% เพื่อเปนอาชีพประจํา 17.2% และเพื่อเปนรายไดหลัก 13.3% ทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ผูขายตรง
35.4% มีรายไดเฉลี่ย 2,501-5,000 บาท 28.3% ไมเกิน 2,500 บาทตอเดือน 16% มีรายไดเฉลี่ย 7,501-10,000 บาทตอเดือน 14.7% มี
รายไดเฉลี่ยมากกวา 10,000 บาทตอเดือน และ 5.6% มีรายไดเฉลี่ย 5,001-7,500 บาทตอเดือน
- ตัวเลขนักธุรกิจอิสระ หรือผูเขารวมธุรกิจขายตรง ลาสุดเพิ่มเปน 3 ลาน ยึดเปนอาชีพถึง 33%
นายปรีชา ประกอบกิจ นายกสมาคมการขายโดยตรงไทย (Thai Direct Selling Association) กลาวในการใหสัมภาษณหนังสือ
พิมพ "กรุงเทพธุรกิจ" ถึงการเปลี่ยนแปลงลาสุดของอุตสาหกรรมขายตรง โดยประเมินตัวเลขนักธุรกิจอิสระ หรือผูเขารวมทําธุรกิจในอุตสาห
กรรมนี้ไววา มีกวา 3 ลานคน มูลคาการตลาดเพิ่มจาก 1.6 หมื่นลานบาท พุงขึ้นประมาณ 2 หมื่นลานบาท สมาคมการขายโดยตรงไทย
ประมาณวา ผูที่เขาสูธุรกิจนี้ 1 ใน 3 หรือประมาณ 33 % ตองการทําเปนอาชีพทั้งอาชีพเสริมและอาชีพประจํา และ 2 ใน 3 เขามาเพื่อ
ตองการซื้อสินคาใชเอง ซึ่งจะเปนบันไดสูการทําธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม ขณะนี้เอแบคโพลอยูในระหวางการสํารวจเจาะลึกพฤติ
กรรมธุรกิจขายตรงครั้งที่ 2 โดยทําการสํารวจในรายละเอียดปลีกยอยมากกวาครั้งแรก เพื่อเปนขอมูลและชี้ใหเห็นการเติบโตในการรองรับ
ตลาดแรงงานของไทย รวมถึงแนวโนมและโอกาสของคนไทยกับธุรกิจนี้
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"คาดวาการสํารวจของเอแบคโพลที่จะออกมา จะมีตัวเลขใกลเคียงกับที่สมาคมประมาณการเอาไว แตการสํารวจครั้งที่สองนี้จะมีราย
ละเอียดครอบคลุมเพื่อเปนประโยชนมากขึ้นทั้งผูบริโภค ผูประกอบการและภาครัฐ"
- ชีแ้ นวโนมอาชีพขายตรงโดยยอนมองตัวเลขนักขายตรงทั่วโลก
หากพิจารณาตัวเลขจากสมาพันธการขายโดยตรงแหงโลก (World Federation of Direct Selling Associations) ในสวนของ
นักขายตรงทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบในป 1995 มีนักขายตรงทั่วโลก 21 ลานคน ป 1996 เพิ่มขึ้นเปน 24.88 ลานคน ป 1997 เพิ่ม
เปน 30.9 ลานคน ป 1998 เพิ่มเปน 33.56 ลานคน
ในสวนของยอดขายทั่วโลกป 1995 ประมาณ 74.90 พันลานดอลลารสหรัฐ ป 1996 ประมาณ 79.32 พันลานดอลลารสหรัฐ ป
1997 เพิ่มเปน 80.47 พันลานดอลลารสหรัฐ ป 1998 ลดลงเหลือ 77.78 พันลานดอลลารสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 040644)
1.1.2 โครงการลดพนักงานในภาคอุตสาหกรรม
จากการสํารวจของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ การเคลื่อนยายแรงงานฯภาคอุตสาหกรรมหลังผานชวงวิกฤติเศรษฐกิจ หรือมีการ
โอนสัดสวนการถือครองใหกับผูรวมทุนตางชาติ โดยสวนใหญในอุตสาหกรรมหลัก เชน ปูนซีเมนต เหล็ก โรงกลั่นนํ้ามัน ปโตรเคมี และ
เหมืองแร พบวา แตละองคกรยังคงรักษาพนักงานเดิมเอาไว มีเพียงบางบริษัทที่มีการลดพนักงานลงเพื่อลดคาใชจายในการปรับโครงสราง
หนี้หรือขายธุรกิจในเครือออกไป เริ่มจากเครือซิเมนตไทย จากจํานวนพนักงานทั้งหมด 35,000 คน เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2541 ปจจุบันมี
ประมาณ 25,000 คน ในสวนที่หายไป 10,000 คน ประมาณ 2,000 คนเปนพนักงานที่สมัครใจเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด บริษัท
ปูนซิเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) จํานวนพนักงานทรงตัวเมื่อเทียบกับกอนวิกฤติ ประมาณ 600-700 คน แมจะมีผูถือหุนตางชาติคือโฮเดอร
แบงกเขามา โดยบริษัทไมมีนโยบายรับพนักงานใหม แตพนักงานที่มีอยูเดิมไดมีการลาออกโดยสมัครใจ รวมทั้งเกษียณอายุโดยเฉลี่ยในป
2543 ประมาณ 10-20 คน สวนพนักงานที่มีอยูในปจจุบัน ไดมีการเกลี่ยคนเพื่อสรางประสิทธิภาพในการทํางาน
บริษัทไทยออยล จํากัด ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 2-3 ปที่ผานมา บริษัทไดปรับตัวโดยลดคาใชจายตางๆลง เพื่อทําใหบริษัทมีสภาพ
คลองทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับลดพนักงานลงเกือบ 300 คน จากเดิมกวา 1,000 คน เหลือ 740 คนในปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามการ
ปรับโครงสรางการบริหารงาน เพื่อแสดงใหสถาบันการเงินเจาหนี้ เห็นถึงความพยายามของบริษัทในการปรับลดคาใชจาย สงผลใหบริษัท
สามารถลดคาใชจายดานพนักงานลงไดถึงปละกวา 200 ลานบาท และยังไมมีแผนที่จะปรับลดพนักงานลงอีกในขณะนี้
บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัล จํากัด (มหาชน) หรือทีพีไอ แมวาจะมีการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินกวา 100 ราย แต
บริษัทยังไมมีแผนที่จะปรับลดจํานวนพนักงานที่มีอยูประมาณ 6,300 คน ยกเวนในกรณีที่จะตองขายทรัพยสินของบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน
เครือออกไป เมื่อมีการเปลี่ยนความเปนเจาของ ก็เปนสิทธิของเจาของใหม
บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) หรือเอ็นพีซี ยังคงมีจํานวนพนักงานอยูในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงกอนวิกฤติ
เนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายใหพนักงานออกจากงาน แตใชนโยบายไมรับพนักงานเพิ่มมาตั้งแตป 2538 ประกอบกับไมมีการขยายงาน
ใหมๆ โดยในป 2540 มีพนักงานรวม 745 คน ขณะที่ในป 2544 เหลืออยู 735 คน ทั้งนี้ จํานวนพนักงานที่ลดลง เนื่องจากการเกษียณอายุ
สําหรับบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) จากการสํารวจพบวา มีพนักงานลดลงเล็กนอย โดยในป 2540 มีพนักงานรวม
820 คน แตเมื่อประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ทางบริษัทไดมีนโยบายไมรับพนักงานเพิ่ม โดยไมมีนโยบายใหพนักงานออกจากงาน สวนที่
เกษียณอายุหรือลาออกไปศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอื่นเปนไปโดยสมัครใจ นโยบายดังกลาวสงผลใหจํานวนพนักงานลดลงเหลือ 811
คนในป 2541 เหลือ 807 คน ในป 2542 เหลือเพียง 759 คนในป 2543 และ 758 คนในป 2544 โดยในสวนของพนักงานที่ลาออกโดยสมัคร
ใจในชวงวิกฤติเศรษฐกิจมีประมาณ 50 คน (กรุงเทพธุรกิจ 040644)
1.1.3 ธนาคารพาณิชยกับแผนลดพนักงานประมาณ 1.7 - 2 หมื่นคน
ดร.อนุสรณ ธรรมใจ ผูอํานวยการฝายวิจัย ธนาคารซิตี้แบงก กลาววา เพื่อคงความมีประสิทธิภาพภายใตกฎระเบียบที่เขมงวด
มากขึ้นของบีไอเอส ธนาคารพาณิชยหลายแหงจะตองควบรวมกิจการ และเมื่อมีการควบกิจการเกิดขึ้น ก็จะมีการปรับลดพนักงานมากขึ้น
ดวย "ใน 3-4 ปขางหนาธนาคารพาณิชยไทยจะเริ่มควบรวมกิจการกัน ธนาคารเหลานี้จะกลายมาเปนแบงกที่มีขนาดใหญ ไมเชนนั้นจะไม
สามารถแขงขันได อุตสาหกรรมแบงกทั่วโลกไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ทุกคนพยายามจะทําตัวเองใหเปนซูเปอรมารเก็ตทางการเงิน แบงก
หลายแหงยังจําเปนตองปรับโครงสราง และนั่นหมายถึงการปลดพนักงาน" และกลาวเสริมวา ระบบธนาคารจําเปนตองมีระบบสวัสดิการที่
เพียงพอ เพื่อเตรียมตัวเปนเกราะปองกันทางสังคม เมื่อเกิดการปลดพนักงาน
นักวิเคราะหจาก บล.แอ็ดคินสัน คาดการณวา การปลดพนักงานธนาคารในรอบสองไมนาจะรุนแรงเทากับป 2540 เนื่องจาก
ธนาคารหลายแหงตางเตรียมพรอมดวยการไมจางพนักงานใหมเพิ่ม และผูที่ถูกปลดจะตองไดรับขอเสนอที่เปนแพ็คเกจทางการเงินที่ดึงดูด
ใจ ขณะที่การลดตําแหนงงานจะเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
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ทั้งนี้นับจากปลายป 2541 จนถึงปจจุบัน กระแสการลดจํานวนพนักงานของธนาคารพาณิชยรายตางๆ มีความเดนชัดมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจากสิ้นป 2541 ตัวเลขพนักงานธนาคารพาณิชยทั้งระบบอยูที่ 109,526 คน แตจากตัวเลขลาสุด ณ 30 ก.ย. 2543 ยอดของ
พนักงานทั้งหมดเหลือเพียง 93,593 คน คิดเปนจํานวนพนักงานที่หายไปประมาณ 15,933 คน ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่ไมนอยเมื่อเทียบเปน
สัดสวนออกมา โดยพบวาธนาคารไดลดพนักงานลงไปแลว 14.5% จากจํานวนที่มีอยูเดิม
นักวิเคราะหรายหนึ่ง ระบุวาจํานวนพนักงานที่ลดลง 14.5% ดังกลาว เปนเพียงแคจุดเริ่มตนเทานั้น เพราะหากประเมินกันจริงๆ
คาดวาธนาคารพาณิชยจะตองลดพนักงานอีกประมาณ 1.7 - 2 หมื่นคน หรือลดลงประมาณ 30 - 35% ของจํานวนเดิมที่มีอยู จึงจะกาวสู
จุดที่ธนาคารพาณิชยสามารถทํากําไรได
อยางไรก็ตาม จากตัวเลขที่นักวิเคราะหประเมินถือวา สอดรับกับแผนการลดจํานวนพนักงานของธนาคารพาณิชย เพราะมี
กระแสขาววาธนาคารกรุงไทยจะลดคนอีกประมาณ 3 พันคน ธนาคารกสิกรไทยมีแผนจะลดพนักงานอีกราว 5 พันคน จากลาสุดประมาณ
1.3 หมื่นคน ใหเหลือ 7-8 พันคน แตเปนแผนที่ทยอยทําภายใน 5 ป ขณะที่ธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทยก็มีแผนจะลด
พนักงานลงอีกแนนอน สวนธนาคารกรุงเทพมีแผนลดพนักงาน 6 พันคนภายใน 3-5 ปเชนกัน
- สหภาพแรงงานธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน ชี้สถานการณยัง "นาหวง"
นายสกุล สื่อทรงธรรม เลขาธิการสหพันธสหภาพแรงงานธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน กลาวถึงกรณีที่ธนาคารพาณิชย
ตางๆ กําลังมีการปรับลดพนักงานจํานวนมากในขณะนี้วา เปนเรื่องที่นาเปนหวงสําหรับแรงงานภาคการเงินอยางมาก เนื่องจากแนวโนมที่
ธนาคารพาณิชยทั้งที่เปนเอกชนที่เปนของคนไทย และที่ตางชาติเขามาถือหุนใหญนั้น ตางก็มีแผนในการปรับลดพนักงานทั้งสิ้น
จากขอมูลที่มีอยูธนาคารที่มีพนักงานโดยเฉลี่ยประมาณ 13,000 - 14,000 คนนั้น ภายใน 4 ป จะมีการลดคนเปนจํานวนมาก
และจะมีการนํารูปแบบสาขาที่เนนการใชอิเล็กทรอนิกสเขามาแทนที่ อยางกรณีของ ธ.กรุงเทพ ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะลด
พนักงานประมาณ 6,000 คน ภายใน 3-5 ป
ในสวนของสหพันธฯ พยายามจะรณรงคใหพนักงานธนาคารพาณิชยที่ยังไมมีสหภาพฯเรงจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา เพื่อที่จะ
ใชเปนกลไกในการเจรจากับผูบริหารของธนาคารแทนพนักงานของแตละแหงทั้งหมด แตยอมรับวา ที่ผานมาความตื่นตัวของพนักงาน
ธนาคารแตละแหงมีนอยมาก ซึ่งเปนเรื่องที่นาแปลกใจ และทําใหสภาพแรงงานของสถาบันการเงินคอนขางออนแอ (กรุงเทพธุรกิจ 040644)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานแรงงานตางดาว
1.2.1 เตรียมรับแรงงานตางชาติสูระบบประกันสังคม ตํารวจเรงกวาดจับแรงงานตางดาวใกลสิ้นสุดผอนผัน
วันที่ 3 มิ.ย. 2544 นายเดช บุญ-หลง รมต.แรงงานฯ ใหสัมภาษณถึงแนวทางการแกปญหาแรงงานตางดาว ซึ่งจะครบกําหนด
ผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 ส.ค. 2544 วา ในปนี้อาจจะไมมีการผอนผันการใชแรงงานตางดาวเหมือนกับที่ผานมา เพราะ
หนวยงานดานความมั่นคงหลายหนวยงานไดเสนอแนวทางนี้ โดยใหเหตุผลหลายประการ เชน ปญหาเรื่องความมั่นคง และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (มติชน 040644)
รายงานขาวกลาววา กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 รวมกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดออกกวาดลางจับกุมแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมายในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 9 จังหวัด ไดแก จ.ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี
ชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง สามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมายไดจํานวน 1,086 คน โดยเปนแรงงานชาวพมามากที่สุด รองลงมาเปนแรง
งานกัมพูชา ลาว อินเดีย กะเหรี่ยง และมอญ ทั้งนี้ พื้นที่ที่จับกุมแรงงานผิดกฎหมายไดมากที่สุด ไดแก จ.ปทุมธานี ยานตลาดไท จํานวน
441 คน รองลงมาที่ตลาดสําโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กลาววา ตั้งแตปลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบันสามารถจับกุมแรงงาน
ตางดาวผิดกฎหมายไดจํานวน 130,000 คน ซึ่งจะตองดําเนินการกวาดลางตอไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะปที่แลวพวกตางดาวเหลา
นี้ไดสรางอาชญากรรมรายแรงถึง 3 ครั้ง คือ ยึดสถานทูตพมาประจําประเทศไทย ยึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี จ.ราชบุรี และแหกที่คุมเรือน
ขังจํา จ.สมุทรสาคร โดยหวังวาเหตุการณลักษณะนี้จะไมเกิดขึ้นอีก อีกเรื่องที่นาเปนหวงคือปญหาดานสังคม เพราะผูตองโทษที่เปนชาวตาง
ชาติอยูในเรือนจําจํานวนมาก อยางที่เรือนจํา จ.สมุทรสาคร มีผูตองโทษที่เปนชาวตางดาวเกือบ 1,000 คน ที่ อ.แมสอด เรือนจํามีผูตอง
โทษที่เปนคนตางดาวถึง 850 คน ใน 900 คน เพราะฉะนั้นเราตองเรงดําเนินการจับกุมและรวมมือกันกวาดลาง ไมอยางนั้นในอนาคตอัน
ใกลตองเกิดปญหาชนกลุมนอยในประเทศแนนอน จากการหารือกับนายเดช บุญ-หลง ไดขอสรุปวาจะใชเวลา 4 ป ในการกวาดลางแรงงาน
ผิดกฎหมาย โดยจะนําเขาแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายทดแทน ซึ่งรัฐบาลประเทศลาวและกัมพูชาไดติดตอมาแลววาจะรับผิดชอบแรง
งานผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยจะจัดสงแรงงานที่ถูกตองมาทํางานทดแทน ไมใชแรงงานผิดกฎหมายที่มากันเปนพรวนเอาญาติๆ เปน
10 คน มาทํางานขอทาน และยืนยันวา เมื่อครบกําหนดผอนผันการใชแรงงานตางดาววันที่ 31 ส.ค. 2544 ก็จะไมมีการผอนผันอีกเด็ดขาด
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แตจะทําใหแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายไดเขาสูระบบที่ถูกตอง เพราะในภาคเอกชน ทั้งฝายนายจาง สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย
ตางรับรองวา เมื่อทุกอยางเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายแลว จํานวนแรงงานตางดาวจะตองลดลง โดยจะพัฒนาตัวเองในการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามา เพื่อจะไมตองจางแรงงานตางดาวเขามาทํางานที่แรงงานไทยไมตองการทํา
อยางไรก็ตาม นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.แรงงานฯ กลาวถึงการแกไขปญหาในระยะยาววา แรงงานตางดาวจะตอง
หมดไป เพราะเมื่อนายจางปรับเปลี่ยนเครื่องจักรก็ตองมีการพัฒนาคน แตเชื่อวาในชวง 5 ปนี้ ยังคงมีการใชแรงงานตางดาวอยางแนนอน
เพราะมีงานหลายประเภทที่คนไทยไมทํา ทั้งนี้ การนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบนั้น สิ่งแรกจะตองรูวา มีความตองการแรงงานตางดาวเทา
ใด จากนั้นจึงอนุญาตใหเขามาอยางถูกตอง โดยจะตองประสานงานกับประเทศตนทางของแรงงานตางดาว
สวนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลถาวรนั้น จะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงสรางวาจะมีใครเขามาทําหนาที่ใดบาง
นอกจากนี้ จะตองมีการจัดระบบสวัสดิการ ประกันสังคม การจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นตํ่า โดยจะตองใหแรงงานตางดาวเขามาอยูใน
กฎหมายคุมครองแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานสัมพันธของไทย เพื่อใหนายจางตัดสินใจวาจะจางแรงงานตางดาวหรือแรงงานไทย เพราะ
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกัน (กรุงเทพธุรกิจ 070644)

1.3 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.3.1 ธ.ก.ส. เผยพักหนี้เกษตรกรเขาเปา
นายพิทยาพล นาถธราดล ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาวถึงความคืบหนาโครงการพัก
ชําระหนี้ และลดภาระหนี้ใหเกษตรกรรายยอยวา ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2544 มีลูกคาเขารวมโครงการดังกลาว 2,016,490 ราย คิดเปนรอยละ
50.02 วงเงิน 45,314,765 บาท และลดภาระหนี้จํานวน 1,007,845 ราย คิดเปนรอยละ 49.98 วงเงิน 33,353,239 บาท ซึ่งเปนตัวเลขใน
กรอบที่ ครม. อนุมัติไวที่ 6,000 ลานบาท
นายพิทยาพล กลาววา ขณะนี้ยังมีลูกคาอีกกวา 100,000 ราย ที่ยังไมไดตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการหรือไมดังนั้น ธ.ก.ส. จึง
เปดโอกาสใหสงตัวแทนเขารวมรับฟงรายละเอียดของโครงการได แตตองไดรับการอนุมัติจากสหกรณซึ่งเปนผูคํ้าประกันเงินกูใหกับลูกคาแต
ละราย กอนที่จะเสนอไปยัง ธ.ก.ส. โดยจะเขารวมโครงการไดภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้ (สยามรัฐ 300644)
1.3.2 คนแหกูธนาคารประชาชนกวา 1.8 แสนราย
ธนาคารคนจนที่ใชสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศเปดใหประชาชนทั่วไปยื่นขอกูยืมเงินดวยเงื่อนไขที่ไมเครงครัดมากนักตั้งแต
วันที่ 25 มิ.ย. 2544 มีประชาชนไปยื่นขอสินเชื่อเพียง 2 วันแรกแลว 1.8 แสนราย
นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัด ก.คลัง ในฐานะประธานธนาคารออมสินเปดเผยวา ตามที่รัฐบาลไดเปดธนาคารคนจน เมื่อวันที่
23 มิ.ย. 2544 เพื่อใหประชาชนที่มีรายไดนอยมากูเงินไปลงทุนทําการคา หรือ โครงการที่ปูทางไปสูการประกอบอาชีพที่พึ่งพิงตนเอง รายได
ไมเกิน 15,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน หรือรอยละ 12 บาทตอป เพื่อใหประชาชนมีทุนทํากินของตัวเองและไม
ตองถูกขูดรีดจากการกูเงินนอกระบบซึ่งตองเสียดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 20 มีระยะปลดหนี้ 1 ปนั้น ปรากฏวาเวลาผานไปเพียง 2 วัน มีผูสนใจ
สมัครเปนสมาชิกเพื่อขอกูเงินตามโครงการนี้แลวกวา 1.8 แสนราย อนุมัติปลอยกูภายในปนี้ประมาณ 2 แสนราย อยางไรก็ตาม ความตื่นตัว
ของประชาชนที่สูงมาก ทําใหตองปรับเปาหมายเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นประชาชนไมตองกลัววาจะตองรีบกูเพราะเงินในโครงการจะหมด ขอให
ประชาชนไปเตรียมพรอมกอนวาจะนําเงินไปทําโครงการอะไรใหดีกอนคอยไปยื่นกู ซึ่งจะทําใหไดรับอนุมัติสูงกวา (มติชนสุดสัปดาห
020744)
ในวันที่ 29 มิ.ย. 2544 นายชาญชัย มุสิกนิสากร ผูจัดการทั่วไปธนาคารออมสินกลาววา เพียง 3 วันจากการเปดธนาคารคนจนมี
ผูเปดบัญชีกับธนาคารรวมทั้งสิ้น 240,370 บัญชี รวมเงินยื่นกูประมาณ 364 ลานบาท (Bangkok Post 290601)
วันที่ 28 มิ.ย. 2544 หนังสือพิมพมติชนไดสอบถามความคิดเห็นของพอคานักธุรกิจเชื้อสายอินเดียยานพาหุรัดถึงผลกระทบ
ธนาคารคนจน โดยนางนุสรา สัจจะเทพ อายุ 37 ป อาชีพขายผารานเจริญสโตร ผูปลอยเงินกูในคนจนยานตลาดพาหุรัดกลาววา แตละ
เดือนใหกูประมาณหนึ่งแสนบาทขึ้นไปมีคนมาขอกูเงินหลายสิบราย คิดดอกเบี้ยรอยละ 5 บาทตอเดือน คิดวาการตั้งธนาคารคนจนไมมีผล
กระทบตอคนที่ออกเงินกู เพราะการจะกูธนาคารคนจนมีขอแมที่ตองฝากเงินกับธนาคารออมสิน และคนจนไมไดฝากเงินที่ธนาคารออมสิน
ทุกคน อีกทั้งใชวาไปเปดบัญชีใหมแลวจะไดรับการจัดสรรเงินกู ดูแลวเปนเรื่องยาก
ดานนายเจตริน คันทะปุระ อายุ 44 ป คาขายกระเปาและเสื้อผา ยานพาหุรัด กลาววา แขกมักทําธุรกิจคาขายดวยกันเอง และ
แมจะมีการปลอยเงินใหกูเงินก็คิดดอกเบี้ยเพียงรอยละ 5 บาทตอเดือนเทานั้น แตทราบวาคนไทยเองที่ออกเงินใหกูเก็บดอกเบี้ยสูงถึงรอย
ละ 20 บาทตอเดือน คิดวาธนาคารคนจนเปนการทําเอาหนา คนจนทุกคนไมสามารถกูไดทั่วถึงและยังตองเปดบัญชีกับธนาคารออมสินอีก
คงกูยาก หากไดคงไดคนละเล็กคนละนอย เพราะมีคนขอกูเปนจํานวนมาก (มติชน 290644)
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2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมของภาครัฐและเอกชน
2.1.1 วันที่ 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดลอมโลก นายกฯทักษิณปรารภตั้ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและนํ้า
เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย. 2544 ชมรมสภาวะแวดลอมสยาม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจําป 2544 ใหกับผูมีผลงานดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมดีเดน โดยประเภทนักการเมือง ไดแก นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ ส.ส. จังหวัดพะเยา ซึ่งไดพัฒนาสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นมีอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจัดกิจกรรมภายใตหัวขอ "เชื่อมโยงโลกกวาง รวมสรางสานสายใย
ชีวิต" ระหวางวันที่ 5 -10 มิ.ย. 2544 ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ในงานมีนิทรรศการ บูตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ
นายเดช บุญ-หลง รมต.แรงงานและสวัสดิการสังคม ประธานเปดงาน กลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางการบริโภคของไทย มิติ
ใหมเพื่อสิ่งแวดลอม" วา กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลกปนี้ เนนประเด็นการผลิตและการบริโภคเพื่อสิ่งแวดลอม จะกอใหเกิดจิตสํานึกที่ดี สงผล
ในทางปฏิบัติใหทุกฝายเขามารวมมืออยางจริงจัง อนุรักษและใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม ผูบริโภคยังคงเปนผู
กําหนดใหผูประกอบการหันมาใชเทคโนโลยีสะอาด เชน เครื่องยนตมลพิษตํ่า โดยผูบริโภคตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ใชสิ่งของอยางรู
คุณคา เลือกซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม
ในวันเดียวกันนี้ สหสาขาวิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
และชมรมสภาวะแวดลอมสยาม จัดการอภิปรายเรื่อ "Workshop สิ่งแวดลอมอยูไหน หวงเศรษฐกิจอยาลืมหวงสิ่งแวดลอม' โดยนายอดิศร
เพียงเกษ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กลาววา นายกรัฐมนตรีไดปรารภที่จะตั้งกระทรวงใหมคือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและนํ้า โดยจะใหความสําคัญในสวนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไดคิดและเตรียมการไวแลว
อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเรื่อง การปรับบทบาทและภารกิจของ
กระทรวงวิทยาศาสตร หลังจากมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปทําการศึกษา โดยผูศึกษาไดเสนอใหแบง
ก.วิทยาศาสตรฯ ออกเปน 2 สวนคือ 1. กระทรวงวิทยาศาสตร 2. กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ใหยุบ แยก และรวม
บางหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกันเขาดวยกัน และในครั้งนี้ถือเปนการทําประชาพิจารณขอเสนอดังกลาว โดยไดเชิญขาราชการตั้ง
แตระดับ 7 และสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประมาณ 250 คน แตไมมีการเชิญองคกรเอกชนและประชาชนใหเขารวมแสดงความคิดเห็น
นายสันทัด สมชีวิตา ปลัด ก.วิทยาศาสตรฯ กลาววา จะสรุปความคิดเห็นของที่ประชุมครั้งนี้ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)กอนเสนอให ก.พ. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และนําเขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยทั้งหมดนี้จะเสร็จไมเกินสิ้นปนี้ (กรุงเทพธุรกิจ 06, 260644)

2.2 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 กรีนพีซชี้ผลเสียบอบําบัดคลองดาน ปนเปอนโลหะหนักนํ้าอยูขั้นวิกฤติ
กลุมกรีนพีซ นําเจาหนาที่จากทั่วโลก มาจัดการรณรงครวมกับชาวบานใน จ.สมุทรปราการ จี้รัฐบาลและธนาคารพัฒนาเอเชีย
(เอดีบี) หยุดโครงการบอบําบัดนํ้าเสียคลองดาน จ.สมุทรปราการ หลังจากผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบยํ้าถึงผลกระทบจาก
โลหะหนักปนเปอนในนํ้าทิ้ง และกากตะกอนสงผลใหอาวไทย และชุมชนประมงชายฝงตกอยูภาวะวิกฤติ
ทั้งนี้ ชาวประมงและผูประกอบการเพาะเลี้ยงฟารมหอยแมลงภู ไดนําเรือประมงออกมารวมรณรงคกับกลุมกรีนพีซกวา 30 คน
โดยไดเคลื่อนขบวนออกไปปฏิบัติการในทะเล เพื่อพิทักษชุมชนและระบบนิเวศของอาวไทย โดยนําธงสีเหลืองที่มีขอความวา "หยุดกอมล
พิษ" และ "การแกปญหาที่ปลายทอ ไมใชทางออก" เปนภาษาตางๆ ไปปกรอบที่ปลอยนํ้าทิ้งของโครงการที่กําลังกอสรางในทะเล ขึงแถบผา
สีเหลืองคาดดําโดยรอบบริเวณนั้นเพื่อเปนสัญลักษณของอาชญากรรมตอสิ่งแวดลอมจากโครงการบอบําบัดนํ้าเสีย
นายธารา บัวคําศรี เจาหนาที่รณรงคดานสารพิษกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา การรณรงคของกรีนพีซในครั้งนี้
ตองการใหรัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเห็นวา รัฐบาลกําลังเดินในทางที่ผิดพลาดในการอนุมัติโครงการที่ไมสามารถแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง การรวมนํ้าเสียจากโรงงาน และครัวเรือน จ.สมุทรปราการเขาดวยกันนั้น ถือเปนการทําใหนํ้าเสีย และจะมี
ความยุงยากมากขึ้นในการจัดการสารมลพิษตกคางจากโรงงานอุตสาหกรรม เงินกูของเอดีบีนอกจากไมไดแกมลพิษ แตกลับทําใหสูญเสีย
ทรัพยากร เนื่องจากตะกอนที่ปนเปอนมลพิษตกคาง เชน ไดออกซิน ฟูราม และโลหะหนักจากโรงงานตางๆ จะปนเปอนเขากับตะกอนจาก
นํ้าเสียของครัวเรือน การแยกกากตะกอนสองชนิด เพื่อบําบัดนั้นไมไดผลและทําไดยาก (กรุงเทพธุรกิจ 270644)
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2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 ภูเก็ตจัดประชุมรักษาผลประโยชนทางทะเล
วันที่ 21 มิ.ย. 2544 จ.ภูเก็ตจัดประชุมศูนยประสานงานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชนทางทะเลแหงชาติ ครั้งที่ 1 หลังจากที่
หลายฝายแยงชิงการใชทรัพยากรในอันดามันเพิ่มขึ้น ขณะนี้ไดมีการประชุมศูนยประสานงานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชนทางทะเล
แหงชาติ เขต 3 ซึ่งมี จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ร.ท.บดีพันธ เกยานนท ผบช.กองเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผอ.
ศูนยประสานงานฯ เปนประธานการประชุม โดยมีรองผูวาฯ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ และหัวหนาสวนราชการของจังหวัดตางๆ ในเขต 3 และมีกอง
บัญชาการ กองเรือ ภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา เจาหนาที่ศุลกากรภาค 5 และตํารวจนํ้า เขารวม ซึ่งที่ประชุมไดหารือเรื่องการรักษาผล
ประโยชนทางทะเล การพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทางทะเล และพิจารณาการใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมในอาว
พังงา เพื่อรักษาผลประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันดามันใหคงอยูตอไป (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 210644)
2.3.2 จับตาคณะกรรมการกองทุน 154 ลานบาท บทเรียนซํ้าซากของโรงไฟฟาบอนอก
ในที่สุดความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งกองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจํานวนเงิน 150 ลานบาท ตลอดระยะเวลา 25 ป
และกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนจํานวน 4 ลานบาทตอป รวม 100 ลานบาท ตลอดระยะเวลา 25 ป ของคณะกรรมการตําบลบอนอก อ.
เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งรวมลงนามเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2544 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน กทม.) กับโครงการโรงไฟฟา
บอนอกของบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจอเนอเรชัน จํากัด พรอมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการกองทุนตําบลบอนอก รวมถึงพยานอีก 2 คน ก็
มีปญหาเกิดขึ้นจากกลุมรักษทองถิ่นที่คัดคานการกอสรางโครงการจนมีการชุมนุมประทวงและเปดแถลงขาวตอสื่อมวลชนที่หนาศาลากลาง
จ.ประจวบคิรีขันธวา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไมมีสวนรับรูใดๆ ทั้งที่มี 2 สมาชิก อบต. เขาไปรวมเปนกรรมการที่ปรึกษาและพยาน
ในการลงนาม เพราะกอนหนานี้ อบต. บอนอกไดมีมติอยางชัดเจนวาไมตองการใหมีการกอสรางโรงไฟฟาบอนอก ทั้งยังปฏิเสธวาไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆ กับการตั้งกองทุนดังกลาว แมที่ผานมาผูจัดการสํานักงานโครงการโรงไฟฟาบอนอกจะยืนยันเจตนารมณอยางชัดเจนวา กอง
ทุนฯไมใชเงื่อนไขหรือใบอนุญาตในการสรางโรงไฟฟาบอนอก หรือไมมีระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ที่ระบุวาการกอสรางโรงไฟฟาจะตองมีกอง
ทุนและการตั้งกองทุนก็เพื่อความมั่นใจของทุกฝาย เพื่อเปนการพิสูจนขอเท็จจริงหากโรงไฟฟาถานหินสรางปญหากับชุมชนในอนาคต
สิ่งที่นาเปนหวงก็คือ ไดเกิดกระแสแตกตางทางความคิดในการกอสรางโรงไฟฟาถานหินมายาวนาน 5 ป โดยที่ยังไมมีผล
ประโยชนใดๆ เขามาเปนสิ่งลอใจ นับตั้งแตมีการซื้อขายที่ดินโครงการที่หมู 7 บานคลองชายธง ผานนายหนาเมื่อป 2537 และปญหาจาก
การขัดแยงรุนแรงคราวนั้น หลายฝายโดยเฉพาะเจาของโครงการไมอาจปฏิเสธไดวา การที่ปญหาการตอตานโครงการยังตอเนื่องมาจนถึง
ขณะนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุของการจุดชนวนเพราะมีการหักหลังคาหัวคิวที่เปนสวนแบงจากการซื้อขายที่ดิน
ดังนั้น การตอสูทางความคิดที่แตกตางบนพื้นฐานทางสังคมในตําบลบอนอก จะเปนอยางไรหลังจากมีกองทุนฯ จึงเปนสิ่งที่ตอง
จับตามมองอยางใกลชิด เพราะบัดนี้กลุมนายหนาคาที่ดินยุคเกาที่สรางปญหาในอดีตไดเขามามีบทบาทในกองทุนแลว ดวยความชอบ
ธรรม และเชื่อวาเงินจํานวน 150 ลานบาทและอีก 4 ลานบาทตอป ที่เปนกองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและกองทุนเพื่อการพัฒนาชุม
ชน นาจะนํามาเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะสรางความยุงยากในการสรางความเขาใจกับประชาชนที่คัดคานดวยการตอสูกับ “ทุน” อีกอยางยาว
นาน และที่สําคัญจะมีปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการโรงไฟฟาบอนอกอีกหรือไม ยังไมมีคําตอบ เพราะในวันนี้ยังไมมีใครยืนยันไดวา ใน
คณะกรรมการกองทุนจะไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชนอีก (มติชน 270644)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 ขอมูลฟองสหรัฐทําลายชั้นบรรยากาศหนักสุด
ผลการศึกษาของเวิลด รีซอส อินสติติวส (ดับเบิลยูอารที) กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมในสหรัฐ ระบุวา สหรัฐเปนผูแพรกระจายกาซ
คารบอนไดออกไซดมากที่สุด ทั้งนี้ คารบอนไดออกไซดเปนกาซ 1 ใน 6 ประเภทที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกที่สงผลใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น
รายงานที่มีชื่อวา “สหรัฐ ประเทศกําลังพัฒนา และการปองกันชั้นบรรยากาศ : ผูนําหรือผูคุมเชิง” แจกแจงวา ในชวง 100 ปที่
ผานมาประเทศอุตสาหกรรมที่มีประชากรคิดเปนสัดสวน 20% ของประชากรโลก เปนผูแพรกระจายกาซคารบอนไดออกไซดถึง 60% ของ
ปริมาณการแพรกระจายทั้งหมด โดยแหลงใหญคือสหรัฐที่ครองสัดสวนถึง 30% ในชวงระหวางป 1900-99
ขณะที่จีนซึ่งมีประชากร 1 ใน 5 ของจํานวนประชากรโลก และอินเดียแพรกระจายกาซดังกลาวเพียง 7% และ 2% ตามลําดับ
รายงานยังยอมรับวา แมมีแนวโนมวาชาติกําลังพัฒนา แพรกระจายกาซคารบอนไดออกไซดมากขึ้น แตสหรัฐก็ยังคงเปนแหลง
ผลิตมลพิษรายใหญในชวง 10 ปนับจากนี้
ผลการศึกษาของดับเบิลยูอารทีขัดแยงกับขออางของประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐ ที่ผละจากขอตกลงเกียวโต ซึ่ง
เปนสัญญาปกปองชั้นบรรยากาศใหม โดยอางวาเปนการไมยุติธรรมที่บังคับใหชาติอุตสาหกรรมจํากัดการแพรกระจายของกาซเรือนกระจก
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แตไมผูกมัดประเทศกําลังพัฒนา ที่มีแนวโนมวาจะผลิตกาซสูชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจีน
และอินเดีย (ผูจัดการ 270644)
2.4.2 ประชุมสิ่งแวดลอมโลก
หลังจากเดือนเมษายนที่สหรัฐอเมริกาไดประกาศแผนพัฒนาพลังงานและไมเขารวมสนธิสัญญาเกียวโต ในวันที่ 27 มิ.ย. 2544
รัฐมนตรีสิ่งแวดลอมจากกวา 100 ประเทศทั่วโลกเปดประชุมที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อหาทางรางขอตกลงวาดวยการอนุรักษชั้น
บรรยากาศ สําหรับนําเสนอในที่ประชุมเต็มองคในกรุงบอนน ประเทศเยอรมนี ในเดือนหนา สื่อมวลชนญี่ปุนเผยวา ญี่ปุนและสหรัฐจะรวม
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลง ซึ่งญี่ปุนหวังวาความรวมมือนี้จะชวยดึงสหรัฐใหกลับมารวมสนธิสัญญาเกียว
โตได (ไทยรัฐ 290644)
วันที่ 28 มิ.ย. 2544 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช แหงสหรัฐ ประกาศแผนการบริหารการอนุรักษพลังงานของรัฐบาล ที่
กระทรวงพลังงานในกรุงวอชิงตัน และระบุวาจะกระตุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องจักรกลมากขึ้น (ไทยรัฐ 300644)
วันที่ 30 มิ.ย. 2544 ในการประชุมสุดยอดที่แคมปเดวิดระหวางประธานาธิบดีบุช แหงสหรัฐ กับนายจูนิชิโร โคอิซูมิ นายกรัฐ
มนตรีญี่ปุน จะมีการหยิบยกเรื่องที่ทั้งสองจะรวมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรุนใหม รวมทั้งแผนการพัฒนาคารบอนไดออกไซดใหแปร
เปลี่ยนเปนเชื้อเพลิง เพื่อใชกับรถยนตและแกส สําหรับใชภายในประเทศมาหารือกัน กอนที่จะลงนามรวมกันของทั้งสองฝาย (สํานักขาวจี
เอ็นเอ็น 270644)
2.4.3 ผลวิจัยใหมระบุ “เขื่อน” ตัวราย! ตนตอสรางปญหานํ้าทวมหนัก
เผยผลงานวิจัยใหมของโครงการนํ้าจืดในกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ (ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ) ระบุชัด เขื่อนกลายเปนตัวการสราง
ปญหานํ้าทวมใหหนักขอมากขึ้น แทนที่จะเปนตัวชวยปองกันนํ้าทวม ทั้งนี้ ผลวิจัยดังกลาวไดรับการเผยแพรอยางเปนทางการที่สวิตเซอร
แลนดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2544 ที่ผานมา คณะกรรมการวิจัยพบวา สาเหตุที่เปนเชนนั้นเนื่องจากเขื่อนตางๆ มักสรางขึ้นโดยไมไดรับรูขอมูลที่
แทจริงเกี่ยวกับสภาวะนํ้าทวมสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเต็มที่ และมักสรางขึ้นโดยปราศจากระบบระบายนํ้าลนที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่
จํากัดทําใหเขื่อนถูกสรางขึ้นโดยไมนําเอาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ณ เวลาปจจุบันมาพิจารณาประกอบดวย อาทิ ภาวะฝนตกหนักในพื้นที่อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือสภาพแหงแลงของพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการทําลายปา หรือสภาพแหงแลงในเขตพื้นที่ชุมนํ้า
ทําใหสมรรถนะในการดูดซับนํ้าโดยธรรมชาติของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยรายแรงขึ้นติดตามมา
นอกเหนือจากนั้น คณะผูวิจัยพบวา เจาหนาที่ผูบริหารเขื่อนตัดสินใจชาเกินไปที่จะเปดประตูระบายนํ้าในยามที่เกิดฝนตกหนัก
หรือในยามที่กระแสนํ้าในแมนํ้าเกิดมากผิดปกติ ทั้งนี้เพราะเปาหมายหลักของการสรางเขื่อนก็เพื่อผลิตกระแสไฟฟาเทานั้น
ขอเสนอของคณะกรรมการดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ คือ ในการกอสรางเขื่อนในอนาคต ควรนําเอาขอเสนอของกรรมการเขื่อนโลก
มาเปนหลักในการพิจารณา และในพื้นที่ที่จําเปนตองสรางเขื่อน การกักเก็บ และการปลอยนํ้า จะตองสอดคลองกับระบบโดยธรรมชาติของ
แมนํ้าและความตองการของประชากรที่อยูปลายทางของนํ้าซึ่งตองเผชิญหนากับภาวะนํ้าทวมอีกดวย (มติชน 260644)
2.4.4 ยอดผูเสียชีวิตจากแผนดินไหวในเปรู 115 ราย
วันเสารที่ 23 มิ.ย. 2544 เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่ประเทศเปรู วัดแรงสั่นสะเทือนได 7.9 ริกเตอร และเกิดอาฟเตอร
ช็อคตามมา โดยมีศูนยกลางอยูในมหาสมุทรแปซิฟก หางจากชายฝงทะเลดานตะวันตกของเมืองอะเรคิวปา ประมาณ 190 กิโลเมตร รับรู
แรงสั่นสะเทือนไดถึงประเทศชิลีและโบลิเวีย ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2544 เจาหนาที่หนวยปองกันภัยพลเรือนของเปรู เปดเผยวา มียอดผูเสียชีวิต
115 ศพ และไรที่อยูอาศัยอีกเกือบ 73,400 คน ในขณะที่บานเรือนประชาชนอีกกวา 21,000 หลังคาเรือน ยังไมสามารถเขาไปอยูอาศัยได
ประชาชนประมาณ 1,390 คน ไดรับบาดเจ็บ และ 53 คนยังสูญหาย
พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายเลวรายที่สุด คือจังหวัดอะเรคิวปา ชายฝงทะเลทางตอนใตของประเทศ ซึ่งมีผูเสียชีวิตถึง 73 ราย สวน
ในจังหวัดโมคิวกัว และแทชนา ชายฝงทะเลทางตอนใต บานเรือนประชาชนหลายพันหลังไดรับความเสียหาย อยางหนัก (สํานักขาวจีเอ็น
เอ็น 25, 27-280644)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 เดือนมิ.ย.ปรับลดราคานํ้ามัน 8 ครั้ง
หลังจากที่ราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 เดือนเมษายนพุงทะลุลิตรละ 17.29 บาท ก็มีการปรับลดเรื่อยมา จนในเดือนมิถุนายน
2544 ราคานํ้ามันปรับลดถึง 8 ครั้ง
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วันที่ 26 มิ.ย.44 นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา ปตท.จะปรับลดราคานํ้ามันขายปลีก
เบนซินลง 30 สตางค/ลิตรและปรับลดราคานํ้ามันขายปลีกดีเซลลง 20 สตางค/ลิตร มีผลตั้งแตวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ตามตนทุนราคานํ้ามันใน
ตลาดสิงคโปรที่ลดลง ทําใหราคานํ้ามันขายปลีกของปตท.ในเขตกทม.และปริมณฑล เปนดังนี้ นํ้ามันเบนซิน 95 อยูที่ 15.39 บาท/ลิตร นํ้า
มันเบนซิน 91 อยูที่ 14.39 บาท/ลิตร และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว อยูที่ 14.24 บาท/ลิตร ทั้งนี้นับเปนการปรับลดราคานํ้ามันขายปลีกของ ปตท.
ครั้งที่ 8 แลว (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280644)
3.1.2 มูลคานํ้ามันนําเขา 4 เดือนแรกขยายตัว 15%
วันที่ 14 มิ.ย. 2544 ฝายประชาสัมพันธ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รายงานสถานการณการใชปโตรเลียมในชวง 4
เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของป 2544 พบวา ความตองการใชปโตรเลียม ประกอบดวยนํ้ามันและกาซธรรมชาติ (ไมรวมภาคอุตสาหกรรมป
โตรเคมี) มีปริมาณเฉลี่ย 933,200 บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 3.5% แบงเปนผลิตภัณฑนํ้ามัน มีการใชรวม 594,500 บารเรล/วัน ลดลง
5.4% กาซธรรมชาติมีการใชรวม 338,700 บารเรล/วัน ขยายตัว 24.0 %
สําหรับการจัดหาปโตรเลียมในชวง 4 เดือนแรกมีปริมาณ 1,189,600 บารเรล/วัน เพิ่มขึ้น 9.3% โดยในจํานวนนี้เปนการจัดหา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 765,800 บารเรล/วัน เพิ่มขึ้นถึง 15.9 % (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 140644)
3.1.3 เดินหนารวมบางจาก-ไทยออยล : รัฐบาลสั่ง สพช. เรงศึกษารวมบางจาก-ไทยออยล กําหนดใหแลวเสร็จภายใน
1 เดือน
วันที่ 14 มิ.ย. 2544 นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกรัฐมนตรีเปดเผยภายหลังการประชุมแกปญหากิจการโรงกลั่นนํ้ามันวา
ที่ประชุมไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไปศึกษารายละเอียดและแนวทางการแกไขปญหาของโรง
กลั่น ทั้งบางจาก ไทยออยล และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) วาจะมีแนวทางความรวมมือ ทั้งการขนสง การตลาด การผลิต และ
การบริหารจัดการอยางไร โดยใหรายงานรัฐบาลทราบภายใน 1 เดือน จากนั้นเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งเพื่อทําแผนเปนวาระแหง
ชาติ ทั้งนี้จากการหารือในเบื้องตนพบวาหากรวมโรงกลั่นนํ้ามันไทยออยลและบางจากทางดานขนสงจะทําใหประหยัดคาใชจายไดประมาณ
280-560 ลานบาท และหากโรงกลั่นนํ้ามันบางจากนํานํ้ามันเตามากลั่นที่โรงกลั่นไทยออยลจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 260-520 ลานบาท
ทางดานนายปยสวัสดิ์ อมระนันท เลขาธิการ สพช. กลาววา จะใชเวลา 1 เดือนในการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรวมโรง
กลั่นนํ้ามันบางจากและโรงกลั่นไทยออยลเขาดวยกันวามีความเปนไปไดมากนอยแคไหน โดยการรวมโรงกลั่นทั้งสองแหงเขาดวยกัน จะไมดู
ที่ฐานะการเงินอยางเดียว แตจะดูความเปนมาและแนวนโยบายของรัฐบาลที่ใหไวกับโรงกลั่นทั้งสองแหง (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 140644)
3.1.4 ความเคลื่อนไหวดานกาซ : สพช. มอบสิทธิ์ขาด 'อดิศัย' ฟนธงขึ้นราคากาซหุงตม
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปดเผยวา ในวันที่ 25 มิ.ย.
2544 คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) จะประชุมรวมกับ สพช. ถึงแนวทางปองกันการกักตุนกาซหุงตมของราน
จําหนายกาซฯ เนื่องจากที่ผานมา เมื่อมีขาวจะขึ้นราคากาซหุงตมก็มักเกิดการกักตุนสินคาลวงหนาจากผูประกอบการ ซึ่งสรางความเดือด
รอนใหกับผูบริโภคจํานวนมาก
สําหรับการประชุมจะมีการปรับเงื่อนไขพิเศษเพื่อความสะดวกในการปรับราคาขายปลีกกาซหุงตมตามมติคณะรัฐมนตรี โดย
กกร. จะมอบหมายใหประธานคณะกรรมการกลาง หรือ รมช.กระทรวงพาณิชยโดยตําแหนงมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการพิจารณาและประสาน
กับ สพช. ในการตัดสินใจ
ในเร็วๆ นี้ สพช. จะเพิ่มราคากาซหุงตมขึ้นอีก 1 บาท/กิโลกรัม โดยปรับในชวงราคาตลาดโลกมีความเหมาะสมเพื่อใหกระทบกับ
ประชาชนนอยที่สุด ซึ่งการปรับราคามีความจําเปนมาก เพราะกองทุนนํ้ามันคางชําระกับเอกชนผูคามาตรา 6 (ผูคากาซเอกชนรายยอย) ถึง
13,000 ลานบาท และตองชดเชยราคากาซหุงตมประมาณ 6 บาท/ก.ก. หรือราว 900 ลานบาท แตมีรายรับเพียง 882 ลานบาท/เดือน อยาง
ไรก็ตาม การขึ้นราคาเมื่อชวง 2 เดือนที่ผานมา ชวยใหการไหลออกของเงินกองทุนลดลงเหลือ 50-100 ลานบาทตอเดือน
สวนราคากาซหุงตมในตลาดโลกปจจุบันอยูที่ 260 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ซึ่งอยูในเกณฑสูงมาก ปกติแนวโนมราคากาซหุงตมในชวง
ปลายปจะเพิ่มสูงขึ้น แตจะไมเกิน 300 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ในชวงกลางปเปนชวงที่ราคาลดลงเหลือไมถึง 200 ดอลลารสหรัฐ/ตัน แตชวงที่
ผานมาราคากาซหุงตมชวงปลายปเพิ่มสูง 350 ดอลลารสหรัฐ/ตัน และกลางปซึ่งเปนชวงตํ่าสุดก็อยูที่ 260 ดอลลารสหรัฐ/ตัน ที่ผานมารัฐ
บาลพยายามแกไขปญหาราคากาซมานานแลว เชน การลดราคาขายสงของผูผลิตกาซ 10 ดอลลารสหรัฐ/ตัน การเก็บเงินจากนํ้ามันเขากอง
ทุนนํ้ามันเพิ่มขึ้น “การปรับราคาคราวกอน ก.ก.ละ 1 บาท ชวยใหเงินกองทุนหยุดไหลออกเทานั้น แตไมสามารถใชหนี้ผูผลิตได จึงตองขึ้นอีก
1 บาท จะสามารถใชหนี้ 320 ลานบาท/เดือน ปจจุบันเปนหนี้ 12,000 - 13,000 ลานบาท ก็ตองปรับขึ้นอยางตอเนื่อง”
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หากเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกกาซหุงตมในประเทศเพื่อนบาน ไทยขายกาซในอัตราตํ่ามากอยูที่ ก.ก.ละ 10.60 บาท มาเล
เซีย 14 บาท กัมพูชาและสิงคโปร 18 บาท เวียดนาม 26 บาท และอินโดนีเซียตํ่าสุด 9 บาท (ไทยโพสต 250644)
3.1.5 ความเคลื่อนไหวดานไฟฟา
- ครม. มีมติให กฟน. คืนเงินเก็บเกินคาไฟฟาทั่วกรุงเทพฯ
วันที่ 12 มิ.ย. 2544 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหการไฟฟานครหลวง (กฟน.) คืนเงินคาไฟฟาที่เก็บแพงกวาปกติใน
เดือน เม.ย. 2544 เนื่องจากวามีวันหยุดติดตอกันหลายวัน และพนักงานที่จดตัวเลขการใชไฟฟาไปดําเนินการจดตัวเลขชากวาทุกเดือน จึง
ทําใหคาไฟฟาเขาสูอัตรากาวหนานั้น นายยงยุทธ ศรีเจริญ ผูวาการ กฟน. พรอมดวย รองผูวาฯ ไดเดินทางเขาพบนายสมบัติ อุทัยสาง รมช.
มหาดไทย ในฐานะกํากับดูแลดานการไฟฟา เพื่อหารือเรื่องคาไฟฟาที่เก็บเกินไป ในเดือน เม.ย. เพื่อจะคืนในเดือนตอๆ มา (สํานักขาวจีเอ็น
เอ็น 140644)
- โพลเอแบคชี้ทางแกปญหาคาไฟโหด
วันที่ 14 มิ.ย. 2544 สํานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปดผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน ตอแนวทางการแกไข
ปญหาคาไฟฟาของรัฐบาล โดยสํารวจจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,135 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 12-13 มิ.ย. พบวา วิธี
การที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาความเดือดรอนเรื่องคาไฟฟาสูงขึ้น รอยละ 62.8 เห็นวา ควรยกเลิกคาเอฟที รอยละ
58.1 ใหยกเลิกสิทธิพิเศษของผูบริหารการไฟฟา รอยละ 53.8 ใหลดคาไฟฟาลงอยางถวนหนา และรอยละ 33.9 เห็นวาควรใหสวนลดกับ
ประชาชนที่ประหยัดไฟ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 140644)
- กฟน. ยอมคืนเงินคาไฟฟา ดวยการหักคาไฟฟาวันที่ 15 มิถุนายน 2544
นายสมบัติ อุทัยสาง รมช.มหาดไทย ไดประชุมรวมกับนายยงยุทธ ศรีเจริญ ผูวาการการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เพื่อหาแนวทาง
การคืนคาไฟฟาใหประชาชน เนื่องจากมีการเก็บเงินเกิน โดยนายสมบัติกลาววา จะมีการคืนเงินคาไฟฟาในเดือน เม.ย. และเดือน พ.ค. ให
กับประชาชน ซึ่งตามปกติการไฟฟาจะคิดคาไฟฟาในอัตรากาวหนา โดยผูที่ใชไฟ 1-150 หนวย คิดหนวยละ 1.80 บาท และคนที่ใชไฟ 150400 หนวย คิดหนวยละ 2.77 สวนผูที่ใชไฟ 400 หนวยขึ้นไปคิดหนวยละ 2.97 บาท ในเดือน เม.ย.-พ.ค. ผูใชไฟฟาระหวาง 150-400 หนวย
มีอยูประมาณ 100,000 กวาคน ซึ่งมีการเก็บคาไฟฟาเกิน ดังนั้น กฟน. จะคืนเงินใหโดยนําบิลคาไฟของเดือน เม.ย. ที่มีจํานวนวัน 35 หรือ
36 วันมาเฉลี่ยกับเดือน พ.ค. เพื่อใหเดือน พ.ค. ครบ 30 วัน ในการคิดคาไฟ หลังจากนั้นเอาตัวเลขที่คิด ไปเปรียบเทียบคาไฟที่จายไปแลว
ในเดือน เม.ย. กับเดือน พ.ค. ผลตางออกมาเทาไหรก็คือจํานวนเงินที่จะคืนให โดยมีจํานวนไมกี่ลานบาทที่จะคืนใหกับประชาชน อยางไรก็
ตามมีบางรายการคืนจะตองจายเงินเพิ่มให กฟผ. แต กฟผ. ก็ยกประโยชนให สวนการคืนเงินนั้นจะหักคาไฟฟาในวันที่ 15 มิ.ย. 2544
เปนตนไป ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดในบิลคาไฟแและจะทําหนังสือปะหนาถึงผูใชไฟเกี่ยวกับสวนลดคาไฟฟาที่มีการคิดใหมดวย (ไทยรัฐ
140644)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานตางประเทศ
3.2.1 โอเปกไมเพิ่มเพดานผลิต แตพรอมประเมินใหมเดือนหนา
วันที่ 6 มิ.ย. 2544 ที่ประชุมกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดตัดสินใจคงเพดานการผลิต
นํ้ามันตามที่หลายฝายคาดหมายไว แตโอเปกไดสรางความประหลาดใจดวยการตัดสินใจจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 3 ก.ค. 2544 เพื่อ
ประเมินผลกระทบของการที่อิรักระงับการสงออกนํ้ามันดิบ
รัฐมนตรีนํ้ามันยืนยันวานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีปริมาณเพียงพอรองรับความตองการในระดับปจจุบัน ขณะที่นายชากิบ เคลิล
ประธานกลุม กลาววา ยังไมชัดเจนวาอิรักระงับการสงออกอยางสิ้นเชิงแลวหรือไม พรอมกลาวเสริมวา โอเปกเกรงวาหากไมตัดสินใจใหถูก
ตองในขณะนี้ อาจตองเสียใจภายหลัง เพราะราคานํ้ามันจะทรุดตัว
ดานนายอาลี โรดริกูเอซ เลขาธิการโอเปก กลาววา หากสภาพตลาดสะทอนวาควรมีการเพิ่มผลผลิตในเดือนกรกฎาคม โอเปกก็
จะเพิ่มเพดานผลิตตามนั้น เพดานการผลิตอยางเปนทางการของโอเปกในปจจุบันคือ 24.2 ลานบารเรลตอวัน โดยโอเปกปอนนํ้ามันเขา
ตลาดโลกประมาณ 40%
สําหรับอิรัก ซึ่งเปนสมาชิกกอตั้งกลุมไดระงับการสงออกเพื่อประทวงการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงองคการสห
ประชาชาติที่ใหตออายุขอตกลงนํ้ามันแลกอาหารออกไปอีกหนึ่งเดือนแทนที่จะเปน 6 เดือนตามปกติ
นายเมหดี วารซี นักวิเคราะหนํ้ามันแหงวาณิชธนกิจเดรสเนอร ไคลนเวิรธ วาสเซอรสเตน ในกรุงลอนดอน กลาววา เห็นดวยกับ
การเคลื่อนไหวของโอเปก เพราะคิดวาขณะนี้ปริมาณนํ้ามันดิบมีเกินพอ พรอมกลาวเสริมวาราคานํ้ามันดิบไมนาจะสูงขึ้นมากนัก (กรุงเทพ
ธุรกิจ 070644)

24

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 ความเคลื่อนไหวการเมืองภาครัฐ
1.1.1 ทักษิณกลาวปดคดี "ซุกหุน" ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ 1 มิ.ย.2544 นายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณเกี่ยวกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดใหไปแถลงปดคดีดวยวาจาในวันที่ 18 มิ.
ย.2544 วาตนยังไมไดตัดสินใจและติดภารกิจเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาและบอกวาถาไดไปก็จะ ”มีแตหัวใจกับความจริงใจไปบอก
ศาลรัฐธรรมนูญวาทุกสิ่งทุกอยางไมใชเรื่องทุจริตคอรรัปชัน”
ขณะที่บรรยากาศกอนถึงวันแถลงปดคดีนั้นปรากฏการเคลื่อนไหวทั้งฝาย
สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ และสนับสนุนนายกลานรงค จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ( ป.ป.ช.)
วันที่ 14 มิ.ย.2544 หอการคาจังหวัดขอนแกนและจังหวัดขอนแกน จัดงานพิธีมหาพระพุทธมนตรเพื่อไทยใหพนภัยที่พระ
มหาธาตุแกนนคร วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแกน ซึ่งนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณและคณะไดไปรวมงานดวย ในการรวมงานดังกลาวพ.ต.ท.
ทักษิณบอกกับสื่อมวลชนวาตนจะไปแถลงปดคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเอง
วันที่ 18 มิ.ย.2544 นายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางไปแถลงปดคดีซุกหุนดวยตนเองที่ศาลรัฐธรรมนูญทามกลางกลุมประชาชนที่
ใหการสนับสนุนเนืองแนน เมื่อถึงเวลาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) โดยนายกลานรงค จันทิก เลขาธิการ ป.ป.ช.และนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แถลงปดคดีซุกหุนที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขอ
กฎหมายนั้น ป.ป.ช.นิยามคํา ”จงใจ” วาหมายถึงตนหรือคูสมรสรูวามีทรัพยสินหรือหนี้สินอยูแตไมแจงก็เขาขายแลว โดยไมคํานึงถึงมูลเหตุ
จูงใจที่ไมแจงวาประสงคผลสิ่งใด รวมทั้งประเด็นวาทรัพยสินที่ไดมาสุจริตหรือทุจริต ขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณ นิยามวา ”จงใจ” คือการกระทําที่
เจตนาทั้งที่รูก็ยังฝาฝน แตถาไมรูก็ไมเรียกวาจงใจ อาจเปนเพราะประมาทเลินเลอ และไมมีเหตุจูงใจใดๆ สวนประเด็นหลักของขอกฎหมาย
ที่พ.ต.ท.ทักษิณนํามาโตแยงคือมาตรา 295 วาไมเขาขายการบังคับใชในกรณีนี้ เพราะเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญหมวด 10 มุงตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ซึ่งขณะที่ป.ป.ช.ตรวจสอบนั้นตนพนจากอํานาจหนาที่ไปแลว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการใชอํานาจของป.ป.ช.เกินกวา
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ตรวจสอบเหตุการณกอนที่ตนจะกาวเขาสูการเมือง อีกทั้งการกรอกแบบฟอรมการแจงรายการทรัพยสินหนี้สิน
ตามระเบียบของป.ป.ป.แบบฟอรมเดิมไมมีรายการที่ตองกรอกทรัพยสินที่อยูในชื่อผูอื่นดวยจึงกรอกเฉพาะของตนและภรรยา และสรุปวาสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเปนความผิดพลาดบกพรองโดยสุจริต ไมมีเหตุจูงใจใดๆ
หลังวันแถลงปดคดีดังกลาว นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ผูนําฝายคานแสดงความเห็นวากรณีที่เกิดขึ้นถือเปน
ประสบการณใหมขององคกรอิสระที่จะไดเรียนรูวาการทํางานไมงายอยางที่คิดหากผูมีตําแหนงไมยอมรับผลการวินิจฉัย สวนนายอุทัย พิมพ
ใจชน ประธานรัฐสภา บอกวาทั้งสองฝายชี้แจงไดชัดเจนแตศาลรัฐธรรมนูญนาจะวินิจฉัยคุณสมบัติของกรรมการป.ป.ช.บางคนกอนเพราะ
เปนเรื่องที่งายกวา (มติชน 02,15,200644, พิมพไทย 020644, กรุงเทพธุรกิจ 180644, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 210644, มติชนสุดสัปดาห
250644, Bangkok Post 240644, กรุงเทพธุรกิจ 270644)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการเมืองระหวางประเทศ
1.2.1 ตํารวจ “อินโดฯ” จับกุมนักวิชาการไทย ระหวางรวมประชุมกลุมเอ็นจีโอที่จาการตา
วันที่ 8 มิ.ย.2544 นายใจ อึ๊งภากรณ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บุตรชายนายปวย อึ๊งภากรณ ถูก
ตํารวจอินโดนีเซียบุกเขาจับกุม ขณะรวมประชุมกลุมผูนําแรงงานโซลิดาริตีภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก ซึ่งเปนชาวตางชาติรวมทั้งหมด 40 คน ใน
หัวขอ “การประชุมเพื่อแสดงความสมานฉันทของประชาชนในเอเชีย-แปซิฟกเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจและพัฒนาการทางการเมืองของอินโด
นีเซียและประเทศตางๆ ในภูมิภาค” ที่เมืองเดปอก ทางตอนใตของกรุงจาการตา
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ตางประเทศใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2544 เกี่ยวกับความคืบหนาในกรณีนี้วาหลังจากที่นาย
ใจถูกจับ เจาหนาที่สถานทูตไทยประจํากรุงจาการตา ไดประกันตัวนายใจออกมาภายในวันเดียวกันและพาไปพักในโรงแรมที่ปลอดภัย โดย
ตองพาไปรายงานตัวที่สถานีตํารวจในวันรุงขึ้น คาดวานายใจคงไดรับการปลอยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยในเร็วๆ นี้ เพราะขณะนี้ทาง
ตํารวจอินโดนีเซียยังไมไดตั้งขอหานายใจ เพียงแตยึดหนังสือเดินทางไว ปญหาที่เกิดขึ้น คาดวานายใจคงขอวีซาเขาไปทองเที่ยว แตจริง ๆ
แลว ไปรวมสัมมนาที่จัดโดยฝายคานคนหนึ่งของอินโดนีเซีย ขณะเดียวกับที่ความเคลื่อนไหวของกลุมตางๆในอินโดนีเซียกําลังถูกจับตามอง
จากรัฐบาล และบอกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไมกระทบความสัมพันธระหวางรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพราะเปนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะ
เดินทางไปไหนมาไหน กรณีนายใจไปอินโดนีเซียก็ไมไดแจงใหรัฐบาลไทยทราบ และหลังเกิดเหตุก็ไมไดแจงสถานทูตไทยที่อินโดนีเซียเชน
กัน เพียงแตโทรทางไกลไปแจงใหสถานีวิทยุแหงหนึ่ง ซึ่งเมื่อตนทราบก็สั่งใหทางสถานทูตดําเนินการเรื่องการประกันตัว
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สวน นายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บอกวาเปนการประชุมรวมกันของกลุมองคกรเอกชนในเรื่องปญหาแรงงาน ผูเขาประชุมมิได
มีเจตนาที่จะแทรกแซงกิจการภายในของอินโดนีเซีย แตคิดวาสมาชิกกลุมเอ็นจีโอที่ไปทํากิจกรรมในตางประเทศ ควรประสานงานกับก.ตาง
ประเทศ เพื่อชวยดูแลหรือประสานงานตางๆ ให
อนึ่ง การประชุมดังกลาว ประเทศที่เปนเจาภาพจัดประชุมรวมครั้งนี้คือเบลเยียมและออสเตรเลีย และตัวแทนที่เขารวมประชุมก็
ลวนเปนนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจาก 12 ประเทศประกอบดวย เบลเยียม ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐ ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด เยอรมนี
ญี่ปุน ฟลิปปนส ปากีสถาน อินเดีย และไทย เนื้อหาการประชุมเปนการนําเสนอกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง ทั้งนี้ เปนการเปดเผย
ของนางวิภา ดาวมณี ตัวแทนกลุมเครือขายเดือนตุลา ที่เขารวมประชุมดวย สวนนายใจบอกวาตนเขารวมประชุมในฐานะนักวิชาการ สอน
วิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไปประชุมเพราะอยากรูสถานการณลาสุดของการเมืองการปกครองอินโดนีเซีย (มติชน
100644,สยามรัฐ 110644)
1.2.2 “ญวนขาว” วางระเบิดสถานทูตเวียดนามในไทย มีประเทศใดอยูเบื้องหลัง
เชามืดวันที่ 19 มิ.ย. 2544 เจาหนาที่ตํารวจไดรับแจงจากผูรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของบานพักทูตสหรัฐประจําประเทศ
ไทยวาเห็นชายคนหนึ่งสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ผิวขาวคลายคนจีน นั่งแท็กซี่มาลงหนาสถานทูตเวียดนาม ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และวางกระเปาเปไวหนาประตูสถานทูตกอนที่จะโยนกลองขามประตูเขาไป จากนั้นเดินไปทางถนนเพลินจิตและ
เรียกแท็กซี่อีกคันยอนกลับมาและแลนหายไป ซึ่งเมื่อตํารวจไปตรวจสอบสถานที่พบวาเปนวัตถุระเบิดวางทิ้งอยูหนาสถานทูต บรรจุอยูใน
กระเปาเปสีดํา ภายในมีโทรศัพทมือถือ 1 เครื่องพรอมแบตเตอรี่หอยอยูสองกอน มีฟองนํ้าหอวัตถุบางอยางอยูมีสายไฟเชื่อมตอกัน อีกทั้ง
ยังมีกลองกระดาษใสนํ้าหวานใชเทปสีเขียวพันทับไวอยางแนนหนา ซึ่งจากการตรวจสอบของเจาหนาแผนกสรรพาวุธพบวาเปนระเบิดแสวง
เครื่อง ใชสารแอมโมเนียมไนเตรต เปนตัวจุดชนวนดวยเชื้อปะทุไฟฟา โดยใชวงจรกริ่งของโทรศัพทมือถือเปนตัวจุดชนวน ซึ่งทางเจาหนาที่
ไดตัดสินใจทําลายโดยใชระเบิดทําลายจากภายนอก สวนอีกลูกหนึ่งบรรจุอยูในกลองที่โยนเขาไปในสถานทูตนั้นเปนระเบิดชนิดเดียวกันมี
ฟองนํ้ารองกันกระแทกหลายชั้น ซึ่งเจาหนาที่ไดทําการกูระเบิดจนสําเร็จ
การวางระเบิดดังกลาวไมประสบความสําเร็จสาเหตุจากการตอวงจรผิดพลาดเชื้อปะทุดินแกปไมทํางาน อีกทั้งขาดดินระเบิดตัว
นําประเภทซีโฟร-ทีเอ็นที เปนตัวทําลายลาง การที่ระเบิดไมระเบิด สงผลใหปรากฏรองรอยหลักฐานจํานวนมากโดยเฉพาะเครื่องโทรศัพทมือ
ถือที่นับเปนเบาะแสสําคัญที่นําไปสูการจับกุมผูตองหาได 3 ราย ในวันที่ 21 มิ.ย.2544 หรือในชั่วเวลาเพียงสามวันเทานั้น ประกอบดวย
นายพาน เหวียง ทันห เหียน สี หรือ หลี ซิว อายุ 38 ป ชาวเวียดนามมือวางระเบิด นายอัน ทวน ตรัง หรือ โทนี อายุ 47 ปชาวเวียดนาม
สัญชาติอเมริกัน ผูใชโทรศัพทมือถือเครื่องที่ใชวางระเบิด รวมทั้งเปนผูซัดทอดเพื่อนรวมงาน สวนอีกคนหนึ่งคือนายพาน ทันห บินห หรือฟล
ลิปส อายุ 42 ป สัญชาติเวียดนาม สวนตัวหัวหนาคือนายไว วัน ดอกซ ไดหนีออกนอกประเทศไปตั้งแตเชาวันที่ 19 มิ.ย.2544 หลังแผนการ
ลมเหลว เหตุผลในการวางระเบิดก็คือ ตองการเรียกรองความสนใจจากชาวเวียดนามในประเทศที่สาม เพื่อผลักดันและตอตานรัฐบาล
คอมมิวนิสตเวียดนาม รวมทั้งมีวัตถุประสงคเพื่อกอวินาศกรรม ผลงานการจับกุมดังกลาวไมเฉพาะแคเพียงคลี่คลายคดี แตยังชวยคลี่คลาย
ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศของไทยอีกดวย นั่นคือประเทศไทยจะมีสวนรูเห็นดวยหรือเปลา ซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางไทย
กับเวียดนามตึงเครียดได เนื่องจากเวียดนามหวาดระแวงตลอดมาวาประเทศไทยใหการสนับสนุนขบวนการตอตานรัฐบาลเวียดนาม
อนึ่ง กอนหนานี้ขบวนการเวียดนามเสรีโดยนายหลี่ เถิง อายุ 52 ป นักบินชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกัน เคยลอบนําเครื่องบิน
เล็กจากไทยโปรยใบปลิวในเวียดนามมาครั้งหนึ่งแลว ชวงที่ประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐเดินทางเยือนเวียดนาม และบินกลับมาลง
ที่สนามบินอูตะเภา และถูกตํารวจไทยจับดําเนินคดีเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2543 ขณะนี้ถูกจําคุกอยูที่เรือนจําของกรมราชทัณฑ ที่จังหวัดระยอง
สําหรับญวนขาวหรือขบวนการเวียดนามเสรี หมายถึงชาวเวียดนามที่ลี้ภัยไปอยูสหรัฐ นิวซีแลนด หรือออสเตรเลีย หลังจากกรุงไซงอนถูก
เวียดนามเหนือยึดครอง กอตัวขึ้นเปนขบวนการตอตานรัฐบาลคอมมิวนิสตเวียดนาม จุดประสงคของกลุมคือการดําเนินงานเพื่อสั่นคลอน
ระบอบการปกครองสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ซึ่งหากเปนไปไดก็เพื่อเปลี่ยนไปสูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
รายงานขาวหนังสือพิมพบางฉบับไดตั้งขอสังเกตวา หลังการประชุม ”เอเปก” ของรัฐมนตรีกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิ
ภาคเอเชีย แปซิฟก เมื่อวันที่ 5-8 มิ.ย.2544 ที่ประเทศจีน ไทยกับเวียดนามสัญญาที่จะรวมมือกันในฐานะที่เปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตร
ของโลก กําหนดราคาและสรางเครือขายการตลาดเพื่อยกระดับราคาแทนที่จะขายตัดราคากัน ทํานองเดียวกับความรวมมือเรื่องขาวที่ตกลง
กันกอนหนานี้ ซึ่งตางฝายก็จะไดประโยชนเทาเทียมกัน ซึ่งตามรายงานขาวกลาววา สัญญาความรวมมือดังกลาวอาจทําใหบางประเทศ
เกรงวาตนจะสูญเสียผลประโยชน จึงพยายามสรางสถานการณใหไทยกับเวียดนามผิดใจกัน
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ขณะเดียวกันสื่อมวลชนบางฉบับไดวิเคราะหการกระทําดังกลาววานอกเหนือจากความตองการตอตานรัฐบาลสังคมนิยมเวียด
นามแลว ยังเกิดจากปญหาการเมืองภายในของเวียดนามเอง อาทิ ความไมพอใจการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาที่ขยายตัวมากขึ้น โดย
เฉพาะการกักขังหนวงเหนี่ยวบุคคลสําคัญทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาคริสต นอกจากนี้ ยังมีปญหาเหตุการณประทวงรัฐบาล
และเจาหนาที่ทองถิ่นของชนกลุมนอยในภาคกลางของประเทศที่ถูกยึดที่ดินไปทําไรกาแฟ ทั้งที่บางสวนเปนสุสานของบรรพบุรุษ รวมทั้งการ
ถูกจับกุมในขอหามีการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ ไมแตเทานี้ยังมีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่โยงใยกับการใหสัตยาบันตอ
ขอตกลงทางการคาระหวางเวียดนามและสหรัฐที่ดําเนินการอยู ซึ่งสภาคองเกรสสหรัฐมักนําประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
มาเชื่อมโยงกับการใหสัตยาบัน ซึ่งสรางความกดดันใหกับรัฐบาลเวียดนามมาก การเกิดกรณีวางระเบิดครั้งนี้อาจเปนการกระทําที่เรียกรอง
ความสนใจจากชาวโลก (มติชน20,260644, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 200644, มติชนสุดสัปดาห, สยามรัฐ 260644)

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุโรป
2.1.1 เลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมในอังกฤษพรรคแรงงานของโทนี แบลรไดรับชัยชนะถลมทลาย ขณะที่พรรคอนุรักษนิยม
พายแพอยางหมดสภาพ
วันที่ 7 มิ.ย.2544 มีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอังกฤษ โดยผลลาสุดปรากฏวา พรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีแบลร ควาชัย
ชนะการเลือกตั้ง ส.ส. อังกฤษสมัยที่ 2 ติดตอกัน แมวาการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีชาวอังกฤษออกไปใชสิทธิ์นอยที่สุดเปนประวัติการณ โดย
พรรคแรงงานครองเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษไดมากกวา 330 ที่นั่งจากทั้งหมด 659 ที่นั่ง ซึ่งหมายความวา พรรคแรงงานครอง
เสียงขางมากเด็ดขาด และมีอํานาจในรัฐสภาอยางสมบูรณ ถือวาเปนครั้งแรกในรอบ 100 ป ที่พรรคแรงงานสามารถครองความนิยมของ
ชาวอังกฤษติดตอกันถึง 2 สมัย มีวาระการทํางาน 5 ป ภายใตนโยบายสนับสนุนเงินยูโร สงเสริมการเพิ่มสวัสดิการหลังเกษียณอายุ ขณะที่
นายวิลเลียม เฮก ผูนําพรรคอนุรักษนิยมไดโทรศัพทถึงนายโทนี แบลรทันทีหลังทราบวาพรรคกรรมกรไดที่นั่งในสภาอังกฤษเกิน 330 ที่นั่ง
และประกาศลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค เปดทางใหผูนําทางการเมืองอันดับรองจากตนไดกาวขึ้นมาแทนที่ และคนหนึ่งคือนายไมเคิล
ปอรติลโล สมาชิกสภาสามัญชนหรือเฮาสออฟคอมมอน จากเมืองเคนซินตันวัย 48 ปที่แสดงความพรอมที่จะขึ้นเปนผูนําของพรรคและเปน
คูแขงของนายจอหน เมเจอร อดีตนายกรัฐมนตรี
รายงานขาวกลาววา เพียงไมกี่ชั่วโมงหลังจากชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงทวมทน นายกรัฐมนตรี โทนี แบลร แหงอังกฤษ
และหัวหนาพรรคแรงงาน ก็ไดประกาศปรับคณะรัฐมนตรี โดยจุดเดนที่สุดในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คือ การเปลี่ยนตัว รมต.ตาง
ประเทศจากนายโรบิน คุก ไปเปนนายแจ็ค สตรอว รมต.มหาดไทย ซึ่งมองกันวา มีทาทีเปนกลางมากกวานายคุก ในประเด็นที่อังกฤษจะเขา
รวมเงินสกุลยูโร โดยนายคุกจะไปรับตําแหนงรัฐมนตรีที่ดูแลดานรัฐสภา สวนนายกอรดอน บราวน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการหาเสียงเลือก
ตั้งของพรรค ยังรั้งเกาอี้ รมต.คลังตอไปตามเดิม สําหรับรองนายกฯ จอหน เพรสค็อทท ที่มีเรื่องชกตอยผูประทวงระหวางหาเสียง สูญเสีย
ตําแหนง รมต.กระทรวงสิ่งแวดลอมและขนสง (ขาว อ.ส.ม.ท. 08-090644, มติชนสุดสัปดาห 110644)

2.2 ความเคลื่อนไหวการเมืองในภูมิภาคเอเชีย
2.2.1 ผูนําทหารปากีสถานเขาพิธีสาบานตนเปนประธานาธิบดีคนใหม
วันที่ 20 มิ.ย.2544 พล.อ.เพอรเวช มูชารราฟ ผูนํารัฐบาลทหารปากีสถาน ผูโคนลมอํานาจอดีตนายกฯนาวาซ ชารีฟ ไดเขาพิธี
สาบานตนเพื่อรับตําแหนงประธานาธิบดีคนใหมแทนประธานาธิบดีราฟก ทาราร ภายใตบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ
พรอมกับประกาศยุบสภา โดยใหเหตุผลวา เพื่อคงการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมีความตอเนื่อง กอนหนาที่รัฐบาลของพลเรือนจะเขามาบริหารตอ
ไป พรอมกับรับปากวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นภายในป 2545 ทั้งนี้การรับตําแหนงประธานาธิบดีของพล.อ.มูชารราฟ เปนไปตามการคาด
การณกอนหนานี้หลังจากการยึดอํานาจจากนายชารีฟเมื่อเดือนตุลาคม 2542 โดยนอกจากพล.อ.มูชารราฟจะดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
แลว ยังคงอํานาจในฐานะหัวหนาฝายบริหารประเทศและผูบัญชาการกองทัพปากีสถานควบคูไปดวย สงผลให พล.อ.มูชารราฟ เปนผูนํารัฐ
บาลทหารคนที่ 4 ของปากีสถานที่ขึ้นดํารงตําแหนงประธานาธิบดี (มติชนสุดสัปดาห 250644)
2.2.2 นายกฯมาเลเซีย ยืนยันไมลงจากตําแหนงในเร็วๆนี้แนนอน
วันที่ 22 มิ.ย.2544 พรรคองคการสามัคคีแหงชาติ(อัมโน)จัดประชุมสมาชิกประจําปครั้งที่ 55 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย ซึ่ง
นายกฯ มหาธีร โมฮัมหมัด แหงมาเลเซียกําลังจะฉลองครบรอบ 20 ป การดํารงตําแหนงนายกฯ ในเดือนก.ค.2544 นี้ ไดกลาวประณาม
สมาชิกพรรคอัมโนวาเปนพวกขี้เกียจ ละโมบ และอกตัญู ซึ่งอาจทําใหพรรคอัมโนตองกลายเปนพรรคเสียงขางนอยไดในการเลือกตั้งครั้ง
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หนา พรอมกับกลาววาสําหรับตนยังไมลงจากตําแหนงเร็วๆ นี้อยางแนนอน เพราะยังมีงานที่ตองรับผิดชอบอยูอีกมาก แตจะอยูไปถึงการ
เลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในป 2547 หรือไมนั้นไมมีใครทราบได
นอกจากนี้ นายกฯ มาเลเซียยังกลาวเพิ่มเติมวา ชาติตะวันตกซึ่งไมเคยปราถนาดีกับมาเลเซียและเกลียดชังตนอยางมาก เนื่อง
จากมาเลเซียสามารถปองกันตนเองจากการโจมตีคาเงินของนักเก็งกําไรตางชาติได อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซีย ยังปดโปงเจตนาชั่วรายของ
ประเทศเหลานั้น ที่สอดแทรกมากับกระบวนการโลกาภิวัตนและโลกไรพรมแดนในปจจุบัน พรอมกับกลาวถึงเยาวชนมาเลเซียวา เปนพวกขี้
เกียจและไมสนใจเลาเรียน เห็นไดจากตัวเลขผูเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่มีจํานวนนอยลงอยางมาก
ขณะเดียวกัน นายอับดุลลาห อาหมัด บาดาวี รองนายกฯ และรมต.มหาดไทยของมาเลเซีย กลาวในการประชุมวา การเลือกตั้ง
สมาชิกสมัชชาพรรคที่ผานมานั้น มีการใชเงินเปนเครื่องมือทางการเมือง จนแทบจะไมเห็นถึงความสําคัญของอุดมการณของพรรค ซึ่งมีแต
จะทําใหพรรคออนแอลง ขาดจุดแข็งในการเอาชนะคูตอสู จนตองพายแพดังเชนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภามาเลเซียเมื่อเดือนพ.ย.2542 ที่
พรรคอัมโนตองสูญเสียที่นั่งจากเดิมไปถึง 22 ที่นั่ง(ผูจัดการ220644,มติชนสุดสัปดาห250644)

2.3 ความเคลื่อนไหวการเมืองสหรัฐอเมริกา
2.3.1 “บุช” เริ่มเจรจาอยางจริงจังกับเกาหลีเหนือใหมหลายประเด็น เนนเรื่องความมั่นคงและแสนยานุภาพทางทหาร
ของภูมิภาคและการสงออกขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
วันที่ 6 มิ.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช แหงสหรัฐ ประกาศพรอมเปดเจรจากับเกาหลีเหนือ หากมีการตอบรับจาก
เกาหลีเหนือดวยทาทีที่ถูกตอง และอาจนําไปสูการชวยเหลือดานเศรษฐกิจจากสหรัฐสูเกาหลีเหนือ ดวยการผอนคลายมาตรการแซงกชัน
ดานเศรษฐกิจและการดําเนินการทางการเมืองตอกัน ทั้งนี้บุชไดสั่งใหเจาหนาที่ฝายรักษาความมั่นคงของสหรัฐ ดําเนินการเจรจาหารืออยาง
จริงจังกับเจาหนาที่ของเกาหลีเหนือในหลายประเด็น
รวมทั้งการหารือกันจะอยูภายใตกรอบการสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นบนคาบสมุทร
เกาหลี เพื่อสงเสริมความสัมพันธกับสหรัฐ และเพื่อเสถียรภาพความมั่นคงทางทหารในภูมิภาค ทั้งนี้ การเจรจากันดังกลาวจะครอบคลุม
ประเด็นแสนยานุภาพของกองทัพประจําการของเกาหลีเหนือ อาวุธนิวเคลียรและการสงออกขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยคําประกาศดัง
กลาวมีขึ้นหลังจากที่บุช และเกาหลีเหนือหยุดชะงักดานการประสานความสัมพันธตั้งแตเดือนมี.ค.2544
วันที่ 18 มิ.ย.2544 โฆษก ก.ตางประเทศของเกาหลีเหนือแถลงตอบโตขอเสนอของประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช วา ขอเสนอ
ของสหรัฐเปนการปลดอาวุธเกาหลีเหนือดวยทาทีเปนอริมากกวาหันมารับผิดชอบการเจรจาตอรองที่มีมากอนหนา โดยระบุรายละเอียดวา
ขอเสนอเจรจาลดขนาดของกองทัพประจําการปกติของเกาหลีเหนือ ไมมีทางเปนไปไดถาสหรัฐไมลดกําลังทหารที่ประจําอยูในเกาหลีใตลง
ดวย และการชะงักการเจรจานานถึง 4 เดือนนั้น ทําใหเกาหลีเหนือสูญเสียทางเศรษฐกิจเพราะไมสามารถพัฒนาและผลิตไฟฟาไวใชใน
ประเทศเพิ่มตามปกติ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐตองชดใชคาเสียหายใหแกเกาหลีเหนือ (มติชนสุดสัปดาห 110644, มติชน 190644)
2.3.2 “บุช” เจรจาหารือกับผูนํารัสเซีย ตางฝายตางไมเห็นดวยกับประเด็นปญหาและนโยบายความมั่นคงโลก
วันที่ 16 มิ.ย.2544 มีการเจรจาสุดยอดระหวางประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช กับวลาดีมิร ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียที่เมือง
หลวงของสาธารณรัฐสโลเวเนีย สาระสําคัญของการเจรจาครอบคลุมตั้งแตระบบปองกันภัยขีปนาวุธ การไมแพรกระจายอาวุธ การขยาย
สมาชิกนาโต และจุดสูรบที่ดุเดือดไดแก ตะวันออกกลาง และบอลขาน หลังการประชุม ผูนําสหรัฐบอกวารัสเซียไมใชศัตรูของสหรัฐ ขณะที่ผู
นํารัสเซียบอกวาการพัฒนาระบบโลปองกันภัยขีปนาวุธแตฝายเดียวนั้น จะสะเทือนความสัมพันธระหวาง 2 ประเทศอยางรายแรง นอกจาก
นี้ ยังมีถอยแถลงของวลาดีมิร ปูติน ณ หองสมุดในพระราชวังเครมลิน แกผูสื่อขาวชาวอเมริกันโดยเฉพาะ โดยระบุวาในการเจรจาดังกลาว
ตางฝายตางไมเห็นดวยกับประเด็นปญหาและนโยบายความมั่นคงโลก โดยเฉพาะประเด็นปญหาแผนพัฒนาระบบโลปองกันขีปนาวุธหรือ
NMD (National Missile Defense System) ซึ่งตนเห็นวาเปนระบบที่ไมอาจทํางานไดผล และไมเห็นดวยวากลุมรัฐอันธพาลที่สหรัฐอางถึง
รวมทั้งเกาหลีเหนือดวยนั้นจะเปนภัยคุกคามสําคัญ เพราะในสายตาของรัสเซียแลวกลุมคลั่งศาสนาอยางกลุมตาลิบันในอัฟกานิสถานตาง
หากที่เปนภัยคุกคามความมั่นคงของระบบโลกในปจจุบัน และหากสหรัฐยังยืนยันที่จะเดินหนาตามแผนพัฒนาระบบเอ็นเอ็มดีตอไป ถึงขั้น
ที่อาจจะตองฉีกทิ้งสนธิสัญญาตอตานขีปนาวุธที่ทํากันไวตั้งแตป ค.ศ.1972 หรือสนธิสัญญา ABM รวมทั้งสนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตร
นิวเคลียรหรือสนธิสัญญาสตารต ทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่เปนสนธิสัญญาลูก ซึ่งนายปูตินบอกวาเปนเรื่องที่เปนไปไมได เพราะ เอบีเอ็ม
เปนเสาหลักของความมั่นคงในโลกสมัยใหม ขณะที่ จอรจ ดับเบิลยู บุช บอกวา เปนที่ระลึกของสงครามเย็น ลาสมัยไมสอดคลองกับสถาน
การณความมั่นคงของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 ทีกําลังเผชิญกับภัยคุกคามใหมคือขีปนาวุธจากบรรดาประเทศอันธพาล
อยางไรก็ตาม นายปูตินระบุวา ผลการเจรจากับบุช เปนเรื่องที่นาพอใจ เพราะชวยสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน รวมทั้งเรื่อง
นโยบายไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ซึ่งตนยืนยันวารัสเซียไมไดขายเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียรใหกับอิหรานหรือกลุมประเทศอันธพาลและ
พรอมที่จะรวมมือกับหนวยสืบราชการลับของสหรัฐในเรื่องนี้ (ผูจัดการ 18,250644,มติชน 200644)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ความเคลื่อนไหวเชิงโครงสราง
1.1.1 ความขัดแยงเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจในการจัดการศึกษาใหมถึงขั้น รมต.ศึกษาฯลาออกจากตําแหนง
วันที่ 5 มิ.ย.2544 นพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ เปดเผยหลังการประชุม 4 หนวยงานคือ ก.ศึกษาฯ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานัก
งานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เพื่อเตรียมชี้แจงผลที่จะไดรับจากการปฏิรูปการ
ศึกษาตอนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อาทิ คุณภาพการศึกษาไทยจะดีขึ้นและแขงขันกับตางประเทศได ทุกคนไดรับการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป และไดรับการศึกษาฟรี 12 ป รวมทั้งประชาชนจะไดรับการศึกษาและฝกอบรมตอเนื่องตลอดชีวิต มีระบบบริหารจัดการที่มีประ
สิทธิภาพตรวจสอบได ตลอดจนจะประหยัดงบประมาณถึงรอยละ 42 ลดอัตราบุคลากรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคลงไดประมาณ
15,000 อัตรา ซึ่งหากไมมีการปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ โดยที่รัฐจะตองรับผิดชอบการศึกษาฟรี 12 ป รัฐตองเสียคาใชจาย
มหาศาลและไมสามารถกระจายอํานาจสูพื้นที่ได ทั้งนี้ นพ.เกษม บอกวา ที่ประชุมไดวิเคราะหคาใชจายเพื่อใหนายกฯ ตัดสินใจใน 2 ทาง
เลือกคือ 1) ปฏิรูปเต็มรูปแบบตามโครงสรางที่สปศ.เสนอโดยใชฐานงบประมาณลงทุนป 2544 และใชงบตั้งแตป 2545-2550 เพิ่มขึ้นจาก
งบฯปกติทั้งสิ้น 164,000 ลานบาท เพื่อปฏิรูปใน 6 ดานคือ (1) การศึกษา 12 ป (2) การอุดมศึกษา (3) การบริหารจัดการ (4) การพัฒนาครู
ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงใหมทั้งหมด ตั้งแตเงินเดือนครู ศักดิ์ศรีและกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเขามาเปนครู (5) การประกันคุณภาพการ
ศึกษา การใชขอสอบมาตรฐานกลางเพื่อวัดความรู ความสามารถของเด็กนักเรียนในชวงชั้น ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 การ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ( 6) กองทุนเงินใหกูยืม และหรือ 2) ปฏิรูปบางสวน ดวยการลดงบฯดานการลงทุนลงรอยละ 50
เพื่อการประหยัดโดยลดการกอสรางอาคารสถานที่ซึ่งคาดวาในป 2548-2550 จะตองใชงบประมาณเพิ่มจากปกติประมาณ 82,000 ลาน
บาท
วันที่ 6 มิ.ย. นพ.เกษม ใหสัมภาษณวาจะพยายามชี้แจงตอทานนายกฯใหดีที่สุด ตอนนี้ทุกอยางยังไมนิ่ง เพราะครม.ยังไมไดให
ความเห็นชอบ หากผานความเห็นชอบ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งก.ศึกษาฯ ทบวงฯ สปศ.และสกศ. ก็พรอมแลวที่จะเดินไปขางหนา ซึ่งจาก
การที่ตนและนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษา เดินสายชี้แจงกับผูอํานวยการเขตการศึกษาตางๆ เกือบทั่วประเทศ ตางก็พรอมและพอใจที่
จะไดบริหารจัดการบางเรื่องไดเองโดยไมตองรวมศูนยมาที่สวนกลางเหมือนแตกอน (มติชน 06,070644)
เวลา 14.00-17.00 น. วันที่ 7 มิ.ย.2544 นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ นํารัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการศึกษา อาทิ นพ.เกษม
วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ นพ.กระแส ชนะวงศ รมต.ประจําสํานักนายกฯ นายสุธรรม แสงประทุม รมต.ทบวงฯ นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.
ศึกษา พรอมดวยคณะทํางานจาก 4 หนวยงาน คือ ก.ศึกษาฯ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายสิปปนนท เกตุทัต กรรมการการปฏิรูปการศึกษา (กกศ.) ของก.ศึกษาฯ
นายพารณ อิศรเสนา อดีตกรรมการผูจัดการใหญบริษัทเครือซีเมนตไทย เขาชี้แจงสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ประโยชนที่เด็กและ
ประชาชนจะไดรับจากการปฏิรูปการศึกษาตอพ.ต.ท.ทักษิณ ที่ทําเนียบรัฐบาล ผลการเขาชี้แจงดังกลาว พ.ต.ท.ทักษิณ รับหลักการโครง
สรางการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ขณะเดียวกันก็ตองการไดคําตอบที่ชัดเจนเรื่องการอุดมศึกษา รวมทั้งราย
ละเอียดตางๆ ของการดําเนินการปฏิรูปในแตละป จะพัฒนาไปในทิศทางใด จะมีการตั้งกรรมการขึ้นอีกกี่ชุดรับผิดชอบอะไรบาง มีการปรับ
เปลี่ยนระบบเอ็นทรานซอยางไร สวนในประเด็นเรื่องเขตพื้นที่การศึกษานั้น นายกฯมองวาเปนรายละเอียดสามารถนําไปปรับในครม.และขั้น
ตอนของสภาผูแทนราษฎรได ดังนั้นนายกฯจึงตองปรึกษากับรมต.ดานการศึกษาอีกครั้งกอนนําเรื่องเขาครม. และที่สําคัญก็คือ นายกฯ รับ
ปากวาจะเปนประธานคณะอํานวยการเตรียมจัดระบบบริหารของสวนราชการตามโครงสรางใหมของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม จากเดิมที่นายสุวิทย คุณกิตติ เปนประธาน รวมทั้งรับจะเปนผูดูแลคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ในการเตรียมจัดระบบบริหารของโครง
สรางกระทรวงใหม โดยสรุปสั้นๆวา “ผมรับเปนผูนําในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา แตกําลังดูใหทุกอยางเดินไปพรอมกัน และขอดูราย
ละเอียดกอน”
ในการโทรศัพทจากบานพักมาออกรายการ "นายกฯทักษิณพบประชาชน” ของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ถนนวิภาวดีรังสิต ในเชาวันที่ 9 มิ.ย.2544 ตอนหนึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณไดกลาวถึง การประชุมคณะทํางานดานการปฏิรูปการศึกษาวา
ทางก.ศึกษา ไดเตรียมเสนอกฎหมายลูกเขาสูการพิจารณาของครม. ซึ่งสําหรับตนเองแลวอยากรูรายละเอียดวาจริงๆ แลวการปฏิรูปการ
ศึกษา มีประโยชนตอเด็กไทยมากนอยแคไหน มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอยางไร มีวิธีสอนใหเด็กคิดอยางไร และตองไมให
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เด็กเครียดอยางทุกวันนี้ นอกจากนี้ ยังไดพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาครู การปรับโครงสรางดานการศึกษาตาง ๆ ตนไมตองการใหทําการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยที่ยังไมเขาใจแนวทาง จากการรับฟงรายงานของคณะทํางานก็มีความพอใจในระดับหนึ่ง และพรอมที่จะเปนประธาน
อํานวยการเพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเราจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อเยาวชน ไมใชปฏิรูปเพื่อกระทรวงศึกษาธิการ
อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในวันที่ 9 มิ.ย.2544 นี้เองที่ นพ.เกษม วัฒนชัย ไดยื่นใบลาออกจากตําแหนง รมต.ศึกษาตอนายกฯ ซึ่ง
แหลงขาวรายงานวา กอนหนานี้นพ.เกษมเคยปรารภกับผูรวมงานวาจะลาออกจากตําแหนง เพราะหนักใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ไมมี
ความคืบหนา ความขัดแยงกับนายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ ที่ดูแลดานการศึกษาในหลายเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ
ปญหาการบริหาร เชนการกระจายอํานาจและภารกิจตางๆ ของกระทรวงฯ ออกไป โดยการแบงเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง
ของ สปศ. ขณะที่นายสุวิทย เห็นวานาจะคงอํานาจบริหารใหเปนของขาราชการและนักการเมืองดังเดิม ซึ่งเปนแนวทางที่ขัดแยงกันอยาง
ชัดเจน ประกอบกับขาราชการสวนใหญของก.ศึกษาฯไมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะเกรงวาจะกระทบกับตําแหนงหนาที่ ซึ่ง
ลวนเปนแรงกดดันที่นพ.เกษมตองเผชิญนับตั้งแตขึ้นดํารงตําแหนง การประชุมวันที่ 7 มิ.ย.2544 ถือเปนวันแตกหัก นพ.เกษม ถูกนายกฯซัก
กลางที่ประชุมหลังการชี้แจงกรอบโครงสรางการปฏิรูปการศึกษาหลายประเด็น ที่สําคัญคือ หลังการปฏิรูปการศึกษาแลวใครจะเปนผูไดรับ
ผลประโยชน แตนพ.เกษมไมสามารถชี้แจงใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนได สวน พ.ต.ท.ทักษิณ บอกวา นพ.เกษม ลาออกเพราะปญหาดาน
สุขภาพไมใชปญหาความขัดแยงดานการปฏิรูปการศึกษา เพราะที่ผานมามีการพูดคุยรวมกันมาตลอด และงานดานการศึกษาก็มีความคืบ
หนาไปพอสมควร
สําหรับผูดํารงตําแหนงแทน นพ.เกษมนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไดทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อรมต.ศึกษาฯและรมช.อีก 1 ตําแหนง ตอพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวันที่ 11 มิ.ย.2544 และวันที่ 15 มิ.ย.2544 เวลา 17.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ พระ
ตําหนักไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ไดรับพระราชทาน
โปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนรมต.ศึกษาฯแทน นพ.เกษม วัฒนชัย และนางสิริกร มณีรินทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย ที่ไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนรมช.ศึกษาฯ เขาเฝาฯเพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ ซึ่งในวโรกาสนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการศาสนาวา ควรดูแลอยางรอบคอบ เพื่อเขาถึงปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง
การปฏิรูปการศึกษาไมใชลอกตางประเทศมาทั้งหมด แตควรนํามาปรับใหเขากับวัฒนธรรมไทยและควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเขา
ไปประกอบดวย และทรงเสนอวาควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนศีลธรรมจรรยาดวย ปญหายาเสพติดก็เปนเรื่องที่ตองระวัง
สวนการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็กไทย ควรรูถึงความหมายที่ถูกตองอยางแทจริง
วันที่ 18 มิ.ย.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ แบงความรับผิดชอบใหกับรมช.โดยนายจําลอง ครุฑขุนทด ดูแลงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมการศาสนา กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สํานักงานคณะกรรมการขาราช
การครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สวนนางสิริกร มณีรินทร ดูแลกรมวิชาการ กรมศิลปากร
กรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และราชบัณฑิตยสถาน สวนตนเองจะดู
แลสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(มติชน
07,08,10,19,300644,
กรุงเทพธุรกิจ
07,08,10,17,180644, สยามรัฐ 100644, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 12,13,170644,มติชนสุดสัปดาห 11,180644)

1.2 ความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายและยุทธศาสตร
1.2.1 “สิริกร” แสดงวิสัยทัศนในการปฏิรูปการศึกษา ใหความสําคัญกับบทบาทของกศน.และคุณภาพการศึกษา
นางสิริกร มณีรินทร รมช.ศึกษาฯ กลาวภายหลังการประชุมครม.วาไมมีความหนักใจในการที่จะตองมาดูแลงานดานการศึกษา
เพราะนพ.เกษม วัฒนชัย อดีตรมต.ศึกษาฯดําเนินการไวดีแลว และคิดวาปญหาใหญของการปฏิรูปการศึกษาอยูที่การหมักหมมปญหาการ
ศึกษามาเปนเวลานานมากกวาที่จะมองวาตัวขาราชการเปนปญหา แตจากการมี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เทากับเปน
จุดเริ่มตนการปฏิรูปการศึกษา สวนในเรื่องการทํางานนั้นถือวาเปนการสานงานตอจากนพ.เกษม ที่ริเริ่มสิ่งดีๆไวมากมาย สําหรับปญหา
เรื่องเด็กฝากตามระบบอุปถัมภของสังคมไทยนั้นคิดวาสามารถแกปญหาไดหากขาราชการและนักการเมืองมีการพูดคุยหารือใหเกียรติซึ่ง
กันและกัน และในฐานะที่ดูแลกรมการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)ดวย ดังนั้น จึงมีนโยบายสงเสริมใหกศน.สามารถใหโอกาสทางการศึกษา
แกเด็กและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเชื่อวาคุณภาพชีวิตที่ดีเปนหัวใจสําคัญของทุกๆสิ่ง และคิดวาการศึกษานอกโรงเรียนมี
ความสําคัญมาก เพราะสามารถชวยยกระดับความสามารถของคนทั้งประเทศได ซึ่งตนจะหาทางชวยครูและบุคลากรของกศน.ใหสามารถ
ทําหนาที่นี้ใหดีขึ้นดวย และกลาวเพิ่มเติมวางานของ กศน.เปนงานที่ตองอาศัยเครือขายทั้งหนวยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการฝก
อาชีพ ซึ่งถาสามารถขยายความรวมมือไดมากขึ้นเชื่อวาจะสามารถฟนวิกฤติของประเทศไดอีกทางหนึ่ง

30
สวนปญหาความไมลงตัวในเรื่องของโครงสรางกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีกศน.รวมอยูดวยนั้น เห็นวาควร
พูดถึงเรื่องของคุณภาพการศึกษาหรือเนื้อหาสาระในการปฏิรูปกอน เนื่องจากกรอบโครงสรางเปนเพียงองคประกอบเกื้อหนุนในการทํางาน
เทานั้น และสรุปวาการตัดสินใจเรื่องโครงสรางจะเปนไปดวยความยุติธรรม ไมยึดความเห็นขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยเปาหมายสําคัญ
คือคุณภาพของการศึกษาของประเทศ สําหรับการแบงเขตพื้นที่การศึกษานั้นไมมีกฎหมายระบุวาจะตองประกาศเมื่อใด ตนไมตองการให
ยึดติดในเรื่องนี้ แตควรเนนเนื้อใน อาทิ เรื่องหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูปครู แลวจึงนําเขา ครม.ตอไป (สยามรัฐ
20,210644)
1.2.2 หนวยงานการศึกษาหลายแหงมีแนวโนมกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของตนเอง
ที่จังหวัดหนองบัวลําภู นายระลึก ธานี ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) กลาววาทางสปจ.หนองบัวลําภูใชยุทธ
ศาสตร 6 ขอเหวี่ยง เปนหลักสูตรอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูใหแกบุคคลในสังกัดจํานวน 3,591 คน
กลาวคือ 1) การรูจักเด็กเปนรายบุคคล 2) การเรียนรูจากกลุม 3) การเรียนรูแบบโครงงาน 4) การเรียนรูแบบบูรณาการ 5) การเชื่อมโยงการ
เรียนรูสูทองถิ่น และการประเมินโดยการใชแฟมสะสมผลงาน และอธิบายเพิ่มเติมวาเมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 6 ขอเหวี่ยง
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หลักสูตรกําหนดอยางแนนอน เพราะเมื่อครูเขาถึงเด็กเปนรายบุคคลได ครูยอมเขาใจเด็ก แลวจะรักและ
สงสารเด็ก ก็ยอมทุมเทกับเด็ก มีความตั้งใจที่จะเสาะแสวงหาสิ่งที่ดี ที่ควร และเหมาะสม นั่นคือ การสรางกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อจะ
เลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน อันจะสงผลใหนักเรียนไดรับการสงเสริมและเรียนรูตามความถนัด ทําใหนักเรียนทุกคนมีคุณ
ภาพ ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่พึงประสงค ตามที่หลักสูตรกําหนดคือ เปนคนดี มีปญญาและมีชีวิตอยูในสังคมโลกนี้ไดอยางมีความสุข
สอดคลองและเปนไปตามนโยบายการศึกษาของรัฐที่ตองการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.การศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช 2542 โดยเนนที่การสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู ยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน
ที่จังหวัดตรัง นายเจตน กุลบุญ ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด (สศจ.) เปดเผยวาทางสศจ.ตรังไดระดมบุคลากรครูในสังกัด
จํานวน 250 คนจาก 28 โรงเรียนมารวมประชุมวางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศและทันสมัย และเกิดประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบดวย 1) การรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน 2) การปฏิรูปการเรียนรู 3) การประกันคุณภาพการ
ศึกษา 4) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) การปรับปรุงโครงสรางเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 6) การมีสวนรวมระหวางนักเรียนกับ
ครู 7) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 8) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 9) การพิจารณากฎหมายลูกและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
10) การสื่อสารเพื่อปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ ยุทธศาสตรทั้งหมดตองดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยเรงดวน เพราะปจจุบันโลกมีความเปลี่ยน
แปลงไปมาก การศึกษาตองกาวตามใหทัน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองใหความสนใจกับการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดวย ทั้งนี้ตนจะใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของครูทุกคนทั้งดานการวางตัว ดานวิชาการ การ
หาความรูใหมๆ การติดตามขาวสารทางสื่อตางๆ เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
สวนกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาใหกับบุคคลที่พลาดโอกาสทางการศึกษา และกลุมคนที่ไมสามารถเขา
เรียนในระบบโรงเรียนไดนั้น ก็มีความเคลื่อนไหวในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของตนไวเชนกัน ทั้งนี้จากการเปดเผยของ
นายชลทิตย เอี่ยมสําอางค ผูอํานวยการศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) วามีการการเนนจัดการศึกษา
ทางไกลที่ยึดหลักปรัชญา ”คิดเปน” คือมุงสอนใหคนรูจักคิด ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลวิชาการ ขอมูลชุมชน และขอมูลสวนตัว โดยผล
ผลิตของกศน.จะเนนใหเปนคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรับผิดชอบตอสังคม วิธีจัดการเรียนการสอนทางไกลที่เปนแบบฉบับของกศน.นั้นใช
วิธีผนวกการเรียนรู 3 รูปแบบคือ 1) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2) การศึกษาจากสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่กศน.จัดใหตามหลัก
สูตร และ 3) กระบวนการพบกลุม เพื่อนําความรูมาประยุกตใช มีการคิดวิเคราะห สรุปบทเรียนและทํากิจกรรมอันจะนําไปสูการประเมินผล
แบบทดสอบและพฤติกรรมการมีสวนรวม ซึ่งการที่จะทําใหกระบวนการศึกษาทางไกลมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงนั้น นัก
ศึกษาตองขยันศึกษาคนควาจากสื่อเอกสารตํารา คูมือเรียน รวมทั้งคนควาเพิ่มเติมจากหองสมุดประชาชนหรือแหลงเรียนรูอื่นๆควบคูกับ
การเรียนรูสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่กศน.จัดให เชนรายการโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการวิทยุศึกษา วีดิทัศน และสื่อ
เอกสารตางๆ จากนั้นตองเขารวมกิจกรรมพบกลุม เพื่อนําความรูที่ไดมาอภิปรายหาเหตุผล สรุปความคิด เพื่อทบทวนเสริมเพิ่มความรูและ
แลกเปลี่ยนความรู ทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีครูประจํากลุมเปนพี่เลี้ยง สําหรับในปการศึกษา 2544 นี้ กศน.ไดนําหลักปรัชญา”คิดเปน”มา
เสนออยางเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยใชกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบดังกลาว นํารองใน 10 จังหวัดกอนปรากฏวาไดผลดีมาก ทั้งนี้ กศน.ไดพัฒนา
บุคลากรดวยการจัดทําคูมือวิทยากรแกนนํา คูมือครู จัดอบรมวิทยากรแกนนํา จัดประชุมชี้แจงทางไกลระดับนโยบาย จัดอบรมกลุมเปา
หมายในพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงสื่อเอกสารและสื่อรายการโทรทัศนใหเชื่อมโยงสัมพันธกัน มีการนิเทศภายในโดยผูบริหารระดับจังหวัด และ
อําเภอดวยความรวมมือของศึกษานิเทศกจากสวนกลาง และจะขยายการจัดการนี้ใหครอบคลุมทั่วประเทศ (มติชน 210644)
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2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการพัฒนาตําราเรียน
2.1.1 นักวิชาการหลายฝายเสนอใหใช “ซีมีโอ” เปนเวทีอภิปรายตําราเรียนประวัติศาสตรระหวางชาติรวมกัน
นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ กลาวถึงตําราเรียนประวัติศาสตรที่พมาเขียนขึ้นใหม ที่มีเนื้อหาหลายสวนไม
สอดคลองกับความเปนจริง เชน กลาวหาวาคนไทยเกียจครานและยังพาดพิงสถาบันกษัตริย วาการจะขอใหพมาปรับแกเนื้อหาในตํารา
เรียนนั้นเปนสิ่งที่ทําไมไดเพราะเปนเรื่องภายในประเทศ แตผลจากการหารือรวมกับนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย หลาย
ฝายเห็นพองตองกันวาการเขียนประวัติศาสตรอยูที่ขอมูลอางอิงที่ใชแตกตางกัน และเปนเรื่องในอดีตที่ยากจะตรวจสอบได
นายประพัฒนพงศไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยใหมีการหารือรวมกันกับประเทศเพื่อนบานในเชิงขอมูลทางประวัติศาสตร ซึ่ง
สามารถกระทําไดโดยใชองคการซีมีโอ (SEAMEO) หรือองคการรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะประชุมกันในเดือนต.ค.2544
ที่เมืองยางกุง เปนเวทีหารือ หากมีความเขาใจกันการปรับปรุงตําราจะเกิดขึ้นมาเอง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร ไดแสดงความเห็นวาเปนความจําเปนของพมาที่ตองการ
ใหเกิดความสามัคคีรวมชาติ ซึ่งไมเฉพาะพมาเทานั้น ประเทศเพื่อนบานทุกแหงแมกระทั่งประเทศไทยเองก็มีแนวทางเขียนทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนแนวทางการเขียนที่ควรเลิกไปไดแลว ประวัติศาสตรแบบใหมควรคํานึงถึงความเปนจริง ไมใหความรักชาติมาเปนจุดสําคัญกระทบ
กระเทือนประเทศเพื่อนบาน
ศ.ดร. ประเสริฐ ยังเห็นดวยที่วาควรใชการประชุม ”ซีมีโอ” เปนเวทีใหประเทศสมาชิกรวมกันคิดปรับปรุงหนังสือเรียนของตัวเอง
ใหเกิดความกลมเกลียวตอกัน โดยใชฐานขอมูลของแตละประเทศรวมกัน ฉะนั้นจึงไมใชเรื่องที่จะตองไปโกรธเคืองกัน แมจะมีการบันทึกขอ
มูลที่ตางกัน แตอยาเนนความเปนศัตรูกัน การเขียนเพื่อปลุกใจใหรักชาติไมจําเปนอีกตอไป เพราะหมดสมัยที่จะรบเพื่อเอาเปนเมืองขึ้นกัน
แลว (มติชน18,190644, ผูจัดการ 23-250644)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
2.2.1 กระแสความนิยมเรียนภาษาจีนกําลังมาแรง ก.ศึกษาฯไฟเขียวใหโรงเรียนตางๆ เปดไดอยางอิสระ
ดร.กษมา วรวรรณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปดเผยวาปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหโรงเรียนเปดสอนภาษาอื่นได โดยกําหนดให
เปนวิชาเลือกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งถือวาเปนภาษาที่สองที่เยาวชนไทยควรเรียนเหมือนกับชวงหนึ่งที่นักเรียนนิยมเรียนภาษาฝรั่ง
เศส และเยอรมัน แตปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญตอภาษาจีนมากขึ้น และพยายามใหเด็กรุนใหมหันมาเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอีกภาษา
หนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษ เพราะมีแนวโนมวาประเทศจีนจะมีบทบาทสําคัญดานธุรกิจระดับโลก
ขณะนี้มีโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 34 แหงทั่วประเทศเปดสอนภาษาจีน ตัวอยางคือ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ
ไตรมิตรวิทยาลัย สมุทรปราการ สุราษฎรธานี บดินทรเดชา บางกะป โยธินบูรณะ บางบอวิทยาคม สิริรัตนาธร วัดราชโอรส กุนนทีรุทธาราม
วิทยาคม ภูเก็ตวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้หลักสูตรที่ใชสวนใหญเปนการเรียนการสอนพื้นฐานมากกวาไมไดเนนจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเนื้อหาที่
สอนขึ้นกับดุลพินิจของสถานศึกษานั้นๆ เปนสําคัญ
นายคงวุฒิ ไพบูลยศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย บอกวาปจจุบันทางโรงเรียนบรรจุวิชาภาษาจีนกลางเปนวิชา
บังคับอีกวิชาหนึ่งโดยนักเรียนทุกคนจะเริ่มเรียนตั้งแตชั้น ม.1-ม.6 โดยเรียนสัปดาหละ 4 คาบ การกําหนดใหภาษาจีนเปนวิชาบังคับนั้น
เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนอยูในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ผูปกครองชุมชน วัด จึงตองการใหนักเรียน ลูกหลาน ไดเรียนภาษาจีนและเรียนรู
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจีนไว ทั้งนี้เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2544 พบวานักเรียนมีพัฒนาการเรียนรูดานภาษาจีนรวดเร็วมาก และ
บอกวาในอนาคตภาษาจีนจะแพรหลายมากขึ้นและจะเปนรองก็แตภาษาอังกฤษเทานั้น
ไมแตเทานี้ จากการเปดเผยของ ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ผูอํานวยการวิทยสถานแหงวัฒนธรรมตะวันออก (O.C.A.) ระบุวานับตั้ง
แตมีการเปด O.C.A. ปริมาณผูสนใจเรียนภาษาจีนมีมากขึ้นเปนลําดับ จากที่เริ่มตนมีผูเรียนเพียง 200-300 คน ในปแรกไดเพิ่มขึ้นเปน 700
คนในปถัดมาและ 1,000 คนในปที่ 3 ปจจุบันมีคนมาเรียนกันมากถึง 3,000 คน และที่สําคัญคือผูมาเรียนสวนใหญเปนผูมีการศึกษาจบการ
ศึกษาปริญญาตรีหรือโทมาแทบทั้งสิ้น มีทั้งเภสัชกร แพทย วิศวกร บางสวนมาเรียนเพื่อเสริมในหนาที่การงาน รวมทั้งกลุมลูกหลานคนจีน
รุนที่ 3 รุนที่ 4 ที่อยูในประเทศไทยมาเรียนเพื่อมิใหลืมภาษาของบรรพบุรุษ (ผูจัดการ 290644)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการคนควาวิจัย
1.1.1 วช. ชี้ปญหาหลักของการวิจัยไทยคือการบริหารจัดการ เสนอวิธีแกคือการทํางานแบบ “จตุภาคี”
นายจิรพันธ อรรถจินดา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กลาวถึงปญหาหลัก ๆ ของระบบการวิจัยของ
ประเทศไทยวาอยูที่การบริหารจัดการ 4 สวน คือ 1) นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ขาดความชัดเจนไมมีกลไกกํากับการใชและการ
เผยแพรไมตรงกับกลุมเปาหมาย 2) งบประมาณการวิจัย ซึ่งมีสัดสวนการลงทุนอยูนอยมาก กระจัดกระจายเปนเบี้ยหัวแตกและขาดความ
คลองตัวในการใช 3) ปญหาเรื่องนักวิจัยและหนวยงานวิจัยสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในภาครัฐ 4) งานวิจัยขาดการเชื่อมโยงกันและมีความ
ซํ้าซอน ซึ่งปญหาหลักเหลานี้เกิดขึ้นตั้งแต 40 ปที่แลว และปจจุบันก็ยังไมสามารถแกไขได
ทางออกที่เปนรูปธรรมคือตองทํางานในระบบจตุภาคี ประกอบดวย 1) รัฐผูกําหนดนโยบายสนับสนุนการวิจัย ผูทําการวิจัย และ
ผูมีสวนไดสวนเสียเชื่อมโยงกันได 2) สํานักงบประมาณและวช.ทําหนาที่วางกรอบงบประมาณในภาพรวม โดยไมลงในโครงการยอย ปรับ
งบฯวิจัยใหตรงเปาหมายมากขึ้น 3) สรางนักวิจัย สงเสริมการวิจัยของภาคเอกชน แกไขกฎระเบียบใหเอื้อตอการทํางานวิจัยมากขึ้น และ 4)
ใหความสําคัญกับการรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัย
ทั้งนี้ นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกฯ กลาววา รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดย
เฉพาะนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะยํ้าทุกครั้งที่มีโอกาสวา อยากเห็นการเชื่อมโยงในหนวยงานดานการวิจัยและภาคเอกชนที่มีเอกภาพ
และมีเปาหมายที่ชัดเจน เนื่องจากขณะนี้งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนายังกระจัดกระจาย ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ตนจะนําขอมูลจากการประชุมสรุปความตองการของหนวยงานตางๆเสนอตอนายกฯตอไป (มติชน 200644)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2.1 “ชีวจริยธรรม” ปญหาความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทิพยวรรณ ธนไพศาล เขียนบทความเกี่ยวกับ ”ชีวจริยธรรม” ในน.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันที่ 20 มิ.ย.2544 มีสาระ
สําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆที่มีผลกระทบตอจิตใจและความรูสึกในเรื่องความมีศักดิ์ศรีของมนุษย ซึ่งมากที่สุดคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
พันธุศาสตรมนุษย เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถลวงรูความเปนไปของการถายทอดและการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย เทคโนโลยีการตัดตอยีน รวมทั้งเทคนิคการทําโคลนนิงมนุษย ซึ่งไมใชเรื่องยากสําหรับนักวิทยาศาสตรสมัยปจจุบัน จน
มีการตั้งคําถามขึ้นวา นักวิทยาศาสตรสามารถตัดตอยีนที่ตองการมาใสใหมนุษยคนใหมที่จะเกิดมา หรือสามารถคัดพันธุของมนุษย
สามารถกําหนดรูปแบบมนุษยที่ตองการ ซึ่งลวนเปนการทาทายและออกนอกขอบเขตของธรรมชาติ นําไปสูการถามหาชีวจริยธรรมกันขึ้น
จนมีการตั้งขอสังเกตวาชีวจริยธรรมอาจเปนตัวฉุดรั้งการพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทิพยวรรณ ไดยกตัวอยางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปรากฏคําถามทางชีวจริยธรรมอยูเสมอ อาทิ เทคโนโลยีการผสมเทียมหรือการ
สรางเด็กหลอดแกว (IVF: In Vitro fertilization) สําหรับคูสมรสที่ตองการมีบุตร ซึ่งแพทยจะตองผสมอสุจิกับไขใหไดตัวออนของมนุษยขึ้นมา
หลายๆตัว แลวเลือกตัวที่ตองการเพียงหนึ่งถึงสองตัวเทานั้น เพื่อนําไปฝงในมดลูก สวนตัวออนที่เหลือยังไมรูวาจะจัดการอยางไร หากจัด
เก็บก็ตองเตรียมที่เก็บหากทิ้งก็เทากับเปนการฆาชีวิตตัวออนเหลานั้น อีกตัวอยางไดแก เทคโนโลยีการสรางเนื้อเยื่อหรืออวัยวะจากเซลลตน
ตอ (stem cell) ซึ่งเปนเซลลที่สามารถพัฒนาไปเปนเซลลตางๆ ได เพื่อใชประโยชนจากเซลลเหลานั้นในการรักษาโรค แตการนําเซลลตัว
ออนมนุษยมาใชนั้นไดรับการคัดคานวาเทากับเปนการฆาชีวิตทําใหตัวออนไมมีโอกาสเจริญเติบโตเปนตัวเด็กได เมื่อมีผูทักทวงเชนนี้ การ
วิจัยดาน stem cell จึงเปนเรื่องผิดกฎหมายในบางประเทศ
สวนการพัฒนาฐานขอมูลพันธุกรรมมนุษย ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลทางพันธุกรรมของมนุษยแตละประเทศไว เพื่อใชประโยชน
ตางๆ เชน ใชทํานายโอกาสการเกิดโรค การใชขอมูลเพื่อพัฒนายารักษาโรคเฉพาะบุคคล ก็มีคําถามเกี่ยวกับสิทธิเหนือขอมูลเกี่ยวกับรหัส
พันธุกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคตอไปไดมากมาย วามีฐานะเปนขอมูลสาธารณะหรือเปนขอมูล
สวนตัวที่บริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานสามารถผูกขาดใชประโยชนอื่นๆไดในอนาคต และคําถามอื่นๆ ที่ยังไมมีคําตอบ เชน ผูถูกเก็บขอมูล
กับนักวิจัย ใครเปนเจาของสารพันธุกรรมนั้น หากมีการจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมมนุษย ใครเปนเจาของขอมูลพันธุกรรม มีสิทธิจัดการกับ
ขอมูลนั้นและสามารถเปดเผยขอมูลใหกับใครไดบาง หากเจาของสารพันธุกรรมเรียกรองใหทําลายขอมูลนั้นจะไดหรือไม หรือถือวาเปนขอ
มูลสาธารณะที่ตองถูกเก็บไวเปนหลักฐานตลอดไป ไมแตเทานี้ ยังมีคําถามเชิงจริยธรรมอีกมากมาย เชน ใครจะมีสิทธิในการทราบขอมูลดัง
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กลาวเมื่อมีการตรวจสารพันธุกรรมออกมา ผูจางงานจะสามารถขอประวัติสุขภาพหรือขอใหผูสมัครงานตรวจสุขภาพรวมทั้งตรวจทางพันธุ
กรรมเพื่อหาความเสี่ยงตอการเปนโรครายแรงในการตรวจโรคไดหรือไม
ทั้งนี้ ทิพยวรรณ ไดเสนอทางสายกลางไววา การศึกษาวิจัยและการใชประโยชนจากผลการวิจัยนั้น สังคมโดยสวนรวมควรตั้ง
ความหวังวากระบวนการวิจัยนั้นควรจะอยูบนฐานของจริยธรรมที่ยอมรับกันไดในสังคม ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ขณะเดียวกัน
การนําผลผลิตจากการวิจัยซึ่งปรากฏออกมาในรูปของเทคโนโลยีทางการแพทยไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนอยางจริงจังก็ตองมีกฎเกณฑ หรือ
การกําหนดเงื่อนไขไวชัดเจนเรียกวา “มาตรฐานทางจริยธรรม” (กรุงเทพธุรกิจ 200644)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1.1 หลายประเทศผานกฎหมาย “โคลนนิง” เพื่อการรักษาโรค แตหามโคลนนิงมนุษย เริ่มใชตนป ‘45 ทํานองเดียว
กันในหลายประเทศก็ใหโคลนนิงไดเพื่อการรักษาโรค
รายงานขาววา เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลฝรั่งเศสผานรางกฎหมายหามการโคลนนิงมนุษยในการวิจัยดานการแพทยเพื่อการรักษาใด ๆ
(Therapeutic cloning) แตเปดชองใหนักวิทยาศาสตรสามารถทําการทดลองดังกลาวกับกลุมตัวออนมนุษยที่เหลือจากการผสมเทียมได ซึ่ง
รางกฎหมายดังกลาวตองไดรับการรับรองจากสภานิติบัญญัติเปนกฎหมายบังคับใชในตนป 2545
การโคลนนิง หรือการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อสรางสิ่งมีชีวิตใหมที่เหมือนสิ่งมีชีวิตตนแบบ ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับทั้งการตอตานและ
สนับสนุน ฝายที่ตอตานเห็นวาเปนกาวแรกของการกอปปมนุษย ซึ่งนําไปสูอุตสาหกรรมวิศวพันธุกรรม ”ออกแบบทารก” แตกลุมสนับสนุน
บอกวาวิธีการนี้ชวยในการรักษาและชวยชีวิตมนุษยได อาทิการปลูกเซลลผิวหนัง กระดูก แมกระทั่งอวัยวะทุกสวน โดยการโคลนนิงเพื่อการ
รักษาโรคนั้น นักวิทยาศาสตรจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมนุษยโดยไมปลอยใหเซลลเจริญเติบโตไปเปนตัวออน เอลิซาเบท กีกู รัฐมนตรีการจาง
งานของฝรั่งเศส แถลงเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2544 วาแมการโคลนนิงมนุษยจะเปนสิ่งผิดกฎหมายในฝรั่งเศส แตรัฐบาลก็ยังเปดทางใหกับงาน
วิจัยดานนี้ดวยการอนุญาตใหทํากับตัวออนที่เหลือทิ้งจากการผสมเทียม อันเปนตัวออนแชเย็นที่พอแมไมตองการได สวนความเคลื่อนไหว
เรื่องนี้ในประเทศอื่นๆ นั้น อังกฤษก็ผานกฎหมายอนุญาตโคลนนิงเพื่อการรักษาโรคไดแตเรียกรองใหทั่วโลกหามโคลนนิงมนุษยออกมาเปน
ตัวเปนตน ในสหรัฐก็อนุญาตใหโคลนนิงเพื่อการรักษา แตก็มีการเสนอรางกฎหมายหามทดลองโคลนนิงมนุษยเชนกัน (ผูจัดการ 220644)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานนาโนเทคโนโลยี
2.2.1 “อินเทล” เปดตัว "ทรานซิสเตอรความเร็วสูง" มีความเร็วกวาไมโครโปรเซสเซอรปจจุบันถึงพันเทา
เจอรรัลด มารซิค (Gerald Marcyk) ผูอํานวยการฝายคนควาและวิจัยของบริษัทอินเทล เปดตัวทรานซิสเตอรความเร็วสูงเมื่อวัน
ที่ 9 มิ.ย.2544 ที่ซิลิกอนนาโนเทคโนโลยีเวิรกช็อป เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ทรานซิสเตอรดังกลาวมีขนาดเล็กเพียง 20 นาโนเมตร (เล็ก
กวาเสนผมมนุษยประมาณ 10,000 เทา) ประกอบขึ้นดวยทรานซิสเตอรที่มีขนาดเพียง 3 อะตอมเทานั้น
ในงานเปดตัว อินเทลแถลงวา ดวยเทคโนโลยีรุนใหม ทําใหบริษัทสามารถสรางอุปกรณที่มีขนาดเล็กมากไดไมยากนัก นั่นคือ
สามารถบรรจุทรานซิสเตอรลงในแพคเกจของชิปเพนเทียมโฟรไดมากกวารุนปจจุบันถึง 25 เทา แตเทคโนโลยีทรานซิสเตอรลาสุดนี้ จะเขาสู
กระบวนการผลิตชิปไมโครโปรเซสเซอรในปค.ศ.2007 ทั้งนี้ มีการคาดการณกันวา โปรเซสเซอรที่ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีใหมจะออกมารอง
รับระบบการทํางานของแอพพลิเคชั่นประเภท Speech Recognition และ Language Translation เปนหลัก ซึ่งในปจจุบันแอปพลิเคชัน
ประเภทนี้จะทํางานบนเครื่องซูเปอรคอมพิวเตอรเทานั้น ทรานซิสเตอรเปนหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมๆ ทั้งหมด การเปด - ปด
ของสวิตซเปนกระบวนการพื้นฐานของการคํานวณในชิบไมโครโปรเซสเซอร
ทั้งนี้ กอรดอน มัวร ผูรวมกอตั้งบริษัทอินเทล ไดเคยคาดการณไวตั้งแตปค.ศ.1965 วา จํานวนทรานซิสเตอรในชิ้นซิลิกอนที่นํามา
ผลิตซีพียูจะเพิ่มเปนสองเทาในทุกๆ 18 เดือน และตองขอบคุณเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทําใหทรานซิสเตอรมีขนาดเล็กและเร็วมากขึ้นกวาเดิม
เรื่อยๆ ซึ่งผูใชยอมไดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเปนเงาตามตัว และดวยทรานซิสเตอรรุนใหมทําใหโปรเซสเซอรในอนาคตคาดวาจะกินพลังงาน
จากแบตเตอรี่ในระดับตํ่ากวา 1 โวลตอยางแนนอนที่สุด ซึ่งเพนเทียมโฟรรุนปจจุบันใชไฟที่ 1.7 โวลต
อนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกที่ผลิตดวยทรานซิสเตอรลวน ๆ ผลิตโดยบริษัท IBM ในป ค.ศ.1954 โดยใชทรานซิสเตอรใน
การผลิตทั้งหมด 2,000 ตัว ในขณะที่เทคโนโลยีรุนใหมทําใหสามารถบรรจุทรานซิสเตอรจํานวนกวา 1,000 ลานตัวเขาไปในชิปไมโครโปร
เซสเซอรตัวเล็กๆ เพียงตัวเดียวได ซึ่ง IBM บอกวาบริษัทตนจะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งดวยการผลิตทรานซิสเตอรที่เร็วที่สุดในโลกที่เปนของ
ตนเอง (ผูจัดการ 150644)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและการพัฒนาอาหาร
1.1.1 อาหารฉายรังสี
เทคโนโลยีการฉายรังสีเปนกรรมวิธีถนอมอาหารโดยการใชรังสีชะลออายุขัยของอาหาร ขณะนี้กําลังแพรหลายไปทั่วโลกแลว
โกวิทย นุชประมูล นักชีววิทยากองวิทยาศาสตรชีวภาพ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กลาววา “เราทดลองเรื่องนี้มานาน ขั้นตอนการ
ผลิตอาหารฉายรังสีสามารถทําไดโดยนําอาหารบรรจุภาชนะ แลวนํามาผานการฉายดวยรังสีแกมมา ซึ่งไดจากโคบอลต-60 หรือซีเซียม-137
ในปริมาณเหมาะสม พืช ผลไม ตลอดจนอาหารแตละชนิดนั้นจะฉายปริมาณรังสีตางกัน เราตองคํานวณจากวัตถุประสงควาเราตองการ
ฉายรังสีเพื่ออะไร เพื่อฆาแมลงวันทอง เพื่อยับยั้งการงอกของพืชชนิดหัว เพื่อทําลายพยาธิ หรือตองการลดจุลินทรีย”
อาหารฉายรังสีตองมีการรับรองจากกองควบคุมอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งมีการ
รับรองจากองคการอนามัยโลก (WHO) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(IAEA) มีขอสรุปวา การฉายรังสีอาหารโดยใชปริมาณรังสีไมเกิน 10 กิโลเกรย จะไมเกิดผลอันตรายใดๆ ไมมีสารตกคางในอาหารและไม
เปลี่ยนเปนสารอื่นภายหลัง
ขอดอยของอาหารฉายรังสีคือทําใหผูบริโภคไดรับสารอาหารนอยลง อาหารบางชนิดอาจเปลี่ยนรส สี และกลิ่นไปบาง แตกรรม
วิธีการฉายรังสีนี้จะชวยใหอาหารบอบชํ้านอยที่สุด เมื่อเปรียบกับการนําอาหารไปรมยา ผานความรอนอุณหภูมิสูง หรือจุมยาเพื่อฆาแมลง
ประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกผลิตผลเกษตรเปนหลัก ทั้งพืชผัก ผลไม อาหารสด แตปญหาการเนาเสียระหวางการขนสง การกีดกัน
ศัตรูพืชและเชื้อโรคจากประเทศนําเขา เปนผลใหประเทศไทยเสียดุลการคา ลาสุดมีการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูประกอบการ องค
กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางแกปญหานี้ อาหารฉายรังสีจึงกลายเปนหัวใจสําคัญของงาน เนื่องดวยขณะนี้ทั่วโลกใชสุขอนามัย
ของพืชและอาหารเปนตัวแปรหลักในธุรกิจนําเขา-สงออก (กรุงเทพธุรกิจ 010644)

1.2 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.2.1 เตือนภัยบริโภค “ถั่วงอก” ขาวผิดปกติ
ดร.ภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา ปจจุบันผูจําหนายถั่วงอกบางรายมักนํา
สารฟอกขาวมาผสมนํ้าแชถั่วงอกเพื่อใหถั่วงอกมีสีขาว อวบนากิน และเก็บไวจําหนายไดนาน สารฟอกขาวประเภทที่ไมอนุญาตใหใชใน
อาหารคือโซเดียมไฮโดรซัลไฟตมาผสม สารนี้สามารถฆาเชื้อจุลินทรียได แตมีอันตรายตอรางกาย เมื่อบริโภคเขาไปจะทําใหเกิดอาหาร
หายใจขัด ความดันโลหิตตํ่า ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง สําหรับผูที่แพอยางรุนแรง หรือปวยเปนโรคหอบหืดจะมีอาการรุนแรงขึ้น มี
อาการช็อกหมดสติ และอาจเสียชีวิตได
“ที่ผานมาไดรับรายงานการตรวจสอบถั่วงอก หนอไมดอง ขิงหั่นฝอย ผลไมสด นํ้าตาลปก และทุเรียนกวน จํานวน 2,438 ตัว
อยาง พบสารปนเปอนโซเดียมไฮโดรซัลไฟต 392 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 16 ซึ่งหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบไดแจงใหผูประกอบการ
ทราบและปรับปรุงผลิตภัณฑดังกลาวแลว”
สําหรับประชาชนทั่วไปควรระมัดระวังในการบริโภคสินคาดังกลาว โดยเฉพาะถั่วงอกซึ่งเปนสินคาใกลตัว กอนบริโภคถั่วงอกควร
ทําใหสุกเสียกอน เพราะสารไฮโดรซัลไฟตที่อาจมีอยูในถั่วงอกจะถูกทําลายดวยความรอน ซึ่งจะปลอดภัยกวาการนําถั่วงอกดิบมากินสดๆ
(มติชน 020644)
1.2.2 ฟาสตฟูดแสบ เรขายนํ้ามันใชแลว กินกลวยแขก-ทองโกอันตราย
วันที่ 14 มิถุนายน 2544 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม นายพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผูวาการ วท. ใหสัมภาษณวา หลังจากที่วท.ไดศึกษาหาแหลงที่มาของวัตถุดิบเพื่อใชผลิตไบโอดีเซล
ใหเปนพลังงานทางเลือกแกสังคม โดยนําเอาวัตถุดิบประเภทตางๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะนํามาแปรรูปเปนนํ้ามัน หรือนําไปผานกรรมวิธีทาง
เคมีแลวสามารถนําไปใชกับเครื่องยนตไดมาทดสอบ ทําใหไดพบวานํ้ามันที่ใชทอดอาหารแลวสามารถใชเปนวัตถุดิบผลิตเปนไบโอดีเซลได
และนาจะใชไดดีเพราะมีจํานวนมาก ราคาถูก หาไดตามรานคาทั่วไป
นายพีรศักดิ์กลาววา หลังจากวท.ไปศึกษารายละเอียดการซื้อขายนํ้ามันประเภทนี้ พบวานํ้ามันใชแลวเหลานี้มีแหลงที่มาจากผู
ประกอบธุรกิจอาหารจานดวน หรือฟาสตฟูดชื่อดัง 2 ราย ซึ่งรวมแลวจะใชนํ้ามันประมาณ 50 ตันตอวัน นํ้ามันที่ใชแลวจะขายตอใหกับพอ
คาคนกลาง แลวพอคาคนกลางจะนํานํ้ามันใชแลวเหลานี้ไปบรรจุถุงขายใหมใหกับพอคาแมคาในตลาด ซึ่งสวนใหญจะนําไปทอดปาทองโก
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กลวยแขก และไก ขายใหกับชาวบานทั่วไปอีกทอดหนึ่ง พอคาแมคานิยมซื้อนํ้ามันประเภทนี้กันมาก เพราะราคาถูกกวานํ้ามันบรรจุขวด
มาตรฐานทั่วไป ขายเพียงราคาลิตรละ 10 บาท หรือปบละ 100 บาทเทานั้น
ตามหลักวิชาการแลว นํ้ามันที่ผานการทอดจะมีสารเคมีอยางหนึ่งเกิดขึ้น เรียกวา สารฟรีแรดดิเคิล หรือสารไดออกซิน ซึ่งเปน
สารที่กอมะเร็ง จึงนาตกใจที่มีนํ้ามันเหลานี้ออกไปสูทองตลาดเพื่อใหประชาชนทั่วไปบริโภคถึงวันละ 30 ตัน ผูที่รับประทานปาทองโก ไก
ทอด กลวยแขก หรืออาหารทอดชนิดอื่นที่ผานการทอดจากนํ้ามันใชแลวเหลานี้ จะตองรับเอาสารไดออกซิน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งเขาไปดวย
เรื่องนี้เปนประเด็นที่สงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทยอยางมาก ขณะนี้ตามโรงพยาบาลหรือสถาบันมะเร็ง จึงเต็มไปดวยผูปวยโรคมะเร็ง
แบบแปลกๆ และในระยะนี้ก็มักจะพบวาผูที่ปวยเปนโรคมะเร็งจะมีอายุนอยลงเรื่อยๆ จากเดิมที่พบเฉพาะในผูสูงอายุหรือวัยกลางคนเทานั้น
ผูวาการวท. กลาวอีกวา วท.ในฐานะหนวยงานวิจัยที่ดําเนินงานดานไบโอดีเซลครบวงจร จะเริ่มทําการทดลองผลิตไบโอดีเซล
จากนํ้ามันใชแลวเพื่อหาสวนผสมที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับการใชในเครื่องยนตประเภทตางๆ และจะเปนการดีมากถาหากประชาชนที่สน
ใจในเรื่องนี้สามารถรวมตัวกันเจรจาขอซื้อนํ้ามันใชแลวจากรานอาหารจากดวนมาใชผลิตเปนไบโอดีเซล วท.ยินดีเปนที่ปรึกษาและถายทอด
เทคนิคการผลิตใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น หากเรื่องนี้ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยก็จะไดประโยชน 2 ตอ คือ ไดใชเชื้อเพลิงราคา
ถูก คุณภาพดี และอีกหนึ่ง คือทําใหประชาชนลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
ดานนายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กลาววา ปจจุบันยังไมมีกฎหมายวาดวยการจัดการหรือควบ
คุมการใชนํ้ามันที่ใชประกอบอาหาร จะมีการควบคุมเฉพาะนํ้ามันเครื่องใชแลวเทานั้น แตหากจะควบคุมกันจริงๆ เรื่องนี้ตองขึ้นอยูกับสํานัก
งานคณะอาหารและยา เพราะนํ้ามันเหลานี้ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติอาหารและยา (มติชน 150644)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานอาหารและพืชจีเอ็มโอ
1.3.1 กรีนพีชเปดผลวิจัยรอบสอง “5 อาหารเด็ก” ปนเปอนจีเอ็มโอ
กรีนพีชออกแถลงการณตรวจพบอาหารเด็ก 5 รายการใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองตัดแตงพันธุกรรม ประกอบดวย 1.เนสทเลซีรีแล็ค อาหารเสริมจากธัญพืชผสมผักรวมสําหรับทารกและเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ป ของบริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํากัด 2.เอนซัวร
อาหารที่ใหสารอาหารเพียงพอที่รางกายตองการ พรอมวิตามินและเกลือแร นําเขาโดยบริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด รายการที่ 3
ฟริโซซอย นําเขาโดยบริษัทโฟรโมสต ฟรีสแลนด (ประเทศไทย) จํากัด 4.นมผงดัดแปลงสําหรับทารกเสริมธาตุเหล็ก/ละลายทันที ตราไวเอท
เอส 26 ของบริษัท ไวเอท นิวทริชั่นแนล ไอรแลนด และ 5.ไอโซมิล อาหารทารกสําหรับทารกที่มีระบบการยอยผิดปกติ และแพนมวัว (แรก
เกิดจนถึง 1 ป) ของบริษัท แอบบอต เชนกัน โดยผลิตภัณฑทั้งหมดนี้มีเนสทเลซีรีแล็คเทานั้นที่ผลิตในประเทศ สวนอีก 4 ผลิตภัณฑนําเขา
กลุมกรีนพีซยื่นขอเรียกรองตอบริษัทผูผลิตอาหารสําหรับเด็กเหลานี้วา 1. ใหใชมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินนโยบาย หลีก
เลี่ยงการใชวัตถุดิบจากจีเอ็มโอ สําหรับผูบริโภคในประเทศ 2.ใหคํามั่นสัญญาที่จะกําจัดอาหารดัดแปลงพันธุกรรมและสรางแหลงของสวน
ผสมอาหารที่ไมดัดแปลงพันธุกรรม 3.พูดความจริงตอผูบริโภค 4.เก็บคืนสินคาที่มีสวนผสมมาจากแหลงที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม จี้รัฐอยา
ประวิงเวลาติดฉลาก ดาน “เอนซัวร-ไอโซมิล” ออกแถลงยันความปลอดภัยแนบเอกสารรับรองจากกรีนพีซฮองกง ขณะที่เนสทเลผูผลิต
อาหารที่ถูกระบุซํ้าเปนครั้งที่สองปดปากเงียบ เชนเดียวกับบริษัท ไวเอท นิวทริชั่นแนล ไอรแลนด ผูผลิตนมผงดัดแปลงสําหรับทารกเสริม
ธาตุเหล็ก/ละลายทันที “ไวเอท-เอส 26 “ ก็ไมชี้แจงเชนกัน
ดร.นเรศ ดํารงชัย ผูอํานวยการโครงการศึกษาดานนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทค กลาววา โดยสวนตัวเห็นวาหนวยงานรัฐ
และประชาชนควรจะรับฟงความคิดเห็นของกรีนพีซ ในฐานะที่ติดตามความเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ จีเอ็มโอมาโดยตลอด แตควรขอขอมูล
จากกรีนพีซเพิ่มเติมวาผลิตภัณฑดังกลาวมีอันตรายหรือไม สวนขอเสนอที่หามนําอาหารจีเอ็มโอเขามาในไทย ทางกรีนพีซตองชัดเจนวา
อาหารดังกลาวมีอันตรายอยางไร เพราะทางการคงหามนําเขาผลิตภัณฑโดยไมมีเหตุผลไมได (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 140644)
1.3.2 อย.ยอมรับผลงานกรีนพีซเปนจริง สุมอาหาร 1 ใน 3 เจอจีเอ็มโอ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงกรณีอาหารตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) วา ยืนยันที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) ที่มีมติยอมรับอาหารตัดแตงพันธุกรรม ที่ผานการประเมิน
ความปลอดภัยสําหรับมนุษยเทานั้น
กรณีกรีนพีซระบุวามีอาหารทารกและเด็กออนบางยี่หอปนเปอนจีเอ็มโอ อย.มิไดนิ่งนอนใจกับเรื่องดังกลาว โดยไดตรวจสอบขอ
มูลกับผูผลิตและผูนําเขาอาหารดังกลาวแลว และเพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย.จะเรงรัดมาตรการเพื่อไมใหมีการ
ใชอาหารตัดแตงพันธุกรรมมาเปนวัตถุดิบที่เปนองคประกอบหลักในการผลิต โดยเฉพาะในผลิตภัณฑอาหารสําหรับเด็กและทารก จนกวา
จะมีขอมูลความปลอดภัยที่มากเพียงพอ
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นพ.วิชัย กลาวอีกวา ตลอดเวลาที่ผานมา อย.สุมตัวอยางผลิตภัณฑอาหารสงตรวจที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งไดขอมูลไม
ตางจากกลุมกรีนพีซ คือจํานวน 1 ใน 3 ของอาหารที่สุมตรวจมีการปนเปอนจีเอ็มโอ แตยังไมทราบถึงปริมาณการปนเปอนวามีมากนอย
เพียงใด เพราะขอมูลสวนนี้จะบงบอกถึงเจตนาของผูผลิตวาเจตนานําวัตุดิบที่เปน จีเอ็มโอมาใชผลิตหรือไม และเปนขอกําหนดในการแสดง
ฉลากดวย (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 160644)
1.3.3 อย.ขอเวลาสิ้นปติดฉลากจีเอ็มโอ
วันที่ 14 มิถุนายน 2544 นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลาววา ขณะนี้ อย.ไดรางหลัก
เกณฑการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอเสร็จเรียบรอยแลว กําลังจะนําเขาสูคณะอนุกรรมการอาหารเทคโนโลยีชีวภาพใหพิจารณา จากนั้นจะนํา
รางดังกลาวดึงออกมาเปนประเด็นๆ ทําประชาพิจารณเปนระยะเวลา 2 เดือน เชน ประชาชนเห็นดวยหรือไมในการติดฉลากจีเอ็มโอ การติด
ฉลากจีเอ็มโอนั้นผูประกอบการจะตองแสดงโดยสมัครใจหรือให อย.บังคับ รวมทั้งประเด็นปริมาณการปนเปอนของอาหารจีเอ็มโอ ควรเปน
1% หรือ 5% จึงเหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยเปนการคุมครองผูบริโภคและไมเปนภาระของผูประกอบการจนเกินไป จากนั้นอย.จะรวม
ความเห็นที่ไดเสนอใหคณะกรรมการอาหารพิจารณาออกเปนประกาศกระทรวงอยางเปนทางการ คาดวาสิ้นปขั้นตอนเหลานี้จะแลวเสร็จ
ดานนายชนินทร เจริญพงศ นักวิชาการอาหารและยา 9 กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข กลาววา การออกกฎหมายบังคับการติดฉลากดังกลาว จะตองดําเนินการทั้งสินคานําเขาและที่ผลิตในประเทศเพื่อให
เกิดความยุติธรรมและอยูในมาตรฐานเดียวกันไมผิดหลักการคาโลก ถึงแมปจจุบันไทยไมมีการผลิตสินคาจีเอ็มโอ แตการที่ไทยออกประกาศ
ดังกลาวจะตองรายงานตอองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ภายใน 60 วัน นายชนินทรกลาวดวยวา มีแนวโนมวาอย.จะใชสัดสวน 3-5%
เพราะเปนสัดสวนการปนเปอนจีเอ็มโอที่มีคาตรวจวิเคราะหตํ่าที่สุด ไมสงผลใหราคาสินคาใหเพิ่มสูงขึ้นมากนัก
ดร.สายพิณ มณีพันธ นักวิจัยสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวถึงวิธีการประเมิน
ความปลอดภัยทางอาหารของพืชจีเอ็มโอวา โดยปกติแลวการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมนั้น จะตรวจสอบเรื่อง
คุณคาทางอาหารวาเทียบเทากับธรรมชาติหรือไม ซึ่งหากไมแตกตางจากอาหารที่มาจากธรรมชาติแลว ก็ประเมินไดวาไมมีอันตราย
“การประเมินเรื่องคุณคาทางอาหารอยางเดียวอาจไมพอที่จะทําใหผูบริโภคหมดความกังวล จําเปนจะตองกลับไปตรวจสอบดู
ประวัติของพืชในแตละชนิด รวมทั้งจะตองหาวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว ซึ่งปจจุบันนักวิทยา
ศาสตรและผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลกกําลังหาวิธีการอยูวาควรจะใชมาตรฐานใดในการประเมิน”
ขณะนี้ ปญหาของการติดฉลากอาหารจีเอ็มโอ คือ ไทยไมมีหองปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะหหาสารจีเอ็มโอออกมาไดวามีสัด
สวนการปะปนในอาหารจํานวนเทาใด แตสามารถตรวจไดเพียงวาเปนจีเอ็มโอหรือไมเปนจีเอ็มโอเทานั้น “การปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่อให
ตรวจสอบหาสารจีเอ็มโอโดยเฉพาะ จะตองใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการปรับปรุงหองปฏิบัติการ และยังตองเสียงบประมาณในการ
ฝกอบรมเตรียมบุคลากรดานนี้เพิ่มอีกเชนกัน” ดร.สายพิณ กลาว (มติชน 150644, กรุงเทพมหานคร 280644, Bangkok Post 230601)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 หวงขาดแคลน “แพทยอาชีวฯ” ชี้โรคจาก “สิ่งแวดลอม-การทํางาน” พุง
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหสัมภาษณภายหลังเปดอบรมแพทย อาชีวเวชศาสตรรุน
ที่ 11 วา ปญหาโรคจากสิ่งแวดลอมหรือโรคจากการทํางานจะพบมากขึ้นในอนาคต แพทยอาชีวเวชศาสตรมีความสําคัญและจําเปนมาก ใน
ชวง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทั่วประเทศ มีประชาชนหลั่งไหลสูตลาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหมจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญของความเจริญกาวหนาในภาคอุตสาหกรรม สงผล
กระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผูใชแรงงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมๆ ที่เพิ่มประเภทสารเคมีและสารพิษตางๆ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได แพทยที่จะวินิจฉัยไดดีและตรงกับอาการของโรคมากที่สุดคือ แพทยอาชีวเวชศาสตรเขต
รอนและทีมงาน แต 8 ปที่ผานมาผลิตแพทยอาชีวฯไดเพียง 200 กวาคนเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับแพทยสาขาอื่นแลว ประเทศไทยยังขาด
แคลนแพทยดานนี้อีกมาก จําเปนตองผลิตแพทยดานนี้มากขึ้น เพื่อรองรับปญหาโรคจากการทํางานและสิ่งแวดลอมที่กําลังจะกอตัวเพิ่มสูง
ขึ้น (มติชน 060644)
2.1.2 เมนูขาวกลอง-ผักปลอดสารพิษ อาหารผูปวยในรพ. ตาม “แผนฯ 9 สธ.”
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา ในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 ซึ่งจะใชตั้งแตพ.ศ.
2545-2549 นี้ สธ.มีนโยบายสนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศจํานวนมากกวา 800 แหง ยกระดับงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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โดยใชผักปลอดสารพิษและใชขาวกลองมาปรุงอาหารใหผูปวยที่นอนพักฟนหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งมีผูปวยนอนรักษาเฉลี่ยวันละ
100,000 คน บริโภค เพื่อสนับสนุนการรักษาของแพทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหรพ.เปนตัวอยางแกประชาชนในการสงเสริมสุขภาพ
ดวย ซึ่งหากดําเนินการไดทุกแหงจะทําใหโรงพยาบาลเปนตลาดรองรับผักสดที่เกษตรกรปลูกไดวันละ 25-30 ตัน
“นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนใหประชาชนบริโภคผักใบเขียวและผลไมใหไดวันละประมาณครึ่งกิโลกรัมตอคนเพื่อปองกัน
โรค เนื่องจากในผักผลไมจะมีวิตามินซีสูงมาก มีกากใยมากซึ่งจะมีสวนในการลดการเปนมะเร็งบางชนิดไดดวย จากขอมูลลาสุดพบวาคน
ไทยมีการบริโภคพืชผักในระดับคอนขางนอยคือ เฉลี่ยคนละ 150-200 กรัมตอวันเทานั้น”
นพ.สุวิทย กลาวอีกวา สําหรับในปนี้ สธ.ไดรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําโครงการผักปลอด
สารพิษขึ้น เริ่มนํารองในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพรอมกอน 25 แหงใน 23 จังหวัด เชน โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม,
เชียงรายประชานุเคราะห, สมเด็จพระเจาตากสิน, แมสอด, สระบุรี, เพชรบูรณ, ขอนแกน, สุราษฎรธานี, สงขลา, หาดใหญ โดยโรงพยาบาล
จะรับซื้อผักจากเกษตรกรผูปลูกโดยตรง กอนปรุงจะมีการทดสอบความปลอดภัยกอนทุกครั้ง และจะขยายโครงการนี้ไปสูโรงพยาบาลอื่น
และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศตอไป (มติชน, ผูจัดการ 210644)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานโรคภัยและสาธารณสุขทั่วไป
2.2.1 เพียง 5 เดือน ผูปวยไขเลือดออกเพิ่ม 8 เทา ตาย 60 ราย สธ. ของบฯ เพิ่ม 35 ลาน คุม
ไขเลือดออกระบาดหนัก เพียง 5 เดือน พบผูปวยเพิ่มขึ้นถึง 8 เทา เสียชีวิตแลว 60 ราย นพ.สุรพงศ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข
กลาวถึงสถานการณและมาตรการควบคุมโรคไขเลือดออกวา ขณะนี้การระบาดของโรคไขเลือดออกมีความรุนแรงมากขึ้น หากเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของป 2543 แลวมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 8 เทา ตั้งแตเดือนม.ค.– 9 มิ.ย. 2544 หรือเพียง 5 เดือนพบผูปวยเปนโรคไขเลือด
ออกถึง 31,684 ราย
ดาน นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ กลาววา มีผูเสียชีวิตจากไขเลือดออกในปนี้ทั้งหมด 60 ราย กทม. มีผู
ปวยสูงสุดคือ 5,216 ราย เสียชีวิต 8 ราย สวนจังหวัดชลบุรี มีอัตราปวยสูงที่สุดคือ 212.42 ตอประชากรแสนคน สําหรับไวรัสที่ทําใหเกิดโรค
ไขเลือดออกมีทั้งหมด 4 สายพันธุ ซึ่งถาผูปวยไดรับเชื้อสายพันธุใดแลวจะทําใหมีภูมิตานทานตอเชื้อนั้นไปตลอดชีวิต ขณะเดียวกันรางกาย
ก็จะสรางภูมิตานทานเชื้อสายพันธุอื่นๆ ดวย แตจะมีอยูประมาณ 1 ป เทานั้น ดังนั้น ในปตอไปหากไดรับเชื้อสายพันธุที่ยังไมเคยไดรับมา
กอนก็จะทําใหเปนโรคไขเลือดออกอีกได ซึ่งในปนี้พบวาสายพันธุที่มีการระบาดมากที่สุดคือสายพันธุที่ 2 ขณะนี้กรมควบคุมโรคติดตอกําลัง
เรงของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนในเรื่องของทรายกําจัดลูกนํ้า สารเคมีฆายุงและการดําเนินงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอีก
35 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ 160644)
2.2.2 ยอดผูปวยโรคธาลัสซีเมีย 6 แสนคน
สธ.ระดมผูเชี่ยวชาญหาทางควบคุมปองกันแกไขโรคธาลัสซีเมีย คาดคูมือเวชปฏิบัติจะเสร็จเรียบรอยตนเดือนตุลาคมนี้ พบคน
ไทยเปนพาหะนําโรคถึง 24 ลานคน พรอมที่จะถายทอดความผิดปกติใหบุตรหลานในอัตราสูง สวนผูที่ปวยเปนโรคธาลัสซีเมียในไทยมี
ประมาณ 600,000 คน
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคเลือด กลาววา แมโรคธาลัสซีเมียจะถายทอดทางพันธุกรรมแตสามารถปอง
กันได หากบุคคลในเครือญาติและครอบครัว มีประวัติเปนโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ควรตรวจสุขภาพทั้งฝายหญิงและฝายชาย เพื่อขอคํา
ปรึกษาแนะนําในการปองกันโรค กอนตั้งครรภควรตรวจเลือดหากพบยีนผิดปกติจะไดพิจารณาเรื่องการมีบุตร เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม
เอื้อใหยุติการตั้งครรภ เมื่อพบวาเด็กในครรภเปนธาลัสซีเมีย กฎหมายใหทําแทงไดเฉพาะเพื่อสุขภาพมารดาหรือเมื่อสตรีนั้นถูกขมขืน
“แตละปมีเด็กที่เสียชีวิตจากการปวยเปนโรคธาลัสซีเมียอยางรุนแรงประมาณ 1,250 คน คาดวา จะมีคนเสียชีวิตจากโรคธาลัสซี
เมียทุกประเภทปละประมาณ 5,000 คน ขณะที่บานเรามีทารกแรกเกิดเปนโรคนี้เพิ่มขึ้นปละประมาณ 13,000 คน โดย 50% เปนผูปวยชนิด
รุนแรง จะตองเขารับการรักษาตลอดอายุขัย ซึ่งจะตองเสียคาใชจายในการรักษา 10,000 บาทตอคนตอเดือน หรือ 1,200,000 บาทตอป
หากมีการควบคุมและปองกันมิใหมีทารกเกิดใหมปวยเปนโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงพบวา มีคาใชจายเพียง 35,100 บาท ซึ่งจะ
แตกตางจากการรักษามาก การลดผูปวยเปนโรคดังกลาว 1 ราย จะประหยัดงบประมาณในการรักษาไดถึง 1.16 ลานบาท ประหยัดงบได
มากกวา 1,000 ลานบาทตอป (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 280644)
2.2.3 ผลวิจัยชี้คนอีสานขับถายนอกหองสุขา สาเหตุเกิดโรคพยาธิใบไมตับตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหทุนอุดหนุนแก นายนิรุทณ อุทธา และคณะ ทําวิจัยเรื่อง “หนึ่งทศวรรษกับการ
พัฒนางานควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ“ รายงานการวิจัยระบุวา ชวงเวลา 10 ปที่ผานมา คนไทยอีสานเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
ประเภทกอยปลาดิบ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคพยาธิใบไมในตับไปมาก แตยังพบมากในกลุมอายุ 35 ปขึ้นไป
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งานวิจัยระบุดวยวา ผูที่มีอาชีพเกษตรกรรม มักจะมีความรูเกี่ยวกับโรคดังกลาวนอยกวาอาชีพอื่น โดยพฤติกรรมการบริโภคกอย
ปลาดิบมักเปนพฤติกรรมสวนบุคคล พบเพียงสวนนอยที่รับประทานอาหารกอย ปลาดิบ เปนอาหารหลักของครัวเรือน และอาหารดังกลาว
มักมีการรับประทานรวมกับสุราของชายฉกรรจ
ในเรื่องขับถายอุจจาระพบวา มีประชาชนเพียง 65% เทานั้น ที่ถายอุจจาระในสวมทุกครั้ง ทําใหวงจรการเกิดโรคนี้เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (กรุงเทพธุรกิจ 300644)
2.2.4 ภัยโทรศัพทมือถือ
-พบหลักฐานมือถือกอใหเกิดปญหาสุขภาพ
ดอกเตอรบรูซ ฮอคกิ้ง นักวิทยาศาสตรออสเตรเลียอางวา มีหลักฐานจริงเปนรายแรกที่พิสูจนไดวาคลื่นแมเหล็กจากโทรศัพทมือ
ถือกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ โดยไดพบผูปวยใน 3 กรณี ซึ่งมีปญหาดานประสาท มีอาการเจ็บปวด และสูญเสียการรับรู โดยมีสาเหตุมา
จากเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ กรณีแรกเปนชายวัย 72 ป เปนผูใชโทรศัพทมือถือบอยครั้ง อาการคือมีความรูสึกความเจ็บปวดในกะโหลก
ศีรษะโดยไมมีสาเหตุเจ็บปวย
อีกรายเปนเพศหญิงวัย 34 ป มีอาการปวดศีรษะหากใชโทรศัพทเปนระยะเวลานาน และผลการทดสอบพบวามีความเปลี่ยน
แปลงในบริเวณประสาท
รายสุดทายเปนพนักงานในบริษัทมือถือวัย 31 ป ไดรับความทรมานจากการปวดศีรษะและเห็นภาพไมชัดเจน หลังจากทํางาน
กับเครื่องสงโทรศัพทเคลื่อนที่ (กรุงเทพธุรกิจ 220544)
- นิวยอรกออกกม.หามใชมือถือขณะขับรถ
นิวยอรกเปนมลรัฐแรกในสหรัฐฯ ซึ่งหามการใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถ รางกฎหมายดังกลาวผานสภาลางของมลรัฐนิว
ยอรกดวยคะแนน 125 ตอ 19 อันที่จริงในชวง 2 ปครึ่งที่ผานมา มีผูเสนอกฎหมายหามทํานองนี้ในมลรัฐอื่นๆ 41 รัฐ ทวาไมมีฉบับไหนผาน
ออกมาไดเลย พวกบริษัทโทรศัพทมือถือสวนใหญตางล็อบบี้หนักคัดคานมาตรการนี้ โดยโตแยงวาโทรศัพทเปนเพียงสวนหนึ่งในสิ่งหันเห
ความสนใจจํานวนมากมายที่อาจเปนตนตอของอุบัติเหตุไดทั้งนั้น รางกฎหมายนี้มิไดหามการพูดโทรศัพทในรถ แตจะถือวาเปนการทําผิด
กฎจราจรตอเมื่อยกโทรศัพทมือถือมาแนบหูและพูดคุย ทวาหากใชอุปกรณชวยอยางพวกแฮนดฟรีก็จะไมถูกลงโทษ กฎหมายใหมฉบับนี้ยัง
กําหนดใหเจาหนาที่จราจรของมลรัฐ ตองวิเคราะหอุบัติเหตุในชวง 4 ปขางหนา เพื่อวินิจฉัยวาโทรศัพทมือถือเปนตนตอของอุบัติเหตุหรือไม
นอกจากนั้น มีขอยกเวนไมลงโทษคนที่ใชโทรศัพทในกรณีฉุกเฉินเพื่อแจงตํารวจหรือเจาหนาที่ประเภทอื่นๆ
อนึ่ง ในป 1997 วารสารการแพทยนิวอิงแลนด เจอรนัล ออฟเมดิซีน ตีพิมพรายงานการศึกษาที่บงชี้วา บุคคลผูใชโทรศัพทขณะ
ขับรถเปนประจํา มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุมากเปน 4 เทาของคนที่ไมไดทําเชนนั้น แตจากการวิจัยของสมาคมอเมริกันออโตโมบิล แอส
โซซิเอชั่น ซึ่งศึกษาอุบัติเหตุจราจร 32,303 รายที่เกิดขึ้นระหวางป 1995-1999 พบวาการมัวสาละวนกับวิทยุหรือเครื่องเสียงติดรถยนต เปน
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งกวาโทรศัพทมือถือ โดยอุบัติเหตุเพียง 42 ราย เทานั้น ซึ่งสามารถสืบสาวไดวามาจากการใชโทรศัพท (ผู
จัดการ 280644)
2.2.5 เผยปญหาสุขภาพ “เด็กนักเรียน” เขาขั้นวิกฤต
นพ.สุภกร บัวสาย ผูจัดการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา ปญหาสุขภาพที่สังคมกําลังใหความสนใจ
กันอยูในเวลานี้ ไมวาจะเปนยาเสพติด โรคเอดส ฯลฯ ลวนเกิดจากวิธีคิดและการปฏิบัติตนที่ไมเหมาะสม ดังนั้นการจะแกปญหาดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพจึงควรเริ่มจากการปลูกฝงวิธีคิดและมองปญหาที่ถูกตองใหประชาชนตั้งแตวัยเด็ก
พญ.รัชนี ณ ระนอง ผูอํานวยการสวนอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กรมอนามัย กลาวถึง โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง
กรมอนามัยไดริเริ่มไวตั้งแตป 2541 ในภูมิภาคตางๆ วา ปจจุบันมีทั้งหมด 14,000 โรงเรียนในโครงการ ทวาจากการประเมินผลพบวา
ประสบความสําเร็จเพียง 3,000 กวาโรงเรียนเทานั้น
นายสันติ จิตระจินดา จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) กลาววา เวลานี้เยาวชนไทยกําลังอยูในภาวะลอแหลม
โดยมีประเด็นปญหาใหญๆ ที่นาจับตามอง 6 ประเด็นดวยกัน ไดแก ปญหาบุหรี่ ซึ่งมีปญหาโยงใยไปถึงดานจิตวิทยาและสังคมดวย, การรับ
ประทานอาหารที่แยมาก กอใหเกิดปญหาสุขภาพตางๆ เชน โรคอวน การขาดสารอาหาร เปนตน ไมสนใจออกกําลังกาย แตสนใจกิจกรรม
อยางอื่น เชน แตงหนา แตงตัว เลนเกมคอมพิวเตอร เปนตน ปญหาประการที่สี่คือ เด็กติดสุรายาเสพติดมากขึ้น หา ปญหาทางเพศ ซึ่งมี 3
เรื่องที่เปนหวงกันมากคือ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อาทิ หนองใน ซิฟลิส ฯลฯ โรคเอดสและการตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ โดยเฉพาะการเกิด
เหตุการณเดทเรพ หรือการมีเพศสัมพันธโดยไมตั้งใจ สุดทายคือปญหาความรุนแรง ซึ่งมีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น โดยเชื่อวามีความสัมพันธ
กับการดื่มเหลาและเสพยาเสพติด (ผูจัดการ 220644)
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2.3 ความเคลื่อนไหวดานโรคเอดส
2.3.1 โลกระบม ติดเชื้อเอชไอวี 36 ลานคน แอฟริกาอวมหนัก
วันที่ 8 มิถุนายน 2544 เอพีรายงานจํานวนผูปวยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคเอดส ตามรายงานการศึกษาของฝายพัฒนาประชา
กรแหงองคการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) วา ปจจุบันมีจํานวนผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคเอดสอยูทั่วโลก รวมมากกวา 36 ลานคน การระบาด
ของโรครายดังกลาว ไมเพียงแผกระจายอยูเฉพาะในทวีปแอฟริกาเทานั้น แตยังรวมไปถึงทวีปเอเชียและลาตินอเมริกาดวย เฉพาะเพียง 5
ประเทศ ไดแก เอธิโอเปย อินเดีย เคนยา ไนจีเรีย และแอฟริกาใต ปรากฏมีผูติดเชื้อโรคเอดสมากถึงอยางนอย 2 ลานคน สวนในอีก 5
ประเทศในทวีแอฟริกา ไดแก บอตสวานา เลโซโธ สวาซิแลนด แซมเบีย และซิมบับเว มีประชากรวัยผูใหญที่ติดเชื้อเอดสอยูอยางนอยถึง
20% หวั่นผูติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มจํานวนเปน 100 ลานคนในอีก 4 ปขางหนา (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, 090644, กรุงเทพธุรกิจ 260644)
2.3.2 อภ.ผลิตยาตานเอดส “เนวิราปน” ผสม 3 สูตร
ภญ.ศรินทร เกียรติเจริญ นักวิชาการจากองคการเภสัชกรรม (อภ.) กลาววา แมโรคเอดสจะรักษาไมหายแตคุณภาพชีวิตของคน
ไขดีขึ้นไดดวยการรับประทานยาตานไวรัสเอดส ซึ่งยาบางตัวประเทศไทยสามารถผลิตไดแลว และราคามีแนวโนมลดลง ยาสูตร 3 ตัวราคา
อยูที่ 20,000 - 30,000 บาทตอเดือน แตปจจุบันลดเหลือเพียง 12,000 บาท และเดือน ก.ค.นี้ราคาจะลดลงเหลือ 9,000 บาท โดยอภ.จะ
ผลิตยาเนวิราปน ซึ่งเปนยา 3 สูตรออกมาจําหนายเชิงอุตสาหกรรม
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา เดือนกรกฎาคมจะผลิตยาตานเอดสตัวใหมคือ เนวิราปน
ขนาด 200 มิลลิกรัม ซึ่งเปนยา 3 สูตร และผลิตยา AZT ขนาด 300 มิลลิกรัม ผสมกับยา 3TC จํานวน 150 มิลลิกรัม ใหผลในการตานไวรัส
เอดสไดดี จากเดิมนําเขาจากตางประเทศราคาสูงมาก อภ.ผลิตไดเองราคาลดลงเกือบ 3 เทาตัว และยาตานเอดสที่อภ.ผลิตทุกตัวผาน
กระบวนการศึกษาชีวสมมูลยหรือไบโอ อีควิวาเลนท เปรียบเทียบกับยาตนแบบ พบวามีประสิทธิผลเทากับยาตนแบบทุกรายการ (กรุงเทพ
ธุรกิจ 300644)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานการวิจัย
2.4.1 แพทยไทยวิจัยวัคซีนเอดส หากสําเร็จคือครั้งแรกของโลก
รศ.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร จากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยการสนับสนุนของสกว. ทําการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี สับทัยปอีในนํ้าอสุจิ และสารหลั่งชองคลอด และในเลือดของคูสามี-ภรรยาชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 30 คู
จากการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากสารพันธุกรรมของทีมวิจัย ทําใหคนพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีที่พบในนํ้า
อสุจิและสารหลั่งชองคลอดมีความแตกตางจากสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีในเลือดอยางชัดเจน ผลจากการวิจัยนี้ถือเปนประโยชนในการ
ทําการวิจัยตอไปเพื่อหาทางผลิตวัคซีนปองกัน หากประสบความสําเร็จก็จะสามารถผลิตวัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีความจําเพาะ
เจาะจงในการปองกันผูที่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธแบบรักตางเพศไดเปนครั้งแรกของไทยและของโลก (กรุงเทพธุรกิจ 190644)
2.4.2 ผลการวิจัยยาลดความดันชนิดใหม ชะลอไตเสื่อมไดกวา 70%
รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย หัวหนาหนวยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปดเผยวา จากการประชุมวิชาการนานาชาติของ
American Society of Hypertension (ASH) ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ไดมีการเสนอ
ผลงานการศึกษาโครงการ PRIME หรือ การศึกษาภาวะไตเสื่อมในผูปวยเบาหวานที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมกับภาวะความดันโลหิต
สูงในแตละชวงของเวลาการดําเนินโรค โดยเปนการศึกษาวิจัยที่ครบวงจรเปนครั้งแรก
ผลวิจัยพบวาสามารลดอัตราการตายและอัตราการเกิดภาวะอวัยวะเสื่อมในผูปวยความดันโลหิตสูง ที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2
หรือชนิดที่รางกายเกิดความดื้ออินซูลินที่รางกายผลิตขึ้นรวมดวย พบวายาลดความดันโลหิตสูงเออรบีซารตัน (irbesartan) สามารถปองกัน
ภาวะไตเสื่อมไดถึงรอยละ 70 รวมทั้งชะลอภาวะไตเสื่อมและปองกันไตวายไดรอยละ 23 เมื่อเทียบกับการรักษาทั่วไปที่ใหยาลดความดัน
แบบเดิม ราคาของยาแบบใหมนี้มีอัตราราคาสูงกวาของเดิมประมาณ 20 เทาตัว
รศ.นพ.ศุภชัย กลาววา โรคความดันโลหิตสูงมักจะเปนรวมกับโรคเบาหวาน ซึ่งถือวาเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคไต ทําใหไต
วายและเสียชีวิต โดยรอยละ 60-65 ของผูที่เปนเบาหวานจะพบภาวะความดันสูงรวมดวย ซึ่งทั้ง 2 ภาวะดังกลาวทําใหเกิดโรคแทรกซอนกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางสมองและโรคภาวะไตเสื่อมหรือเสียชีวิตประมาณรอยละ 90 ของผูปวย
ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง แตพบวามีปจจัยเสี่ยงสูง คือ สูงอายุ อวน ดื่มสุราจัด กิน
อาหารเค็ม ไมออกกําลังกาย ซึ่งจากการสํารวจประชากรไทยพบวา มีแนวโนมเปนโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น ความดันที่ระดับ 140/90 ถือ
วา เปนภาวะความดันเลือดที่สูงมาก ยิ่งถาเปนเบาหวานรวมดวยความเสี่ยงตอการเปนโรคไตวายจะยิ่งสูงขึ้น เพราะหลอดเลือดกระดางทํา
ใหการทํางานเสียไป ดังนั้น ควรปองกันมิใหไตเสื่อม ไตวายจะดีกวา (ผูจัดการ 150644)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 การทองเที่ยว นันทนาการและชีวิตทางวัฒนธรรม
1.1.1 การใชจายดานการทองเที่ยวในตางประเทศป 2544 ทําเงินไหลออกนอกประเทศประมาณ 95,000 ลานบาท
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดการณวา ในป 2544 จะมีคนไทยเดินทางไปตางประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.1 ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2543 และแมวาจํานวนคนที่เดินทางไปตางประเทศจะขยายตัวชาลง แตจากคาเงินบาทที่ออนตัวลงและคาใชจาย
ในดานตาง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะคาหองพักโรงแรมและคาเครื่องบินสงผลใหการใชจายในตางประเทศที่คิดเปนเงินไทยเพิ่มสูงขึ้น
คาดวาจะมีเงินไหลออกนอกประเทศเนื่องจากการใชจายดานการทองเที่ยวในตางประเทศในป 2544 รวมทั้งสิ้นประมาณ 95,000 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากป 2543 ที่มีมูลคา 82,833 ลานบาท
สถานการณโดยรวมของการทองเที่ยวตางประเทศในชวงครึ่งแรกของป 2544 มีแนวโนมชะลอการเติบโตลง โดยคาดวาจะมีคน
ไทยเดินทางไปตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 เปน 1.09 ลานคนในชวงครึ่งปแรก ประเทศที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวสวนใหญเปน
อันดับหนึ่ง ยังคงเปน มาเลเซีย รองลงมา คือ สิงคโปร และฮองกง สวนจีน คาดวาจะมีคนไทยเดินทางเขาไปเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ประมาณเกือบ 1 แสนคนในชวงครึ่งแรกของป 2544 สําหรับการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวระยะไกลในยุโรป ชะลอการขยายตัวลงเล็ก
นอย ขณะที่การเดินทางไปอเมริกา ชะลอการขยายตัวลงมาก ทั้งนี้เปนผลจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก โดยสวนหนึ่งเปนผลจากคาเงินบาทที่
ออนตัวลงมาก สงผลใหมีคนไทยเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5 เปนประมาณ 26,000 คน ในชวงครึ่งแรกของป 2544
เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16 ของชวงเวลาเดียวกันในปที่แลว ทําใหสหรัฐไมติดอยูใน10 อันดับแรกแหลงทองเที่ยวยอดนิยมของคนไทย โดย
มีเยอรมนี แซงขึ้นมาแทนที่ (ผูจัดการ 08,110644)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชน
1.2.1 คาครัฐบาลเปดชองไฟเขียว ยูบซี ี ขึ้นราคา และมีโฆษณาได เผยเปนทางออกชวยแกปญหาการขาดทุนในยูบีซี
แหลงขาวจากบริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสติง คอรปอเรชัน หรือ ยูบีซี กลาววา หลังจากที่ทางยูบีซี ไดประกาศผลการดําเนินงานสิ้น
สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ขาดทุน 2,100 ลานบาท ซึ่งเกิดมาจากการออนตัวของคาเงินบาทและเตรียมที่จะปรับโครงสรางภายในดวย
การปลดพนักงานออกอีก 200 คน โดยอางวาเพื่อลดภาวะการขาดทุนของบริษัท และไดเสนอแนวทางใหรัฐบาลอนุมัติการปรับขึ้นราคา คา
สมาชิกรายเดือน หรือโฆษณาในยูบีซี เพื่อหารายไดมาทดแทนแตรัฐบาลก็ยังไมอนุมัติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง คาดวารัฐบาลอาจจะ
ชวย ยูบีซี ในฐานะผูประกอบธุรกิจใหสามารถอยูตอไปดวยการอนุมัติใหมีการโฆษณาไดเฉพาะชองรายการตางประเทศผานดาวเทียม โดย
ไมตองตัดโฆษณาหรือเรียกวา PASS Through ซึ่งมีสมาชิกจํานวนมากไดรับชมชองรายการตางประเทศจาก C-Band และหากรัฐบาล
อนุมัติใหมีการใชวิธีการดังกลาวไดก็จะทําใหยูบีซีมีรายไดโฆษณาจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถตอรองคาลิขสิทธิ์กับคูคาในตางประเทศ
ได
สวนกลุมเนชั่นกรุปซึ่งผลิตรายการปอนใหยูบีซี 8 กําลังประสบภาวะการขาดทุน เพราะไมสามารถมีโฆษณาได ซึ่งเปาหมายเปน
สถานีขาว 24 ชั่วโมง จึงตองมีการปรับลดเนื้อหาและความเขมขนลงเพราะตนทุนการผลิตขาวนั้นมีคาใชจายสูง และทางกลุมเนชั่นเองก็
พยายามใหทางผูบริหารของยูบีซีออกมาผลักดันใหมีโฆษณาในยูบีซีได แตทางรัฐบาลก็ไมไดอนุญาตใหมีการโฆษณาในรูปของสปอนเซอร
สนับสนุนรายการ ซึ่งทําใหการดําเนินงานของยูบีซี 8 ตองแบกรับภาระขาดทุนตอไป
แหลงขาวไดกลาวตอไปวา นายธนินท เจียรวนนท ประธานเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญทางออมในยูบีซี
พยายามวิ่งเตนและเจรจากับรัฐบาล เพื่อขอใหอนุมัติการขึ้นราคาคาบริการรายเดือนหรือมีโฆษณาในยูบีซี ซึ่งตองมีการแกไขสัญญากันใหม
หรือไดรับอนุมัติจากบอรดอ.ส.ม.ท. กอน ซึ่งทางดานนายสรจักร เกษมสุวรรณ ผูอํานวยการอ.ส.ม.ท. กลาววา ทางอ.ส.ม.ท. ยังไมไดอนุมัติ
ใหยูบีซี เพิ่มคาสมาชิก ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของบอรดอ.ส.ม.ท. หลังจากคณะทํางานที่มีนายธงทอง จันทรางศุ เปนประธาน ได
พิจารณาปญหาของ ยูบีซีทุกประเด็น เชน ปญหาการขาดทุน ประเด็นการขอมีโฆษณา และตนทุนคาติดตั้งกลองรับสัญญาณแลว มีขอสรุป
วาสมาชิกจะยังไมตองเสียคาบริการเพิ่มขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงทางอ.ส.ม.ท.จะตองเปนผูอนุมัติและแจงใหสมาชิกทราบ
ตอมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการองค
การสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เปดเผยภายหลังการประชุมบอรดอ.ส.ม.ท. วาที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหบริษัทบอรดคาสติง
คอรปอเรชันปรับคาสมาชิกในรูปแบบโกลดแพคเกจขึ้นอีกเดือนละ 180 บาท โดยจะมีผลตั้งแตทางบริษัทแจงใหสมาชิกทราบไมนอยกวา 30
วันตามสัญญาคือ วันที่ 1 สิงหาคมนี้ (มติชน 140644, ผูจัดการ 19, 220644)
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1.2.2 ดับเบิลยูเอเอ็น ชี้ นสพ. ทั่วโลกยอดขายพุงทาทายยุคสื่อดิจิตัล
ผลวิจัยจัดทําโดยสมาคมหนังสือพิมพโลก (ดับเบิลยูเอเอ็น) ซึ่งไดรับการนําออกเผยแพรเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2544 ระบุวาหนังสือ
พิมพในหลายประเทศทั่วโลกที่ทําทาจะปดกิจการเมื่อโลกเขาสูยุคสื่อดิจิตัล สามารถทํายอดขายเพิ่มขึ้น และอาศัยอินเทอรเน็ตเปนชองทาง
ขยายฐานลูกคา อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพชื่อใหม ๆ วางแผนเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับความตองการของผูอานที่เติบโตไมหยุดยั้ง นอกจาก
นั้น เครือขายอินเทอรเน็ตยังเปนชองทางสงเสริมตลาดของสื่อหนังสือพิมพ แทนการทําลาย เมื่อหนังสือพิมพจํานวนมากสามารถดึงดูดผู
อานเพิ่มขึ้นผานเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต
ดับเบิลยูเอเอ็นระบุวา ในป 2543 หนังสือพิมพใน 22 ประเทศจาก 46 ประเทศที่ทําวิจัย มียอดขายเพิ่มขึ้น อาทิ ในอินเดียซึ่งมี
กระแสคลั่งไคลอินเทอรเน็ตและทีวีดาวเทียม แตยอดขายหนังสือพิมพในประเทศกลับเติบโตสูงเปนประวัติการณถึง 20.2 % โดยปนี้มีผูอาน
เพิ่มขึ้น 6.87 ลานคนจากป 2539 หรือเติบโต 28.7 % จีน ซึ่งปที่แลวมีผูใชอินเทอรเน็ตถึง 22.5 ลานคน สามารถทํายอดขายหนังสือพิมพ
เพิ่มขึ้น ระหวางป2541 - 2542 ราว 12.7 % ขณะที่ยอดพิมพหนังสือพิมพรายวันในปจจุบันทะลุหลัก 50 ลานฉบับ
อยางไรก็ตาม แมญี่ปุนจะมียอดขายลดลงเล็กนอย แตก็ยังครองแชมปประเทศที่มีการพิมพหนังสือพิมพตอวันมากที่สุดในโลก
ประมาณ 71 ลานฉบับ ตามดวยอินเดีย 66 ลานฉบับ และสหรัฐ 55 ลานฉบับ อีกทั้งเว็บไซตของหนังสือพิมพหลายฉบับยังไดรับความนิยม
จากผูอานมากขึ้น ซึ่งสะทอนวาผูอานหนังสือพิมพกําลังขยายตัวผานชองทางหนังสือพิมพออนไลน (กรุงเทพธุรกิจ 05062544)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานการบันเทิง
1.3.1 สมาคมนักขาวบันเทิง ออกแถลงการณควํ่าบาตร พระเอก พีท ทองเจือ
รายงานขาวเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. เวลา 16.00 น ที่รานทเวนตีโซน โรงแรมวินเซอร สมาคมนักขาวบันเทิงแหงประเทศไทย ไดจัด
ประชุมหารือนักขาว และชางภาพสายขาวบันเทิง จากสื่อทุกแขนงกวา 50 คน เพื่อหามาตรการดําเนินการกรณีที่นักขาวสายบันเทิงถูก
นายพันธกานต ทองเจือ หรือ พีท ทองเจือ ดาราชื่อดัง ที่ไดแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอผูสื่อขาว ที่ไปรอทําขาวในงานแตงงาน ณ
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปารค
รายงานขาวกลาววา เหตุการณที่สรางความไมพอใจตอบรรดาผูสื่อขาวที่สุดคือ กรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในงานแตง
งานดังกลาวไดเชิญผูสื่อขาวบันเทิงฉบับหนึ่งออกจากงาน กลุมผูสื่อขาว และชางภาพที่มารวมประชุมไดมีมติเปนเอกฉันทวา ทางสมาคม
นักขาวบันเทิงฯ ควรออกแถลงการณ ประกาศควํ่าบาตร พีท ทองเจือ ตลอดไป จนกวาจะมีการชี้แจงหรือขอโทษตอกรณีดังกลาวกับสื่อ
มวลชนสายบันเทิงทุกแขนง
รายงานขาวกลาววา พฤติกรรมของ พีท ที่กระทําตอนักขาวไมไดเกิดขึ้นครั้งแรก แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นยูเปนประจํา โดยการใชวาจา
ดูหมิ่นเหยียดหยามนักขาวเสมอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นวา ควรใชมาตรการนี้กับดารานักแสดงคนอื่น ๆ ดวย
นายเสรี ชยามฤต นายกสมาคมนักขาวบันเทิงฯ กลาววา มตราการดังกลาวจะใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยเพื่อนสมาชิกจะ
ไมมีการนําเสนอขาวสารของพีท ทองเจือ ที่เกี่ยวกับสาระบันเทิง ไมวาในละครรายการโทรทัศน ภาพยนตรอีก ยกเวนกรณีที่นายพีทไดไป
กระทําผิดใดที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ที่ตองลงขาวหนา 1 ทั้งนี้เพื่อเปนกรณีตัวอยางสําหรับนักแสดงคนอื่น ๆ ที่
มีพฤติกรรมอยางพีท ไดปรับปรุงตัวใหม (ไทยโพสต 210644, สยามรัฐ 260644)

2. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการศาสนา
2.1.1 สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาสั่งปลดพระธรรมกิตติวงศ เจาอาวาสวัดราชโอรสาราม ออกจากกรรมการ
มหาเถรสมาคม
จากกรณีที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาสั่งปลดพระธรรมกิตติวงศ ออก
จากการเปนกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 มิ.ย.2544 ดวยเหตุผลวา เพื่อความเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ และ
อีกเหตุผลหนึ่งมาจากเรื่องการปฎิรูปการศึกษาและศาสนา กรณีเขียนหนังสือเรื่อง พ.ร.บ.การศึกษากับอนาคตของพระพุทธศาสนา คัดคาน
การแยก มส.ออกมาเปนองคกรอิสระ ไมอยูในโครงสรางของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
ที่การสั่งใหพนจากตําแหนงมาจากเรื่องของความขัดแยง
รายงานขาวกลาววา สําหรับเบื้องหลังกอนมีคําสั่งปลดพระธรรมกิตติวงศนั้น สืบเนื่องจาก มส.ไดประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผาน
มา มีสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ เปนประธาน มีพระเถระผูใหญที่เปนกรรมการ มส. เขารวมประชุม 16 รูป ที่ประชุมไดอภิปรายกัน
อยางกวางขวางในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางพระพุทธศาสนาตามพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม ซึ่งที่ประชุมตางเห็นดวยที่จะแยกออกมาเปน
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องคกรอิสระขึ้นกับนายกรัฐมนตรี มีเพียงพระธรรมกิตติวงศไดแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง และหลังจากนั้นพระธรรมกิตติวงศไดไปพูดขาง
นอกและเขียนหนังสือในเชิงคัดคานกับมติของ มส. ซึ่งสปศ.ไดนําไปพิมพแจกจาย
ดังนั้นในการประชุม มส. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ทางอธิบดีกรมการศาสนาในฐานะเลขาธิการ มส. ไดแจงที่ประชุมวามีหนังสือรอง
เรียนขององคกรชาวพุทธ 34 องคกร เกี่ยวกับพฤติกรรมของพระธรรมกิตติวงศ ที่ปฏิบัติหนาที่ทําใหเกิดความเสียหายในการเปนประธาน
ชําระ และดําเนินการจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ ซึ่งกรมการศาสนาไดประกาศใหพุทธศาสนิกชนสั่งจองเปนเจาของ แตยังไมคืบหนา
เชนเดียวกับที่เปนประธานจัดทําหลักสูตรอบรมภิกษุ สามเณรภาคฤดูรอนแตยังไมคืบหนาเชนกัน
หลังจากที่เวลาไดผานไปนานหลายปแลว ที่ประชุม มส. จึงเห็นวาควรมีการถอดถอนออกจาก มส. แตไมมีอํานาจจึงให
เลขาธิการ มส. นําเรื่องกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และในที่สุดก็ทรงมีพระบัญชาสั่งปลดพระธรรมกิตติวงศออกจากการเปนกรรมการมหา
เถรสมาคม (อาทิตยวิเคราะหรายวัน 22,270644,กรุงเทพธุรกิจ 270644,มติชน 27,280644)
2.1.2 เวิรค ช็อปดานศาสนา ตั้งสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ ภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรี
รายงานขาวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ. นครปฐมไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระพุทธศาสนากับ
การปฏิรูปการศึกษา โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย นายจําลอง ครุฑขุนทด และนางสิริกร มณีรินทร รมช.ศธ. พรอมดวยผูบริหารระดับ
สูงของ ก. ศธ. คณะสงฆตัวแทนองคกรพุทธศาสนา และผูทรงคุณวุฒิเขารวมกวา 500 คน
ในที่ประชุมครั้งนี้พระราชกวี รองอธิการบดีฝายวิชาการมหามกุฎราชวิทยาลัย กลาวตอนหนึ่งวา ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรพุทธ
ศาสนาโดยจัดการเรียนการสอนใหมีการเทียบโอนหนวยกิตได ซึ่งสถาบันสงฆจะตองมีโรงเรียนที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ดวย รวมทั้งปจจุบันการศึกษาสงฆยังขาดแหลงผลิตครูที่ชัดเจน ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง คือมหาจุฬาฯ และมหามงกุฎฯ นาจะมี
สวนในการพัฒนาบุคลากรผูสอน
นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศธ. กลาววา สมเด็จพระสังฆราชเคยสงพระราชหัตถเลขาถึงนายกรัฐมนตรีวาทรงหวงใยเรื่องการ
ปรับโครงสรางพระพุทธศาสนา การปรับเปลี่ยนอะไรก็ไมควรกระทบตอศาสนาอื่น ๆ แตทั้งนี้พระองคทรงเห็นดวยกับมติของ มส. ในเรื่องการ
ตั้งสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ
ทางดานนายไพบูลย เสียงกอง อธิบดีกรมการศาสนา กลาววาผลสรุปที่ไดจากที่ประชุม จะมีการนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานปฎิรูปการศึกษาเปนขอมูล พรอมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบในการปรับโครงสรางกรมการศาสนาตอไป
การจัดเวิรคช็อปดานศาสนาครั้งนี้นับวา ไดผลเปนที่นาพอใจ เพราะเปนครั้งแรกที่จัดโดยรัฐบาล และมีบทสรุปที่ชัดเจนวากรอบ
โครงสรางดานศาสนาตองเปนองคกรอิสระ มีสายการบริหารขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว (สยามรัฐ, อาทิตยวิเคราะหรายวัน
260644)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.2.1 เด็กขายตัวมั่วเซ็กซ เกิดจาก 5 ปจจัยสําคัญ ชี้อุปสงคพวกจอมหื่นแรงกระตุนสําคัญ
ศ.นพ.นิกร ดุสิตสิน จากศูนยวิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาการคาประเวณีของเด็กวา เกิดจากปจจัย 5 ประการสําคัญ คือ
1) ปญหาการถูกลวงเกิน ซึ่งรอยละ 40 ถูกลวงเกินทางเพศมาตั้งแตยังเด็กหรือผานประสบการณทางเพศที่เจ็บปวด สงผลใหตัด
สินใจหันมาขายตัวเพื่อแลกกับเงินเพราะเห็นวาไหน ๆ ก็เคยเพลี่ยงพลํ้าเสียตัวมาแลว
2) การขาดความรูเรื่องเพศ นับเปนมูลเหตุสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสภาพสังคมไทยยังมีเจตคติทางเพศศึกษา ในลักษณะซอน
เรนและปกปดอยู ทั้งนี้ตามหลักที่ถูกตอง เด็กควรจะเรียนรูเรื่องเพศตั้งแตอายุ 5-6 ขวบแลว โดยพอแมถือเปนครูคนสําคัญที่จะพัฒนาการ
เรียนรูเพศศึกษาใหเด็กอยางถูกวิธี นอกจากนี้ สถานศึกษาอยางโรงเรียนก็ไมมีวิชาหรือการเรียนรูเรื่องเพศอยางลึกและควรจะเปน ดังนั้น
เมื่อขาดกระบวนการเรียนรู เด็กก็จะเรียนรูดวยตนเอง พยายามลองผิดลองถูก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเด็กฝกใฝและหลงทาง
3) ความฟุงเฟอ กลายเปนสิ่งที่เด็กทุกคนตางแสวงหาเพื่อจะนํามาบําเรอสุขทางวัตถุ ฉะนั้นการหาเงินที่งายที่สุด คือการคา
ประเวณี
4) อุปสงคของตลาดผูซื้อ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหตลาดการคาประเวณีเบงบานและขยายฐานลงสูเด็กและเยาวชนที่เปนตัว
อุปทานเพิ่มขึ้น และ
5) คือสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเด็กเห็นวาเมื่อขายงายรายไดคลองก็เริ่มทําเปนอาชีพ เพราะแคนอนกับผูชายก็สามารถไดเงิน
และไดในสิ่งที่ตนเองปรารถนา (ผูจัดการรายวัน 110644)
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3. การทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพฤติกรรมการเลนพนันนอกระบบ
3..1.1 พบคนไทยกวา 20 ลานคนมีพฤติกรรมเลนพนันนอกระบบ
เอแบคโพล ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันนอกระบบในประเทศไทย ประมาณจํานวนผูเลนและวงเงินหมุนเวียนในกรณี
ศึกษาตัวอยาง 20 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม ลําปาง นครสวรรค พิษณุโลก ระยอง
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย สกลนคร อุดรธานี ชุมพร สุราษฎรธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช ระหวางวัน
ที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 16 มิ.ย.จากกลุมตัวอยางอายุ 15 ปขึ้นไปจํานวน 3,115 ตัวอยาง พบวาวงเงินในการเลนทายพนันนอกระบบทุกประเภท
ทั่วประเทศในรอบ 3 เดือนแรกของป 2544 มีจํานวนประมาณ 13,059 ลานบาท โดยคณะผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวาวงเงินในการทายพนันนอก
ระบบทั้งประเทศอยูระหวาง 12,509-13,713 ลานบาท ซึ่งผลการสํารวจฯ พบผูเลนพนันนอกระบบ รอยละ 43.1 หรือประมาณ 21.8 ลาน
คน เคยเลนและยังคงเลนอยู โดยสวนใหญเปนชาย นอกจากนี้ รอยละ 17.3 หรือประมาณ 8.4 ลานคน บอกวา เคยเลนแตปจจุบันเลิกเลน
แลว และรอยละ 39 หรือประมาณ 19.4 ลานคนตอบวาไมเคยเลน ผลการสํารวจยังพบดวยวา ประเภทการพนันที่นักเรียนนักศึกษานิยมเลน
มากที่สุดคือ การเลนทายพนันบอล ซึ่งมีจํานวนประมาณ 1.05 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.5 ของจํานวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด โดยมีวง
เงินที่เลนทายพนันบอลในรอบ 3 เดือนแรกของปนี้ ประมาณ 380.4 ลานบาท
ภาพรวมประเภทการพนันนอกระบบที่คนไทยนิยมเลนมากที่สุดคือ เลนหวย ทั้งหวยใตดินและหวยหุน สูงถึงรอยละ 67.2 รองลง
มาคือ เลนไพ รอยละ 44 ทายพนันบอลรอยละ 25.5 ที่เหลือมีผูเลนไมถึงรอยละ 20 เชน ไฮโล มวย ตูเกม โบวลิ่ง สนุกเกอร มาแขง บุคคลที่
ชักชวนใหเลนพนันดวยสวนใหญเปนคนรูจัก เพื่อน ญาติ พี่นอง และผูที่เลนการพนัน รอยละ 95.8 รับรูวา การพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย มี
เพียงรอยละ 4.2 เทานั้นที่ไมรูวา ผิดกฎหมาย สวนสาเหตุที่เลนพนัน คือความโลภอยากรวยทางลัด รองลงมาเปนความชอบสวนตัว ไดลุน
มีสิ่งลอใจ คลายเครียด สรางความเพลิดเพลิน เปนตน
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางรอยละ 27.3 เห็นดวยที่จะใหประเทศไทยเปดการเลนพนันอยางถูกกฎหมายเชนเดียวกับบางประเทศ เนื่อง
จากเงินไมไหลออกนอกประเทศ เปนการดึงดูดนักทองเที่ยว ขจัดชองทางการหาเงินของกลุมผูมีอิทธิพล มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น
สวนรอยละ 38.4 ไมเห็นดวย เพราะเปนภาพลักษณที่ไมดีตอประเทศ ทําใหคนติดการพนันมากขึ้นและกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา สวน
รอยละ 34.3 ไมมีความคิดเห็น (ผูจัดการ, มติชน 180644)

4. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
4.1 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
4.1.1 สํานักคดียาเสพติด โชวผลงาน 1 ป ประหารแลว 69 จําคุกตลอดชีวิต 151 คน เตรียมเปดคอนโดฯ กักผูตองหา
ชั่วคราว แกปญหาคนลนคุก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา นายศิริชัย จิระบุญศรี และนายสมพงษ เหมวิมล
รองอธิบดีศาลอาญา ไดแถลงผลงานในวาระครบรอบ 1 ป การกอตั้งสํานักคดียาเสพติดวา มีคดีขึ้นสูศาลอาญาจํานวน 5,862 คดี คาดวาสิ้น
สุดป 2544 จะมีจํานวนคดีขึ้นสูศาลทั้งสิ้น 14,000 คดี โดยคดียาบาจะมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ เฮโรอีน กัญชา และในป 2543 ไดมี
การตัดสินประหารชีวิตผูกระทําผิดคดียาเสพติดทั้งสิ้น 27 คดี รวม 50 คน จําคุกตลอดชีวิต 76 คดี รวม 120 คน สวนในป 2544 จนถึงเดือน
พฤษภาคม ตัดสินประหารชีวิตจํานวน 11 คดี รวม 19 คน จําคุกตลอดชีวิต 22 คดี รวม 31 คน
นายสมบัติ กลาววา สํานักคดียาเสพติดมีโครงการปลอยผูตองหาชั่วคราว โดยไมจํากัดในสถานที่ที่กําหนด เพื่อแกปญหาผูตอง
ขังลนคุก ซึ่งมีผูตองขังคดียาเสพติดถึง 230,000 คน ผูที่ศาลยังไมตัดสินถึง 12,000 คน ซึ่งถือวาเปนผูบริสุทธิ์ จึงไมควรไปอยูรวมกับผูตอง
โทษ จึงขอใหผูประกอบการอพารตเมนต หรือคอนโดมิเนียม ที่ไมไดใชประโยชน ลงทุนเปดเปนสถานที่กักขังชั่วคราว โดยผูตองขังจายคาที่
พักเอง อีกทั้งยังไดมีการปรับปรุงระบบการรองขอฝากขังผานการถายทอดสัญญาณภาพ โดยผูรองขอฝากขังและผูตองหาไมตองเดินทาง
มาศาล แตสื่อสารผานจอภาพ เพื่อประหยัดงบประมาณ ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากสํานักงบประมาณความชวยเหลือปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด สหรัฐ ซึ่งขณะนี้กําลังประสานกับกรมราชทัณฑ เพื่อทําโครงการนํารองที่เรือนจํากลางพิเศษและศาลอาญา คาดวาจะ
ดําเนินการไดในเร็ว ๆ นี้ (มติชน 08062544)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
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