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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนมีนาคม 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (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 เมษายน 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มีนาคม 2544
--------------------------

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว : สัญญาณชาตินิยมใหม
สถานการณเดือนมีนาคม 2544 เต็มไปดวยเหตุการณที่ชวนระทึกและตื่นตา ไดแก การระเบิดเครื่องบินโบอิ้ง
เที่ยวบิน TG114 การประชุมปฏิบัติการของรัฐบาลหลายครั้งเพื่อแกปญหาเรงดวน นับตั้งแตการตั้งบรรษัทบริหารสิน
ทรัพยไทย การประกันสุขภาพถวนหนาหรือที่รูจักในนามวา “30 บาทรักษาทุกโรค” ไปจนถึงการทําสงครามตานยาเสพ
ติด การประชุมปฏิบัติการเหลานี้ บวกกับการริเริ่มปฏิบัติอยางอื่น เชนการขึ้นเงินเดือนราชการ สรางบรรยากาศของการ
เมืองใหมขึ้นในบางดาน ไดแก การบริหารงานเชิงรุก การมองสูขางในมากขึ้น แทนการมองออกขางนอกไดแกมุงหวังการ
สงออกและการลงทุนจากตางชาติซึ่งยากลําบากขึ้นทุกที การมองสูกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง และประชาชนราก
หญามากขึ้น แทนการมองแตสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมขนาดใหญ
อยางไรก็ตาม เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้น เชน ในวุฒิสภา เปนตน แสดงใหเห็นวาการปฏิรูปการเมืองของไทยยังหาง
ไกลจากความสมบูรณ ซึ่งตองการความอดทน เจตจํานงที่แข็งกลา และความรวมแรงรวมใจอีกยาวนาน กวาจะทําให
การเมืองการปกครองของไทยเปนการปกครองของประชาชนอยางแทจริง และอุปสรรคก็ยังมีอยูไมนอย
เรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมาก ก็คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางแรงของสหรัฐ ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ
ลําดับหนึ่งของโลก และสัญญาณเศรษฐกิจที่ยากลําบากขึ้นของญี่ปุนที่มีขนาดเศรษฐกิจเปนลําดับสอง เมื่อรวมสอง
ปจจัยนี้เขาดวยกัน ก็มีการคาดคะเนกันวาเศรษฐกิจโลกในป 2544 นี้จะชะลอตัวลง และความเปนไปไดที่เศรษฐกิจโลก
จะเขาสูภาวะถดถอยก็มีอยู รวมความแลวก็คือเศรษฐกิจโลกอยูในอาการปวยไขไมแข็งแรง ซึ่งก็เปนอาการปวยไขของ
ระบบทุนนิยมโลกดวย
โดยปกติ ปญหาทางเศรษฐกิจมักนําใหเกิดปญหาทางการเมืองและสังคมตามมา ปญหาเศรษฐกิจยิ่งรุนแรง
และยืดเยื้อ ปญหาทางการเมืองและสังคมก็ยิ่งสูง ในทางการเมืองมักทําใหคณะและกลุมปกครองเดิมสูญเสียอํานาจลง
ไป เชนพรรคเสรีประชาธิปไตยในญี่ปุนที่ปกครองประเทศมาหลายสิบปสูญเสียความนิยม และเกิดกลุมอํานาจใหมขึ้น
มา กรณีประเทศอินโดนีเซียก็เห็นไดชัด ในทางสังคมเกิดการขยายตัวของความยากจน การสิ้นหวัง นําไปสูความปนปวน
จนถึงกลายเปนการจลาจลหรือกระทั่งสงครามกลางเมืองได
เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย แตละประชาชาติก็ดิ้นรนเอาตัวรอด
และมีแนวโนมไปสูแนวคิดชาตินิยม การกีดกันทางเชื้อชาติและการคา ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจโลกตกตํ่าใน
พ.ศ.2472 จนเปนสาเหตุนําไปสูสงครามโลกครั้งที่สอง
อยางไรก็ตาม หากเกิดเศรษฐกิจโลกตกตํ่าจริง แตสภาพแวดลอมก็เปลี่ยนไปมาก ไมเหมือนเมื่อครั้งกอน
สงครามโลกครั้งที่สองหลายประการ ดังนั้นชาตินิยมที่หากจะเกิดขึ้น ก็มีลักษณะซับซอนและหลากหลายกวาเดิม สภาพ
แวดลอมซึ่งเปลี่ยนไปที่สําคัญไดแก 1) เกิดประชาชาติขึ้นมากมายในปจจุบัน จํานวนไมนอยหลุดพนจากการเปนอาณา
นิคมและกึ่งอาณานิคม ประชาชาติเหลานี้ยังจับกลุมรวมตัวกันในเขตภูมิภาคตางๆ 2) เกิดลักษณะพึ่งพากันระหวาง
ประชาชาติสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของการคาโลก ตลาดเงิน ตลาดทุน และการลงทุนขามชาติ 3) การเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดลอมธรรมชาติ เรียกรองใหมีความรวมมือระหวางชาติเพื่อแกไข 4) การเกิดขึ้นของขบวนการประชาสังคม
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โลก อันประกอบดวยองคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอและองคกรประชาชน สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้อาจทําใหความ
รุนแรงของชาตินิยมแบบเดิมลดลง
นับแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใหญ ในประเทศไทยไดมีกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น บางทีเรียกวาชาติ
นิยมใหม กระแสนี้เติบโตไดคอนขางชา เนื่องจากอิทธิพลแทรกซึมของกลุมทุนโลก และการผูกพันกับตลาดโลกอยางสูง
แตก็ไดรับการหลอเลี้ยงจากการยืดเยื้อของวิกฤติ จนกระทั่งเริ่มมีบทบาททางการเมืองชัดขึ้น กระแสชาตินิยมใหมของ
ไทยในปจจุบัน ที่แสดงออกสําคัญไดแก การนิยมไทย การพึ่งตนเอง การเปดประเทศเสรีแบบมี “กับดัก” และแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวมและชุมชนเขมแข็ง การปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย กระแสชาตินิยมเปนขาว แสดงออกมาในดานเชื้อชาติและศาสนา ในมาเล
เซียมีการตอตานอิทธิพลตะวันตกอยางเห็นไดชัด ในอินโดนีเซียมีปญหาดานชนชาติสวนนอย ที่เรียกรองสิทธิการปก
ครองตนเอง ซึ่งสงผลใหบริษัทผลิตนํ้ามันของสหรัฐที่เขาไปดําเนินการตองหยุดการผลิตชั่วคราว ในประเทศสิงคโปร
กระแสชาตินิยมแสดงออกที่พยายามทําสัญญา 2 ฝายนอกกลุมอาเซียน มีการผูกพันกับทุนนิยมโลกโดยเฉพาะสหรัฐ
มากขึ้น เชนสรางทาเรือใหมใหเรือรบสหรัฐมาจอด อยางนอยเพื่อสรางภาพวาความวุนวายที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียจะไม
ลามไปถึง
ในประเทศญี่ปุน กระแสชาตินิยมขึ้นสูง ขณะที่อิทธิพลของพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งผูกพันกับสหรัฐและแนว
คิดตลาดเสรีลดลง มีการเขียนตําราเรียนซึ่งมีลักษณะเห็นอกเห็นใจปฏิบัติการทางทหารในเอเชียชวงสงครามโลกครั้งที่
สอง นายชินทาโร อิชิฮารา นักเขียนและนักการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัด ผูเขียนหนังสือชื่อ “ญี่ปุนที่บอกวาไมกับสหรัฐ” ได
ใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา ปจจุบันญี่ปุนถือพันธบัตรในอเมริการาว 120-200 ลานลานเยน เงินเหลานี้เปนเงินออมของ
ประเทศญี่ปุน ดังนั้นควรนํากลับมาใชเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกญี่ปุน ซึ่งทางหนึ่งไดแกการพัฒนาอุตสาห
กรรมทหารที่ทําใหเศรษฐกิจสหรัฐเฟองฟูและแข็งแกรง ขณะเดียวกันพลเอกคอลลิน เพาเวลล รัฐมนตรีตางประเทศ
สหรัฐแสดงทัศนะวาความเปราะบางของเศรษฐกิจญี่ปุนมีนํ้าหนักพอที่จะคุกคามความมั่นคงของสหรัฐ
ที่ประเทศออสเตรเลีย พรรคประชาชาติเดียว (One Nation) ของเพาลีน แฮนสันซึ่งมีนโยบายชาตินิยม คัดคาน
นโยบายการคาเสรี โดยเห็นวาเปนอันตรายตออุตสาหกรรมของออสเตรเลีย เรงฟนฟูชนบทใชทรัพยากรธรรมชาติของตน
อยางพอเพียง และมีนโยบายลดความชวยเหลือที่รัฐบาลใหแกประเทศอื่นลง ยกเวนกรณีเพื่อมนุษยธรรม เพื่อนําเงินนั้น
มาแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ประเทศจีนแนวคิดชาตินิยมแสดงออกที่การทําประเทศใหทันสมัย มีฐานะสูงในโลก และรวมไตหวันเขามา
เปนจีนเดียวอยางแทจริง มีอารมณตอตานสหรัฐสูงเนื่องจากไปถือหางไตหวัน มีการเพิ่มคาใชจายทางทหาร อยางไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและระหวางประเทศ อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในจีน
ได สําหรับประเทศอินเดียมีความปรารถนาที่จะไดเปนมหาอํานาจชาติหนึ่งของโลก สวนรัสเซียตองการจะฟนความเปน
มหาอํานาจเดิมของตน
จุดเดือดของการปะทะทางชาตินิยมคงไดแกตะวันออกกลาง ซึ่งยืดเยื้อมานาน และรุนแรงขึ้นอีกในระยะสอง
สามเดือนมานี้ เปนความขัดแยงระหวางอิสราเอลซึ่งหนุนหลังโดยสหรัฐและประเทศตะวันตก กับรัฐอาหรับซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากคายสังคมนิยมอยูบาง โดยเฉพาะปาเลสไตนซึ่งตองการดินแดนคืน ความคิดชาตินิยมนี้เกี่ยวพันทั้งดิน
แดน เชื้อชาติ ศาสนา ไปจนถึงทรัพยากรนํ้ามันปโตรเลียม จึงยากที่จะแกไข การสูรบกันระหวางทหารอิสราเอลและชาว
ปาเลสไตนในระยะใกลนี้ อาจขยายตัวไปยังรัฐอาหรับอื่นได เนื่องจากมีหลายรัฐบาล เชนอียิปต ซึ่งไดรับเงินชวยเหลือ
มหาศาลจากสหรัฐ และซาอุดีอาระเบียที่มีกองทัพสหรัฐไปตั้งประจําการ ซึ่งอาจถูกกดดันจากประชาชนใหชวยเหลือชาว
ปาเลสไตนมากขึ้น กลายเปนการขัดแยงและการกอการรายขึ้นได
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สําหรับชาตินิยมในยุโรปตะวันตกมีลักษณะเปนแบบใหมคอนขางชัด แสดงออกโดยการรวมตัวกันเปนรัฐใหญ
คือสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบดวยหลายประชาชาติ แตก็มีลักษณะรุกคืบในการที่จะนํากลุมประเทศยุโรปตะวันออกมา
เขาพวกตัว นอกจากนั้นยังมีชาตินิยมแบบเกา เชนที่เกิดในประเทศออสเตรีย คัดคานคนเชื้อชาติอื่นโดยเฉพาะจากยุโรป
ตะวันออกที่อพยพเขามาในประเทศ และยังมีขบวนการนาซีใหมที่ยังเคลื่อนไหวอยู
ที่นาสนใจคือแนวคิดชาตินิยมของสหรัฐ ซึ่งแสดงออกโดยการพยายามรักษาฐานะมหาอํานาจอันดับหนึ่งของ
โลก หรือเปนผูจัดระเบียบโลกใหเปนแบบใดแบบหนึ่งหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดที่จะกอประโยชนสูงสุดแกตน
ปฏิบัติการเหลานี้มีตั้งแตทางดานการทหารไปจนถึงการไมยอมลงนามในอนุสัญญาลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศตนไมใหทรุดตัว ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะขัดแยงกับผลประโยชนของประเทศอื่น และถูกตอตานคัด
คาน อิทธิพลของสหรัฐนั้นมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุกไดแก 1) แสนยานุภาพ โดยเปนประเทศที่ใชจายทางทหารสูงสุด
เปนผูคาอาวุธรายใหญที่สุด และมีทหารและฐานทัพรวมทั้งกองเรือที่ใหญที่สุดของโลก 2) ความมั่งคั่ง ไดแกการใหเงิน
ชวยเหลือแกบางประเทศบางวาระ เชนไทย อินโดนีเซีย และ อียิปต 3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งทําใหมีความ
สามารถในการแขงขันสูง เชิงรับไดแกการเปนตลาดรองรับสินคาสงออกจากทั่วโลก หากเศรษฐกิจของสหรัฐเขาสูภาวะ
ถดถอยก็จะทําใหอิทธิพลดานนี้ลดลงอยางเห็นไดชัดทั้งทางภาววิสัยคือมีเงินซื้อของนอยลง
และทางอัตวิสัยคือตั้ง
นโยบายกีดกันทางการคาแข็งแรงยิ่งขึ้น
ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แตละประชาชาติดิ้นรนเอาตัวรอด เชน ปกปองคุมครองตลาดของตนมากขึ้น
สถานการณของประเทศและของโลกจึงมีแนวโนมที่จะคาดเดาไดยากขึ้น และนาจะมีอันตรายสูงขึ้น
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มีนาคม 2544
---------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจตางประเทศ/โลก
1.1 คาดการณภาวะเศรษฐกิจโลก
1.1.1 สถาบันการเงินชั้นนํา ยืนยันการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอ็ฟ) ธนาคารโลก (เวิลดแบงก) และองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(โออีซีดี) ตางเริ่มปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ และญี่ปุนลง ซึ่งเปนการยืนยันแนวโนมการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก
ไอเอ็มเอฟ คาดการณวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2544 จะลดลงเหลือ 3.5% จาก 4.2% จากผลพวงของภาวะ
ชะลอตัวในสหรัฐที่คาดวา จีดีพี จะขยายตัวแค 1.7% ขณะที่จีดีพีของญี่ปุนอาจจะโตไมเกิน 1% ทางดานโออีซีดีอาจจะลดตัวเลขคาดการณ
จีดีพีของสหรัฐป 2544 เหลือประมาณ 1.5% - 2.0% ซึ่งสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของไอเอ็มเอฟ แมจะสวนทางกับธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ที่ยังมั่นใจวา จีดีพีสหรัฐนาจะขยายตัวระหวาง 2.0% - 2.5%
ดวยเหตุนี้ การอยูหรือไปของเศรษฐกิจสหรัฐ และญี่ปุน จึงมีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นดวย โดยเฉพาะเอเชียที่
ยังเปราะบางอยูมาก เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนไดเชื่อมตอเศรษฐกิจทั่วโลกเขาดวยกัน ปญหาในประเทศหนึ่งจะสงผลกระทบลูกโซไปยังคู
คาอีกประเทศหนึ่ง และลุกลามไปถึงสวนอื่นๆ ในที่สุด (ขาวนสพ.เดือน มี.ค. 44)
1.1.2 เอดีบีเตือนศก.โลกปนี้โตแค 5%
ดานนายทาดาโอะ ชิโน ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ใหขอมูลกับไฟแนนเชียล ไทมส เมื่อวันที่ 28 มี.ค.
2544 วา การขยายตัวของเอเชียปนี้จะลดลงจากเดิม 7% ในป 2543 มาอยูที่ประมาณ 5% เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุนชะลอตัวลง
และความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกลดลงและการตกตํ่าอยางมากของตลาดหุนทั่วโลก จะสงผลกระทบทางจิตวิทยาและเศรษฐกิจ
ตอประเทศเอเชีย
การคาดการณของนายชิโนครั้งนี้ ไมรวมญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยเขาชี้วา ความซบเซาของเศรษฐกิจญี่ปุน จะเปน
อีกปจจัยหนึ่งกระทบตอการขยายตัวของภูมิภาค ซึ่งคาดวาจะฟนตัวเกือบ 6% ในป 2545 ทั้งนี้กลุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมอยางเกาหลี
ใต สิงคโปร ไตหวัน และฮองกง จะขยายตัวเพียง 4% ตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่เคยทําไดในปที่แลว 8.4% ขณะที่กลุมประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต (อาเซียน) จะโต 4% เทียบกับ 5.1% ในปที่แลว
นายชิโนยังแสดงความหวงใยในชวงทาย ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับไทยวา ยังมีความวิตกถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจัดตั้งใหม
ของไทย โดยระบุวา จําเปนตองจับตามองดูความนาเชื่อถือทางดานการคลัง และชวงระยะเวลาในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ (กรุงเทพ
ธุรกิจ 300344)

1.2 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
1.2.1 เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5%
ในวันที่ 20 มี.ค. 2544 คณะกรรมการกําหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เอฟโอเอ็มซี) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% มาอยูที่
5.0% ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายของนักวิเคราะหสวนใหญ สวนนักวิเคราะหหุนจากวอลล สตรีท สวนหนึ่งที่ตองการในธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.75% ผิดหวังกับมติประชุมในครั้งนี้ สงผลดัชนีตลาดหุนดาวโจนส และแนสแด็กตางปรับตัวลดลงอยาง
รวดเร็ว
การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ของเฟด สวนหนึ่งมาจากความกังวลตอปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน ซึ่งถือ
เปนประเทศเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ผลประกอบการของบริษัทที่ยังไมชัดเจน และการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงของตลาดหุน
อยางไรก็ตาม การที่เฟดไมตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอยางรุนแรงนั้น เนื่องจากเฟดเลือกที่จะแกปญหาเศรษฐกิจพื้นฐานเปนอันดับแรก และ
แสดงใหเห็นวา ตลาดหุนมีความสําคัญรองจากปญหาเศรษฐกิจ
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ในการประชุมครั้งหนาของ เอฟโอเอ็มซี คือวันที่ 15 พ.ค. 2544 ไดมีการคาดการณวา เฟดนาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
(CNNfn.com, 200301)
1.2.2 ผูบริโภคชาวอเมริกัน ชะลอการจับจายใชสอย
ในวันที่ 17 มี.ค. 2544 นิตยสารนิวสวีค เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน 1,004 ราย พบวา 64% ของผูตอบแบบสอบ
ถาม ตัดสินใจชะลอการซื้อสินทรัพยขนาดใหญในชวง 12 เดือนขางหนาไวกอน เนื่องจากมีความกังวลกับภาวะตลาดหลักทรัพยทองถิ่น โดย
เมื่อสัปดาหที่แลวดัชนีดาวโจนสไดตกลงไปอยูระดับตํ่ากวา 10,000 จุด เชนเดียวกับที่ดัชนีแนสแด็กตกอยูไปอยูระดับตํ่ากวา 2,000 จุด นอก
จากนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นระหวางวันที่ 15-16 มี.ค. 2544 จํานวน 71% ยังมีความกังวลถึงภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศในอีก 12 เดือนขางหนา และอีก 55% ระบุวา ไดดําเนินมาตรการเพื่อจํากัดการใชจายสวนตัวอยางนอย 1 อยางแลว
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ยังสงผลใหผูตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท 30% คิดวา นโยบายลดภาษีจํานวน 1.6 ลานลานดอลลาร
ภายในระยะเวลา 10 ป ของประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ผูนําประเทศ จะทําใหสหรัฐตกอยูในอันตรายมากขึ้น เทียบกับจํานวน 26% ที่
คิดวานโยบายขางตน มีความจําเปนมากขึ้น และอีก 39% เห็นวา จะไมสรางความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีบุช ไดชูนโยบายลดภาษีของตนวา เปนเหมือนกลไกที่จะยุติภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่ประชาชนสวน
ใหญยังสงสัยวา การลดภาษีจะสงผลดีจริงหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ 190344)

1.3 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจญี่ปุน
1.3.1 บีโอเจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหวังกระตุนเศรษฐกิจใหฟน
ในวันที่ 28 ก.พ. 2544 ธนาคารกลางญี่ปุน (บีโอเจ) ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 0.1% เหลือ 0.25% มีผลตั้งแต
วันที่ 1 มี.ค. 2544 เปนตนไป เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวอยางเต็มกําลัง ถือเปนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ของป นอกจากนั้น บีโอ
เจยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั่วขามคืนลง 0.1% ลงมาอยูที่ 0.15%
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ สะทอนถึงความกังวลตอปญหาเศรษฐกิจออนแอของบีโอเจเปนอยางดี ญี่ปุนประสบปญหา
เศรษฐกิจตกตํ่ามานานกวา 10 ป ซึ่งความหวาดวิตกในเรื่องนี้เริ่มรุนแรงยิ่งขึ้น หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯอยูในภาวะชะลอตัวลง อาจทําลาย
การฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุนได นอกจากนี้ ปริมาณการบริโภคของญี่ปุนยังคงอยูในระดับตํ่า เชนเดียวกับอัตราจางงานรวมไปถึงปญหาดํา
ดิ่งของตลาดหุนอีกดวย จากแรงกดดันทั้งทางดานการเมือง และปญหาเศรษฐกิจ ทําใหบีโอเจตองประกาศการกลับไปใชนโยบายอัตราดอก
เบี้ย 0% อีกครั้ง ในวันที่ 19 มี.ค. โดยผานการอัดฉีดเงินเขาระบบ แทนการลดตัวอัตราดอกเบี้ยโดยตรง (กรุงเทพธุรกิจ 01, 200344)

1.4 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ
1.4.1 แผนกระตุนเศรษฐกิจฉบับใหมของมาเลเซีย: รับมือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
นายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัด ของมาเลเซีย ประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2544 เนนที่การกระตุนการ
บริโภคในประเทศ การผอนปรนกฎระเบียบดานการลงทุนคาหุน อสังหาริมทรัพย และสินทรัพยใหนักลงทุนตางชาติ โดยจะใชงบประมาณ
เพิ่มเติมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ลานริงกิต นับเปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจฉบับลาสุดที่ทางการนําออกใชรับมือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว โดยเฉพาะสหรัฐที่นําเขาสินคาจากมาเลเซียเปนจํานวนมาก
สําหรับโครงการใหมๆภายใตแผนกระตุนเศรษฐกิจประกอบดวยแผนกอสรางโรงเรียน 200 แหง วิทยาลัย 193 แหง มหาวิทยาลัย
4 แหง บานพักทหาร 6,600 แหง และกองทุนอุดหนุนผูปลูกปาลมนํ้ามัน และเงินชวยเหลือพิเศษผูประกอบการยางขนาดเล็ก รวมมูลคา 600
ลานริงกิต รัฐบาลยังจะใหความชวยเหลือโครงการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานหลักๆ อาทิ การสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าบากุน โรง
ไฟฟาพลังถานหินพูลู บันติง และทาเรือเวสตพอรต ขณะกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล และตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อใช
สนับสนุนโครงการ
นายกรัฐมนตรีมหาธีรแถลงตอรัฐสภาวา ปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐอาจสงผลกระทบรุนแรงตอการสงออก และแนวโนม
การเติบโตของประเทศ ทําใหรัฐบาลตองเรงออกมาตรการเตรียมรับมือปญหา เพื่อสรางความมั่นใจวาจะรักษาระดับการเติบโตไดตอไป
(กรุงเทพธุรกิจ 280344)
1.4.2 ความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เพื่อปองกันปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
กลุมเจาหนาที่การเงินและรองผูวาการธนาคารกลางของประเทศตางๆ 14 ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟก รวมทั้งประเทศไทย ไดรวม
ประชุมที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนเวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 27-28 มี.ค. 2544 เพื่อรวมประชุมเกี่ยวกับกรอบงานเดิมที่เคยรางไวที่กรุงมะนิ
ลา ซึ่งตั้งขึ้นมาดวยความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคชวงปลายป 2540 เพื่อเปนการตอบรับตอภาวะวิกฤติยังไมสิ้นสุดใน
เอเชียตะวันออก
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การประชุมครั้งนี้เปนการชี้ใหเห็นวา การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และภาวะชะงักงันของญี่ปุน กําลังเปนภัยคุกคามเสถียร
ภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตือนใหเรงสรางภูมิคุมกัน เพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหมที่อาจมาถึงโดยไมรูตัว สอดรับการคาด
การณของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ที่มองเศรษฐกิจเอเชียในปนี้จะขยายตัวลดลงจาก 7% เหลือ 5% เทานั้น
นอกเหนือจากอเมริกา ไมมีสวนใดในโลกที่จะออนไหวตอการลดลงของอุปสงคในอเมริกาเหมือนเอเชียตะวันออก ในกลุมชาติเอ
เชียยกเวนญี่ปุน การสงออกมีมากเทียบเทา 37% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพีของชาติเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งความวิตก
เรื่องยอดขายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีปญหาของสหรัฐ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่อุปสงคลดลงอยางฮวบฮาบ
นักวิเคราะหบางรายคาดเดาวา แมการเตือนเรื่องวิกฤติครั้งใหมอาจอยูหางไกล ซึ่งจากขอเท็จจริงแลวสิ่งตางๆ อาจไมกลับมาเลว
รายอยางที่เคยเกิดขึ้นในป 2540-2541 แตในที่สุดรัฐบาลชาติเอเชียอาจจะเสียใจ หากไมไดดําเนินการเพื่อผลักดันใหมีการปฏิรูป ขณะที่
เศรษฐกิจโลกยังคงพอประคับประคองตัวไปได (กรุงเทพธุรกิจ 300344)
1.4.3 ไตหวันผนวกกิจการ 3 ธนาคารยักษใหญ
นายเหยิน ชิง ชาง รัฐมนตรีคลังไตหวัน เปดเผยเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2544 วา คณะกรรมการธนาคารรัฐบาล 3 แหง ไดแก แบงก
ออฟ ไตหวัน, แลนด แบงก ออฟ ไตหวัน และเซ็นทรัล ทรัสต ออฟ ไชนา ไดอนุมัติแผนผนวกกิจการกันเปนธนาคารรายใหญสุดของไตหวัน
และกลุมการเงินอันดับ 74 ของโลก ดวยยอดสินทรัพยรวม 122,200 ลานดอลลารสหรัฐ
ธนาคารรัฐบาลทั้ง 3 แหง จะรวมตัวกันเปนธนาคารแหงใหม ซึ่งครองสวนแบงเงินฝากในประเทศ 20.06% และสวนแบงตลาดเงิน
กูทองถิ่น 19.48% ในเดือนส.ค.นี้ คาดวาการผนวกกิจการจะเสร็จสมบูรณในปหนา
ขาวดังกลาวจุดความวิตกในหมูสหภาพคนงาน 3 ธนาคาร ซึ่งเกรงวาจะถูกปลดออกจากงาน ขณะที่นักวิเคราะหประเมินวา
พนักงาน 1 ใน 3 จะถูกใหออกเพราะการผนวกกิจการครั้งนี้
แผนดังกลาวเปนสวนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลไทเป ที่จะผอนคลายการแขงขันอยางดุเดือดในภาคการเงิน ดวยการลด
จํานวนธนาคารในประเทศลง โดยกระทรวงการคลังประเมินวา ตลาดการเงินทองถิ่นสามารถรองรับธนาคารไดเพียง 10 แหงเทานั้น จาก
ปจจุบันที่มีอยูถึง 53 แหง (กรุงเทพธุรกิจ 140344)

2. การรายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมในประเทศ
2.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจดานตางๆ ในชวงเดือน ม.ค.- ก.พ. 2544
2.1.1 "สภาพัฒนฯ" ลดเปาประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2544 จากเดิม 4-4.5% เหลือเพียง 3.5-4.0% เหตุไดรับผล
กระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
นายสรรเสริญ วงศชะอุม เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แถลงขาวเมื่อวันที่
19 มี.ค. 2544 สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมตลอดป 2543 และทบทวนแนวโนมเศรษฐกิจในป 2544 ใหม หลัง
จากเห็นวาปจจัยหลายอยางไดเปลี่ยนไปจากการประเมินเมื่อ 18 ธ.ค.2543
ในสวนการประมาณการเศรษฐกิจในป 2544 เลขาฯ สศช. กลาววา เนื่องจากปจจัยที่สงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจไทยมี
หลายประการ ดังนั้น สศช.จึงลดเปาประมาณการทางเศรษฐกิจของไทยใหม จากเดิมที่คาดวาจะขยายตัวในเกณฑ 4.0-4.5% ลดลงเหลือ
เพียง 3.5-4% บนสมมติฐานวาคาเงินบาทเคลื่อนไหวที่ระดับ 43 บาทตอดอลลารสหรัฐ และระบุวาในกรณีที่เศรษฐกิจจะขยายตัวไดในอัตรา
3.5% การสงออกของไทยจะตองขยายตัวใหไดอยางนอย 7% แตถาจะใหเศรษฐกิจเติบโตไดในระดับ 4% การสงออกของไทยจะตองขยาย
ตัวอยางนอย 9% ขณะเดียวกันรัฐบาลตองใชมาตรการการเงิน การคลังในการกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่ดวย
เลขาธิการ สศช.กลาวถึงสาเหตุของการลดเปาประมาณการเศรษฐกิจวา เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญคือ สหรัฐ
และญี่ปุน อยูในชวงขาลง ซึ่งจะกระทบตอการสงออกของไทยไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได
สําหรับดัชนีทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆ ที่สําคัญ สศช.ระบุวา อัตราเงินเฟอของประเทศคาดวาจะอยูที่ 2.2% ขณะที่ดุลการคา จะเกิน
ดุลอยูที่ 4.6 พันลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ตั้งเปาที่ 3.6 พันลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากคาดวาการนําเขาของไทยจะ
ลดลงมากกวาการชะลอตัวของการสงออก
ดานการลงทุนจะขยายตัวอยูที่ 5.1-5.9% โดยการลงทุนภาคเอกชนจะลดลง แตการลงทุนโดยรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนการ
บริโภคก็ยังเพิ่มขึ้น 4.1% เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากประมาณการเดิม
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-แนะ 7 มาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ และเลื่อนขึ้นแวตออกไปอีก 2 ป พรอมเรงตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย
นายสรรเสริญ กลาวอีกวา รัฐบาลจะตองดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการบริโภค และการลงทุน โดยในดานการ
ดําเนินมาตรการทางการเงินการคลัง และจะตองใชงบประมาณในการกระตุนเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑที่สําคัญคือ 1. ตอง
กอใหเกิดการจางงานอยางกวางขวาง 2. ตองพึ่งพาการนําเขาในเกณฑตํ่า 3. กอใหเกิดผลเชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศ 4. เปนการแกไข
ปญหาพื้นฐานและวางรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว 5. สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 6. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ทองถิ่น และ 7. มีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันที
นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรเพิ่มการขาดดุลงบประมาณป 2545 และเรงรัดการใชจายงบประมาณในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ
คือระหวางตุลาคม 2544 ถึงมีนาคม 2545 ทั้งนี้การขาดดุลงบประมาณจะตองแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารอายุของพันธบัตรที่รัฐ
บาลจะออกมาอยางชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจวาจะสามารถบริหารวินัยการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังควรจะเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริการและลงทุนของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ตลอดจนเลื่อนการเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเปน 10% ออกไปอีก 2 ป (ถึง 30 กันยายน
2546) เพื่อรักษาอํานาจการซื้อไวในมือประชาชนอีกปละประมาณ 60,000 ลานบาท และที่สําคัญคือ เรงดําเนินการใหบรรษัทบริหารสิน
ทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) มีผลในทางปฏิบัติอยางรวดเร็ว โดยควรจะจัดตั้งใหเรียบรอยในเดือนส.ค.2544
อนึ่ง นายสรรเสริญกลาวดวยวา เศรษฐกิจตลอดป 2543 เจออุปสรรคหลายดาน โดยเปนผลมาจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็น
พีแอล) ยังอยูระดับสูง เปนอุปสรรคตอภาคธุรกิจ การเงิน อีกทั้งอัตราการวางงานยังอยูระดับสูงประมาณ 1.2 ลานคน และตลาดหลักทรัพย
ยังคงซบเซา โดยมีมูลคาซื้อขายเฉลี่ย 3,740 ลานบาทตอวัน และดัชนีลดลงถึง 44% สงผลใหตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ไตรมาสที่ 4 ของป 2543 มีอัตราการเติบโต 3.1% ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสกอนหนานี้ และระยะเดียวกันของปกอน ทําใหตลอดทั้ง
ป 2543 เศรษฐกิจของไทยมีอัตราการเติบโต 4.3% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ สศช.คาดการณไวคือ 4-4.5% การเติบโตของภาคการเกษตรคือ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหตัวเลข จีดีพี ในไตรมาสที่ 4 ของป 2543 เติบโตไดในอัตราที่นาพอใจ ขณะที่ภาคการเงินการธนาคาร และภาคการกอ
สราง ยังเปนภาคธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ติดลบอยางตอเนื่อง โดยภาคการธนาคารมีอัตราการขยายตัวติดลบ 4.1% ขณะที่ภาคการกอ
สรางติดลบ 26.6% (กรุงเทพธุรกิจ 200344)
2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจเดือนก.พ. แนวโนมครึ่งปแรกชะลอตัวไมสดใส สงออกยังหดตัวตอเนื่อง ขณะที่นําเขาลดลง การ
ใชกาลั
ํ งการผลิตไมขยายตัว การอุปโภคบริโภคลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
รายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ขอมูลเบื้องตนเดือนกุมภาพันธ 2544 เศรษฐกิจโดยรวมแสดงแนวโนม
ทรงตัวตอเนื่อง ทั้งภาคการผลิต การลงทุนและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน รายงานกลาววาการสงออกในเดือนดังกลาวนี้ ยังคงหดตัวตอ
เนื่องเปนเดือนที่ 2 โดยมีมูลคา 5,151 ลานดอลลาร หรือหดตัว 3.7% นําเขามูลคา 4,933 ลานดอลลาร หดตัวถึง 10.9% ซึ่งเปนการลดลง
ครั้งแรกในรอบ 22 เดือนตามการสงออกที่ลดลงตอเนื่อง เนื่องจาก ไมมีการนําเขาเครื่องบินในเดือนนี้ ทําใหดุลการคาเกินดุล 218 ลาน
ดอลลาร และเกินดุลบัญชีเดินสะพัด จํานวน 798 ลานดอลลาร
สวนภาคเศรษฐกิจจริงนั้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาล อยูในระดับ 114.6 เพิ่มขึ้นเล็กนอยใกลเคียงกับเดือนมกราคม
เพิ่มขึ้น 2.4% จากชวงเดียวกันของปกอน แตลดลงจากเดือนกอนที่อยูในระดับ 4.8% และหากคิดเปนผลผลิตที่ไมรวมสุราแลวจะขยายตัว
เพียง 2.2% ลดลงจากเดือนกอนที่ขยายตัว 4 .7% การใชกําลังการผลิต ทรงตัวอยูในระดับเดิมจากเดือนกอน ที่ 55.6%
ในดานการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังหดตัว โดยยอดคาปลีก ณ เดือนธ.ค. 2543 ลดลงเหลือ 15.1% จากเดือน พ.ย. ขยายตัว
19.4% ยอดขายรถยนตนั่งขยายตัว 20.7% จากปกอน ยอดขายรถจักรยานยนตขยายตัว 3% ขณะที่สินคาอุปโภคบริโภคนําเขาหดตัว 5%
การลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงเชนกัน การนําเขาสินคาทุนหดตัวลง 1.9% ยอดจําหนายซีเมนตในประเทศขยายตัว 8.3%
ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัว 16.6%
ดุลเงินสดรัฐบาล ขาดดุล 12.6 พันลานบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับที่ขาดดุล 6.2 พันลานบาทในชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีการชด
เชยการขาดดุลดวยการใชเงินคงคลัง ทําใหเงินคงคลังลดลง 17.3 พันลาน บาท เหลือ 31.4 พันลานบาท
ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้น 1.5% จากระยะเดียวกันปกอนและเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนกอน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 0.1% ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ไมรวมราคาอาหารสดและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.9% จากระยะเดียวกันป
กอน และเพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนกอน ดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้น 2.7% จากระยะเดียวกันปกอน และเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนกอนหนา ทั้งนี้
เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาทุกหมวด โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 1.2% หมวดผลิตภัณฑแรและเชื้อเพลิง 2.4% และหมวด
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 0.1%
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ดานภาวะการเงิน สภาพคลองของระบบการเงิน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินลด
ลง โดยอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินกูยืมระหวางธนาคารลดลงมาอยูที่เฉลี่ย 1.55% ตอป ขณะที่อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน
ลดลงมาอยูที่เฉลี่ย 1.17% ตอป
สวนอัตราดอกเบี้ยระบบธนาคารสวนใหญ ปรับลดลงทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมซึ่งลดลง 0.5% ตอป สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนและอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม MLR ของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญทั้ง 4 แหงลดลงมาอยูที่เฉลี่ย 2.50%
และ 7.375% ตอป ตามลําดับ
สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชย (คํานวณสินเชื่อกิจการวิเทศธนกิจดวยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่) ลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียว
กันของปกอน แตเมื่อบวกกับหนี้สูญและสินเชื่อที่โอนไป AMC แตไมรวมสินเชื่อที่ใหแก AMC ยังคงเพิ่มขึ้น 0.9% ตอป ดานเงินฝากธนาคาร
พาณิชยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 5.8% ตอป ซึ่งมีสวนสําคัญใหปริมาณ เงิน M2A เพิ่มขึ้น 3.7% ตอป (ผูจัดการ 310344)
-เดือน ม.ค. ยอดกูบีไอบีเอฟหดตัว 21%
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูวาการสายสารสนเทศและประชาสัมพันธ ในฐานะโฆษกธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผย
วา การใหกูยืมของกิจการวิเทศธนกิจ (บีไอบีเอฟ) ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง ณ สิ้นเดือนม.ค. 2544 มียอดคงคางเงินใหกูยืมลดลงจากชวง
เดียวกันปกอน 114.9 พันลานบาท เหลือ 419.9 พันลานบาท หรือลดลง 21.5% โดยเปนการใหกูยืมแกลูกคาในประเทศ (เอาต-อิน) 377 พัน
ลานบาท ลดลง 20.6% และเปนการใหกูยืมแกลูกคาในตางประเทศ (เอาต-เอาต) 43 พันลานบาท ลดลง 28.6% โดยกิจการบีไอบีเอฟของ
กลุมธนาคารพาณิชยไทยมียอดคงคางเงินใหกูยืมลดลงมากที่สุดคือ 34.7% หรือประมาณ 39.2 พันลานบาท สาเหตุหลักคือลูกหนี้ชําระคืน
หนี้ที่ครบกําหนด
นายบัณฑิตกลาววา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 ภาคธุรกิจที่กูยืมเงินผานบีไอบีเอฟมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิต โดยมียอด
คงคาง 218.4 พันลานบาท คิดเปน 52% ของเงินใหกูยืมบีไอบีเอฟทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคสาธารณูปโภค และภาคการธนาคารและธุรกิจ
การเงิน มีมูลคา 61.8 และ 51.3 พันลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.7 และ 12.2 ตามลําดับ (มติชน 220344)
-หนีไ้ มกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยไทย สิ้นเดือน ก.พ. มีจํานวน 787,180.82 ลานบาท คิดเปน 19.34%
ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) เผยตัวเลขหนี้ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยไทย สิ้นเดือน ก.พ. มีจํานวนทั้งสิ้น
787,180.82 ลานบาท คิดเปน 19.34% เปนของธนาคารพาณิชยเอกชน 481,496.39 ลานบาท คิดเปน 18.16% ของสินเชื่อรวม และ
ธนาคารพาณิชยรัฐ 305,684.43 ลานบาท คิดเปน 21.54% ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ หนี้ของธนาคารพาณิชยเอกชน แบงเปน ธนาคารกรุงเทพ
มีเอ็นพีแอล 146,683.40 หรือ 18.84% ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 75,266.60 ลานบาท หรือ 22.83% ธนาคารกสิกรไทย 65,946.02 ลานบาท
หรือ 13.37% ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ 5,270.34 ลานบาท หรือ 7.67% ธนาคารทหารไทย 63,455.23 ลานบาท หรือ 23.31% ธนาคารไทย
พาณิชย 97,854.35 ลานบาท หรือ 19.89% ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 277.87 ลานบาท หรือ 0.59% ธนาคารสแตนดารดชารเตอรนครธน
820.52 ลานบาท หรือ 1.41% และธนาคารเอเชีย 25,922.06 ลานบาท หรือ 23.24%
สวนของธนาคารพาณิชยของรัฐ ซึ่งมีเอ็นพีแอลรวมในเดือน ก.พ. 305,684.43 ลานบาท หรือ 21.54% ของสินเชื่อรวม แบงเปน
ธนาคารกรุงไทย 68,963.03 ลานบาท หรือ 8.75% ไทยธนาคาร 6,766.41 ลานบาท หรือ 3.01% นครหลวงไทย 131,691.98 ลานบาท หรือ
58.82% และศรีนคร 98,335.01 ลานบาท หรือ 53.94% (มติชน 230344)

2.2 การคาดแนวโนมภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
2.2.1 ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย วิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของป 2544 ตลอดจนอัตราการ
ขยายตัวของทั้งป
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) ออกประกาศตัวเลข GDP หรือ ผลิต
ภัณฑมวลรวมในประเทศลาสุด โดยระบุตัวเลข GDP ไตรมาสที่สี่ของป 2543 มีอัตราการขยายตัว 3.1% และสงผลใหอัตราการขยายตัวของ
ป 2543 ทั้งป เทากับ 4.3% นั้น
ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดมีขอสังเกต และวิเคราะหแนวโนมตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของป 2544 และคาด
การณอัตราการขยายตัวของทั้งป โดยระบุวา แมวาภาคเศรษฐกิจหลายภาค เชนภาคอุตสาหกรรม การคา โรงแรมและภัตตาคารมีอัตราการ
ขยายตัวในไตรมาสสุดทายของป 2543 ที่เพิ่มขึ้นจากในไตรมาสที่สาม แตก็พบวาอัตราการขยายตัวในชวงครึ่งหลังของป 2543 นั้นชะลอตัว
ลงจากชวงครึ่งแรกของป และยังพบวาภาคการกอสรางและภาคการเงิน ยังคงมีอัตราการขยายตัวติดลบ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอนหนา ทั้งนี้โดยมีตัวแปรที่นาเปนหวง คือการสงออก ซึ่งมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลงอยางชัดเจนในครึ่งหลังของป และรายจายเพื่อ
การลงทุน ซึ่งกลับหดตัวลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
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สําหรับแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2544 นั้น มีประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
จากการหดตัวของการสงออกในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ 2544 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รวมทั้งจากการคาด
การณวา เศรษฐกิจหลักๆ ของโลก เชน สหรัฐฯกับญี่ปุน คงจะมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงในชวงครึ่งแรกของป โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรก
นั้น ทําใหคาดวาตัวเลขการสงออกของไทยในชวงไตรมาสแรกป 2544 อาจจะออกมาไมดีนัก โดยอาจจะมีอัตราการขยายตัวตํ่ามาก หรือไม
ขยายตัวเลย นอกจากนี้ ภาวะการชะลอตัวของการสงออกดังกลาว ยังอาจจะตอเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่สอง ตามการคาดการณที่วา หาก
เศรษฐกิจสหรัฐจะฟนตัว ก็คงจะเปนในชวงครึ่งหลังของป
และเนื่องจากการคาระหวางประเทศ ยังคงเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจไทย พิจารณาไดจากสัดสวนของการ
สงออกและการนําเขาสินคาและบริการตอ GDP (ณ ราคาคงที่) ที่สูงถึงประมาณ 64% และ 47% ตามลําดับ ดังนั้น จึงคาดไดวาแนวโนม
การชะลอตัวของการสงออก คงจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลงทุนและการบริโภคของ
ภาคเอกชน จะชะลอตัวลงตามการสงออก
ดังนั้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึงคาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงไตรมาสแรก อาจจะอยูในชวง -0.5 ถึง 1.0% สวน
อัตราการขยายตัวของทั้งป 2544 คงจะอยูในชวง 3.0 ถึง 3.5% ภายใตสมมุติฐานวาเศรษฐกิจสหรัฐคงจะฟนตัวในชวงไตรมาสที่สาม และ
เศรษฐกิจไทยก็อาจจะพลอยฟนตัวตามไปไดดวยในชวงครึ่งหลังของป (แตในทางตรงขาม หากเศรษฐกิจสหรัฐไมฟน โอกาสที่การขยายตัว
ของทั้งปจะลดลงไปตํ่ากวา 3.0% ก็จะมีคอนขางมาก)
รายงานการวิเคราะหของศูนยวิจัยฯ กลาวดวยวา เมื่อคํานึงถึงปญหาเฉพาะหนาในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจขางตน ศูนยฯ
จึงเห็นดวยกับแนวทางหลายอยางที่รัฐบาลกําลังเรงพิจารณา เพื่อที่จะกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ไดแก การพิจารณาวงเงินงบประมาณ
ขาดดุลสําหรับปงบประมาณ 2545 ที่ตามกระแสขาว อาจจะเพิ่มการขาดดุลของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขึ้นเปน 2.5-2.7% ของ GDP พรอม
ทั้งคงจะมีการประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจชุดใหมออกมาเร็วๆ นี้ และการใชมาตรการควบคุมการนําเขา โดยใหรัฐวิสาหกิจและหนวย
งานของรัฐบาล พิจารณาทบทวนรายจายหรือโครงการที่มีมูลคาการนําเขาสูง
ตลอดจนมาตรการทางสถาบันการเงิน โดยมาตรการหลักคงจะไดแก การจัดตั้ง TAMC ซึ่งนาที่จะเปนความคืบหนาสําคัญของ
การแกปญหา NPL ของสถาบันการเงินในระบบ ที่จะนํามาสูการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลงตอไปได
ทั้งนี้ ความรวดเร็วในการดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องตางๆ ดังกลาวจะมีผลอยางมาก ไมเฉพาะแตกับเม็ดเงินที่ไหลเขาสูระบบ
เทานั้น แตยังมีผลตอความเชื่อมั่นของภาคเอกชนดวย โดยการเขามาแกไขและดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดอยางทันเวลา ยอมทําใหประชา
ชนรูสึกมั่นคง และมีความเชื่อมั่นมากกวาการดําเนินการที่ลาชา (ผูจัดการ 260344)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
3.1.1 "ครม." ตั้งเปาปหนาเศรษฐกิจโต 5% และตองจายหนี้สูงถึง 1.15 แสนลานบาท ผลักดันขาดดุลงบประมาณป
2545 เพิ่มเปน 1.5 แสนลานบาทหรือ 2.7% ของจีดีพี
รายงานจากที่ประชุมหนวยงานพิจารณาวงเงินงบประมาณของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2544 ระบุวา งบประมาณรายจายของ
รัฐในป 2545 ควรตั้งรายจายอยูที่ 960,000 ลานบาท จากประมาณการรายได 823,000 ลานบาท ขาดดุล 137,000 ลานบาท หรือ 2.4%
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง กลาววา "ที่ตั้งงบฯขาดดุลเพิ่มจากที่วางไวกอนหนานี้
เปนผลจากการหารือกับแบงกชาติ สภาพัฒนฯ และสํานักงบประมาณ แลวเห็นวาเศรษฐกิจโลกแยกวาที่ประเมินไว หากไมมีแรงใชจายที่
เพียงพอจะไมสามารถกระตุนขึ้นมาได สวนที่เพิ่มจากขาดดุลเดิม 1.37 แสนลานเปน 1.5 แสนลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นลานบาทเปน
การกันไว หากตลาดโลกไมดีขึ้น ก็จะดึงสวนนี้มาใช" ดร.สมคิด กลาว และวาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ เปนเพราะตองมีการชําระหนี้เงินตนและ
ดอกเบี้ยสูงถึง 1.15 แสนลานบาท
สวนโครงสรางรายไดมาจากกรมสรรพากร 515,000 ลานบาท กรมสรรพสามิต 182,000 ลานบาท กรมศุลกากร 158,000 ลาน
บาท และหนวยงานอื่นที่นําสงรายได 100,750 ลานบาท ซึ่งเมื่อหักการคืนภาษีสรรพากรและการจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มใหองคการบริหาร
สวนทองถิ่น จะเหลือยอดรวมรายได 903,550 ลานบาท และเมื่อหักการกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสําหรับสินคาสงออกอีก 80,550 ลานบาท คง
เหลือรายไดสุทธิในป 2545 จํานวน 823,000 ลานบาท
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รมต. คลัง กลาววา การจัดทํางบประมาณตั้งอยูบนสมมติฐานเศรษฐกิจป 2545 วาจะมีอัตราการเติบโตในระดับ 5% อยางไรก็
ตาม การขาดดุล 1.5 แสนลานบาท นั้นจะกูในประเทศทั้งหมด และพยายามเรงใหมีการเบิกจายประมาณ 90% ของงบประมาณ เพื่อใหเม็ด
เงินลงสูเศรษฐกิจอยางเต็มที่ สวนการขาดดุลภาครัฐวิสาหกิจจะไมเกิน 1% ของจีดีพี
สําหรับรายละเอียดของงบประมาณรายจายป 2545 ในเอกสารมีการชี้แจงไววา ในป 2545 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ประมาณ 5.0% อัตราเงินเฟอประมาณ 2.89% โดยการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2544 อยางไรก็ตาม การ
ใชจายภาครัฐยังคงจําเปนตองใชนโยบายงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการรักษา
วินัยการคลัง สวนรายไดสุทธิจํานวน 823,000.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 14.7% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายไดสุทธิปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2544 จํานวน 18,000.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.2%
ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 จะยังคงใหความสําคัญตอการกระตุนเศรษฐกิจ ใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
วงเงินงบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 มีจํานวนเพิ่มขึ้นไมมากนัก ขณะที่ขนาดของรายจายลงทุนจะมีสัดสวนลดลงเล็ก
นอย แตจํานวนงบประมาณลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณสามารถใชเปนเครื่องมือกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ งบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545 จึงใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
อนึ่ง ในรายงานงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2545 ยังระบุดวยวา จํานวนการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
150,000 ลานบาท หรือคิดเปน 2.7%ของจีดีพี (มีมูลคา 5.615 ลานบาท) เมื่อรวมการขาดดุลของรัฐวิสาหกิจประมาณ 0.8% ของจีดีพี จะ
เปนการขาดดุลภาครัฐทั้งสิ้นประมาณ 3.5% ของจีดีพี ทั้งนี้จํานวนการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล และการขาดดุลภาครัฐดังกลาว จะไมกอ
ใหเกิดความเสียหายตอฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว โดยการกูเงินจะไมกระทบตอการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชน และหาก
พิจารณาในแงการขาดดุลเงินสดแลว จะเปนประมาณ 2.5% ของจีดีพี ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ และไมกระทบ
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 210344)
3.1.2 ครม.อนุมัติเพิ่มภาษีสรรพสามิต สินคาฟุมเฟอยจํานวน 7 รายการ ครอบคลุมสุราและบุหรี่ คาดมีรายไดเขารัฐ
ไมตํ่ากวาปละ 7.4 พันลานบาท
นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยภายหลังประชุม ครม.วันที่ 27 มี.ค.2544 วาที่ประชุมมีมติ
อนุมัติตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง ที่เสนอปรับปรุงภาษีสรรพสามิต สําหรับประเภทสุราและยาสูบ จํานวน 7 รายการ ไดแก
1. เพิ่มภาษีสุราแช ชนิดเบียร จากอัตรา 53% เปน 55% 2. เพิ่มภาษีสุราแชชนิดไวนองุน และสปากกลิ้งไวนที่ทําจากองุน จาก
55% เปน 60% 3. เพิ่มภาษีสุราประเภทวิสกี้จากอัตรา 35% หรืออัตราลิตรละ 150 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปน 45% หรืออัตราตาม
ปริมาณลิตรละ 240 บาทแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 4. เพิ่มภาษีสุราประเภทบรั่นดี จากอัตราตามมูลคา 25% หรืออัตราปริมาณลิตรละ 150
บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนอัตราตามมูลคา 30% หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 190 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 5. เพิ่มภาษีสุรา
พิเศษประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากวิสกี้และบรั่นดีจากอัตราตามมูลคา 35% หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์
เปนอัตราตามมูลคา 45% หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 240 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 6. เพิ่มภาษีสุราผสมและสุราปรุงพิเศษจากอัตรา
ตามมูลคา 35% หรืออัตราตามปริมาณลิตรละ 150 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนอัตราตามมูลคา 45% หรืออัตราตามปริมาณ ลิตรละ
240 บาทแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ และ 7. เพิ่มคาแสตมปยาสูบชนิดซิกาแรตจากอัตราตามมูลคา 71.5% เปน 75%
นายยงยุทธ กลาววามาตรการดังกลาวนี้จะทําใหรัฐบาลมีรายไดจากการใชมาตรการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นปละ 7,479
ลานบาท เปนการสงเสริมใหประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินคาฟุมเฟอยและสินคาที่บริโภคแลวกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
และศีลธรรมอันดี ชวยแกไขบรรเทาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดใหดีขึ้น และชวยสงเสริมความมีวินัยทางการคลังใหแกรัฐบาล
อันจะนํามาซึ่งความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 280344)

3.2 ความเคลื่อนไหวรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 "ทักษิณ" เรียกหนวยงานเศรษฐกิจหารือกําหนด 7 มาตรการลดนําเขา เพงเล็งรัฐวิสาหกิจนําเขาโดงกวา 6 หมื่น
ลาน
วันที่ 26 มี.ค. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม ยุทธศาสตรและกลยุทธเชิงรุก ในการแกไข
ปญหาเรงดวนของชาติ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงและหนวยงานดานเศรษฐกิจเขารวม โดยใชเวลาการหารือประมาณ 2 ชั่วโมง
นายสมคิดกลาววา ที่ประชุมไดหารือมาตรการลดการนําเขาและสงเสริมการสงออก โดยมีการวิเคราะหโครงสรางการนําเขาพบ
วามีเพียง 30% ที่เสียภาษีถูกตอง อีก 70% ไมไดเสียภาษี เนื่องจากไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามมาตรา 19 ทวิ และไดรับการยกเวนภาษี
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ตามสิทธิพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ.) แตไมนาหวง เพราะเปนการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินคา สวนการ
นําเขาของรัฐวิสาหกิจที่มีคอนขางสูงนั้น ขณะนี้ไดรับรายงานวารัฐวิสาหกิจแตละแหงก็เริ่มปรับลดการนําเขาลงมากแลว
รายงานขาวกลาววา ที่ประชุมไดกําหนดมาตรการลดการนําเขาไว 7 ประการคือ 1. เขมงวดการนําเขาสินคาฟุมเฟอย 2. ใชมาตร
การทางภาษีลดการนําเขา 3. เจรจากับเจาของเงินกูที่มีการดําเนินการตามโครงการใหใชสินคาที่ผลิตในประเทศมากขึ้น 4. เรงออกโครงการ
ประหยัดเงินตราและคานิยมไทย 5. ขอความรวมมือหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดการนําเขาและลดสเปกสินคาที่ตองมีการนําเขา
6. กําหนดขอบเขตเวลาการใหสิทธิสินคาที่ตองนําเขาจากตางประเทศ 7. ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 20 หนวยงาน
อนึ่ง รายงานขอมูลสถิติป 2544 พบวารัฐวิสาหกิจมีงบลงทุนประมาณ 209,585 ลานบาท ในจํานวนนี้มีการนําเขาสินคาจากตาง
ประเทศจํานวน 62,570 ลานบาท โดยมีรัฐวิสาหกิจ 10 แหง ที่มีการนําเขาสูงสุดรวมกันทั้งสิ้น 58,526 ลานบาท สวนทางกระทรวงการคลังมี
การรายงานภาวะการนําเขาในป 2543 มีมูลคาการนําเขา 2,483,489 ลานบาท โดยสินคาสําคัญหรือสินคาทุนที่มีการนําเขา 10 อันดับแรก
คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,747,128 ลานบาท สวนสินคาฟุมเฟอยในป 2543 มีการนําเขาคิดเปน 22,646 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2542 ที่มีมูลคา
15,435 ลานบาท (มติชน 270344)

3.3 ความเคลื่อนไหวในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
3.3.1 เอเอ็มซีกลางไดขอสรุป ใชชื่อ "เอเอ็มซีไทย" บริหารหนี้รวม 1.35 ลานลานบาท โดยดูแลหนี้แบงกรัฐ 1.1 ลาน
ลานบาท ตั้งเปารับซื้อหนี้ธนาคารเอกชน 2.5 แสนลานบาท ในราคาตามบัญชีสุทธิโดยไมมีสวนลด
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินของรัฐบาลหรือเอเอ็มซีแหงชาติ ในชวงเดือน มี.ค. 2544
เริ่มจากความเคลื่อนไหวของ คณะทํางานยกรางรูปแบบการจัดตั้งองคกรดังกลาว โดยมีการหารือกันเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2544 เกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ คือ 1. ราคารับโอน ไดแก ราคาสวนลด และหลักเกณฑแบงปนผลขาดทุน 2. รูปแบบของเอเอ็มซีแหงชาติ 3. เรื่องการบริหารการจัด
การ และ 4. อํานาจหนาที่ ที่จะเขาไปปรับโครงสรางหนี้และปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยในเรื่องราคา มีการพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ
1. ทําความเขาใจคําจํากัดความ มูลคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) 2. ราคาสวนลดที่พูดถึงเปนลักษณะสวนลดราคาเดียวกัน หรือ
ตามจัดขั้นหนี้ และ 3. เรื่องรวมรับผลขาดทุนระหวางรัฐกับธนาคารเอกชน (Loss Sharing) วามีลักษณะ ดําเนินการอยางไร
เกี่ยวกับเรื่องราคารับโอน นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัด ก. คลัง กลาววา รัฐบาลไมตองการใหธนาคารเพิ่มทุนอีกครั้ง ดังนั้นใน
กรอบคิดนี้ ราคาตอรองจําเปนตองลดลงไมมาก เพราะถาลดมาก จะทําใหธนาคารตองเพิ่มทุนอีก (กรุงเทพธุรกิจ 010344)
อนึ่ง ในการหารือครั้งนี้ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทบริหารสินทรัพยกลาง (CAMC) มีคณะกรรมการ 9 คน ประกอบดวยตัวแทน
จากสถาบันองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และในเรื่องอํานาจหนาที่นั้น นายสถิต ลิ่มพงศพันธุ ผอ.สนง. เศรษฐกิจการคลัง กลาววา
รัฐบาลเตรียมที่จะใหอํานาจเปนทางการตามกฎหมายโดยเร็ว ทั้งเรื่องอํานาจในการโอนหนี้ อํานาจในการแปลงหนี้เปนทุน ปรับเปลี่ยนผู
บริหารในธุรกิจเดิม การควบรวมกิจการ ตลอดจนอํานาจในการแตงตั้งผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการ การประกาศโอนสินทรัพย และอํานาจในการ
บังคับคดี เปนตน (ผูจัดการ 020344)
อยางไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งเอเอ็มซีของรัฐบาล สามารถไดขอสรุปอันเปนที่สิ้นสุดอยางเปนทางการในการ
ประชุมของคณะทํางานเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2544 ซึ่งไดมีมติเปลี่ยนชื่อใหมเปน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (Thai Asset Management
Corporation: TAMC) ซึ่งจะทําการบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรวมทั้งหมด 1.35 ลานลานบาท โดยแบงเปนหนี้จากธนาคารพาณิชยของ
รัฐ 1.1 ลานลานบาท และตั้งเปารับซื้อหนี้เสียจากธนาคารเอกชนอีก 2.5 แสนลานบาท โดยรับซื้อในราคาตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value:
NBV) โดยไมมีสวนลด โดย ดร. ทะนง พิทยะ ประธานคณะทํางานฯ ใหเหตุผลวา เพราะตองการใหแบงกไดหายใจ หากมีสวนลดจะกระทบ
ฐานะแบงก ทําใหระบบโดยรวมมีผลเสีย เกณฑที่ออกมาจึงยึดเอาความพอดี
สวนการแบงรับผลกําไรและขาดทุนนั้น ในกรณีที่มีผลขาดทุน 20% แรกของราคาตามบัญชีสุทธิ สถาบันการเงินผูโอนจะเปนผูรับ
ผิดชอบ และ 20% ตอมาของราคาตามบัญชีสุทธิ สถาบันการเงินกับเอเอ็มซีไทยจะรวมรับผลขาดทุนฝายละ 50% และหากผลขาดทุนหลัง
จากนั้น เอเอ็มซีไทย จะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ในกรณีที่มีผลกําไรไมเกิน 20% ของราคาตามบัญชีสุทธิ หักดวยตนทุนและคาใชจายในการ
บริหารสินทรัพย จะมีการแบงผลกําไรกันในอัตรา 50 ตอ 50 สวนกําไรที่นอกเหนือไปจากนั้น สถาบันการเงินที่เปนเจาของสินทรัพยเดิมเปนผู
รับไปทั้งหมด สวนการชําระผลกําไรขาดทุนจะเริ่มเคลียรบัญชีกันในปที่ 5 และปที่ 10 ของการดําเนินการ
ในการชําระราคาโอน เอเอ็มซีไทยจะออกตราสารอายุ 10 ปใหกับสถาบันการเงินผูโอน ซึ่งสามารถไถถอนกอนกําหนดนับตั้งแตป
ที่ 3 เปนตนไป ในจํานวนไมเกิน 10% ตอป (กรุงเทพธุรกิจ 100344)
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4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินและตลาดทุน
4.1.1 ตลาดหุนเงียบเหงา รอปจจัยใหม
ภาวะดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประจําเดือน มี.ค. 2544 เคลื่อนไหวในชวงแคบ การซื้อขายเปนการเก็งกําไรในชวงสั้น
ที่กระจุกตัวอยูในหุนกลุมสถาบันการเงินอันเปนผลจากประเด็นการจัดตั้งเอเอ็มซีกลาง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อขายไดแก ความไมชัดเจนใน
การจัดตั้งเอเอ็มซีกลาง รวมถึงกรณีระเบิดเครื่องบินของการบินไทยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองโดยสารเพื่อไปประชุมที่เชียงใหม และ
ปจจัยที่ยังคงความสําคัญตอการลงทุนในตลาดหุนของไทยอยูไมนอย ก็คือความผันผวนของดัชนีหุนดาวโจนส และแนสแด็ก ของสหรัฐ
ตลาดหุนไทยในตนเดือน มี.ค. ดัชนีแกวงตัวในชวง 296-307 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายปานกลาง จากการที่ดัชนีหุนดาวโจนส
ปรับลดลงมาสูระดับ 9973 จุด และดัชนีแนสแด็ก ไดปรับลดลงมาตํ่ากวาระดับ 2000 จุด ในวันที่ 14 มี.ค. สงผลใหดัชนีหุนในภูมิภาคตาง
พากันออนตัวลง โดยดัชนีหุนนิกเคอิของญี่ปุนไดปรับลดลงไปตํ่ากวาระดับ 12,000 จุด ในขณะที่ดัชนีหุนไทยก็ไดออนตัวลงมาปดตํ่ากวา
ระดับแนวรับที่ 300 จุด นอกจากนั้น นักลงทุนตางชะลอการซื้อขาย และรอผลการประชุมคณะกรรมการเอเอ็มซีกลาง ทําใหดัชนีตลาดหุน
ไทยเคลื่อนไหวไมมากนัก
สวนความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยในชวงปลายเดือนนั้น เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหวาง 287-296 จุด เนื่องจาก
นักลงทุนชะลอตัวรอดูผลการประชุมเฟดในวันที่ 20 มี.ค. ซึ่งตลาดคาดวาเฟดอาจจะปรับดอกเบี้ยลงอีกอยางตํ่า 0.50% สวนขาวการปรับตัว
เลขเศรษฐกิจของสภาพัฒนไมไดสงผลกระทบตอตลาดแตอยางใด เนื่องจากเปนที่คาดการณไวแลว อยางไรก็ตาม การปรับลดดอกเบี้ยของ
เฟดที่ตํ่ากวาที่คาด (เพียง 0.5%) ก็ไดทําใหบรรยากาศลงทุนเงียบเหงาตอไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ซึ่งจากการที่ขาวการจัดตั้งเอเอ็มซีกลาง ไดรับ
รูไปแลว นักลงทุนจึงชะลอการลงทุนและรอปจจัยใหมๆ เชน กระแสขาวของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ 4 ประการที่รัฐมนตรีคลังได
กลาวถึงไว ที่จะออกมาในเดือน เม.ย. ตลอดจนมาตรการพัฒนาตลาดทุน ที่ตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของจะสรุปรายละเอียด
เพื่อเสนอใหรัฐบาลภายในวันที่ 31 มี.ค. และในวันสุดทายตลาดปดที่ระดับ 291.94 จุด เพิ่มขึ้น 4.06 จุด (ขาวนสพ.และเว็บไซต เดือน มี.ค.
44)
4.1.2 สถานการณโลกฉุดคาเงินบาทออนตัวแตะระดับ 45.00 บาท/ดอลลาร
สถานการณเงินบาทในเดือน มี.ค. คอนขางจะเคลื่อนไหวตามปจจัยในภูมิภาคโดยเฉพาะคาเงินเยน โดยเปดตลาดที่ระดับ
43.43/47 บาท/ดอลลาร เปนผลสืบเนื่องมาจากการออนตัวลงตามคาเงินเยน และเหตุการณระเบิดของเครื่องบินการบินไทยที่ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกําหนดการจะเดินทางไปเชียงใหม ในวันที่ 7 มี.ค. คาเงินบาทไดออนคาลงโดยไดออนคาทะลุแนวตาน
สําคัญที่ระดับ 43.60 บาท/ดอลลารสหรัฐ เปนสาเหตุมาจากการออนคาลงของคาเงินเยน ซึ่งแตะระดับ 120.00 เยน/ดอลลารสหรัฐ
การเคลื่อนไหวของคาเงินเยนนั้น ยังคงเปนปจจัยหลักตอคาเงินบาทอยูตอไปในชวงกลางเดือน โดยคาเงินเยนไดออนคาลงสู
ระดับ 122.85/90 เยน/ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนระดับตํ่าสุดตั้งแตป 1999 ไดกดดันคาเงินบาทและคาเงินสกุลตางๆ ในภูมิภาคใหออนคาลง
และคาเงินบาทปรับออนคาลงอยูที่ระดับ 43.95/44.00 บาท/ดอลลารสหรัฐ
วันที่ 30 มี.ค. คาเงินบาทไดเคลื่อนไหวลงจากชวงเปดตลาดที่ระดับ 44.75/90 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยออนลงตามทิศทางคาเงิน
เยนในชวงบาย ที่แตะระดับ 125.50 เยน/ดอลลาร โดยคาเงินบาทออนคาปดตลาดที่ระดับ 45.00 บาท/ดอลลารสหรัฐ เปนการออนคาตํ่าสุด
ในรอบ 3 ป ตั้งแตวันที่ 5 มี.ค. 2541 ทั้งนี้ การออนตัวของคาเงินบาท นอกจากจะเปนผลจากคาเงินเยนแลว ยังสะทอนถึงความกังวลที่ตลาด
มีตอแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศ ที่คาดวาคงจะมีอัตราการขยายตัวที่ลดลงจากปกอนหนาอีกดวย (ขาวนสพ.และเว็บไซตเดือนมี.ค. 44)

5. ประมวลทรรศนะดานเศรษฐกิจ
5.1 ทรรศนะตอความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลก
5.1.1 นักวิเคราะหชี้ ภายในปนี้ประชาคมโลกจะเห็นลักษณะเอนเอียงแบบชาตินิยม ในการเคลื่อนไหวปกปองผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจของหลายชาติ
คอลัมนโลกาปริทรรศน ในกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 มี.ค. เรื่อง "ความผันผวน" วรพล พรหมิกบุตร เขียนวา ภายในชวงปนี้ ประชา
คมโลกจะไดเห็นการดําเนินมาตรการปกปอง "ผลประโยชนของชาติ" ภายในกรอบนโยบายการเมืองแหง "ชาติ" ของชาวอเมริกันและชาว
ญี่ปุนชัดเจนขึ้น เมื่อภาวะเปราะบางทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งสอง ไดแสดงตัวตนออกมาคุกคามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายใน "ชาติ"
ของตนมากขึ้น และวา นโยบายดังกลาวนี้จะมีลักษณะเอนเอียงไปตามจิตสํานึกแบบ "ชาตินิยม" มากกวาจิตสํานึกแบบ "โลกนิยม" ตามขอ
เรียกรองเรื่อง "โลกาภิวัตน" โดยกลุมทุนของแตละชาติจะปกปองผลประโยชนจากการลงทุนของตน ปกปองดูแลคาเงินของตน หาวิธีคุม
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ครองสิทธิในการลงทุนขามชาติของตน ควบคูกับการดําเนินมาตรการกดดันชาติอื่น ใหยอมรับเงื่อนไขสิทธิประโยชนของนักลงทุนขามชาติ
ของตน
ทั้งนี้วรพลตั้งขอสังเกตวา แมวาจะไดมีการเผยแพรแนวความคิดเรื่อง "โลกาภิวัตน" วาเปนจิตสํานึกใหม ไมมีชาติ ไมมีเสนแบง
พรมแดนอยางกวางขวาง แตเขาก็เห็นวาในความเปนจริงยังคงเปนเพียงพัฒนาการระดับ "ตัวออน" เทานั้น เมื่อเทียบกับความหนักแนนของ
ความคิดเรื่อง "รัฐ" ซึ่งเปนแนวคิดพื้นฐานที่นําไปสูการแยกความเปน "ชาติ" และลัทธิชาตินิยมอยางที่ยึดถือกันทั่วไปในปจจุบัน และก็เปน
ปราการสําคัญที่ทําใหความใฝฝนที่จะสราง "ระบบบัญชีการเงินโลก" หรือ "การลงทุนโลก" ไมอาจเปนไปได
บทความกลาวดวยวา แนวโนมความเปน "ชาตินิยม" ที่ปกปองผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นจาก
แนวนโยบายเศรษฐกิชจการเมืองของรัฐบาลทั้งสองชาติดังกลาวนั้น จะสงผลกระทบตอสภาวะผลประโยชนของชาติอื่นๆ จํานวนหนึ่ง รวม
ทั้งผลประโยชนของชาติไทยก็จะถูกกระทบดวยเชนกัน ไมวาจะจากภาวะคาเงินตราของชาติทั้งสองที่ผันผวนไปมา การกระทบจากการกีด
กันทางการคาดวยมาตรการทางภาษี การกระทบจากภาวะหดตัวของการบริโภค และความตองการสินคานําเขาสูประเทศทั้งสอง และอื่นๆ
วรพล ไดระบุในตอนทายบทความวา ไทยจะตองเตรียมความพรอมในการสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ขณะที่ตองทําใจใหสอดคลองกับความเปนจริงที่วา "สํานึกความเปนชาติ กับปรากฏการณที่เรียกวาโลกาภิวัตนนั้น เกิดขึ้นควบคูกัน
มานานนับศตวรรษแลว" (กรุงเทพธุรกิจ 140344)
5.1.2 นักวิชาการระบุ หากกลุมคนที่ผลักดันกระบวนการโลกาภิวัตนไมปรับตัว สังคมเศรษฐกิจโลกอาจตองเผชิญกับ
สภาวะการสลายตัว
รังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร ในบทความชื่อ "Globalisation vs. Anti-Globalisation"
ตีพิมพใน ผูจัดการวันที่ 22 มี.ค. เขียนถึงกระบวนการโลกาภิวัตนวา ประเทศมหาอํานาจนั้นไดผลประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตน จึง
ไดพยายามผลักดันใหกระบวนการนี้ขยายตัว โดยอาศัยองคกรโลกบาลตางๆ เปนกลไกสําคัญในการเผยแพรลัทธิเสรีนิยม และลัทธิเสรีนิยม
สมัยใหม ไมวาจะเปน ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) หรือองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยองคกรเหลานี้จะ
มีบทบาทในการผลักดันใหภาคีสมาชิกดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการคา การลงทุนและการเงินระหวางประเทศ โดยการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจและบังคับใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
รังสรรคยังไดกลาวถึงฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึ่งกอตั้งขึ้นมาตั้งแตทศวรรษ พ.ศ. 2520 วาสะทอนถึงอิทธิ
พลของลัทธิเสรีนิยมใหมนี้ และไดเกื้อหนุนการเติบโตของกระบวนการโลกาภิวัตน โดยการทําใหพลโลกเห็นดีเห็นงามและปรับนโยบายสูแนว
ทางเสรีนิยม และเมื่อยางเขาสูทศวรรษ พ.ศ. 2530 ฉันทามติวอชิงตันยังไดขยายไปสูประเด็นทางการเมืองการปกครอง ทั้งในเรื่องธรรมาภิ
บาล (Good Governance) และเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงแนวทางการปรับการเมืองไปสูระบอบประชาธิปไตย และไดชี้วา ฉันทามติวอ
ชิงตันไมไดหยุดอยูแคการแผอิทธิพลเสรีนิยมสมัยใหมสูโลกที่สามเทานั้น ยังไดแผเขาสูโลกที่สองดวยนับตั้งแตกําแพงเบอรลินพังทลายและ
อาณาจักรโซเวียตลมสลายลงเปนตนมา หลังจากนั้นประเทศกลุมโลกที่สองพากันเขาแถวสมัครเปนสมาชิกองคการการคาโลก ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดังนั้น ฉันทามติแหงวอชิงตันจึงคอยๆ แปรสภาพเปนฉันทามติแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
มนุษยพิภพ (One World Consensus)
บทความไดกลาววา เมื่อมีคนเห็นดีเห็นงามกับโลกาภิวัตน ก็มีกลุมคนที่ตอตานเกิดขึ้น ดังนั้นระยะใกลนี้จึงไดเห็นขาวความ
เคลื่อนไหวของกระบวนการตอตานโลกาภิวัตน ไมวาจะการจัดประชุมคูขนานไปกับการประชุมขององคกรโลกบาลตางๆ รวมทั้งการจัด
ชุมนุมประทวง เชน กรณีที่นครซีแอตเติลเมื่อปลายป 2542 และอื่นๆ ขาวสารที่องคกรตอตานสื่อออกมาก็คือ โลกาภิวัตนมิไดเปนมิตรกับคน
จน มิไดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มิไดเปนมิตรกับสถาบันครอบครัว และมิไดเปนมิตรกับวัฒนธรรมแหงชาติ และระบุ
วา ผลประโยชนที่ไดจากโลกาภิวัตนมิไดตกแกประเทศตางๆ อยางเทาเทียมกัน โดยกลุมประเทศรํ่ารวยไดสวนแบงผลประโยชนมากกวา
กลุมประเทศยากจน เปนเหตุใหความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ มีมากขึ้น กลุมตอตานโลกาภิวัตนเชื่อวา
ความแตกตางดังกลาวนี้เปนผลจากการดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ โดยที่ประเทศมหาอํานาจสามารถเขาถึงตลาดของประเทศ
ยากจน สามารถหาประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศยากจน และสามารถขาย "ความคิด" และเทคโนโลยีแกประเทศ
ยากจน โดยที่ไมตองถายทอดเทคโนโลยี
บทความไดกลาวในตอนทายวา หากโลกาภิวัตนไมปรับตัว และหากผลพวงของโลกาภิวัตนมิไดมีการแบงปนกันอยางเสมอภาค
ระหวางประเทศตางๆ ในสังคมเศรษฐกิจโลก และระหวางกลุมชนตางๆ ภายในสังคมเศรษฐกิจของแตละประเทศแลว กระแสการตอตาน
โลกาภิวัตนจะยังมีอยูตอไป และจะมีความเขมขนขึ้นเรื่อยๆ และหากกลุมคนที่ผลักดันโลกาภิวัตนยังไมผอนปรนและปรับตัว สังคมเศรษฐกิจ
โลกอาจตองเผชิญกับภาวะการสลายตัว ดังที่เคยปรากฏมาแลวในชวงสามทศวรรษกอนสงครามโลกครั้งที่สอง (ผูจัดการ 220344)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ก.แรงงานฯ สานตอโครงการ 'บัณฑิตอาสา' ชุดใหม รับ 7 พันคน
นายเดช บุญหลง รมต.แรงงานและสวัสดิการสังคม กลาวถึงโครงการสรางความเขมแข็งการจัดสวัสดิการสังคมในหมูบาน หรือ
โครงการ "บัณฑิตอาสา" วา หลังจากการวาจางบัณฑิตอาสาจํานวนกวา 10,000 คน ไดหมดสัญญาลงตั้งแตวันที่ 31 ม.ค.2544 ที่ผานมา
สงผลใหบัณฑิตที่ทํางานในโครงการตองวางงาน ตนเห็นวาโครงการนี้หากเลิกลมไปอยางปจจุบันทันดวน เปนการไมสมควรเพราะงานที่อยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ มีอยูจํานวนมากที่ใหบัณฑิตอาสาในโครงการนําไปดําเนินการ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน การสํารวจตัวเลขกําลังแรงงานในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ฯลฯ (มติชน 190344)
นายสกล บุญคํา โฆษก ก.แรงงานฯ เปดเผยวา ก.แรงงานฯเห็นชอบใหคงจางแรงงานบัณฑิตอาสาเพื่อสานตองานของกระทรวงฯ
โดยเฉพาะงานการสรางความเขมแข็งใหแกศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานที่มีการจัดตั้งแลวทั่วประเทศ จํานวน 71,110 ศูนย จึง
เปลี่ยนเปนโครงการสรางความเขมแข็งการจัดสวัสดิการสังคมในหมูบาน โดยจางบัณฑิตจํานวน 7,125 คน เขาปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนทองถิ่นทั่วประเทศเฉลี่ย อบต.ละ 1 คน รวม 6,965 คน ประจําจังหวัดละ 2 คน และประจําสวนกลาง 10 คน มีระยะเวลาการจางงานใน
ระบบปตอป แตจะไมเกินคนละ 2 ป โดยใชงบประมาณประจําของ ก.แรงงานฯ ปละประมาณ 650 ลานบาท ขณะนี้ รมต.แรงงานฯเตรียมที่
จะนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบตอไป (ไทยโพสต 200344)
1.1.2 รัฐบาลทักษิณปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการปละ 2 ครั้ง-โบนัสอีก 1 เดือน
นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล ก.พ. กลาววา บัญชีเงินเดือนขาราชการไมไดรับการปรับมา 7 ปแลว
นายกฯ ไดมอบหมายใหคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปศึกษา โดยเนนหลักการเรื่องประสิทธิ
ภาพและการตอบแทนที่ไปดวยกัน
วันที่ 8 มี.ค. 2544 คุณหญิงทิพาวดี เปดเผยภายหลังหารือรวมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการปรับเงินเดือนขาราชการวา ระยะสั้นจะเปลี่ยนระบบเลื่อนขั้นใหเร็วขึ้นจากเดิมที่จายปละครั้งเปน 2 ครั้ง
คือทุก 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2544 เพื่อกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะไดรับผลตอบแทนทันทีเมื่อประเมินผลงาน
เพราะตามระบบการประเมินผลงานราชการจะทําทุก 6 เดือน
ทั้งนี้จะใชเงินงบประมาณรายจายประจําป 2544 ที่กันไวแลวจํานวน 1.2 หมื่นลานบาท ซึ่งตามปกติเพดานสูงสุดของการปรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนจะไมเกิน 10% ของเงินเดือน ซึ่งในแตละปจะจายใหขาราชการปละ 2.8 แสนลานบาท “เรื่องนี้ไดรวมหารือกับอธิบดีกรม
บัญชีกลางดวย ขอยืนยันวาไมปรับเงินขึ้น แตนําเงินที่กันไวแลว สําหรับปลายปมาใชกอน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบใดๆ โดยการพิจารณาจาก
กระแสเงินสด”
นอกจากนี้ ยังเตรียมพิจารณาใหเงินตอบแทนพิเศษ แกขาราชการเพิ่มอีก 1 เดือนเปนเดือนที่ 13 มีลักษณะคลายกับเงินโบนัส
แตจะใหกับขาราชการที่มีผลงานดีเปนพิเศษเทานั้น โดยงบประมาณที่จะนํามาใชสวนนี้อยูระหวางการพิจารณาวาจะมาจากสวนใด โดย
สวนหนึ่งมาจากการประหยัดงบประมาณของสวนราชการเอง และสวนหนึ่งมาจากงบประมาณขนาดเล็กที่จะเกลี่ยมาใหเพิ่มเติม โดยจะเริ่ม
จายเงินพิเศษนี้ใหตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป คาดวาจะใชเงินประมาณ 3-4 พันลานบาทเทานั้น (มติชน 200344)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 'สตรีไทย'ขออํานาจเทาเทียมชาย เสนอตัวแกไข พ.ร.บ.กองทุนหมูบาน
วันที่ 8 มี.ค. 2544 เปนวันสตรีสากล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จัดงานวันสตรีสากลที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กลาวในการอภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง "ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในราชการพลเรือน ซึ่งสตรีไดอะไรจากโครงขายคุมครองทางสังคม" วา คริสตศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่
มนุษยไดผานพนการใชรางกายเปนหลักในการผลิต มาเปนยุคที่ตองใชความรูและสมองเปนหลัก จากเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สง
ผลใหความเสมอภาคระหวางหญิงชายเกิดขึ้นทันที โดยไมมีเรื่องเพศมาแบงกั้น ประกอบกับในปจจุบัน รากฐานของกฎหมายกฎระเบียบที่
เปนเงื่อนไขในการปฏิบัติราชการนั้น ไมมีขอจํากัดในเรื่องเพศ แตอยูที่ทัศนคติของผูมีอํานาจคือรัฐมนตรี และบุคคลที่ตองการแสวงหา
โอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งหรือทํางานในหนาที่ตางๆ "ตัวเลขขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม ยกเวนกระทรวงกลาโหม
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จํานวน 3 แสนกวาคน สัดสวนเปนหญิงรอยละ 56 และเปนตัวเลขที่คอนขางคงที่มากวา 10 ปแลว …แตพอมาพิจารณาชวงซีพบวา ชวงซี 16 สัดสวนหญิงเปน 57.5 พอถึงชวงซี 7 กับ 8 เหลือเพียงรอยละ 43 ซี 9-11 เหลือรอยละ 18 และซี 11 เหลือเพียงรอยละ 2 ดังนั้น การสราง
ความเสมอภาคหญิงชายในขาราชการพลเรือน จําเปนตองมีการทํางานรวมกันระหวางผูมีอํานาจคือรัฐมนตรีและบุคลากรทั้งหญิงและชาย"
ดาน ดร.สุธีรา ทอมสัน วิจิตรานนท ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ใหความเห็นถึงความเสมอภาค
ของหญิงไทยในปจจุบันวา ภาพรวมหลายเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แตยังมีชองวางเมื่อเปรียบเทียบกับผูชายในบางเรื่อง เชน
การศึกษา คนที่ไมรูหนังสือยังเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และในเรื่องของการเขามามีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาประเทศ ขณะที่ตองมี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่ระบุวารัฐตองสงเสริมความเทาเทียมของหญิงชาย
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูไดรับรางวัลยอดหญิงปนี้ กลาววา ความเสมอภาคของ
หญิงไทยปจจุบันดีขึ้นกวา 10 ปกอน แตจะตองพยายามสงเสริมใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางดานการเมืองและ
ดานการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น
สวนกลุมแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิงไดสงตัวแทนนํา นางสอิ้ง ไถวสินธุ เขายื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีผานนายเดช
บุญ-หลง ในงานวันสตรีสากล โดยมีเนื้อหาสรุปไดวา ตามที่รัฐบาลชุดใหมมีนโยบายจะแกปญหาเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดย
จัดสรรงบประมาณกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง รวมทั้งสิ้น 38 องคกรเห็นวานโยบายนี้ คลายคลึง
กับการจัดสรรกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจตามโครงการมิยาซาวาและกองทุนเพื่อสังคม (SIP) ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแลวกลุมผูหญิงที่ยากจนไมสามารถเขาถึงกองทุนเหลานี้ได เนื่องจากกลไกรัฐในระดับทองถิ่นที่จัดการบริหารกองทุน สวนใหญเปนขา
ราชการและมีผูหญิงอยูนอยมาก อํานาจเด็ดขาดในการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับคนไมกี่กลุม ขาดมิติหญิงชายในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม สงผลใหคนที่ไดรับผลประโยชนจากโครงการเปนเพียงกลุมผูใกลชิดกับผูนําหรือคณะกรรมการ
หมูบาน ผูหญิงถูกกีดกันไมใหเขามีสวนรวมในการกําหนดและจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนจากองคกรทุน
ตางๆ สวนใหญมีเงื่อนไขที่สงเสริมใหมีการเลือกปฏิบัติตอหญิงยากจน ดังนั้น เพื่อใหกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท เกิดประโยชนแทจริง จึงขอ
เสนอตอรัฐบาล ดังนี้
รัฐตองทบทวนนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ โดยใหอิสระแกชุมชน ในการผลิตที่หลากหลาย และในการจัดสรรงบประมาณกอง
ทุนหมูบาน ควรเปดโอกาสใหทางเลือกแกประชาชนที่ตองการดําเนินโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง หรือ ดําเนินโครงการเพื่อรักษาฟนฟู
สภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือทางสังคมแกผูหญิงที่ยากจนในชุมชน โดยเฉพาะผูหญิง
ที่ประสบปญหาความรุนแรงในดานตางๆ นอกจากนี้ รัฐตองสรางหลักประกันวาผูหญิงสามารถเขาถึง และไดรับประโยชนจากกองทุนหมู
บานโดยยกเลิกกฎเกณฑและเงื่อนไขในการรับทุนที่กีดกัน ที่ทําใหผูหญิงขาดโอกาสในการไดรับความชวยเหลือ
พรอมกันนี้รัฐตองสรางมาตรการเพื่อใหผูหญิงยากจน ผูหญิงที่ประสบปญหา และตัวแทนองคกรเอกชน ไดเขาไปมีสวนรวมเปน
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน เพื่อใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดรายละเอียดในการจัดสรรทุนอันจะนําไปสูการ
ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุตามขอเสนอแนะดังกลาว แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ไดเรียกรองตอ
นายกรมต.ใหมีผูแทนจากแนวรวมฯ เขาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาแกไข ปรับปรุง รางพ.ร.บ.กองทุนหมูบาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูหญิงและกลุมที่ดอยโอกาสในสังคม (ผูจัดการ 090344)

1.3 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.3.1 กองทุนหมูบานฉลุยเตรียมตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานระดับชาติ
วันที่ 16 มี.ค. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ แถลงผลการะประชุมกองทุนหมูบานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
นายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง นายวราเทพ รัตนากร รมช.คลัง นายพูลทรัพย ปยะอนันต ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการสํานักพัฒนาองคกรเอกชน นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน นายปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสมบัติ อุทัยสาง รมช.มหาดไทย และขาราชการ
ของก.มหาดไทย ผลการประชุมไดขอสรุปวา จะตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานระดับชาติขึ้นมา 1 คณะ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะ
มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นมารองรับ ใหสามารถดําเนินงานไดทันทีโดยไมตองออกเปนกฎหมาย แตอาจจะออกภายหลังเพื่อ
ยกฐานะคณะกรรมการเปนนิติบุคคล คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายติดตามประเมินผลในการผลักดันกองทุนเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนมากที่สุด ซึ่งทุกหมูบานจะมีคณะกรรมการกองทุนหมูบานละ 1 คณะ มีรูปแบบไมตายตัว ขึ้นอยูกับประชาชนในหมูบานจะ
พิจารณาเลือกคณะกรรมการขึ้นมา โดยกรรมการเหลานี้จะเปนผูดูแลเงิน 1 ลานบาท และพิจารณาคํารองการขอกูเงินจากประชาชน รวมทั้ง
ติดตามการชําระหนี้ ซึ่งเงิน 1 ลานบาทจะเปนเงินหมุนเวียนภายในหมูบาน
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"ทั้งนี้ไดเตรียมเงินไวเรียบรอยแลวครบทั้ง 70,000 หมูบานทั่วประเทศ โดยเปนเงินจากธนาคารออมสิน และจะใหแตละหมูบาน
เปดบัญชีสาขากับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะกําหนดอีกครั้งวาหมูบานใดจะอยูกับ
ธนาคารไหน โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานในระดับชาติจะเปนผูกําหนด รูปแบบนี้คือธนาคารเปนผูรักษาเงิน แตอํานาจการใหกูยืมเปน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน" พ.ต.ท.ทักษิณกลาว และวาเงินจากธนาคารออมสินรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณใชสวนตางของดอกเบี้ย
และคาดําเนินงาน โดยรัฐบาลจะทยอยคืนเงินตนซึ่งอาจจะใชเวลาประมาณ 4 ป (มติชน 170344)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.1.1 กทม. ดึงชุมชน 50 เขตพัฒนาแมนํ้าจัดกิจกรรมประกวด "คลองสวย"
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกรุงเทพมหานครเปดเผยภายหลังการประชุมโครงการคนรักคลองวา ในปจจุบันคลองตางๆใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลายพันคลองมีปญหานํ้าเนาเสีย เต็มไปดวยมลพิษและมีบานเรือนรุกลํ้าคูคลอง ดังนั้น นายสมัคร สุนทรเวช ผูวาฯ
กทม.จึงมีนโยบายการรักษาคุณภาพและความสะอาดตามคูคลองทุกสายในเขต กทม. โดยขณะนี้ไดจัดโครงการ "คนรักคลอง" ขึ้น เพื่อแก
ปญหามลพิษนํ้าเนาเสียในคลอง โดยเนนดึงชาวบานริมคลองมีสวนรวมรักษาคูคลองพรอมจัดกิจกรรมประกวดทั้ง 50 เขต เริ่มวันที่ 1 เม.ย.
2544 นี้ โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการหนาบานนามอง มีเปาหมายคือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือนริมคลอง รวมทั้งความสะอาดของลําคลอง ซึ่งจะจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคใหประชาชนรวม
มืออยางจริงจัง เพื่อคลองจะไดสะอาด ใส อยางยั่งยืนและเปนการปลูกฝงใหประชาชนรูสึกรักและหวงแหน แมนํ้าลําคลอง "อยากขอรอง
ประชาชนใหชวยกันดูแลไมทิ้งขยะลงคลอง และปลูกตนไมใหรมรื่น เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นและยังสงเสริมการทองเที่ยวไดอีกดวย" (ผูจัดการ
080344)
2.1.2 ชาวหนองใหญยังคานหัวชนฝา ไมตองการศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
วันที่ 21 มีนาคม 2544 จ.ชลบุรีไดจัดทําประชาพิจารณโครงการจัดตั้งศูนยกําจัดมูลฝอยรวมชลบุรี ที่ศาลาประชาคม อ.หนอง
ใหญ จ.ชลบุรี หลังจากมีปญหาการคัดคานโครงการของชาวบานในพื้นที่อําเภอหนองใหญมาอยางตอเนื่อง โดยงานนี้มีประชาชนมารวม
งานประมาณ 5,000 คน จากที่เตรียมสถานที่ไวรองรับแค 1,600 คนเทานั้น ผลการประชาพิจารณฯยังไมไดบทสรุป ตองรออีก 45 วัน คณะ
กรรมการฯจะเสนอขอมูลถึงจังหวัดพิจารณา กอนเสนอ ก.มหาดไทยและ ก.วิทยาศาสตรฯ วาจะทําอยางไรตอไป ขณะที่ชาวบานยังคานหัว
ชนฝาไมตองการใหเกิดศูนยกําจัดขยะฯในอําเภอหนองใหญเด็ดขาด เหตุไมมั่นใจในระบบการจัดการ (ผูจัดการ 220344)

2.2 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.2.1 งานวิจัยชี้พบที่ดินไทยทิ้งรางไรประโยชน 70%
นายวารินทร วงศหาญเชาว จากมูลนิธิสถาบันที่ดิน รายงานผลงานวิจัยเรื่อง "การถือครองที่ดินและใชประโยชนที่ดิน และมาตร
การทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด" โดยมีเปาหมายศึกษาสภาพปญหาการถือครองและใช
ประโยชนจากที่ดินในปจจุบัน รวมทั้งเสนอมาตรการนําไปสูการกระจายการถือครองและใชประโยชนจากที่ดิน ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคน
สวนใหญ ผลการศึกษาตลอดชวง 18 เดือนในทุกภาคพบวา ที่ดินรอยละ 70 ของประเทศใชประโยชนไมเต็มที่ หรือมีการปลอยทิ้ง เนื่องจาก
ปญหาเก็งกําไรที่ดิน การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงฟองสบู เชน จ.ปทุมธานีมีที่ดินที่ไมไดใชประโยชนถึง 31,107 ไร เทียบกับป
2532 มีที่ดินที่ไมใชประโยชน 18,942 ไร หรือเพิ่มขึ้น 12,165 ไร โดยตลอดชวงเวลาดังกลาวราคาบานจัดสรร อสังหาริมทรัพยเพิ่มสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของกรุงเทพฯ ขณะที่คนเมืองไมมีที่อยูอาศัยจํานวนมากแตกลับปรากฏวาที่ดินปลอยราง แมภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ราคาที่ดิน
จะลดลงมาถึงรอยละ 30-40 ก็ตาม แตที่ดินไมใชประโยชนกลับยังมีอยูมาก
นายวารินทร กลาววา นอกจากนี้ไดศึกษาถึงพื้นที่เกษตรกรรมพบวา มีที่ดินทิ้งรางเพราะปญหาการกระจุกตัวของที่ดินถึง 30
ลานไร ขณะที่มีเกษตรกรไรที่ดินทํากินไมตํ่ากวา 5 แสนครอบครัว เมื่อประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่นาจะนําที่ดินเหลานั้นมา
พัฒนาการเกษตร คิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา 127,384.03 ลานบาทตอป ปญหาของการกระจุกตัวของที่ดินเกษตรกรรมมาจากแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่มุงเนนการเติบโตของทุนเอกชน ไมมีกฎหมายจํากัดการถือครองที่ดินของเอกชน และกลไกของกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไมทําใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ตลอดจนปญหาความซํ้าซอน ลาชา ไรประสิทธิภาพของระบบราชการ
คณะวิจัยเสนอวา การจัดการที่ดินใหไดประโยชนสูงสุดตองปรับระบบการจัดการใหม โดยใชมาตรการการปฏิรูปที่ดิน ธนาคารที่
ดิน และการจัดรูปที่ดิน ใชระบบภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา เชน ขนาดการถือครองที่ดิน 25 ไรลงมา ควรเสียภาษีรอยละ 1 ของมูลคาที่ดิน
ตอไร และเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงมากกวา 1,000 ไร เสียภาษีรอยละ 2 ตอป หรือที่ดินที่ไมใชประโยชนตองเสียภาษีรอยละ 2 ตอป และตอง
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เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เทาตัว ในทุก 3 ป และตองเพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี บริหารจัดการที่ดิน
สนับสนุนสิทธิที่ดินใหเปนแบบเดียว แตมีหนาที่หลากหลาย
ดานนายวิโรจน ออนจันทร อาจารยสถาบันลุมนํ้าโขง ซึ่งศึกษาเรื่องที่ดินมากวา 40 ปชี้วา ปญหาที่ดินเปนปญหาใหญ ตอง
เปลี่ยนกระบวนทัศนใหม โดยตองมีเปาหมายเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินชัดเจน ดังนั้น ไมวาจะแกปญหาดวยระบบภาษีอัตรากาว
หนา กองทุนที่ดินและอื่นๆ ควรจะตองออกแบบเพื่อการแกปญหาการกระจุกตัวและมุงกระจายการถือครองที่ดินใหแกชาวนา ชาวไร
นายเพิ่มศักย มกราภิรมย จากศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน กลาววา ไมใชประเทศสูญเงินกวาแสนลานบาทเทานั้น แตการ
กระจุกตัวของที่ดินยังทําใหนโยบายเสริมความเขมแข็งของชุมชน เชน เกษตรยั่งยืน ธุรกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เปนไปไดยาก เพราะ
เกษตรกรสวนมากตองเชาที่ดิน
อนึ่ง ปญหาการกระจุกตัวของที่ดินที่อยูในมือกลุมทุนและหนวยงานรัฐ ทําใหเกิดปญหาการไรที่ดินของชาวบานอยางรุนแรง
กรณีชาวบานดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน ที่ถูกกรมปาไมใชกําลังอพยพออกเมื่อป 2542 จนผูนําชาวบานถูกศาลสั่งติดคุก ก็เปนผลจาก
ปญหาการผูกขาดที่ดินของรัฐ (มติชน 150244)

2.3 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.3.1 บุชกลับลําโยนทิ้งแผนลดความรอนโลกลงขยะ ชี้ไมใชผลประโยชนที่ดีที่สุดของประเทศสหรัฐ
ความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติตอสนธิสัญญาเกียวโตป 1997 ซึ่งเปนขอตกลงของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่มีจุดมุงหมายในการ
ลดการแพรกระจายกาซที่กอใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (กรีนเฮาสกาซ) โดยกําหนดใหประเทศอุตสาหกรรมใหญ 38 ชาติ ลดการแพร
กระจายกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมนํ้ามัน กาซ และถานหินลงเหลือราว 5.2% ในป 2012 จากระดับการแพรกระจายเมื่อป
1990 ขณะนี้ยังไมมีประเทศอุตสาหกรรมใดในยุโรปใหสัตยาบันขอตกลงเกียวโต สําหรับสหรัฐอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตันไดลงนามขอ
ตกลงในป 1998 และกําลังรอวุฒิสมาชิกลงมติใหสัตยาบัน แตทวาวันที่ 13 มี.ค. 2544 นายจอรจ ดัลเบิลยู บุช ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐ
แถลงตอรัฐสภาวา ตนจะไมพยายามบีบบังคับใหโรงงานไฟฟา ลดการแพรกระจายของกาซคารบอนไดออกไซด อันเกิดจากการเผาไหมของ
ถานหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ เนื่องจากกลัววาจะทําใหราคาพลังงานพุงสูงขึ้นอีก การตัดสินใจนี้ถือเปนการกลับลําแนวนโยบายที่บุช
ประกาศไวตอนหาเสียงวาจะควบคุมการแพรกระจายของคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซที่กอใหเกิดมลพิษ
ขณะที่ตนเดือน มี.ค. 2544 กลุมจี 8 (ผูนําทางอุตสาหกรรม 8 ชาติ) ประกาศจะรวมกันผลักดันสนธิสัญญาเกียวโต ทําใหอนาคต
ของขอตกลงนี้แขวนไวบนความไมแนนอนในการประชุมที่กรุงเฮกเดือน พ.ย. 2543 หลังจากที่ประเทศพัฒนาแลวลมเหลวในการวางกฎ
เกณฑเพื่อใหเปาหมายการลดการแพรกระจายกาซคารบอนไดออกไซดของแตละประเทศบรรลุผล
สหภาพยุโรป(อียู) ยืนยันระดับการลดการปลอยกาซในปริมาณที่ตํ่าสุดในแตละประเทศสมาชิก ขณะที่ชาติอื่นๆ อาทิ สหรัฐและ
ญี่ปุนตองการใหใชระดับสูงสุดของกลไกที่ยืดหยุนได (ผูจัดการ 150344)
วันที่ 28 มี.ค. 2544 อาริ เฟลสเชอร โฆษกประจําทําเนียบขาวแถลงวา "ประธานาธิบดีไดพูดอยางชัดถอยชัดคําวา เขาไม
สนับสนุนสนธิสัญญาเกียวโต เนื่องจากมันไมใชผลประโยชนที่ดีที่สุดของสหรัฐ" พรอมทั้งชี้แจงวา ประธานาธิบดีบุชคานขอตกลงเกียวโต
เพราะมันไมไดผูกมัดประเทศกําลังพัฒนาใหมีสวนชวยลดการแพรกระจายความรอนดวย และยังเชื่อวา คาใชจายสําหรับมาตรการลดความ
รอนของขอตกลงเกียวโตจะลิดรอนผลประประโยชนของสหรัฐ อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีบุชไดสั่งการใหเจาหนาที่ระดับรัฐมนตรีทบทวน
ประเด็นความรอนโลก เพื่อหามาตรการแกปญหาในทางอื่นๆแทน และสหรัฐยังมีแผนเขารวมถกเถียงสนธิสัญญาเกียวโต ที่สหประชาชาติ
กําหนดจัดขึ้นในเดือนก.ค.ที่กรุงบอนน เยอรมนี "รัฐบาลยังตองการทํางานรวมกับเพื่อนและพันธมิตรเพื่อผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลวในการลดความรอน"
ดานกลุมรณรงคสิ่งแวดลอม อาทิ เฟรนด ออฟ ดิ เอิรธ และกรีนพีซ ออกโรงโตแถลงการณของโฆษกทําเนียบขาวกลาววา โลก
กําลังหายนะดวยวิกฤติบรรยากาศและประณามบุชวาทรยศตอสนธิสัญญา พรอมเรียกรองใหยุโรปเหนียวแนนตอจุดยืน และไมออนขอให
กับความตองการของสหรัฐ
โรดา เวอรเฮเยน กลุมรณรงคดานบรรยากาศยํ้าวา "สนธิสัญญาเกียวโตเปนมาตรการเดียวที่จะแกปญหาบรรยากาศโลกได"
แหลงขาวของอังกฤษชี้วา "เปนเรื่องรายแรงใหญหลวงที่อเมริกันทําเชนนี้" ดานออสเตรเลียกลาววา การตอสูกับความรอนโลกจะ
ตายไปหากสหรัฐทิ้งสนธิสัญญาดังกลาว สวนญี่ปุนซึ่งเปนโตโผผลักดันใหสหรัฐและยุโรปรวมมือในขอตกลงนี้ ไดแถลงความหวังวา สหรัฐจะ
หวนกลับมาทบทวนการตัดสินใหม ชาติหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกดูจะเปนเดือดเปนแคนมากที่สุด เนื่องจากพวกเขาไดลิ้มรสความ
หายนะจากภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากความรอนโลกแลว ไดแก ความแหงแลง นํ้าทวมจากระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และพายุที่รายกาจมากขึ้น
ทุกวัน (ผูจัดการ 300344)
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3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 ความเคลื่อนไหวดานนํ้ามัน : คาดป 2544 ไทยใชนํ้ามันเพิ่ม 1%
นายอดุลย วินัยแพทย อธิบดีกรมทะเบียนการคาเปดเผยวา แนวโนมและสถานการณนํ้ามันป 2544 คาดวามีปริมาณความ
ตองการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงวันละ 98.3 ลานลิตร หรือ 618,497 บารเรล หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับป 2543 โดยความตองการใชนํ้ามันเชื้อ
เพลิงเพิ่มขึ้นทุกชนิด ยกเวนนํ้ามันเตา ซึ่งเปนการลดลงจากภาคการผลิตกระแสไฟฟาที่ หันมาใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งหาก
ไมรวมนํ้ามันเตา ปริมาณความตองการจะเพิ่มขึ้น 4%
ขณะที่แนวโนมราคานํ้ามันในป 2544 จะสอดคลองกับภาวะตลาดโลก ที่ราคานํ้ามันดิบจะลดลงอยูที่ระดับ 22-25 ดอลลาร
สหรัฐ/บารเรล แมวากลุมโอเปกจะลดกําลังการผลิตลง แตในชวงสิ้นป 2544 เมื่อมีการเปดทอขนสงนํ้ามันของประเทศคาซัคสถานสูตลาด
โลก และมีกําลังการผลิต 77.8 ลานบารเรล/วัน จะสงผลใหปริมาณนํ้ามันเกินความตองการใชในตลาดโลก ถึง 8 แสน บารเรล/วัน
สําหรับราคานํ้ามันสําเร็จรูปในสิงคโปร คาดวานํ้ามันเบนซินมีราคาอยู ที่ 26-27 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ราคานํ้ามันดีเซล อยูที่
24 -25 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล และราคานํ้ามันเตาอยูที่ 20-21 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ราคาขายปลีกในประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
เดียวกับสิงคโปรโดยคาดวาราคานํ้ามันเบนซินจะอยูที่ 13-14 บาท/ลิตร ราคาดีเซลหมุนเร็วอยูที่ 11-12 บาท/ลิตรและราคานํ้ามันเตาอยูที่ 89 บาท/ลิตร (ผูจัดการ 140344)
3.1.2 ปตท. จี้รัฐไฟเขียวขึ้นคากาซหุงตม รองหนี้บานเบอะ 6 พันล. กดราคานํ้ามันกําไรหด
นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา นโยบายการตรึงราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปของ
รัฐ สงผลให ปตท.มีกําไรตอหุนลดลง โดยป พ.ศ. 2543 มีกําไร 13,000 ลานบาทเทียบกับป พ.ศ. 2542 สูงถึง 13,606 ลานบาท ขณะที่ราย
ได 364,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60% เทียบกับป 2542 มีรายได 227,000 ลานบาท เพราะการตรึงราคาทําใหคาการตลาดนํ้ามันลดเหลือ
เพียงลิตรละ 71 สตางค จากเดิมสูงถึงลิตรละ 1.26 บาทเมื่อป 2541 สําหรับป 2544 ปตท. พยายามผลักดันคาการตลาดเพิ่มขึ้นเปน 1 บาท
ตอลิตร เพื่อเพิ่มรายไดสงรัฐ ทั้งนี้ ปตท.มีสวนแบงตลาดอันดับ 1 ติดตอกัน 8 ปแลว สัดสวน 28.1% ยอดจําหนายนํ้ามัน ไมรวมนํ้ามันเตา
ประมาณ 9,200 ลานลิตร
สวนแผนดําเนินงาน จะปรับลดและชะลอแผนงานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและความจําเปนดานพลังงาน เตรียมเพิ่มทุน
บริษัทในเครือมูลคากวา 7,000 ลานบาท เชน โรงกลั่นนํ้ามันสตาร ปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง บริษัทโรงกลั่นนํ้ามันระยอง และบริษัทอะโรเมติกส
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยแบงเปนธุรกิจกาซธรรมชาติ 3,800 ลานบาท และธุรกิจนํ้ามัน 3,300 ลานบาท ขณะที่ปงบประมาณ
2543 จะนําเงินสงรัฐ รวม 5,000 ลานบาท เพิ่มจากป 2542 ที่นําสง 3,852 ลาน
ดานนายพิชัย ชุณหวชิระ ผูจัดการใหญธุรกิจนํ้ามัน กลาววา ปตท.จะพิจารณายุบบริษัทที่ไมมีผลกําไร โดยเฉพาะธุรกิจในตาง
ประเทศ เชน จีนจะเหลือเพียงสถานีบริการกาซฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ผูจัดการใหญธุรกิจกาซธรรมชาติ กลาววา รัฐบาลตองพิจารณาปรับราคาจําหนายกาซหุงตม (แอลพี
จี) อยางเรงดวน เพราะกองทุนนํ้ามันแบกรับภาระการชดเชยเงินคากาซหุงตมใหประชาชนจํานวนมาก และติดคางผูคานํ้ามันมาตรา 6 สูงถึง
6,000 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนหนี้ของ ปตท.ถึง 90% “การขึ้นราคากาซหุงตม เปนนโยบายที่ภาครัฐตองการปรับราคาตามขอเท็จจริงและ
ปรับในสวนที่รัฐตองชดเชย แตหาขอสรุปไมไดเพราะเปนสินคาการเมืองไปแลว” นายประเสริฐกลาว
ปจจุบัน ปตท.ผลิตกาซหุงตมไมเต็มกําลังผลิต โดยเฉพาะโรงงานที่ จ.สงขลา ผลิตเพียง 50% และเนนสงออกไปมาเลเซีย เพราะ
ราคาสูงกวาในประเทศ และคาขนสงถูก (ไทยโพสต 080344)
3.1.3 ความเคลื่อนไหวดานกาซ
3.1.3.1 ความเคลื่อนไหวปรับราคากาซ: กพช. เสนอตั้งกองทุนชดเชยและรักษาระดับราคากาซหุงตม
นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลังงาน (กพง.) เปดเผยวาที่ประชุม
กพง.ไดหารือถึงการแกปญหาราคากาซหุงตม (แอลพีจี) โดยมีมติยืนยันตองขึ้นราคากาซหุงตม ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่มีนายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกฯ เปนประธานภายในเดือน เม.ย. และปรับราคาในชวงไตรมาส 2 สําหรับ
การแกปญหาการชดเชยราคากาซหุงตมใหผูบริโภคนั้น การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) และโรงกลั่นนํ้ามัน ควรลดราคาขายกาซ
หนาโรงกลั่น เพื่อลดภาระของกองทุนที่ติดลบกวา 9,600 ลานบาท และมีเงินไหลออกเดือนละ 500 บาท โดยให ปตท. หารือกับผูประกอบ
การและเสนอ กพช.ในเดือนหนา
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นอกจากนี้ ไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) จัดทํารายละเอียดและแนวทางการจัดตั้งกอง
ทุนชดเชย และรักษาระดับราคากาซหุงตมแยกออกจากกองทุนนํ้ามันเพื่อความเปนธรรมตอทุกฝาย เพราะการใชเงินจากกองทุนนํ้ามันมาชด
เชยราคากาซหุงตมเปนเรื่องไมถูกตอง หากชดเชยใหผูใชกาซหุงตมแตกระทบผูใชนํ้ามัน จะเปนปญหาที่แกไขไมจบสิ้น นายภิรมยศักดิ์
ลาภาโรจนกิจ เลขาธิการ สพช. กลาววา ในเดือน มี.ค. กองทุนนํ้ามันมีเงินไหลออกประมาณ 50 ลานบาท โดยชดเชยราคากาซหุงตม 9.31
บาท/ก.ก. แมราคากาซหุงตมในตลาดโลกลดลง 20 ดอลลารสหรัฐ/ตัน แตคาเงินบาทออนตัวลง การชดเชยจึงมากกวาเดือนกอนที่ชดเชย
8.90 บาท/ก.ก.
นายพิชัย ชุณหวชิระ ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน กลาววา รัฐบาลขอใหผูคากาซหุงตมลดราคาขายสงอีก 10 ดอลลารสหรัฐ/ตัน
หรือ 44 สตางค/ก.ก. ราคากาซหุงตมหนาโรงกลั่นจะลดลงเหลือ 13.53 บาท/ก.ก. (ไทยโพสต 300344)
3.1.3.2 มาเลเซียสายตรงจี้สรุปทอกาซ JDA ไทยขอเวลา ยืนยันเสร็จทัน ก.ค. ป' 45
แหลงขาวจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา ขณะนี้ประธานบริษัทปโตรนาส ประเทศมาเลเซียไดโทรศัพท
ทวงถาม แผนกอสรางทอกาซไทยมาเลเซีย (JDA) จากไทยเกือบทุกวันและขอใหรัฐบาลไทยใหคําตอบชัดเจนโดยดวนเนื่องจากทางมาเลเซีย
จะไดรับผลกระทบทางดานแผนการลงทุนโรงไฟฟาที่ขณะนี้กอสรางไปมากกวา 50% และจะกอสรางไดเสร็จทันกําหนดเดือนกรกฎาคม
2545 ดังนั้น จึงขอใหฝายไทยเรงวางทอกาซใหเสร็จทันปอนโรงไฟฟา ดังกลาวดวย
ทั้งนี้ปโตรนาสยังคงใหโอกาสฝายไทยเรงทําแผนทุกดานใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อไมใหกระทบตอแผนการลงทุนและรวมไปถึง
มาเลเซียจะตองจาย Take or pay อีกนับหมื่นลานบาทเพราะมาเลเซียซึ่งเปนผูใชกาซกอนไทยพรอมรับภาระดังกลาวไปดวยเนื่องจากไทย
ไมสามารถใชกาซธรรมชาติไดกอนเพราะความตองการตํ่าอยู
สําหรับทาทีของไทยนั้นขณะนี้ไดระบุใหทางมาเลเซียรอผลการพิจารณาดานสิ่งแวดลอม (EIA) ที่อยูระหวางการพิจารณาจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) (ผูจัดการ 210344)
- อีไอเอทอกาซไทยมาเลยยังไมผาน
วันที่ 28 มี.ค. 2544 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการ สผ. เปดเผยวา จากการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญพิจารณาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมในโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย ในสวนของรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (อีไอเอ) โรงแยกกาซ
คณะกรรมการฯไดพิจารณาผลกระทบโครงการโดยผาน 5 ประเด็นจาก 9 ประเด็น คือ ดานมลพิษทางอากาศ-เสียง มาตรการดานมลพิษ
ทางนํ้า มลพิษทางดานกากของเสียและสารอันตราย และความปลอดภัย สวนประเด็นการใชประโยชนของทรัพยากรปาไม การจัดการและ
มาตรการทางดานสิ่งแวดลอม และประเด็นทางสังคม ไมมีความชัดเจน ไมสมบูรณและอาจมีปญหาในทางปฏิบัติได ดังนั้น ทางคณะ
กรรมการฯจึงยังไมผานความเห็นชอบอีไอเอของโรงแยกกาซที่เสนอมาในครั้งนี้
เลขาธิการ สผ. กลาววา โดยเฉพาะประเด็นทางสังคมนั้น ทางคณะกรรมการผูชํานาญการฯอยากใหเจาของโครงการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ รวมทั้งจะตองมีแผนปฏิบัติรองรับที่ชัดเจนในแงของการรักษาความปลอดภัย ตั้งแตกอน
เริ่มโครงการ ชวงการกอสรางและชวงการทํางานแลวตลอดจนงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการผูชํานาญการฯเสนอใหมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการอิสระในการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีสวนรวมของทุกฝายดวย
มีรายงานวา กอนหนานี้คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไมผานความเห็นชอบโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย ในสวนของการวาง
ทอกาซแลว โดยขณะนี้อยูระหวางการสงใหบริษัททรานไทยซึ่งเปนเจาของโครงการ ปรับปรุงรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อีกครั้ง หลังจากที่ไมผานความเห็นชอบมาแลวถึง 2 ครั้ง รวมครั้งหลังสุดเมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมา (ผูจัดการ 300344)
3.1.4 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานไฟฟา : "กพช." สั่ง สพช.ชี้แจงคนไทยหาที่มาขึ้นคาไฟ 24.44 สต
วันที่ 16 มี.ค. 2544 นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) กลาวภายหลังการประชุม กพช.วา ที่ประชุมมีมติใหสพช.ไปเรงทําความเขาใจการปรับโครงสรางคาไฟฟา
ใหมที่ลาสุดมีผลใหคาไฟฟาปรับเพิ่มขึ้น 24.44 สตางคตอหนวย ซึ่งมีผลสะทอนมาจากคาไฟฟาผันแปร (Ft) วามีที่มาที่ไปอยางไรใหชัดเจน
เพื่อใหเกิดความโปรงใส
นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการ ปตท. กลาวถึงความเปนมาของคา Ft ในการคิดคาไฟที่ปรับตัวสูงขึ้นวาเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาพลังงานในตลาดโลกทุกชนิดที่ปรับเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินที่เปนคาใชจายของกฟผ.และคาไฟที่ซื้อจากเอกชน
เปนตน การเปลี่ยนแปลงคา Ft จึงไมไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคากาซเพียงอยางเดียว

22
สวนสาเหตุที่กาซมีราคาปรับเพิ่ม ขึ้นเปนผลจากคาเงินบาทออนตัวลง และวิกฤตินํ้ามันโลกปรับตัวสูงเนื่อง จากการคํานวณราคา
กาซจะอิงราคานํ้ามันเตายอนหลัง 6-12 เดือน อยางไรก็ตาม จะเห็นวาราคากาซชวงนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% ขณะที่นํ้ามันเตาปรับเพิ่มขึ้น 50%
ดังนั้นหากไมใชกาซเปนเชื้อเพลิงคา Ft จะปรับมากกวานี้
สําหรับกาซพมานั้นถาคํานวณที่ราคาปากหลุมจะใกลเคียงกับราคากาซในอาวไทยแตเปนแหลงอยูตางประเทศและมีระยะทาง
ไกลกวา ดังนั้น ปตท. จึงรับซื้อที่ชายแดนไทย-พมา โดยผูขายลงทุนวางทอในทะเลและบนบกมาถึงชายแดนไทยราคาจึงตองแพงกวา สวน
อาวไทยปตท.รับซื้อที่ปากหลุมที่อยูกลางอาวไทย ซึ่งมีระยะใกลกวามาก
สวนภาระ Take or pay หลายฝายเขาใจผิดวาเปนคาปรับ แตจริงๆ เปนการจายเงินลวงหนา โดยยังไมไดนํากาซมาใชเพราะโรง
ไฟฟาราชบุรีของกฟผ.สรางไมทันกําหนด ปตท.จึงจายเงินไปลวงหนากอนตามสัญญาและเมื่อพรอมรับกาซ ปตท.ก็ไมตองจายเงินสวนนี้อีก
ดังนั้นสิ่งที่เปนภาระจริงๆ คือคาดอกเบี้ยซึ่งหากนํากาซมาใชไดเร็วก็จะไมตองเสียดอกเบี้ยมาก (ผูจัดการ 190344)
3.1.5 ความเคลื่อนไหวดานการอนุรักษพลังงาน: สพช. ตั้งเปาประหยัดพลังงานหมื่นลานบาท
นายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ เลขาธิการสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปดเผยวา มาตรการสงเสริมการประหยัด
พลังงานของ สพช.ในป 2544 หรือชวงแผนอนุรักษพลังงานระยะ 2 ชวงปงบประมาณ 2543-2547 จะอนุรักษพลังงานทดแทน พลังงานไฟ
ฟา และเชื้อเพลิง คิดเปนเงินประมาณ 12,870 ลานบาทตอป และลดความตองการใชไฟฟา 38,085 ลานบาท เทียบกับแผนระยะ 1 ในชวง
ปงบประมาณ 2538 -2542 ที่อนุรักษพลังงานสิ้นเปลืองได เปนเงิน 525 ลานบาทตอป และลดปริมาณความตองการใชไฟฟา คิดเปนมูลคา
2,115 ลานบาท
ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2544 ไดเปดการประกวดราคาสําหรับหนวยงานที่สนใจเขามาดําเนินการประชาสัมพันธในโครงการ
ประหยัดพลังงานโครงการตางๆ รวมทั้งจางสถาบันการศึกษาเขามาทําหนาที่ศึกษาและประเมินผลการดําเนินการในโครงการประหยัดพลัง
งานในแตละโครงการ วิเคราะหขอดีขอเสียของการทํางานในแตละโครงการ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนําไปปรับเปลี่ยนใหไดประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหโครงการอนุรักษพลังงานมีคุณภาพกวาที่ผานมา
นอกจากนี้ สพช. จะติดตั้งอุปกรณใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถแท็กซี่เพิ่มอีก 1,000 คัน วงเงิน 40 ลานบาท
ในป 2544-2545 จากป 2543 ติดตั้งเพียง 100 คัน ใชเงินลงทุน 4 ลานบาท รวมทั้งจะเรงขยายสถานีบริการกาซฯ 6 สถานี โดยกําหนดราคา
ขายกาซฯ ถูกกวาราคานํ้ามันดีเซล 50% “ชวงรอยตอของป 2543 และ 2544 การประชาสัมพันธอาจหยุดชะงัก เพราะเปนชวงที่งบประมาณ
ถูกตัดไป เนื่องจากประเทศไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ แตตอไปจะไมหยุดชะงักอีกแลว” นายภิรมยศักดิ์กลาว (ไทยโพสต 190344)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 โอเปกลดการผลิต 1 ลานบารเรล เริ่ม 1 เม.ย. นี้
วันที่ 17 มี.ค. 2544 ที่ประชุมรัฐมนตรีโอเปก ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ประกาศลดกําลังการผลิตลง 1 ลานบารเรลตอวัน
มีผลตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2544 นี้ ที่ประชุมโอเปกแถลงวา การลดกําลังการผลิตครั้งนี้เปนการปกปองผลประโยชนทั้งสําหรับประเทศผูบริโภค
และผูผลิตดวยการเดินหนาสรางเสถียรภาพราคาภายในปนี้ เปาหมายระหวาง 22-28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (ผูจัดการ 190344)
ลีโอ ดรอลลัส แหงศูนยศึกษาพลังงานโลกในกรุงลอนดอน มองวาการตัดสินใจของโอเปกอาจจะทําใหนํ้ามันราคาแพงเกินควรแม
วาราคาจะทรงอยูในระดับปจจุบันหรือลดลงใน 1-2 เดือนขางหนา แตพอ พ.ค. ราคาก็จะดีดขึ้นเพื่อตอบรับดีมานดและจะเหนี่ยวรั้งการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก ทวาโอเปกแยงวา ผูบริโภคควรจะกลาวโทษรัฐบาลของตนเองจึงจะถูกเนื่องจากในหลายประเทศโดยเฉพาะยุโรปมีการ
เรียกเก็บภาษีพลังงานสูงลิบ ขณะที่ อาลี อัล-ไนมิ รมต.นํ้ามันของซาอุดีอาระเบีย กลาวสรางความมั่นใจใหผูบริโภควา โอเปกจะเพิ่มเพดาน
การผลิตทันทีถาราคานํ้ามันพุงเกิน 28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ดานสเปนเซอร อับราฮัม รมต. นํ้ามัน สหรัฐ ออกมาวิพากษวา การตัดสินใจของโอเปกเปนสิ่งที่นาผิดหวัง หากพิจารณาสถาน
การณของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และวาทาทีของกลุมผูกขาดนํ้ามันแหงนี้ตอกยํ้าความจําเปนของสหรัฐในการเพิ่มการผลิตนํ้ามันดิบภาย
ในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพานํ้ามันนําเขา ซึ่งเปนนโยบายที่ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุชเปนผูผลักดัน (ผูจัดการ 190344)
3.2.2 ผูนําสหรัฐฯ หวั่นภาวะขาดแคลนพลังงานสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บุช ผูนําสหรัฐ กลาวระหวางการเยือนรัฐนิวเจอรซี เพื่อแถลงนโยบายการปรับลดการจัดเก็บภาษี
โดยบุชยังไดแสดงความหวั่นวิตกตอภาวะการขาดแคลนพลังงานที่อาจมีขึ้นในอนาคตวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐ
ขณะที่กอนหนานี้เพียงวันเดียว ผูนําสหรัฐเปนประธานการรณรงคตอตานการใชสารคารบอนไดอ็อกไซดหรือซีโอทู ซึ่งเปนกาซที่ทําใหโลก
รอนขึ้น นอกจากนี้ บุช ยังเชื่อวาในอนาคตพลังงานจะมีไมพอเพียงตอความตองการของมนุษย นอกจากเรียกรองใหมีการหาแหลงพลังงาน
ใหมแลว ผูนําสหรัฐยังรณรงคใหประชาชนชวยกันประหยัดมากขึ้น (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 150344)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 กรณีเครื่องบินโบอิ้งของการบินไทยระเบิด ผลการตรวจหลักฐานเบื้องตนของทางการไทยระบุ
เปนการกอวินาศกรรมมุงสังหารนายกฯทักษิณ ขณะที่เจาหนาที่จากโบอิ้งที่มาตรวจสอบระบุ
เปนอุบัติเหตุ ผลขั้นสุดทายยังไมออกมา
1.1.1 เครื่องการบินไทยระเบิด การตรวจสอบหลักฐานเบื้องตนลวนระบุสาเหตุจากการวางระเบิด
วันที่ 3 มี.ค.2544 เกิดเหตุระเบิดเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 เที่ยวบินที่ TG 114 นามเครื่องวา ”นราธิวาส” เที่ยวบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม ของการบินไทย ความสําคัญของเหตุการณนี้อยูที่เครื่องบินลําดังกลาวเปนเครื่องบินลําที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรมต. จะ
โดยสารไปจังหวัดเชียงใหม โดยเครื่องระเบิดกอนเวลาเดินทาง เพียง 20 นาที ซึ่งกอนไฟไหมมีเสียงระเบิดกอน เบื้องแรกพ.ต.ท.ทักษิณตอบ
คําถามผูสื่อขาวที่วาเปนการวินาศกรรมหรือไมวาตองรอผลการสืบสวนกอน ขณะนี้ไดใหกองพิสูจนหลักฐาน ฝายเทคนิคของกองทัพอากาศ
และของการบินไทยเขาไปตรวจสอบอยางละเอียด สวนการเดินทางของนายกฯตองเปลี่ยนไปใชเครื่องบินของกองทัพอากาศแทน และ
ระหวางการปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม พ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณวา เปาหมายอาจเปนคนอื่นที่ไมใชนายกฯก็ได
ขอสันนิษฐานเบื้องตนของเจาหนาที่ตํารวจคือนาจะเปนการลอบวางระเบิด โดยหลักฐานเบื้องตนเชื่อวาคนรายลอบวางระเบิด
ภายในหองเก็บสัมภาระ เนื่องจากเกาอี้บริเวณดังกลาวโดนระเบิด น็อตทุกตัวกระเด็นหลุดออกมาหมดรวมทั้งเหล็กที่ยึดเกาอี้ก็โคงงอขึ้น
ศพสจวตก็เปนอีกหลักฐานหนึ่งซึ่งแพทยสันนิษฐานวาโดนแรงอัดของระเบิดลอยขึ้นไปศีรษะกระแทกเพดานกอนตกลงมากระแทกกับเกาอี้
อีกครั้ง เพราะมีบาดแผลศีรษะชํ้า ซี่โครงหัก และไมพบบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดนอกจากรอยฟกชํ้า แสดงวาโดนแรงอัดของระเบิดจากใต
หองโดยสารเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่สายการบินบาดเจ็บอีก 4-5 คน แตเมื่อเจาหนาที่ของบริษัทโบอิ้งผูผลิตเครื่องมาตรวจไดขอ
สันนิษฐานใหมวาจุดระเบิดอาจเกิดจากหองแอรซึ่งอยูติดกับหองสัมภาระเนื่องจากมีความเสียหายมากกวาดานที่ติดกับหองสัมภาระ แตไม
ระบุวาสาเหตุจากการวางระเบิดหรือการขัดของทางเทคนิค
อยางไรก็ตาม เครื่องบินลําที่เกิดระเบิดมีการซอมแอรสองครั้ง ครั้งแรกกอนเดินทางไปจังหวัดตรัง และอีกครั้งกอนบินไปพิษณุโลก
ซึ่งเมื่อเครื่องบินกลับจากพิษณุโลกเที่ยวบินตอไปก็คือไปเชียงใหมซึ่งจะมี นายกฯ และนายพานทองแท ลูกชายเดินทางไปดวย ทําใหตองมี
การตรวจสอบสารอารดีเอ็กซองคประกอบของระเบิดซีโฟรจากศพของสจวตวามาจากระเบิดหรือจากวัตถุอื่น อยางไรก็ตาม พล.อ.สําเภา
ชูศรี ผบ.สส.ยืนยันวาไมนาจะเกิดจากการวินาศกรรม เพราะการขาวของทหารก็ไมไดรับรายงานวาจะมีการกอวินาศกรรมโดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวของขบวนการกอการรายขามชาติของนายบิน ลาเดนและระบุวานาจะมีสาเหตุมาจากความขัดแยงในบริษัทการบินไทยมากกวา
วันที่ 6 มี.ค.2544 พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร.พรอมพล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา เสธ.ทอ. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท
กรรมการผูอํานวยการใหญการบินไทย และผูวาการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ไดเปดแถลงขาวที่ทาอากาศยานดอนเมืองโดยผบ.ตร.
ระบุวาระเบิดที่เกิดขึ้นเปนระเบิดแบบซีโฟรไมมีทีเอ็นทีประกอบ ตําแหนงของระเบิดอยูในหองสัมภาระดานซายประมาณที่นั่งที่ 32-36 หาง
จากที่นั่งของนายกฯ 5-6 แถว ทั้งนี้ผลการตรวจสอบที่ออกมาเปนการทํางานรวมกับเสธ.ทอ.ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนอากาศ
ยานอุบัติภัยแหงชาติ ซึ่งจะดูดานเทคนิค นอกจากนี้ยังมีผูชํานาญการของสหรัฐที่มีเครื่องมือพิเศษอีกดวย ซึ่งสิ่งที่จะตองสอบสวนตอไปคือ
เปนฝมือของใครและมีเปาหมายอยางไร สวนสื่อมวลชนตางประเทศคือเอเอฟพีไดอางความเห็นของนักวิเคราะหตางชาติระบุวา เหตุการ
ระเบิดทําใหพ.ต.ท.ทักษิณมีความเห็นวาจําเปนตองปรับปรุงการบริหารในบริษัทการบินไทยกันใหมนั้น เปนเพียงขออางของรัฐบาลไทยใน
การยืดเวลาแปรรูปรัฐวิสาหกิจการบินไทยตอไป ขณะที่พ.ต.ท. ทักษิณ บอกวาตองสังคายนาหนวยขาวกรองกันใหม
1.1.2 นายกฯ เชื่อเปนการวางระเบิดแนนอนและตั้งคณะกก.มีพล.อ.ชวลิต เปนประธานเพื่อเรงรัดติดตามผลการ
ตรวจสอบการระเบิดเครื่องบิน แตสาเหตุหนึ่งคือเพื่อยุติขาวลือที่วาพล.อ.ชวลิตอยูเบื้องหลังเพื่อหวังผลความ
แตกแยกในคณะรัฐบาล
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 มี.ค.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกดานความมั่นคงมี
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธานคณะกรรมการเรงรัดและติดตามประมวลผลเหตุเครื่องบินการบินไทยระเบิด และมีกรรมการทานอื่นๆ
อาทิ ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทย พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต.สํานักนายกฯ ฯลฯ และอีกชุดหนึ่งดานสราง
ความเชื่อมั่นมีนายพิทักษ อินทรวิทยานันท รองนายกฯ เปนประธาน ทําหนาที่ทําความเขาใจกับประชาชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
สาเหตุประการหนึ่งของการตั้งคณะกรรมการก็คือเพื่อสยบขาวลือใหเกิดความแตกแยกในคณะรัฐบาลที่วาพล.อ.ชวลิต อยูเบื้องหลังการ
ระเบิด
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วันที่ 12 มี.ค.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณถึงความคืบหนาของกรณีเครื่องบินการบินไทยระเบิดวามาจากการวางระเบิด
อยางแนนอน เพราะพบสารอารดีเอ็กซที่เปนสวนประกอบสําคัญของระเบิดซีโฟรอยูทั่วไปหมดแมแตในเสื้อผาของเจาหนาที่การบินไทยทั้งที่
เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขณะนี้ยังไมทราบเปาหมายของการวางระเบิด แมแตพล.ต.อ.สันต ศรุตานนท รองผบ.ตร.หัวหนาพนักงานสอบสวนคดี
ลอบวางระเบิดก็ยืนยันวาเปนการวินาศกรรมแนนอนเชนกัน ไมใชอุบัติเหตุ รวมทั้งพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ฟนธงวาเปนการใชซีโฟร วินาศ
กรรมดวยโดยยํ้าวามักมิยมใชในขบวนการกอการรายสากล
1.1.3 พล.อ.ชวลิตรายงานสรุป 3 ประเด็นสําคัญของการระเบิดเครื่องบินการบินไทยตอนายกฯและการลาออกจาก
ตําแหนงของบอรดการบินไทย เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯและรมต.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการเรงรัดและติดตามประเมินผลการสืบสวน
การวางระเบิดเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 สายการบินไทย เปดเผยวา ไดทํารายงานสรุปผลการสืบสวนสอบสวนตอ พ.ต.ท.ทักษิณแลวเมื่อวัน
ที่ 15 มี.ค.2544 ที่ผานมา โดยจํากัดวงสาเหตุอยู 3 ขอคือ 1) เปนฝมือของขบวนการคายาเสพติด ที่มีคนในการบินไทยเกี่ยวของ 2) ความขัด
แยงภายในบริษัทการบินไทย และ 3) ความขัดแยงทางการเมือง ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนจะติดตามสืบหาคนรายที่แทจริงตอไป เนื่อง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสืบสวนสรุปผลไมตรงกัน เชน สํานักขาวกรองแหงชาติระบุวา เปนการวางระเบิดที่ลอเครื่องบินดวยสาเหตุ 5
ประการคือ 1) ขบวนการคายาเสพติดลงขัน (โดยเฉพาะวาแดง) ที่ถูกกวาดลางอยางหนัก 2) การกอการรายของกลุมโอซามา บิล ลาเดน ที่
ไมพอใจไทย 3) ความขัดแยงผลประโยชนของกลุมตางๆในทาอากาศยานดอนเมือง 4)ขัดผลประโยชนในการบินไทย และ 5) ปจจัยทางการ
เมือง ในขณะที่เจาหนาที่ตํารวจระบุวา วางระเบิดที่หองเก็บสัมภาระดานลาง สวนศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ(ศรภ.)หนวยขาวกรอง
ของบก.สส.ระบุวา เปนสารเคมีของระเบิด C4 วางไวใตเบาะที่นั่งดานทายของชั้นบิสซิเนสคลาส อยางไรก็ตาม รายงานของศรภ.ยังคงใหนํ้า
หนักในเรื่องของการกอการรายอันเปนสวนหนึ่งของขบวนการคายาเสพติด ที่มีคนของการบินไทยเกี่ยวของ
จากเหตุการณที่เกิดขึ้น นายศรีสุข จันทรางศุ ปลัดก.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจํากัด กลาววา
ไดยื่นใบลาออกจากตําแหนงพรอมกับกรรมการการบินไทยที่เหลือ 14 คนแลวโดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.2544 เพื่อเปดโอกาสใหสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมแทน ซึ่งการลาออกดังกลาวนายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดก.คมนาคม รองประธานกรรมการการบินไทยบอกวาเปนการ
แสดงความรับผิดชอบหลังเกิดเหตุการณ ไมแตเทานี้ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ก็ยื่นหนังสือลาออกเชนกัน ขณะ
เดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวในวันที่ 21 มี.ค.2544 วาตนเองไดตั้งคณะสอบสวนของตนเองขึ้นเพื่อสอบสวนคูขนานแลวและไมไดกําหนด
ระยะเวลาแนนอน
1.1.4 เจาหนาที่บริษัทโบอิ้ง สรุปประเด็นสาเหตุเครื่องบินการบินไทยระเบิดวา มาจากอุบัติเหตุ โดยตรวจสอบจาก
เครื่องบันทึกเสียง
วันที่ 22 มี.ค.2544 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯและรมต.กลาโหม เรียกประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามตรวจสอบขอบก
พรองและมาตรการแกไขขอบกพรองกรณีเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 การบินไทยเที่ยวบินทีจี 114 กรุงเทพฯ-เชียงใหม ระเบิดขณะจอดอยูที่ทา
อากาศยานกรุงเทพฯ โดยคณะทํางานไดเชิญตัวแทนจากบริษัทโบอิ้ง สถาบันการบินพลเรือน สหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการความปลอด
ภัยดานการขนสงแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NTSB) เขามารายงานความคืบหนาในการสืบสวนสอบสวนตอที่ประชุม ณ อาคารรัฐสภา จากนั้น
พล.อ.ชวลิตไดแถลงวา เจาหนาที่ NTSB สรุปใหที่ประชุมฟงวา ประเด็นแรกผลการตรวจสอบเครื่องเทปที่ใชอัดเสียงในตัวเครื่องบินได
ปรากฏเสียงกอนการระเบิด ซึ่งมีเสียงเหมือนสัญญาณไฟงายๆ หลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นอยางรุนแรง ระยะเวลาระเบิดแค 0.3 วินาทีแลวก็จบลง
โดยสรุปคือ เปนการระเบิดครั้งเดียวไมใชเปนการระเบิดสองครั้งติดกัน เปนการระเบิดครั้งแรก ไมใชอีก 18 นาทีใหหลังแลวคอยระเบิดอีก
ครั้ง ที่พูดกันวามีระเบิด 2 ครั้งนั้นเกิดจากเมื่อระเบิดครั้งแรกแลวทําใหถังนํ้ามันระเบิดอีกครั้งหนึ่ง สวนประเด็นที่สอง การระเบิดจากเทปที่
เปนสัญญาณไฟฟามันใกลเคียงกันมาก
เมื่อนํารูปภาพมาเทียบจะเห็นไดวาใกลเคียงกับการระเบิดของสายการบินฟลิปปนสเมื่อเดือน
พ.ค.2533 เครื่องรุน 737-300 ซึ่งพิสูจนแลววาเปนการระเบิดจากอุบัติเหตุในถังนํ้ามัน แตของฟลิปปนสประตูหนาตางปดหมด แตของไทย
เปดอยู ความรุนแรงจึงตางกัน ทั้งนี้พล.อ.ชวลิตเพิ่มเติมวาเจาหนาที่จากบริษัทโบอิ้งไดพยายามหาชิ้นสวนตางๆที่เปนตัวจุดระเบิดแตไมพบ
และจากการตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องบินที่กองบัญชาการเอฟบีไอ ก็ไมพบวามีสารอารดีเอ็กซ แตที่ไมพบไมไดหมายความไมมีเพราะ
ตรวจเพียงบางชิ้นสวนเทานั้น ดังนั้นจนถึงวันนี้ ทั้งเจาหนาที่ไทยและเจาหนาที่เอ็นทีเอสบียังไมสามารถตัดสินใจไดวาตองใชเวลาเทาไหร ซึ่ง
เมื่อถามก็ไดรับคําตอบวาประมาณ 6-9 เดือน เมื่อรวมการเขียนรายงานดวยแลวจะใชเวลาเกือบ 2 ป (กรุงเทพธุรกิจ 04-09,11,130344, มติ
ชนสุดสัปดาห 120344, ผูจัดการ 05,07,130344, ไทยโพสต 04-11,13,170344, สยามรัฐ 04,06-09,13,220344, มติชน 05-10,12,13,16,
22,230344)
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1.2 10 ส.ว. ถูก กกต. แจกใบเหลืองขอหาทุจริตเลือกตั้ง รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช
อํานาจของ กกต. ซึ่งผลการวินิจฉัยสรุปวา กกต. ใชอํานาจไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ตองเลือกตั้ง
ส.ว. กันใหมในหลายจังหวัด รวมทั้งประธานส.ว.คนใหมดวย
วันที่ 12 มี.ค.2544 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติใหถอดถอนสมาชิกภาพวุฒิสภา (ส.ว.) จํานวน 10 คนคือ 1) นายกวี
สุภธีระ ส.ว.ขอนแกน 2) นายธรรมนูญ มงคล ส.ว.ระนอง 3) พล.อ.ศิรินทร ธูปกลํ่า ส.ว.ลพบุรี 4) นายสนิท วรปญญา ประธานส.ว. และ ส.ว.
ลพบุรี 5) นางพวงเล็ก บุญเชียง ส.ว.พะเยา 6) นางสํารวย แขวัฒนะ ส.ว.พระนครศรีอยุธยา 7) นายชวาล มหาสุวีระชัย ส.ว.ศรีสะเกษ 8)
น.พ.ชิต เจริญประเสริฐ ส.ว.ศรีสะเกษ 9) นายนิรันดร พิทักษวัชระ ส.ว.อุบลราชธานี 10) นายวีรศักดิ์ จินารัตน ส.ว.อุบลราชธานี ซึ่งส.ว.ทั้ง
10 คนนี้มีสิทธิกลับมารับเลือกตั้งใหม ปรากฏวา ส.ว.ทั้ง 10 คนไดยื่นเรื่องผานนายอุทัย พิมพใจชน ประธานรัฐสภา เพื่อสงเรื่องใหศาลรัฐ
ธรรมนูญวินิจฉัยวากกต.มีสิทธิเพิกถอนส.ว.ทั้ง 10 คนนี้หรือไม ซึ่งนายอุทัย ไดดําเนินการตามรองขอโดยใหวินิจฉัยใน 3 ประเด็นคือ
1) การที่กกต.สั่งเลือกตั้ง ส.ว.ใหมตามมาตรา 145 (4) และมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 95 แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวย กกต. ประกอบกับมาตรา 95 (1) และมาตรา 96 แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ใหสมาชิกภาพของส.ว.
ทั้ง 10 คนสิ้นสุดลง โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 133(1)-(10) ไมไดกําหนดเหตุสิ้นสุดดังกลาวไว จะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
2) จากการวินิจฉัยตามขอ 1 สมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยดวยวามาตรา 96 แหงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งเปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญมาตรา 6 หรือไม
3) การที่กกต.สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมโดยอางเหตุผลในการออกคําสั่งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน พ.ร.บ.เลือกตั้งทําใหการ
เลือกตั้งไมสุจริตเที่ยงธรรม โดยไมไดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 85/9 ของพ.ร.บ.วาดวยการเลือกตั้ง ซึ่งกกต. ตองจัดการใหเสร็จภาย
ใน 1 ป นับแตวันประกาศผลจะเปนการวินิจฉัยสั่งการที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
วันที่ 29 มี.ค.2544 นายประเสริฐ นาสกุล ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จัดประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน 13 คน
พิจารณาขอรองเรียนของคณะส.ว.ทั้ง 10 ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถอดถอนจากตําแหนงสาเหตุจากทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้
จากการแถลงของนายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงวาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรวมคํารองทั้งของส.ว.
ที่ถูกถอดถอนและของประธานรัฐสภาเขาดวยกันและแยกเปน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การใชอํานาจหนาที่ของกกต.ตามมาตรา 96
ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว. ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งคณะตุลาการลงมติดวยคะแนนเสียง
12 ตอ 1 วินิจฉัยวามาตรการดังกลาวไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตรา 147(1) และ (2) กําหนดใหกกต.ตองดําเนินการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหากพบหรือปรากฏหลักฐานที่เชื่อไดวามีการทุจริตเลือกตั้ง สงผลใหสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 96
ประเด็นที่ 2 จากคํารองของประธานรัฐสภาที่วากกต.ใชอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมโดยที่การสิ้นสมาชิกภาพของส.ว.ทั้ง 10
คน ในมาตรา 133 ของรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไววาตองสิ้นไปเพราะถูกกกต.สั่งเลือกตั้งใหมถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งตุลาการ
ลงมติเอกฉันท 10 เสียง เนื่องจาก 3 เสียงเห็นวาใหยกคํารองวินิจฉัยวาไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยเสียงขางมากใหเหตุผลวาผูดํารง
ตําแหนงส.ว.อาจสิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 133 รวม 10 กรณี และอาจมีเหตุอื่นซึ่งมีผลทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ไดเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา 145 (4) ไดใหอํานาจกกต.สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งใดหรือทุกหนวยเลือกตั้งเมื่อมีหลัก
ฐานเชื่อไดวาผลการเลือกตั้งไมสุจริต ไมเที่ยงธรรม ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 147 บัญญัติใหกกต.สืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งหาก
กกต.ใชอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งเมื่อไหรผูดํารงตําแหนงอยูเดิมตองสิ้นสุดสมาชิกภาพลงดวย การใชอํานาจของกกต.ที่สั่งใหเลือกตั้งใหม
และใหสมาชิกภาพของส.ว.ทั้ง 10 คน สิ้นสุดลงจึงไมขัดกับรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ 3 การที่กกต.สั่งเลือกตั้งใหมโดยอางความไมสุจริตในการเลือกตั้งและเที่ยงธรรมโดยมิไดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 10
ส.ว.ขางตน ตามมาตรา 95/9 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.นั้นเปนการวินิจฉัยและสั่งการที่ชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม ผลการวินิจฉัยคณะตุลาการจํานวน 10 เสียงเห็นวาเปนการวินิจฉัยและสั่งการที่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เพราะในการควบ
คุมหรือจัดการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญใหอํานาจกกต.ไวอยางกวางขวาง พรอมทั้งทางเลือกตางๆหลายประการอยูในดุลยพินิจของกกต.วาจะใช
ทางใดก็ไดที่จะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยชอบ และสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งกกต.ไดชี้แจงมาวาแมสมาชิกภาพของทั้ง 10 คนจะมีปญหา แต
เห็นสมควรวาควรมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหมไดกกต.จึงมิไดใชอํานาจตามมาตรา 85/9 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งส.ส.และส.ว. ดังนั้นการวินิจฉัยสั่งการของกกต.จึงชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กกต.กําหนดเลือกตั้งซอม ส.ว.ใน 10 เขต จาก 7 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด อุบลราชธานี ลพบุรี ศรีสะเกษ ระนอง ขอนแกน
พระนครศรีอยุธยา พะเยา และเมื่อส.ว.เฉลิม พรหมเลิศลาออกจากสมาชิกภาพ การเลือกตั้งซอมส.ว.จึงเพิ่มจังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้นมาอีก

26
จังหวัดหนึ่ง รวมเปน10 เขตใน 8 จังหวัด ซึ่งการจัดเลือกตั้งซอมส.ว.ใน 8 จังหวัดนั้น กกต.ไดเปดรับสมัครเลือกตั้งซอมในวันที่ 28 – 29
มี.ค.2544 สวนการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาคนใหมแทนนายสนิท วรปญญา นั้น ทางวุฒิสภาไดจัดเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.2544 ผลการ
เลือกตั้งผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานแทนนายสนิทคือ พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร ส.ว.สระบุรี โดยไดคะแนนเสียง 114 คะแนน ทั้งนี้
พล.ต.มนูญกฤต ยืนยันวาจะอยูในตําแหนงไมเกิน 2 ป และจะมีมาตรการประเมินผลงานตนเอง กรรมมาธิการและส.ว.ทุก 3 เดือน 6 เดือน
และ 9 เดือน (มติชนสุดสัปดาห 190344, 020444, สยามรัฐ, มติชน300344, ไทยโพสต, สยามรัฐ310344)

1.3 มาตรฐาน "ขาราชการ" ยุครัฐบาล "ทักษิณ" ตองเปนมืออาชีพ เลิกอิงการเมือง หากไมปรับตัว
เมษายนมีสิทธิถูกแขวน
วันที่ 5 มี.ค.2544 เวลา 9.00 น.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมผูบริหารระดับสูงของทุกกระทรวง
ทบวง กรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูวาราชการจังหวัด ตํารวจ และทหาร จํานวน 467 คน เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล จัดโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณกลาววาคณะรัฐมนตรีจํานวน 36 คนไมเพียงพอตอการบริหาร
ประเทศ และตนเองไดขอความรวมมือจากสมาชิกรัฐสภาไปแลว ตอไปก็คือการขอความรวมมือจากขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อีก
จํานวน 2 ลานคน ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ ที่จะสรางความเขาใจใหกับประชาชนจํานวนกวา 60 ลานคน วารัฐบาลจะนําพวกเขาไปใน
ทิศทางใด ซึ่งสาระสําคัญของแนวนโยบายที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชี้แจงตอที่ประชุมมีหลายประการดวยกัน คือ 1) ตองการขาราชการมืออาชีพไม
สังกัดพรรคการเมืองแตสังกัดประเทศไทย เพื่อประโยชนของประชาชน 2) หนวยงานตางๆ ตองประสานความคิดเห็นกัน กําแพงความคิด
ระหวางกระทรวง กรม รมต. หรือรมต.ตางพรรคตองไมมีอีกตอไป เพราะปจจุบันประเทศไทยอยูในฐานะที่จะผิดพลาดอีกไมได เงินก็เหลือ
นอย หนี้ก็มีสูง จะปลอยใหทุกอยางเปนรูทีนวันตอวันอีกตอไปไมได 3) ใชหลักการบริหารเด็ดขาด ไมใชการเมืองนําหนาการบริหาร วิธีคิด
แบบเกาในกรอบที่เกรงใจ รมต.ตองหมดไป โดยกรอบใหมของการบริหารจะยึดเปาหมายปลายทางเปนตัวตั้งแลวกําหนดวิธีการที่มีประสิทธิ
ภาพมากที่สุดที่จะบรรลุเปาหมาย หากไมมีกฎหมายรองรับก็สรางขึ้นหากมีแตเปนอุปสรรคก็แกไขกฎหมาย จะไมนํากฎหมายเปนตัวตั้งดัง
รูปแบบการบริหารในกรอบเกา
4) ใหระดมสมองบุคลากรในองคกรหากทําไมไดก็แขงขันไมได ขาราชการไทยมีความสามารถสูงแตไมฟงกชันหรือไมทํางาน
เพราะติดที่ระบบ ที่วินัย ทําใหขาราชการในระดับลางไมกลาคิดไมกลาแสดงออก ตอไปขาราชการตองรับฟงความคิดเห็นจากคนในองคกร
และประชาชนใหมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดถูกตอง กลาวคือ การทํางานตองเปนแบบเอาตไซตอิน คือรับฟง
ปญหาจากผูเกี่ยวของโดยตรงแทนการทํางานแบบอินไซตเอาต หรือการคิดเอาเองในหองทํางานแลวสั่งการออกไปโดยที่ไมรูปญหาที่แทจริง
5) ทํางานในเชิงรุก และกระจายงานใหมากที่สุด ใชการประสานงานใหมากที่สุด รมต.ก็ตองทํางานเชิงรุกในกระทรวงของตนเชนกัน สราง
วิสัยทัศนใหแกบุคคลที่บริหารวาจะไปในทิศทางไหนมากกวาจะเปนลักษณะออกคําสั่งและแสดงความตองการ 6) ประกาศยุติการคอรรัป
ชันและการซื้อขายตําแหนงโดยเปรียบเทียบวาเหมือนกับการเซงตึกแถว ทําเลดีก็มีราคา 7) ขาราชการ - รมต.ตองอานหนังสือ เพราะตอง
พัฒนาประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพราะโลกทุกวันนี้กาวสูเศรษฐกิจแบบที่ตองใชความรู หากไมอานหนังสือจะรูไมทันโลก โดย
บอกวารัฐบาลชุดนี้จะเปน อี กอฟเวิรนเมนต หรือมีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเขามามีสวนสําคัญในการทํางาน จึงมีโครงการอินเทอรเน็ต
ขึ้นมาเพื่อติดตอกับชาวบานได สามารถดักปญหาไดลวงหนาเพราะทุกวันนี้มีลักษณะเปนการตั้งรับปญหา
8) นายกฯจะลงประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิรกชอป) เองในบางเรื่อง ทุกคนตองทําการบานมา สวนการปรับโครงสรางกระทรวง
ทบวง กรม ก็ขอใหชวยกันคิด เนื่องจากโครงสรางที่มีอยูไมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอความตองการและปญหาของประชา
ชน นอกจากนี้ยังเสนอเปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณใหมใหรองรับวิสัยทัศนและนโยบายตองคิดใหมทุกป และเรงกรมกองตางๆใหปลอย
งบประมาณกระจายอํานาจที่มีอยูออกไปโดยเร็วเพื่อกระตุนเศรษฐกิจชนบท 9) การแกปญหาเศรษฐกิจจะไมใชทฤษฎีเดียวเพราะปญหามี
ความแตกตางกันการแกปญหาก็ตองใชวิธีการที่แตกตางกัน แตดวยกติกาเดียวกัน ทั้งนี้ไดมอบใหก.มหาดไทยดูแลปญหาภาคชนบทใหอยู
รอดและก.คลังดูแลปญหาภาคสังคมเมืองใหเขมแข็ง 10) สวนรัฐวิสาหกิจตองปรับใหเปนมืออาชีพ ไมใชเปนที่รองรับบําเหน็จของใคร รอง
รับงานบริการประชาชน การบริหารงานตองมีประสิทธิภาพ หามรมต.หากินกับรัฐวิสาหกิจ 11) ใหทุกคนทํางานดวยจิตวิญญาณมุงมั่น
ทํางานเพื่อรับใชประชาชน เพื่อสรางอนาคตที่ดีใหแกลูกหลาน มีความสนุกกับงาน ใหใชใจที่บริสุทธิ์ในการทํางาน ใชปญญา มีใจเมตตา
ธรรมตอเพื่อนมนุษย ตอประชาชน ตอผูใตบังคับบัญชาและในฐานะผูนําตองมีความอดทน (มติชน 060344)
อนึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2544 เกี่ยวกับทิศทาง เปาหมาย และแนวนโยบายบริหาร
ประเทศ ไดกลาวถึงความรวมมือของขาราชการในการทํางานวาที่มีปญหาอยูบางคือความไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติแตละครั้งจะมองเห็นคุณภาพของแตละคน สวนใหญจะทํางานกันอยู แตเปนผูปฏิบัติมิใชนักคิด พรอมรับคําสั่ง มีความรู
แตขาดความรอบรู ซึ่งตนเองจะใหโอกาสในการปรับตัว ตองทํางาน ตองแอ็กทีพ ถาไม เมษายนก็จะพิจารณายายใหญ (มติชน 150344)
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2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ลาวเปลี่ยนแปลงผูนําทางการเมืองใหม คาดวาในอนาคตคนรุนใหมจะมีบทบาทมากขึ้นและยัง
คงกระชับสัมพันธไมตรีกับจีนดังเดิม
วันที่ 12 มี.ค.2544 มีการประชุมใหญของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวหรือพรรคคอมมิวนิสตลาวครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกๆ
5 ป สถานที่จัดประชุมคือที่มหาศาลาใจกลางกรุงเวียงจันทน เมืองหลวงของประเทศ นายคําไต สีพันดอน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลาวเปดประชุมดวยการยอมรับถึงความลมเหลวในการบริหารประเทศทางเศรษฐกิจ ที่ไมสามารถบรรลุเปา
หมายตามแผนพัฒนาในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งเกิดทั้งจากการบริหารที่ลมเหลวของรัฐบาลเองประกอบกับปญหากองกําลังตอตานรัฐบาลที่
คุกคามเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศอยูเปนระยะๆ รวมทั้งการไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินครั้งใหญของภูมิ
ภาคเอเชีย อยางไรก็ดี นายคําไต สีพันดอน ยังคงไดรับการสนับสนุนใหดํารงตําแหนงเปนกรมการเมืองอันดับหนึ่ง และเปนประธานสูงสุด
แหงพรรคคอมมิวนิสตลาวเหมือนเดิม สวนกรรมการกลางของพรรคมีการเลือกเพิ่มขึ้นจากเดิม 49 คนเปน 53 คน เชนเดียวกับคณะกรมการ
เมืองหรือโปลิตบุโร ซึ่งเปนคณะผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ไดเพิ่มขึ้นจากเดิม 9 คน เปน 11 คน โดยมีคนรุนใหมที่ผานการคัดเลือกจํานวน 3
คน คือ นายทองลุน สีสุลิต ประธานกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ สภาผูแทนราษฎรลาว นายบุนสอน บุปผาวัน อดีตรมต.กิจการสังคมและแรง
งาน และพล.ต.ดวงไชย พิชิต ผูบัญชาการทหารบก ซึ่งการประชุมในวันที่ 12 มี.ค.2544 นี้มีตัวแทนจากเวียดนาม จีน กัมพูชา คิวบา รัสเซีย
และมองโกเลียเขารวมดวย
อยางไรก็ตาม จากการประชุมสมัชชาแหงชาติลาวหรือสภาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว(พรรคคอมมิวนิสตลาว) เมื่อสิ้นเดือนมี.
ค.2544 ที่ผานมา ที่ประชุมมีมติเลือกนายบุนยัง วอละจิต รองนายกรมต.และรมต.คลัง วัย 63 ป เปนนายกฯ แทนนายสีสะหวาด แกวบุน
พัน ดวยคะแนนทวมทนคือ 99 เสียง นับเปนการลงคะแนนเสียงเปนพิธีตามคําตัดสินของพรรคคอมมิวนิสตลาวซึ่งมีอํานาจสูงสุด ซึ่งเหตุผล
ที่ทาวสีสะหวาดถูกปลดออกก็คือแกปญหาเศรษฐกิจไมบรรลุผลและจับผูที่อยูเบื้องหลังการกอวินาศกรรมวางระเบิดสถานที่สําคัญ ๆ ไม
สําเร็จ สวนเหตุผลที่เลือกนายบุนยังนั้นเนื่องจากเปนนักการเมืองหัวปฏิรูป ที่มีความสัมพันธแนนแฟนกับจีน ที่ใหความชวยเหลือลาวตลอด
มาในชวงหลายปที่ผานมา ทั้งๆ ที่นายบุนยังมิไดเปนตัวเก็งในตําแหนงนี้แตอยางใด ซึ่งเมื่อไดรับเลือกตั้งใหเขาดํารงตําแหนงนายกฯ นายจู
หรง จี นายกฯจีนไดสงสารแสดงความยินดีและยืนยันวาจีนเห็นความสําคัญของความสัมพันธกับลาวและพรอมที่จะยื่นมือชวยเหลือเสมอ
(ผูจัดการ 120344, มติชนสุดสัปดาห 190344, 020444, ไทยรัฐ 210644)

2.2 สหรัฐสั่งขับนักการทูตของรัสเซียตอบโตการทําจารกรรมของหนวยสืบราชการลับรัสเซีย ซึ่งรัส
เซียก็ตอบโตดวยการขับนักการทูตสหรัฐออกนอกประเทศเชนกัน
วันที่ 22 มี.ค.2544 ทําเนียบขาว สหรัฐ ออกมายืนยันรายงานขาวของสถานีโทรทัศนซีบีเอส และเอ็นบีซี ที่วาสหรัฐสั่งขับนักการ
ทูตรัสเซียจํานวน 50 คน ออกนอกประเทศ เพื่อตอบโตการหาขาวของหนวยสืบราชการลับรัสเซียในสหรัฐ ทั้งนี้เปนผลมาจากสหรัฐจับกุมตัว
นายโรเบิรต แฮนเซน เจาหนาที่ระดับสูงของสํานักงานสอบสวนกลางหรือเอฟบีไอ ที่ลอบทําจารกรรมขอมูลลับใหรัสเซียมานานกวา 15 ป
เมื่อไมนานมานี้ โดย ก.ตางประเทศสหรัฐไดเรียกตัวนายยูริ คุชชอฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐเขาพบเพื่อแจงเรื่องดังกลาวใหทราบ
ซึ่งในบรรดานักการทูตที่ถูกขับออกไปนั้น จํานวน 6 คนถูกขึ้นบัญชีเปนบุคคลที่ไมพึงปรารถนาใหเดินทางออกนอกสหรัฐภายในเวลา 10 วัน
และหามเดินทางกลับเขามาสหรัฐอีก สวนอีก 44 คนถูกขอใหเดินทางออกจากสหรัฐภายในวันที่ 1 ก.ค.2544 สําหรับรัสเซียนั้นสํานักขาวอิน
เตอรแฟกซของทางการรายงานวานายอิกอร อิวานอฟ รมต.ตางประเทศรัสเซียแถลงวาจะใชวิธีการตอบโตสหรัฐทํานองเดียวกัน สวนนาย
เซรเกย พริกอดโก ที่ปรึกษาฝายตางประเทศของประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ออกมาระบุวา สหรัฐตองการเบี่ยงเบนความสนใจจาก
ประเด็นการเมืองระหวางประเทศอื่นๆ ดวยการปลุกกระแสเรื่องสายลับ แตกลับทําใหเกิดสภาวะตึงเครียดเหมือนสมัยสงครามเย็นอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม วันที่ 28 มี.ค.2544 มีแถลงการณจากก.ตางประเทศรัสเซียระบุวาไดแจงใหนายจอหน ออดเวย อัครราชทูตสหรัฐ
ประจํากรุงมอสโกวารัสเซียขอใหนักการทูตสหรัฐ 4 ราย ออกนอกประเทศภายใน 10 วัน พรอมกับใหลดจํานวนเจาหนาที่ประจําสถานเอก
อัครราชทูตลงอีก 46 ราย โดยใหเหตุผลวาปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับสถานะนักการทูต สําหรับปฏิกิริยาของสหรัฐนั้นนายริชารด บุชเชอร
โฆษกก.ตางประเทศสหรัฐบอกวาการกระทําของรัสเซียไมมีเหตุผลเพียงพอ และเรื่องดังกลาวจบลงแลวสหรัฐยังพรอมทํางานรวมกับรัสเซีย
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของทั้งสองประเทศตอไป ทํานองเดียวกันนายอิกอร อิวานอฟ รมต.ตางประเทศรัสเซียก็ออกแถลง
การณตอบรับทาทีของสหรัฐที่วาเรื่องดังกลาวจบลงแลว และระบุวาพรอมจะที่เปดเจรจากับสหรัฐทันทีที่ทั้งสองฝายพรอม (มติชน 230344,
กรุงเทพธุรกิจ 240344, มติชนสุดสัปดาห 020444)
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ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
1.1 นักการศึกษาวิจารณ “วิทยาลัยชุมชน” ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาปญหาเฉพาะหนากรณีเด็กสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมได เสนอใหใครครวญเปาหมายเสียใหม
นายกลา สมตระกูล ที่ปรึกษา ก.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะทํางานเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เปดเผยวาระหวางวันที่
21 มี.ค.- 2 เม.ย. 2544 คณะทํางานฯจะเดินทางไปศึกษาดูงานรูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่ประเทศสหรัฐ เพื่อนํามาประยุกตในการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนในประเทศ เนื่องจากเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ที่แถลงตอรัฐสภาในอันที่จะรองรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลาย ซึ่งมีจํานวน
เพิ่มขึ้นทุกป แตสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูสามารถรองรับผูที่จบไดเพียงรอยละ 25-30 สวนที่เหลือจะไมไดเรียนตอ และบางคนก็วางงาน จึง
จําเปนตองจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นมารองรับ
วันที่ 21 มี.ค.2544 รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน อาจารย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยชุม
ชน ในงานสัมมนาเรื่อง ”วิทยาลัยชุมชน: รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาสําหรับประเทศไทย” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ที่โรงแรมรอยัลซิตี ซึ่งรศ.ดร.ประยูร ไดเสนอแนวทางการวา ควรจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดเพื่อรองรับนักเรียนในแตละ
ทองถิ่นที่จบการศึกษาพื้นฐาน 12 ป ใหเขาศึกษาตอ โดยใชหลักสูตรทางวิชาการแบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย แตเพิ่มเติมหลักสูตรดาน
อาชีพ โดยใหผูที่มีความรูความชํานาญในทองถิ่นเปนผูกําหนด สวนงบประมาณในการจัดตั้งนั้นรัฐบาลสนับสนุนรอยละ 70 และวิทยาลัย
หาเองรอยละ 30
แนวความคิดดังกลาว ไดรับการวิจารณจาก ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ วาเปนแนวคิดที่รับมา
จากตะวันตก ซึ่งการกอตั้งวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นจากความตองการของประชากรสวนใหญ อีกทั้งโครงสรางการศึกษาก็ชัดเจนโดยเนนใหผูที่
เรียนจบไปแลวสามารถเขาสูตลาดแรงงานได สวนประเทศไทยระบบการศึกษายังไมชัดเจน เพียงแตแยกออกเปนสายสามัญและอาชีพ อีก
ทั้งยังมีระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐดวย ซึ่งระบบเชนนี้ไมตอบสนองตอเปาหมายของวิทยาลัยชุมชน เพราะไมไดเนนใหผูเรียนนํา
วิชาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพได การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจึงเปนการแกปญหาเฉพาะหนาของรมต.ศึกษาฯ ที่ตองการหาสถานที่รองรับ
เด็กที่จบม.6แลวสอบเขามหาวิทยาลัยไมได ซึ่งเปนเพียงการบรรเทาปญหาดวยการนําเด็กไปพักไวสองปเทานั้น
ดร. ชัยอนันต ฝากเตือนรัฐบาลใหใครครวญใหดีวาเปาหมายของการตั้งวิทยาลัยชุมชนคืออะไรแน และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนวาควรเปนไปเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชน และเพื่อใหประชาชนเขาถึงความรูมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังมี
ประชากรอายุมากกวา 18 ปที่เรียนไมจบระดับมัธยมอีกจํานวนมาก และเปนกลุมที่อยูในตลาดแรงงานมีความตองการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานอีกมาก ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนจะตองเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย และควรมีการสํารวจอยางจริงจังวาจังหวัดใด
ชุมชนใดตองการแรงงานดานใดหรือคนในชุมชนตองการความสนับสนุนเรื่องใดเปนพิเศษ เพื่อที่จะไดวางแผนจัดการศึกษาใหสอดรับกับวิถี
ชีวิตของคนในทองถิ่นใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนได หลักสูตรจึงตองมีความยืดหยุนสอดคลองตามความตองการของผูเรียน สวน
ผูที่จะเขามาเรียนก็ไมควรกําหนดคุณสมบัติและตองเปดโอกาสใหคนที่ไมมีวุฒิการศึกษามาเรียนไดดวย โดยอาจใชเวลาเรียน 3-4 สัปดาห
ก็จบคอรสไมใชเรียนกันเปนป
สวนทางนพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ เปดเผยถึงการเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนที่สหรัฐเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2544
วา ที่นั่นจะเนนหลักสูตรวิชาการและวิชาชีพ 2 ปหลังจากจบม.ปลาย การเปดหลักสูตรจะคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแต
ละแหง และดําเนินการโดยบุคลากรในทองถิ่น ซึ่งจะมีความคลองตัวสูงเนื่องจากไมตองรอการพิจารณาจาก ก.ศึกษาฯ รวมทั้งเปนฐานใน
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีกลุมเปาหมายทั้งผูทํางานอยูในชุมชนและผูที่จบม.6 หรือเทียบเทา เพื่อใหประชาชนมีทักษะในการทํางาน
เพราะผูเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งมีงานทําอยูแลว แตตองการเรียนเพิ่มเพื่อปรับความรูใหเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในสหรัฐ รัฐเปนผูดําเนินการจัดการทั้ง
หมด คาเลาเรียนจึงถูก เอกชนมีสวนรวมดวยการสงบุคลากรจากสถานประกอบการมาเปนอาจารยพิเศษถึงรอยละ 50 หรือใชสถานที่ของ
โรงเรียนเอกชน นพ.เกษม สรุปวาจากแนวทางดังกลาวเชื่อวาการลงทุนจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยนาจะใชงบประมาณไมมากนัก
เพราะสามารถดึงทรัพยากรและสถานที่จากหนวยงานที่มีอยู เชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ และ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนได ดังนั้นเปาหมายที่จะจัดตั้งใหไดครบ 10 แหงคงสามารถดําเนินการไดในปการศึกษา2545 อยางไรก็ตาม
ขณะนี้ยังไมไดขอสรุปที่แนนอนตองรอคณะทํางานฯ ที่กําลังดูงานอยูในรัฐตางๆ ของสหรัฐ (ไทยโพสต 210344, มติชน, ผูจัดการ 23,
270344)
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2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 “สวนดุสิตโพล” ระบุครูวิทยฯยอมรับสอนนาเบื่อ สงผลใหเด็กไทยดอยคุณภาพในวิชาวิทยา
ศาสตร
นายสุขุม เฉลยทรัพย รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปดเผยผลการสํารวจความคิดเห็นอาจารยสอนวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วประเทศจํานวน 1,087 คน ระหวางวันที่ 2-20 มี.ค.2544 ในหัวขอ ”เด็กไทยกับวิทยาศาสตรในทัศนะครูวิทยาศาสตร” ซึ่งผลการสํารวจได
ขอสรุปวา รอยละ 32.46 เห็นวาที่เด็กไทยไมคอยชอบและออนวิชาวิทยาศาสตร เพราะเปนวิชาที่ยาก มีเนื้อหาในหลักสูตรมาก ขณะที่รอย
ละ 23.63 เห็นวาการสอนไมดีพอ สื่อสารไมเขาใจ สอนนาเบื่อ และรอยละ 16.18 เห็นวาเด็กไมไดรับการสนับสนุนหรือปลูกฝงใหรักวิทยา
ศาสตร ทั้งยังถูกกีดกันโดยเฉพาะดานความคิดสรางสรรค รองลงมาคือเด็กไมชอบเรียน ไมชอบคิด ขาดความสนใจ สวนคําถามที่วาทํา
อยางไรเด็กไทยจึงจะสามารถแขงขันทางดานวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติไดนั้น รอยละ 34.88 เห็นวาจะตองพัฒนาผูสอนใหสามารถ
สรางเด็กใหรูจักคิด สังเกต และมีความคิดสรางสรรค รอยละ 18.60 เห็นวาตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากทุกฝายและรอยละ
16.28 เห็นวาตองปลูกฝงใหเด็กรูจักวิธีการทดลองการใชอุปกรณเสริมการเรียนรู และรอยละ 13.96 เห็นวาควรใหเปนนโยบายระดับชาติ
สําหรับเคล็ดลับของอาจารยในการปลูกฝงวิทยาศาสตรสําหรับเด็กนั้น รอยละ 31.25 เห็นวาอาจารยตองทําวิชานี้ใหนาสนุก นาสนใจ รอย
ละ 29.17 เห็นวาอาจารยควรมีความรอบรู มีความสามารถในการถายทอดใหเด็กเขาใจงายและพรอมรับฟงความคิดเห็นจากเด็ก และรอย
ละ 18.75 เห็นวาจะตองปลูกฝงเจตนคติทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กวาไมใชเรื่องยากที่จะศึกษา และรอยละ 16.66 เห็นวาควรกระตุนเด็กให
สํานึกอยูเสมอวาวิทยาศาสตรคือชีวิต (มติชน ,ผูจัดการ 220344)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 เทคโนฯพระนครเหนือประดิษฐหุนยนต “เปาขลุย” สําเร็จ รับขอมูลเพลงไดกวา 100 เพลง
ผศ.วัลลภ จันทรตระกูล ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
กลาวถึงผลงานการประดิษฐหุนยนตเปาขลุย เปนเพศชาย นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม สวมเสื้อราชปะแตน นุงผามวง นั่งเปาขลุย วาเปนสิ่ง
ประดิษฐดานเทคโนโลยีที่ปกติประดิษฐสําหรับเครื่องจักร แตครั้งนี้ประดิษฐใหทํางานเพื่อผลิตเสียงได และสามารถออกเสียงไดอยางถูก
ตองไมผิดเพี้ยน โดยใชความรูจากหลายสาขาวิชา เชน สาขาเครื่องกล ซึ่งดูแลดานนิวเมติก เปนการใชความรูเรื่องวาลว วงจรของลม สาขา
คอมพิวเตอร เพื่อสรางโปรแกรมการสั่งงานที่สมองของหุนยนต สาขาอิเล็กทรอนิกสในเรื่องของไฟฟาที่ใชและเรื่องการควบคุม โดยมีดนตรี
เปนเงื่อนไข หุนยนตเปาขลุยนี้สามารถรับขอมูลของตัวโนตไดจากบทเพลงไทยเดิม ลูกทุง สากล และเลนเพลงอื่นๆ ไดกวา 100 เพลง ตัวตน
แบบใชเวลาในการสรางประมาณ 2 เดือน ใชงบประมาณ 200,000 บาท
นายมาสยศ มั่งมี อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหนาโครงการสรางหุนยนตเปาขลุย กลาวถึงการทํางานของหุนยนตตัว
นี้วาเปนการพัฒนาขั้นสูงสุดจากที่เคยมีการทําหุนยนตตีระนาดและหุนยนตสีซอ ตนแบบของหุนยนตเปาขลุย เริ่มจากการคํานวณออกแบบ
โครงสรางหุนยนตเปนไฟเบอรกลาส ใชสมองกลในการควบคุมนิ้วของหุนยนตใหขยับตามตัวโนตเพลงที่บรรเลง พรอมกับการควบคุมจังหวะ
ของการเปาลม ซึ่งไดมาจากเครื่องปมลมที่ติดตั้งอยูภายนอกตัวหุน การทํางานของหุนยนตจะจําลองมาจากการเปาขลุยของคนจริงๆ
ประกอบดวย ขลุยไทย แขนขวา แขนซาย การจับขลุย ปากที่ทําหนาที่เปาลมใหเหมาะสมกับเนื้อเพลงที่กําหนด จากนั้นสมองกลจะทําหนา
ที่ควบคุมการทํางานทั้งหมดของหุนยนตในเรื่องเวลา จังหวะตัวโนต การขยับนิ้ว การเปาลม สามารถแกไขและเพิ่มเติมเพลงไดโดยปอน
โนตเพลงเขาสูสมองกล และสามารถใชเครื่องดนตรีประเภทเปาอยางอื่นก็ได เชน แซ็กโซโฟน เพลงที่เลนได เชน เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี คางคาวกินกลวย หนุมนาขาวสาวนาเกลือ ฯลฯ การสรางหุนยนตเปาขลุยนี้ถือเปนนวัตกรรมใหมอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช
งานไดจริง มีประโยชนในแงการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยดวยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม ถือเปนสวนหนึ่งในการ
กระตุนใหเยาวชนไทยหันมาสนใจศิลปะแบบไทยๆ ดวย (ไทยโพสต 010344)

1.2 โทรศัพทใชบัตรอิเล็กทรอนิกสของ “ทศท” ไดรับรางวัลดีเยี่ยมดานงานวิจัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป ’44
นายจิรพันธ อรรถจินดา เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ แถลงขาวเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2544 วาคณะกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2544 รวมทั้งหมด 15 รางวัล จากผลงานที่สง
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เขาประกวด 114 ผลงาน ซึ่งรางวัลดีเยี่ยมไดแกผลงานเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบโทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตรอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม” ของนายสมยศ พงษสุวรรณ และคณะ จากฝายวิจัยและพัฒนาเทคนิค องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
(ทศท.) ซึ่งเปนการวิจัยทั้งระบบที่มีการทํางานอยางครบวงจร ประกอบดวยเครื่องโทรศัพทแบบใชบัตรอิเล็กทรอนิกส มีคุณสมบัติทํางาน
ตามมาตรฐานสากลที่ใชงานสําหรับโทรในทองถิ่น โทรทางไกลและตางประเทศ จุดมุงหมายของการทําวิจัยในเรื่องนี้ นายสมยศ เปดเผยวา
เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องโทรศัพทสาธารณะแบบใชเหรียญ อาทิ เหรียญเต็มรางเหรียญ ชองใสเหรียญและคืนเหรียญติดขัด รวมทั้ง
เครื่องโทรศัพทถูกโขมยเปนประจําทั้งการถอดไปทั้งหมดหรืองัดแงะเพียงบางสวนไป
จึงมีการประดิษฐคิดคนระบบโทรศัพทแบบใชบัตรอิเล็กทรอนิกสขึ้น
มีการออกแบบระบบและอุปกรณที่มีการทํางานอยาง
ครบถวนสมบูรณและคงทนตอสภาพแวดลอมในการใชงาน สามารถติดตั้งใชงานกับชุมสายโทรศัพทหรือโครงขายไดหลายแบบ เชน
ชุมสายโทรศัพทของโทรศัพทสาธารณะ ทางไกลชนบท ระบบ TDMA หรือระบบดาวเทียม โครงขายวิทยุโทรศัพทและโทรศัพทแบบขยาย
หมายเลข ที่สําคัญมีการออกแบบการทํางานบางสวนที่เปนเทคนิคใหมและมีศักยภาพที่สามารถนําผลงานวิจัย เพื่อผลิตใชในเชิงอุตสาห
กรรมโทรคมนาคมได รวมทั้งพัฒนาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแกผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแกผูพิการทางตา ซึ่งไดพัฒนาเครื่องใหมีระบบ
เสียงบอกมูลคาของบัตรโทรศัพท แนะนําขั้นตอนการใชงาน และบอกเลขหมายที่กดและจะพัฒนาใหผูพิการทางหูไดใชโทรศัพทสาธารณะ
อยางสะดวกตอไปดวย โดยมีตัวอักษรที่เปนคําพูดงายๆใหสื่อสารกับคนที่บานกับเครื่องลักษณะเดียวกัน คาดวาอีก 1 ปจะสําเร็จ
นายมรกต เธียรมนตรี คณะผูรวมวิจัยเปดเผยวาเครื่องโทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตรอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีราคาตํ่า
กวาของตางประเทศที่นําเขาถึงรอยละ 50 โดยไดผลิตออกมาแลวจํานวน 48,050 เครื่อง ติดตั้งไปแลวประมาณ 20,000 เครื่อง คาดวาจะ
ครบทั่วประเทศภายในป2545 ซึ่งจะชวยรัฐประหยัดงบประมาณไดถึง 545 ลานบาท ลาสุดกําลังคิดคนเครื่องใชโทรศัพทที่ใชไดทั้งสอง
ระบบคือหยอดเหรียญและบัตรโทรศัพทเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ และขณะนี้ไดรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงใหทําการวิจัย
ตอยอด โดยตั้งโครงการ Public web Phone ขึ้นมา สนองนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล โดยมีจอเห็นภาพและเปนโทรศัพท
สาธารณะที่สามารถใหบริการทองเว็บไซตแกประชาชนในราคาถูก ทั้งนี้จะพยายามติดตั้งใหทั่วถึงทุกหมูบานในทองถิ่นหางไกล (มติชน,
ผูจัดการ300344)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 สถานีอวกาศมีรของรัสเซียกลับคืนสูโลก
วันที่ 15 มี.ค.2544 ศูนยควบคุมมีรภาคพื้นดินของรัสเซียประกาศวา สถานีอวกาศมีรซึ่งมีนํ้าหนักถึง 136 ตัน จะตกลงสูบริเวณ
ตอนใตของมหาสมุทรแปซิฟกในวันที่ 22 มี.ค.2544 นี้ เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะเริ่มจุดระเบิดเพื่อเขาสูวงโคจรในชวง
กลางดึกของคืนวันที่ 21 มี.ค.2544 คาดกันวาจะมีชิ้นสวนของมีรที่เหลือจากการเผาไหมกลางอากาศประมาณ 1,500 ชิ้น นํ้าหนักรวมกวา
27 ตัน โดยชิ้นสวน 2 ใน 3 ของมีรจะถูกเผาไหมในชวงที่เขาสูชั้นบรรยากาศโลกและจะเหลือเศษซากซึ่งบางชิ้นอาจใหญขนาดพอๆกับรถ
ยนตขนาดเล็กตกลงมาสูโลก อยางไรก็ตาม นายวลาดิมีร โคโรลียอฟ หัวหนาศูนยควบคุมมีรยอมรับวา แผนการครั้งนี้อาจไมราบรื่นอยางที่
คาดหมายกันไว เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เกาและอาจสงผลกระทบตอระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง ซึ่งหากเกิดปญหาดังกลาว ทางศูนยจะจุด
ระเบิดยานโปรเกรสที่ติดตั้งไวกับมีร เพื่อปรับวงโคจรและผลักมีรสูพื้นโลกแทน ทั้งนี้รัสเซียมีความจําเปนตองทําลายมีรทิ้งเพราะไมสามารถ
หาเงินทุนอุดหนุนโครงการอวกาศ 2 โครงการพรอมกันได ซึ่งนอกจากมีรแลว ยังมีโครงการสถานีอวกาศนานาชาติภายใตความรวมมือของ
16 ชาติที่เพิ่งริเริ่มขึ้นอีกดวย
ประเทศตางๆในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใตตั้งแตเกาะอีสเตอรไปจนถึงประเทศฟจิ อาทิ เกาะวานูอาตู ฟจิ ตาฮิติ กลาวเตือน
ประชาชนใหอยูแตในบาน และแนะนําเรือประมงมิใหออกสูทะเลเพื่อรับมือกับการกลับคืนสูโลกของสถานีอวกาศมีร สวนญี่ปุนซึ่งเปนจุดสุด
ทายที่มีรผานซึ่งอาจเปนตอนกลางหรือตอนใตกอนเขาสูชั้นบรรยากาศโลกแลวมุงสูตอนใตของแปซิฟกนั้น ก็ประกาศเตือนประชาชนใหอยู
ภายในอาคารที่พักอาศัยเพื่อปองกันเศษชิ้นสวนของมีรที่อาจรวงหลนกอนลงมหาสมุทร เชนเดียวกับทางการนิวเซีแลนดก็ออกประกาศเตือน
เรือประมงและเครื่องบินที่อยูในเขตที่มีรจะตกใหเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในวันที่มีรกลับคืนสูโลก
ศ.โรเบิรต คัลพ ผูเชี่ยวชาญดานเทหวัตถุแหงมหาวิทยาลัยโคโลราโด กลาววาปจจุบันมีขยะอวกาศหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น อาทิ
ดาวเทียม เศษชิ้นสวนจรวดและอื่นๆ พุงเขาสูชั้นบรรยากาศและตกสูโลกเปนประจําทุกป จากการสรุปของเจาหนาที่ระดับสูงของศูนยอวกาศ
จอหนสัน แหงองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติของสหรัฐหรือนาซา ระบุวาเฉลี่ยมีดาวเทียมตกสูโลกวันละ 1 ดวง ในชวง 40 ปที่
ผานมา แตสถานีอวกาศมีรถือเปนกรณีพิเศษเนื่องจากเปนวัตถุที่มีนํ้าหนักมากที่สุดที่ตกมายังโลก เทียบเทากับวัตถุที่มนุษยสรางขึ้นและตก
มายังโลกภายใน 1 ป (มติชนสุดสัปดาห190344, มติชน23, 260344)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 สมเด็จฯ ทรงใหขยาย FOOD BANK ไปหลาย ๆหมูบานในแมฮองสอน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยในสภาพแวดลอมของโลก ตามที่ทรงทราบขอมูลจากสหประชาชาติวา
ในอนาคตโลกของเราจะประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปญหาการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร จึงทรงมีพระราชเสาวนีย ใหคณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน ดําเนินการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนให
เปนแหลงผลิตอาหารเลี้ยงตนเองได และเหลือจําหนายในพื้นที่ใกลเคียง
คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จ. แมฮองสอน จึงไดนําแนวพระราชเสาวนียดังกลาวมาผสมผสานและประยุกต
เขากับงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนในดานตางๆ และไดดําเนินการ
มาแลวอยางตอเนื่องในพื้นที่ จึงเกิดเปนโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือ FOOD BANK ขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน และระหวางที่
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จติดตามงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามจังหวัดตางๆ ทางภาคเหนือ ก็ไดเสด็จ
ยังพื้นที่โครงการ ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ ที่หมูบานปาแปก ต.หมอกจําแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรม
ของหนวยงานตางๆภายในโครงการ โดยทรงชื่นชมการทําแฮมจากเนื้อสุกร เพราะขาหลังของสุกรพันธุจินหัว ที่กรมปศุสัตวนํามาทดลอง
เลี้ยง หมูบานปาแปกนี้มีภูมิอากาศเหมาะกับการทําแฮมจากเนื้อสุกรมาก ทางปศุสัตวจ.แมฮองสอนก็มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวภายใน
พื้นที่แลว จึงตรงกับพระราชประสงคที่ทรงตองการเห็นราษฎรหันมาเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกปา และในวโรกาสนี้ ทรงมีพระราชเสาวนีย
อีกดวยวา นอกจากการสงเสริมปลูกพืชผลทางการเกษตรในหมูบานปาแปกนี้แลว ยังควรสนับสนุนไปยังหมูบานตางๆขางเคียงดวย เชน
บานหวยมะเขือสม บานรวมไทย บานรักไทย และควรใหความรูในเรื่องการถนอมอาหาร แกราษฎรควบคูไปกับการสงเสริมการปลูกพืชดวย
เชนกัน (ไทยรัฐ 010344)
1.1.2 การประชุมบะหมี่ซองโลก ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ
16 มี.ค.2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปนองคประธานเปดการประชุมบะหมี่สําเร็จรูปโลกครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ การ
ประชุมครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่จะรวมกันพิจารณา เชน การหาวิธีการใหมๆเพื่อนําบะหมี่สไตลเอเชียกาวสูระดับอาหารโลก และผลกระทบ
ของบรรจุภัณฑบะหมี่ตอสิ่งแวดลอมเปนตน
ขอมูลจากสมาคมผูผลิตบะหมี่สําเร็จรูปนานาชาติ (IRMA) กลาววาเมื่อปค.ศ. 1997 ความตองการบริโภคบะหมี่ซองอยูที่ตัวเลข
42.95 พันลานซอง คาดวาในปค.ศ. 2010 จะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวเปน 100 พันลานซอง โมโมฟูกุ อันโดะ ผูริเริ่มผลิตบะหมี่ซองขึ้นเปนครั้งแรก
ในญี่ปุนเมื่อ 43 ปกอน และปจจุบันดํารงตําแหนงประธานสมาคมผูผลิตบะหมี่สําเร็จรูปนานาชาติ กลาววา เปาหมายของสมาคมคือการ
ขยายวัฒนธรรมการกินอาหารแบบเอเชียไปทั่วโลก และบะหมี่ซองเปนธุรกิจอาหารที่มีโอกาสสูง เนื่องจากราคาถูก สะอาด ปลอดภัย และ
สะดวก
สําหรับประเทศไทยเปน 1 ใน 5 ของผูนําดานการผลิตบะหมี่ซองของโลก โดยมีปริมาณการผลิตปละ 1.9 พันลานซอง และเมื่อป
1999 บริษัทไทยเพรสสิเดนทฟูดไดแนะนําบะหมี่ซองสูตลาดยุโรปที่ประเทศเนเธอรแลนดในยี่หออูโน ซึ่งปจจุบันมีการนําเขาปละ 20 ลาน
ซอง การประชุมครั้งนี้ มีผูเขารวมราว 600คน ไดแก ผูบริหารระดับสูงจํานวน 80 คนจากบริษัทผูผลิตบะหมี่ซอง 12 แหงใน 9 ประเทศผูเกี่ยว
ของและสนใจในบะหมี่ซองตลอดจนผูแทนทูตของประเทศที่เปนสมาชิกของสมาคมของสมาคม IRMA (Bangkok Post 15,170301)
1.1.3 วิกฤติววั บากระตุนไอเดียเกษตรกรแดนผูดีเปดไซตขายตรงอาหารปลอดสารพิษ
ผูบริโภคในอังกฤษ มีความหวาดกลัวมากขึ้นในเรื่องอาหาร หลังเกิดปญหาปนเปอนสารพิษมากมาย รวมถึงการแพรระบาดของ
โรควัวบา หลายคนหันหลังใหพืชผักหนาตาสะสวยตามชั้นขายในซูเปอรมารเกต และหันไปซื้อจากชาวสวนโดยตรงเพื่อใหมั่นใจในความ
ปลอดภัย เรียดี้ นักบัญชีที่หันมาเอาดีทางการปลูกตนไม ชวยลูกคาสรางสวนครัวขนาดยอมที่ลูกคาจะชื่นชมพัฒนาการไดจากที่บานหรือที่
ออฟฟศ และเก็บพืชผลสงใหเมื่อถึงเวลา Myveggiepatch.com เปนหนึ่งในหลายๆ เว็บไซตที่เปดใหบริการสําหรับผูบริโภคที่ตื่นตัวใน
เรื่องเกษตรกรรมอินทรียที่ปลอดจากยาปราบศัตรูพืช และเปนไซตที่กอตั้งโดยเกษตรกรโดยตรง
ริชารด เคานเซลล เจาของฟารมปศุสัตวไดอานิสงสโดยตรงจากโรควัวบา ดวยการเสนอโอกาสใหลูกคาเขาชมและสั่งซื้อเนื้อวัวที่
เลี้ยงโดยอาศัยแนวทางอินทรียทางอินเทอรเน็ต (www.somersetorganics.co.uk) เคานเซลลเลี้ยงสัตวดวยหญาและเมล็ดพืชที่ปลอด
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จากยาฆาแมลงและปลอยใหฝูงสัตวออกไปเดินเลน อยางเสรีทั่วฟารมที่มีอาณาบริเวณ ถึง 300 เอเคอร (120 เฮกตาร) เขาไมเห็นดวยกับ
แนวทาง แบบเรงรัดที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร
“ทุกครั้งที่กระแสวิตกกังวลพลุงพลาน ลูกคาก็จะเขามาหาเรามากขึ้น” เคานเซลล ที่ไดไอเดียในการทําตลาดเนื้อวัวจาก ฟารม
อินทรียโดยตรงแกลูกคา ในชวงที่วิกฤติวัวบารุนแรงถึงขีดสุดเมื่อตนทศวรรษที่แลว กลาว
ลาสุดวิกฤติโรคปาก เทาเปอย ที่ทําใหทางการลอนดอนตองออกกฎเหล็กหลายขอเพื่อปองกันการลุกลามของเชื้อรายนี้ที่สามารถ
แพรกระจายได ทั้งทางนํ้า อากาศ หรือแมแตติดไปกับเสื้อผา รองเทา ผม หรือกระทั่งยางรถยนตนั้น กําลังกระหนํ่าซํ้าเติมเกษตรกรอยาง
หนัก นอกจากนั้นคนอังกฤษยังเริ่มหวั่นวิตกกับยาฆาแมลงมากขึ้น
“ประชาชนจะตกใจเมื่อรูกันวา เกือบครึ่งของผักผลไมที่รับประทานกันมียาฆาแมลงตกคางอยู และยังเปนเรื่องที่รับไมไดที่รัฐบาล
จะบอกวา ระดับการตกคางยังอยูในเกณฑปลอดภัยเพราะไมมีใครรูไดวายาฆาแมลงจะมีผลตอสุขภาพของเราในระยะยาวมากนอยแคไหน”
ซานดรา เบลลแหงเฟรนดส ออฟ ดิ เอิรธ กลาว (ผูจัดการ 080344)

1.2 สุขาภิบาลอาหาร
1.2.1 ดึงกรมอนามัยคุมเขมอาหารรถไฟ – แผงลอย
นายศากุน เอี่ยมศิลา ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย เปดเผยวา กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Test) ซึ่งลาสุดมีรานอาหารเขารวมโครงการแลว 6,000 รานทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครได
แสดงความจํานงรวมโครงการ เพื่อนํามาตรฐานดานความสะอาดไปปรับปรุงใชกับรานคา รานอาหาร และแผงลอยอาหารตางๆทั่วกรุงเทพฯ
ตามกฎหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องรานอาหาร แผงลอย ตลาดสด องคกรสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการตามกฎหมาย โดย
มีหลักเกณฑมาตรฐานตามแตละทองถิ่นจะกําหนด ขณะที่สวนกลาง คือ กรมอนามัยทํางานทางดานวิชาการเพื่อกําหนดมาตรฐานกลาง
และประสาน ความรวมมือกับทองถิ่นผานศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 12 เขต
ผลจากการตอบรับในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย กรมฯ เตรียมขยายโครงการมุงไปที่รานจําหนายอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหารที่สถานีขนสงตางๆ ตูเสบียงรถไฟ และสถานีนํ้ามัน ซึ่งลาสุดไดประชุมรวมกับการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อ
ประสานขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการ
ผอ.กองสุขาภิบาลยํ้าวา ตูเสบียงอาหารควรไดรับมาตรฐานดานความสะอาด ซึ่งที่ผานมาผูประกอบการที่มาประมูลงานก็
พยายามปรับปรุงบางแลว แตเพื่อใหไดมาตรฐานเพิ่มขึ้นและสงเสริมการทองเที่ยว การรถไฟฯจึงเขารวมโครงการและเริ่มที่รถไฟสายใต
สําหรับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารรานอาหาร เชน สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารตองสะอาด เปนระเบียบและเปน
สัดเปนสวน ใชสารปรุงแตงอาหารที่ปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของราชการ ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูก
ผากันเปอน และสวมหมวก (ไทยโพสต 050344)

1.4 อาหารเปนพิษ
1.4.1 FAO เตือนพลโลก ระวังโรคปาก – เทาเปอย
โรคปาก - เทาเปอยจากอังกฤษและไอรแลนดเหนือระบาดถึงภาคพื้นยุโรปแลว ทําใหประเทศทั่วโลกแบนปศุสัตวและผลิตภัณฑ
แปรรูปจากอียูทันที เฉพาะการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาชาติเดียวซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑนมดวยนั้นจะกระทบตอยอดสงออกประจําป
ของอียูถึง 1,500 ลานยูโร (1,500 ลานดอลลาร) และประเทศลาสุดที่โรคปาก – เทาเปอยระบาดไปถึงคือโคลัมเบีย การแพรระบาดชนิดไฟ
ลามทุงของโรคปากเทาเปอยทําใหวานนี้ออสเตรเลียที่ปลอดเชื้อโรคนี้มาตั้งแตป 1872 สั่งปดพรมแดนสําหรับสัตว และผลิตภัณฑที่มีความ
เสี่ยงทั้งหมดจากทั่วโลก ยกเวนเพียงอเมริกาเหนือและนิวซีแลนด
อีกหลายประเทศในเอเชีย อาทิ สิงคโปร เกาหลีใต ฮองกง ตางเพิ่มมาตรการคุมเขมปองกันเชื้อโรคนี้ องคการอาหารและการ
เกษตร (เอฟเอไอ) ในสังกัดสหประชาชาติ เตือนวาโรคนี้เปนการคุกคามระดับโลก สมควรที่ประเทศตาง ๆ จะระมัดระวังอยางจงหนักทั้งใน
การนําเขาผลิตภัณฑตาง ๆ และการตรวจสอบนักทองเที่ยวและผูอพยพ เหตุการณเหลานี้สะทอนชัดเจนวา อังกฤษ ตนตอการระบาดของ
โรคปาก – เทาเปอย ยังไมสามารถควบคุมโรคนี้ได
นายกฯโทนี่ แบลรของอังกฤษยอมรับวาไมรูวาโรคปาก-เทาเปอยจะสิ้นฤทธิ์เมื่อใด จากที่กอนหนานี้ยืนยันวาสามารถควบคุมการ
ระบาดไดแลว โรคปากเทาเปอยไมเปนอันตรายตอคน แตจะคราชีวิตสัตวประเภทมีกีบ และทําความเสียหายใหญหลวงทางเศรษฐกิจ
เฉพาะอังกฤษที่เดียวสั่งฆาปศุสัตวไปแลวกวา 116,000 ตัว (ผูจัดการ 050344 , Bangkok Post 150301)
1.4.2 เชื้อวัวบาระบาดหนัก ลามสูสัตวตระกูลแมว
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อังกฤษ และยุโรป ยังมีปญหาหนักจากโรคสัตวทั้งเรื่องโรควัวบาและโรคปากเทาเปอยจนตํารวจอังกฤษตองไปเกลี้ยกลอมขอปน
จากผูเลี้ยงสัตวมาเก็บเอาไว เพราะกลัวพวกเขาเครียดจนกอเหตุนาสลดใจ โรครายที่เกิดกับสัตวเทากีบครั้งรุนแรงนี้ สรางความตื่นตัวไปทั่ว
โลก แมกระทั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาหที่ผานมาไดออกประกาศหามนําเขาเนื้อสัตวจากสหภาพยุโรป หรืออียูแลว หลังจากฝรั่งเศลยืนยัน
วา โรคนี้ไดแพรระบาดจากอังกฤษ ออกไปแผนดินใหญยุโรปแลว
กลางเดือนมีนาคม 2544 มีขาวจากอังกฤษวานอกจากโรควัวบาที่เกิดกับวัว หรือ BSE และโรคที่ทําใหเกิดสมองฝอในคน หรือ
vCJD แลวยังมีโรควัวบาที่เกิดกับสัตวตระกูลแมว คือ FSE อีกดวย ทางกระทรวงเกษตรอังกฤษระบุวาโรคนี้จะทําใหสัตวตระกูลแมว มี
อาการสับสน เดินโซซัดโซเซ รูสึกไมคุนกับสภาพแวดลอมเดิมของตน นักวิทยาศาสตร บอกวา ยากที่จะคํานวณไดวาปจจุบันมีสัตวตระกูล
แมวจํานวนมากแคไหนในอังกฤษที่เปนพาหะโรคนี้ เพราะเปนโรคที่มีระยะการฟกตัวนาน เชื่อวา แมวบานติดโรคนี้จากการกินอาหารแมวที่มี
เนื้อวัวเปนสวนประกอบหลัก การที่เกิดอาการของโรควัวบาในสัตวตระกูลแมวซึ่งเปนสัตวกินเนี้อเริ่มสั่นคลอนจุดยืนของรัฐบาลอังกฤษ ที่วา
โรควัวบาจะไมระบาดขามสายพันธไปยังสัตวตระกูลอื่น (กรุงเทพธุรกิจ 200344)

1.5 ความเคลื่อนไหวดานอาหารจีเอ็มโอ
1.5.1 กรีนพีซเตือน ขาวจีเอ็มโอไมมีอนาคต
กรีนพีซกลาวเตือนหนวยงานไทยและเอกชนที่รับผิดชอบดานพันธุวิศวกรรมวา ขาวดัดแปลงพันธุกรรมเปนเรื่องที่ตองใชความ
ละเอียดรอบคอบและใชเวลาอีกนานในการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม สุขภาพ รวมถึงการยอมรับจากตลาดขาว ที่สําคัญตองไมปลอย
ใหเทคโนโลยีที่ยังไมเปนที่ยอมรับเขามายํ่ายีภาคเกษตรกรรมของไทย ทั้งนี้ เปนถอยแถลงของกรีนพีซหลังพบปะกับเจาหนาที่และนักวิทยา
ศาสตรของศูนยวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ในโอกาสเยี่ยมชมศูนยวิจัยฯ ที่ประเทศฟลิปปนสเมื่อราวกลางเดือน มีนาคม 2544
นางสาวอวยพร สุธนธัญญกร เจาหนาที่รณรงคดานพันธุวิศวกรรมของกรีนพีซ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต กลาววา เจาหนาที่ของ
IRRI ไดกลาวรับรองกับกรีนพีซวา จะยังไมมีการปลอยขาวที่มีการตัดตอสารพันธุกรรม ที่เรียกวา ขาวสีทอง (Golden Rice) ซึ่งเปนขาวตัด
ตอยีนเพิ่มวิตามินเอ ออกสูการเพาะปลูกทั่วไปภายในระยะเวลาอันใกลนี้อยางนอย 5 ป รวมทั้งจะยังไมมีการทดลองภาคสนามดวย
นักวิทยาศาสตรของศูนยวิจัยฯ ยอมรับวา ขาวสีทองยังมีความคลุมเครือที่จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมกอนที่จะปลอยออกสูสิ่งแวด
ลอม หรือ พื้นที่ควบคุมรวมถึงการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสุขภาพและคุณคาทางโภชนาการ และยอมรับวาจนถึงขณะนี้ขาวสีทองก็
ยังคงมีปริมาณเบตาแคโรทีนตํ่ากวาความเปนจริงที่รางกายตองการมาก อีกทั้งเห็นดวยกับกรีนพีซวาการแกปญหาการขาดวิตามินเอที่ดีที่
สุดคือการที่ประชาชนไดบริโภคอาหารที่หลากหลาย
วอน เฮอรนานเด ผูอํานวยการฝายรณรงคกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา มีเทคโนโลยีตาง ๆ อีกมากมายรวมทั้งวิธีแก
ไขปญหาภาวะขาดแคลนวิตามินเอที่มีราคาถูกและไดผลดี แตปญหาหลักอยูที่การขาดวิสัยทัศนทางการเมืองในการมองผานวิธีแกไขปญหา
เหลานี้ การไรความสามารถในการจัดการและใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหไดผลรวมกับการที่กลุมอุตสาหกรรมดัดแปลงพันธุกรรมเอาแต
โฆษณาอยางไมมีความรับผิดชอบวาขาวสีทองคือ วิธีการแกปญหาการขาดแคลนวิตามินเอ
กอนหนานี้ เดฟลิน คูเย็ค และเลน ซานโตส จาก GRAIN องคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีฐานอยูที่ฟลิปปนส ไดนําเสนอบทวิเคราะห
เรื่องขาว GMOs ขาวตัดตอยีนเพิ่มวิตามินเอหรือขาวสีทอง โดยชี้ประเด็นสําคัญวา การพัฒนาขาว GMOs เปนเพียงกระบวนการปรับปรุง
พันธุที่บรรษัทตองการเขามาแสวงหาผลประโยชน โดยใชขออางเพื่อชาวนาและเพื่อผูบริโภคขึ้นมาบังหนา เพราะวิตามินเอก็หาไดทั่วไปโดย
ไมจําเปนตองพึ่งพาขาวเพิ่มวิตามินเอแตอยางใด
การพัฒนาและวิจัยขาว GMOs จึงเปนแตเพียงงานที่ตอบสนองนักปรับปรุงพันธุ และบรรษัทขามชาติจะใชเปนขออางในการจด
สิทธิบัตรเทานั้น ไมมีใครเชื่อวาเกษตรกรจะไดใชเทคโนโลยีนี้ฟรี และจะสามารถแกโรคขาดสารอาหารไดดวยขาวสีทอง (ผูจัดการ 230344)
1.5.2 อย.มึน สินคาจีเอ็มโอทะลักไทย จนปญญาเอาผิด หวั่นกระทบเศรษฐกิจ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวาอาหารกึ่งสําเร็จรูปขาวโพดอบกรอบสําหรับอาหาร
เชาหรือคอนเฟลกใชวัตถุดิบจากขาวโพดตัดตอพันธุกรรม (ขาวโพดจีเอ็มโอ) ที่ปนเปอนสารครายไนนซีเปนอาหารสําหรับสัตว ซึ่งสามารถทํา
ใหเกิดอาการแพกับมนุษยได โดยตางประเทศพบวาขาวโพดที่มนุษยกินมีการปนเปอนสารนี้ จึงพยายามเรียกเก็บคืน แตเก็บไมหมด เพราะ
มีบางสวนกระจายไปทั่วจึงประกาศใหรับรู สําหรับประเทศไทยเองเมื่อทราบก็ออกประกาศหามนําเขา
ทั้งนี้ อย.ไดออกเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากขาวโพดในทองตลาดเมืองไทยมาพิสูจนโดยศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ พบวา ยังไมมี
ผลิตภัณฑปนเปอนเขามาในประเทศไทย
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อยางไรก็ดี นํ้ามันพีชที่เรารับประทานกันอยูขณะนี้ก็เชื่อวามีสวนหนึ่งมาจากพืชจีเอ็มโอก็คือถั่วเหลือง แตสารตัดแตงพันธุกรรม
เปนโปรตีนเมื่อเปนนํ้ามันพืช โปรตีนจะถูกขจัดออกไป ดังนั้นตรวจอยางไรก็ไมพบ เชื่อวามีการปนเปอนอยู แตคาดวาไมมีอันตรายสําหรับ
มนุษยเพราะโปรตีนตัดแตงพันธุกรรมถูกกําจัดออกไปหมดแลว
นพ.วิชัย กลาววา นอกจากนํ้ามันพืชแลวสวนตัวไมกลาระบุวาอาหารใดมีองคประกอบอยางไร เพราะมีมากมายเปนหมื่นชนิด
แตหลักการแลวเชื่อวาอาหารที่มีองคประกอบของพืชจีเอ็มโอคงจะแพรหลายไปทั่วแลว ประเด็นคือเราจะทําอยางไรเพื่อคุมครองผูบริโภค ซึ่ง
เราจะทํา 2 อยางคือ
1.ตองมีหลักเกณฑในการประเมินความปลอดภัย
2.แจงใหผูบริโภครับทราบวามีอาหารจีเอ็มโอปนเปอนอยู
แตปญหาขณะนี้คือเกณฑในการประเมินและในการติดฉลากยังมี
ความแตกตางกันอยูมากหากเราตัดสินใจอะไรลงไปจะทําใหเกิดผลกระทบตอตลาดทั้งภายในและนอกประเทศและกระทบตอเศรษฐกิจบาน
เราดวย (สยามรัฐ 260344)

1.6 ญี่ปุนเตรียมคุมอาหารเอเชียตีตลาด
ญี่ปุนพิจารณาที่จะควบคุมเปนการเรงดวน ตอการนําเขาอาหารจากเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทะลักของผลิตภัณฑราคาถูก
จากจีนและเกาหลีใต
โยชิโอะ ยัตสึ รัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุนไดตกลงกับคิอิชิ มิยาซาวา รัฐมนตรีคลัง และทาเกโอะ ฮิรานูมะ รัฐมนตรีการคา ที่จะเริ่ม
ดําเนินการ “โดยทันที” เพื่อที่จะกอใหเกิดการควบคุมการนําเขาเห็ดชิอิทาเกะ หัวหอม และพืชตนออนที่ใชทําเสื่อฟาง “ตาตามิ” แผนการนี้
เสี่ยงที่จะกอใหเกิดความขัดแยงทางการทูตกับสองเพื่อนบานในเอเชีย และมีนัยทางการเมืองภายในประเทศกอนที่จะมีการเลือกตั้งสภาสูง
ในเดือนกรกฎาคม พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) กําลังหวังวาจะรักษาคะแนนเสียงจากเกษตรกรไวได ซึ่งที่ผานมาเกษตรกรเปนฐาน
เสียงสําคัญของพรรคและกําลังเรียกรองใหจัดการกับการนําเขาผลิตผลทางการเกษตรจากเอเชีย รัฐมนตรีเกษตรยํ้าวา มาตรการที่จะควบ
คุม จะตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งสื่อภายในประเทศกลาววา ไมนาจะมีขึ้นจนกวาจะถึงสัปดาหหนาเปนอยางเร็วที่สุด
ทางดานรัฐมนตรีคลังไดเรียกรองกอนหนานี้ใหมีความรอบคอบ โดยกลาววา ญี่ปุนควรระมัดระวังในการควบคุม และแนะนําวา
ควรจะขอรองใหคูคาลดการสงออกโดยสมัครใจเสียกอน โฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีนกลาวเมื่อวันพฤหัสบดี วา เขาเชื่อวาปญหา
นี้กระทรวงการคาสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม การควบคุมที่เรียกวาเปน “การปองกัน” ของญี่ปุน มีเปาหมาย เพื่อกวดขันการนําเขาที่
เพิ่มขึ้น และสามารถทําไดตามระเบียบขององคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เจาหนาที่กระทรวงเกษตรไมสามารถใหตัวเลขสําหรับการนํา
เขาสินคาทั้งสามประเภทได แตกลาววา “จริงๆ ไมมาก” ยอดนําเขาเห็ดเมื่อปที่แลวเพิ่มขึ้นเปน 42,057 ตัน จาก 24,394 ตันในป 2539 ใน
ขณะที่การนําเขาหัวหอมเพิ่มเปน 37,375 ตันในป 2543 จาก 1,504 ตันในป 2539 การนําเขาสินคาจีนที่เพิ่มขึ้นทําใหญี่ปุนขาดดุลกับจีนใน
ปที่แลว เปนประวัติการณถึง 24,900 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเพิ่มจากปกอนหนานี้ 27%
ตามแผนการที่จะควบคุมการนําเขา รัฐบาลโตเกียวจะขึ้นภาษี เพื่อชดเชยความแตกตางระหวางราคาขายสงภายในประเทศกับ
ราคานําเขาในชวงไมเกิน 200 วัน และสํานักขาวเกียวโดรายงานวา นโยบายนี้สามารถบังคับใชไดอยางเร็วในกลางเดือนเมษายน แต
กระทรวงเกษตรยังไมยืนยัน (ไทยโพสต, มติชน 310344)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 เอกสิทธิ์บัตรทอง 30 บาท 1 เม.ย. รักษาไดทุกโรค
30 บาทรักษาไดทุกโรค หนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จากภาพฝนกลายเปนจริงแลว เชาวันจันทรที่ 12 มี.ค.2544 ที่ผานมา
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข (สธ.) ไดลงนามในบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจัดพิมพเสร็จแลว และทยอยจัดสงไปใหประชา
ชนสองลานคนใน 6 จังหวัด นํารอง ไดแก จ.นครสวรรค พะเยา สมุทรสาคร ยโสธร ปทุมธานี และยะลา ไวใชแสดงตนเพื่อใชสิทธิตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2544 เปนตนไป
สําหรับบัตรทอง 30 บาท ดานหนาจะระบุไวที่มุมขวามือวา หามขาย และมีรายละเอียดระบุจังหวัด ชื่อผูใชบริการ เลขประจําตัว
ประชาชน สถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูถือบัตรที่อยูใกลที่สุด และมีวันออกบัตร ดานหลังบัตรจะเปนคําแนะนําในการใชสิทธิเมื่อ
เขารับบริการ โดยตองแสดงบัตรทองทุกครั้งที่ใชบริการและใชคูกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให อาทิ ใบขับขี่ก็
ได ตองเขารับบริการตามสถานพยาบาลประจําครอบครัวที่ระบุชื่อในบัตรในกรณีที่เปนการเจ็บปวยทั่วไป ยกเวนกรณีเจ็บปวยจากอุบัติเหตุ
เจ็บปวยฉุกเฉินตาง ๆ ประชาชนสามารถใชบริการไดที่สถานพยาบาลของ สธ. และสถานพยาบาลอื่นที่เขารวมโครงการ
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สิทธินี้จะสิ้นสุดลงเมื่อตาย ยายชื่อออกจากทะเบียนบานและไดรับสวัสดิการประกันสุขภาพอื่น ๆ ผูมีสิทธิจะไดรับการคุมครอง
ตามบัตรตอเมื่อเปนการเจ็บปวยทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินโดยจายคาธรรมเนียมเขารักษาเพียงครั้งละ 30 บาท ทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวย
ใน โดยจะไดรับบริการรักษาพยาบาลฟรีตลอดรายการที่เจ็บปวย ไดแก คาผาตัด คานํ้าเกลือ การลางไตวายแบบเฉียบพลัน คาทําคลอด คา
ทําหมัน คาบริการวางแผนครอบครัว คาการใหเลือด คาออกซิเจน คาวัคซีน คาเซรุม คาชันสูตรตรวจวิเคราะหโรค คาอวัยวะเทียม หรือ
อุปกรณในการบําบัดรักษาโรค คาถอนฟน คาอุดฟน คาทําฟนปลอมที่ใชอะครายลิกเปนฐาน
ผูปวยซึ่งถือบัตรมีสิทธิไดรับบริการใชหองสามัญและคาอาหารสามัญแตกรณีที่ประสงคจะอยูหองพิเศษหรือจะใชบริการอาหาร
พิเศษจะตองรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้เอง สําหรับบริการทางการแพทยที่ไมสามารถใชบัตรทองแสดงสิทธิรักษาได ไดแก การผาตัดเสริม
สวย การตกแตงฟน แวนตา อวัยวะเทียมที่ไมจําเปนตอการดํารงชีพ การรักษาภาวะการมีบุตรยาก การผสมเทียม การเปลี่ยนเพศ การทําไต
เทียมแบบลางโลหิต การรักษาโรคเฉพาะทางที่ไมผานระบบสงตอ รวมทั้งการบริการพิเศษ อาทิ การจางพยาบาลเฝาไข คาแตงศพ คาขนศพ
คาใชอุปกรณไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน
ถามีปญหาในการใชบริการ สธ.ไดจัดตั้งศูนยฮอตไลนขึ้นเพื่อรับเรื่องราวรองทุกขตลอด 24 ชั่วโมงและจะจัดตั้งศูนยขอมูลขาว
สารเพื่อใหบริการขอมูลกับประชาชนดวย (มติชน,กรุงเทพธุรกิจ 130344)
2.1.2 ตั้งศูนยควบคุมโรคแหงชาติ
จากการที่ นพ. สุรพงษ สืบวงศลี ไดมอบนโยบายกับกรมควบคุมโรคติดตอเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการทํางานของ กรมฯ โดย
จะใหมีการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอที่กระจัดกระจายอยูหลายหนวยงานมารวมกันทํางาน
ในลักษณะศูนยควบคุมโรคแหงชาติ เพื่อใหมีความเปนเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) กลาวถึงเรื่องนี้วา มีทิศทางที่สอดคลองกับ
การปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งไดวางเรื่องนี้ไว เปนระบบหนึ่งที่จะตองมีการปฏิรูปทั้งในดานองคกร กลไกการจัดการ ฯลฯ โดยการปฏิรูประบบ
ควบคุมโรคนี้จะครอบคลุมทั้งโรคติดตอ โรคไมติดตอ รวมทั้งภัยอันตรายที่คุกคามสุขภาพทุกชนิด อาทิ ภัยจากสารเคมี ภัยจากอุบัติเหตุอุบัติ
ภัยเหลานี้ดวย ขณะนี้ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดสนับสนุนใหขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพวา โครงสรางใหมของ
องคกรที่จะทํางานปองกันควบคุมโรคนี้ควรจะเปนอยางไร คาดวาเร็ว ๆ นี้คงจะไดขอเสนอที่เปนผลจากการศึกษาของนักวิชาการ (มติชน
280344 , กรุงเทพธุรกิจ 260344)
2.1.3 นโยบายใหม สธ. บําบัดขี้ยา 1 แสน/ป
กรมการแพทยรับนโยบายใหมตั้งเปาบําบัดผูเสพยาไมตํ่ากวา 100,000 คนตอป มุงใชวิธีจิตบําบัดดึงคายทหาร ชุมชนและสังคม
รวมดูแลเดินหนาลุย เปาหมายหลักอีกกลุมหนึ่งคือ นักเรียนในโรงเรียนซึ่งแยกเปนกลุมเสพ กลุมติด และกลุมเสี่ยงโดยกลุมเสี่ยงจะอบรม
ทักษะชีวิต สวนกลุมเสพจะบําบัดดวยกิจกรรมโดยที่ไมตองเขาโรงพยาบาลแตอาจเขาคายทหารในระยะเวลาสั้น ๆ ขณะที่กลุมติดจะตองมา
บําบัดแบบเขมขนโดยใชสถานพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีกลุมนักเรียนที่เปนผูคารายยอยตองเขาสูสถานพินิจเพื่อควบคุมความประพฤติ
ปญหาขณะนี้คือคนติดยาที่ตองการเขารับการรักษาโดยสมัครใจมีนอยหรือประมาณ 80,000 คน/ปเทานั้น จากจํานวนผูติดยาทั้งสิ้น
300,000 คน และผูเสพถึง 2.7 ลานคน ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลัวการถูกประณามจากสังคม (กรุงเทพธุรกิจ 190344)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.2.1 ดันงบฯ 40 ลาน วิจัยสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดันงบฯ 40 ลานบาท ใหรพ.ศิริราช วิจัยสุขภาพผูสูงอายุในโรคที่พบบอย 4 กลุม
ศ.พ.ญ.คุณนันทา มาระเนตร หัวหนาสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ในฐานะผูอํานวยการโครงการ แผนงานวิจัยเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ เปดเผยวา คณะทํางานไดดําเนินการศึกษาวิจัยโรคจํานวน
4 กลุมเรื่อง ไดแก ระบบสมองและการทรงตัว ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปสสาวะ นอกจากนี้ยังได
แยกเปนขอยอยอีก 16 หัวขอ เพื่อศึกษาลงลึกในรายละเอียดของโรค รวมถึงแนวทางการปองกันไมใหเกิดโรคและรักษาโรคที่เกิดขึ้นตอไป
(ผูจัดการ 300344)
2.2.2 วันวัณโรคโลก สธ. ขยายรักษาคนไขทั่วไทยฟรี
เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มี.ค. สธ. ปรับแผนเรงรัดขยายการรักษาแบบมีผูดูแลหรือ DOTS ในผูปวยวัณโรคใหครอบคลุมภายใน
ป ‘45 ใหบริการฟรีอยางเทาเทียมกัน หลังองคการอนามัยโลกระบุใหวัณโรคเปนภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา จากรายงานองคการอนามัยโลกพบวาผูปวยวัณ
โรคเพิ่มขึ้นปละ 8 ลานรายเสียชีวิตปละ 3 ลานราย มีผูปวยสะสมมากกวา 16 ลานโดยอยูในแถบแอฟริกา เอเชียใตและเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต ซึ่งประเทศในเอเชียที่พบมากที่สุดคือ จีน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เวียดนามและไทย มีผูปวยรวมกันถึงรอยละ 60 ของทั่วโลก สธ. จึง
มีนโยบายเรงรัดการขยายงานกํากับการรักษาวัณโรคแบบมีผูดูแลใหครอบคลุมทั่วประเทศภายในป‘45 โดยกําหนดยุทธศาสตรในการแกไข
วัณโรคและเอดส พัฒนาระบบบริการ ใหประชาชนเขาถึงบริการอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน รักษาวัณโรคฟรี และจัดใหมีการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันวัณโรคและโรคฉวยโอกาสตาง ๆ ที่พบบอยในผูติดเชื้อเอดส
นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอกลาววา ขณะนี้พบการระบาดของวัณโรคในคนไทยประมาณ 100,000 รายตอ
ป ในป 2543 มีผูเสียชีวิต 7,000 รายโดยผูปวยจํานวนหนึ่งอยูในชุมชน ไมไดรับการรักษาและไมรูวาตนเองปวยเปนวัณโรคจึงทําใหแพรเชื้อ
อยูในชุมชนตอไป จากการศึกษาพบวาครอบครัวใดมีผูปวยเปนวัณโรค 1 รายจะทําใหสูญเสียรายไดประมาณ 10,000 บาทตอป เมื่อมอง
ภาพรวมทั้งหมดจะสูญเสียรายไดปละ 1,000 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ , ไทยรัฐ 240344)
2.2.3 “ยาลดความอวน” ระบาดหนัก อย. เตือนอันตรายกินมาก ตายกอนผอม
นพ. วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปดเผยวากระแสความนิยมใชยาลดความอวนกําลังพุงสูงขึ้นอยาง
มาก โดยเฉพาะกลุมสตรีและวัยรุน ทั้งนี้ผูที่ใชยาลดอวนตางไมทราบเลยวา ยาที่นิยมใชกันนั้นจัดอยูในกลุมออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ทําให
เกิดอาการหลอนทางประสาท แมยาประเภทนี้ จะมีปฏิกิริยาทําใหลดความอยากอาหาร แตจะเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตรายตอผูใชอยาง
มาก คือ นอนไมหลับ กระวนกระวาย ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง หงุดหงิด หัวใจเตนเร็ว ที่สําคัญหากใชติดตอกันนาน ๆ จะทําใหเกิดการ
ติดยาซึ่งตรงจุดนี้ สถานลดความอวนมักฉวยโอกาสใชเปนเครื่องมือดูดเงินจากผูใชบริการโดยเฉพาะยาลดอวนที่มีสวนของยาขับปสสาวะ มี
ฤทธิ์ขับเกลือแรโพแทสเซียมถาหากระดับโพแทสเซียมลดตํ่าลงจะมีผลตอการเตนของหัวใจทําใหเกิดอันตรายถึงตายได
นพ. ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการ อย. กลาวเพิ่มเติมวา งานวิจัยทั่วโลกตางก็ระบุชัดวาไมมีทางลัดสําหรับการลดความ
อวน ผูที่อยากจะลดความอวนจะตองคอยเปนคอยไปโดยการออกกําลังกายและควบคุมอาหาร และหากจะใชยาตองเปนยาที่แพทยสั่งจาย
ใหเทานั้น จากการพิจารณาปริมาณ การนําเขายาลดความอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เทา โดยป 2539 มีปริมาณนําเขา 690.85 กิโลกรัม
มูลคา 95.24 ลานบาท ขณะที่ในป 2543 นําเขา 2,483.99 กิโลกรัม มูลคา 315.93 ลานบาท อยางไรก็ตาม กอนหนาที่ อย. จะควบคุมให
เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภทที่ 2 ยอดนําเขายาลดความอวนสูงถึงกวา 2,000 ลานบาท (ผูจัดการ 290344)

2.3 ปญหาจริยธรรมและความบกพรองทางการแพทย
2.3.1 สาวตาบอดบานแพว เรียกคาเสียหาย 3 ลาน
วันที่ 2 มี.ค.2544 นางอธิติญา แสงสรอย อายุ 35 ป รองเรียนวาโรงพยาบาลบานแพว จ.สมุทรสาคร ไมรับผิดชอบกรณีสั่งจาย
ยารักษาอาการตาขวาเจ็บเพราะติดเชื้อรา และเปนเหตุใหอาการลุกลามจนตาบอด ไดเดินทางเขาพบนายสมศักดิ์ ระวังภัย ที่ปรึกษาสภา
ทนายความ จ.นครปฐม พรอมนําขอมูลและพยานหลักฐานมาใหนายสมศักดิ์ เพื่อขอความชวยเหลือในการเรียกรองคาชดเชยโดยจะเรียก
คาเสียหายรวม 3 ลานบาท และใหจายคาใชจายเดือนละ 10,000 บาท จนกวาคดีจะถึงที่สุด
นายสมศักดิ์ กลาววาฟงขอมูลจากนางอธิติญา แลว แพทยผูรักษามีสวนเขาขายกระทําการโดยประมาททําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บ
ทุพพลภาพแตตองขอเวลา 2 – 3 วัน ที่จะสรุปเรื่องแลวจะนํานางอธิติญาเขาแจงความดําเนินคดีอาญาที่ สภ.อ.บานแพว สวนในคดีแพงผู
เสียหายไดเรียกเงินรวม 3.1 ลานบาท เปนคาเสียหาย 1 แสนบาท และคาสินไหม 3 ลานบาท (มติชน 030344)
2.3.2 ร.พ. วัดไรขิง เด็กตายเพราะจายยาผิด
นพ. กฤษฎา ศรีสําราญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) แถลงเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2544 วา กรณีนางอริยา
ปานกิจเจริญ รองเรียนวาโรงพยาบาลจายยาผิดจนบุตรชาย ชื่อ ด.ช.ธัญญพิสิษฐ ปานกิจเจริญ อายุ 5 ขวบเศษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ม.ค.
2544 นั้น ผลจากการสอบขอเท็จจริงพบวาเกิดขอผิดพลาดในการจายยาจริง โดยเจาหนาที่หองยานํายาลาโนซิน ซึ่งเปนยารักษาผูปวยโรค
หัวใจมาใหคนไข แลวปดทับดวยฉลากยา โลราน็อค ซึ่งเปนยาที่คนไขเคยใชประจําแกแพอากาศ ความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากโรงพยาบาล
มีคนไขมาก มีหองยาถึง 4 หอง ขณะที่มีเภสัชกรดูแลเพียง 4 คน ขาดการตรวจสอบซํ้าจึงเกิดการหยิบยาผิดขึ้น
ผอ.ร.พ.วัดไรขิง เผยวาจะไดนําผลสอบสวนขอเท็จจริงนี้ เสนออธิบดีกรมการแพทยเพื่อสอบสวนทางวินัยตอไป และจะปรับระบบ
หองยาใหเหลือเพียง 2 หองสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน รวมทั้งปรับการรักษาพยาบาลโดยจะเนนการรักษาทางวิชาการมากกวารับรักษา
ผูปวยทั่วไปเพื่อลดผูปวยลง ดานนางอริยา กลาววา ชวงที่ ด.ช. ธัญญพิสิษฐ ปวยตนไดใหยาที่รับจากแพทยโดยไมเฉลียวใจวาเปนการจาย
ยาผิดเพราะพาลูกมาพบแพทยเดือนละครั้งเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกนํ้ามีปญหาในการรับรูจนกลายเปนเด็กพิการทางสมอง
ทุกครั้ง
แพทยไดใหยาจํานวนมาก เมื่อลูกไมสบายก็ใหรับประทานเขาใจวาเปนยาแกแพ กินยาไป 5 วัน นองโฟรทก็เสียชีวิต แตเมื่อญาติที่เปน
พยาบาลมาเห็นยาลาโนซิน ไดถามวาใครเปนโรคหัวใจและกินยานี้ จึงไดกลับไปดูยาที่ไดรับ ซึ่งพบวาเปนคนละชนิดกับที่เคยใหลูก จึงทํา
เรื่องรองเรียนเพื่อใหโรงพยาบาลตรวจสอบขอเท็จจริง หากมีขอผิดพลาดจะไดแกไขไมใหเกิดประวัติศาสตรซํ้ารอย (ผูจัดการ 210344)
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2.4 ความเคลื่อนไหวดานยา
2.4.1 สุดารัตนสั่งที่ปรึกษาหารือสมาคมยาทบทวนพีพีเอ หนุนผลิตยาไทยแขงตางประเทศ
นายไพโรจน อังคเศกวิไล เลขาธิการเภสัชพาณิชยสมาคม เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้ทางสมาคมยา ซึ่งประกอบดวยเภสัชพาณิชย
สมาคม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน สมาคมรานขายยา และสมาคมยาแผนโบราณ ไดเขาพบนางสุดารัตน เกยุราพันธุ
รมต.สาธารณสุข และ นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข เพื่อแสดงความยินดีและขอรับฟงนโยบายที่เกี่ยวกับผูประกอบการดานการผลิ
ตยา
ซึ่งนางสุดารัตน กลาวยืนยันวาจะใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาในประเทศ ใหมีศักยภาพแขงขันกับบริษัทยาขามชาติได และ
จะหาทางชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการคาเสรีที่เปนกติกาของโลก อันทําใหยาในประเทศไมสามารถแขงขันสูยาตางประเทศได รวม
ทั้งจะชวยคุมครองยาแผนโบราณซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย
นายไพโรจน กลาววา ทางสมาคมฯ จึงใหขอมูลเพิ่มเติม ในประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยสงเสริมให
รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง เชน เซเวนอีเลฟเวน เอเอ็มพีเอ็ม สามารถขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จไดดวย การทําเชนนั้นจะทําใหประเทศไทย
ตองตกอยูภายใตระบบทุนนิยมของตางชาติมากขึ้น เปนเหตุใหรานขายยาเล็กๆ หรือรานโชวหวย ที่ไดรับอนุญาตใหขายยาแผนปจจุบัน
บรรจุเสร็จ ยาสามัญประจําบานไดทยอยกันปดตัวเอง เพราะผูบริโภคจะแหกันไปซื้อยาในรานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงกันมากขึ้น
“นอกจากนี้ ทั้งนางสุดารัตนและนพ.สุรพงษ ยืนยันวาจะทําหนาที่ดวยความโปรงใส ชัดเจน จะไมเรียกรับผลประโยชน หรือแสวง
หาผลประโยชนจากผูประกอบการเขาตนเอง หรือเขากระทรวงอยางเด็ดขาด ผมไมอยากพูดวาในอดีตผูบริหารระดับสูงของสธ.เปนอยางไร
แตนโยบายที่ชัดเจนของรัฐมนตรีทั้งสอง ทําใหผูประกอบการสวนใหญพอใจกันมาก ซึ่งทุกสมาคมยินดีใหการสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ จึงเห็น
พองวาผูประกอบการดวยกันเองก็ไมควรสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการใหเงินใตโตะกัน คือ จะตองไมเสนอผลตอบแทนใดใหขาราชการ หรือผู
บริหารระดับสูงของสธ.เชนกัน” นายไพโรจนกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 120344)

2.5 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพติด
2.5.1 ตะลึง! ยาเสพติดลนคลังเก็บ อ.ย. ยาบาแชมปมีมากถึง 167 ลานเม็ด
15 มี.ค.2544 นางสุดารัตน เกยยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข พรอมดวย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผูบัญชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.ท.เพรียวพันธ ดามาพงศ ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการ คณะ
กรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และคณะที่ปรึกษา รมต.สาธารณสุข กวา 30 คน ทั้งหมดไดเขาตรวจเยี่ยมคลังเก็บยาเสพติดใหโทษของกลาง
ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารสํานักงาน อย. หลังจากนั้น นางสุดารัตน ไดเปดเผยวา นโยบายของรัฐบาลและการประชุมเรื่องยาเสพติดที่จังหวัด
เชียงราย เห็นตรงกันวาปญหายาเสพติด เปนปญหาใหญที่ตองแกไขอยางจริงจังและเรงดวน การตรวจคลังยาเสพติดครั้งนี้เพื่อใหเห็นความ
โปรงใสในการจัดเก็บวัตถุของกลาง กระบวนการเก็บรักษา ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เห็นกระบวนการเก็บรักษาที่รัดกุม
นางสุดารัตน กลาววา จากการตรวจเยี่ยมคลังเก็บยาเสพติดครั้งนี้พบวามียาเสพติดชนิดตางๆ ที่รอการทําลายทั้งสิ้น 24,532.34
กิโลกรัม โดยเมทแอมเฟตามีน หรือยาบา มีมากที่สุดถึง 14,207.47 กิโลกรัม หรือกวา 167 ลานเม็ด แอมเฟตามีน 5.09 กิโลกรัม, ยาอี
27.89 กิโลกรัม, เฮโรอีน 5,365.98 กิโลกรัม, โคเคอีน 41.84 กิโลกรัมกับ อีก 102,575 เม็ด ฝน 4,068.25 กิโลกรัม, อีเฟดรีนหรือยาอี 262.99
กิโลกรัมกับอีก 85 เม็ด , กัญชา 247.56 กิโลกรัม เปนตน ซึ่งเปนของกลางที่ไดจากคดี 175,717 คดี “ขณะนี้ยาเสพติดของกลางลนหอง
นิรภัยที่ อ.ย. จัดเก็บแลว เมื่อแกกฎหมาย ตอไปยาเสพติดของกลางไมตองรอใหคดีผาน 3 ศาลเหมือนแตกอนก็สามารถเผาทําลายได จะได
หารือกับ ก.ยุติธรรม ทางตํารวจ และสาธารณสุขวามีของกลางมากนอยเทาใดที่จะทําลายได”
“คาดวาปลายเดือนเม.ย.นี้ จะทําลายไดไมนอยกวา 10 ตัน และเผาอีกครั้งในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันตอตานยาเสพติด
โลก ถือเปนการทําลายยาเสพติดจํานวนมากเปนประวัติศาสตร” นางสุดารัตน กลาวอีกวา สธ. ไมไดเรงเผาทําลายหรือรวบรัดตัดตอน ทุกขั้น
ตอนเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบได โดยขอมูลปริมาณยาเสพติดมีในเว็บไซตของอ.ย. www.fda.moph.go.th/ สามารถเรียกดู ขอมูลได
ตลอดเวลา นอกจากนั้นภายในสัปดาหหนา สธ. จะเปด “ศูนยสงครามยาเสพติด” รวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหายาเสพติดใน
สธ. ทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อลดปญหาทํางานซํ้าซอน
ดาน นพ.วิชัย กลาววา ขณะนี้ยาเสพติดของกลางลนคลังที่ อ.ย. แลว อะไรที่เผาทําลายไดก็อยากทํา สวนสารตั้งตนที่นําไปผลิต
ยาเสพติดนั้น อ.ย. ไดทําลายไปแลวกอนหนานี้ เพราะกฎหมายใหอํานาจ อ.ย.ทําลายของกลางยาเสพติดประเภท 4 คือสารตั้งตนได อนึ่ง
อ.ย.ยังเปนผูจําหนายฝนแกอาการปวดดวย แตเปนการจําหนายตามกฎหมายมีคณะกรรมการดูแลอยางเครงครัด (ผูจัดการ 160344)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวดานการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวการบริโภคตางประเทศ
1.1.1 วีซาระบุยอดผูบริโภคผานบัตรเครดิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 21% ในรอบป 2543
จากการรายงานของวีซา อินเตอรเนชันแนล เกี่ยวกับยอดสถิติการใชจายเงินผานบัตรทั่วโลกในรอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.
2543 เพิ่มขึ้นเปน 1.8 ลานดอลลารสหรัฐ (75 ลานลานบาท) หรือรอยละ 21 จากป 2542 เปนการเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลักเปนปที่ 11
นอกจากนั้น ความถี่ในการใชบัตรยังเพิ่มขึ้นรอยละ 19 โดยเฉพาะในชวงวันหยุดและเทศกาลช็อปปง ที่มีการจับจายใชสอยในชวงเดือน ธ.ค.
ที่ผานมา รายงานกลาววา ความถี่ในการใชบัตรวีซามีถึงเกือบ 4,000 รายการในหนึ่งวินาที
จากการเปดเผยของ มร. รูเพิรต คีลีย ประธานบริหารของวีซา อินเตอรเนชันแนล ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟกวา วีซา อินเตอรฯในภาค
พื้นเอเชีย-แปซิฟกมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในองคกรวีซา คือคิดเปนอัตรารอยละ 45 มียอดการใชจายผานบัตรเพิ่มขึ้นเปน 326.5 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ (13.5 ลานลานบาท) รูเพิรต กลาวดวยวา ในอนาคตขางหนา เชื่อวาเอเชีย-แปซิฟกยังคงเปนตลาดที่มีศักยภาพสําหรับวีซา
และจะคงอัตราการเติบโตในอัตรานี้ตอไป (ผูจัดการ 200344)

1.2 นันทนาการ ทองเที่ยวและชีวิตทางวัฒนธรรม
1.2.1

คณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย (กสภ.) เห็นชอบปรับปรุงระเบียบการอนุมัติถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศในไทยใหสะดวกยิ่งขึ้น
คอลัมนหมายเหตุบันเทิง มติชนวันที่ 2 มี.ค. 2544 อางจากการเปดเผยของ ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
วา ตามระเบียบใหม การขออนุญาตถายภาพนิ่ง ไมตองทําเรื่องขออนุญาต เพียงแจงใหทราบ และไมมีหนวยงานใดไปควบคุม สวนการขอ
อนุญาตถายทําภาพยนตรสารคดี หรือภาพยนตรโฆษณา ใหยื่นใบขออนุญาตตอเลขา กสภ. กอนวันทําการอยางนอย 5 วัน สําหรับภาพ
ยนตรเรื่องยาว ละครโทรทัศน ภาพยนตรชุดจบในตอน ใหยื่นเรื่องขอพรอมบทภาษาไทย 25 ชุด ภาษาอังกฤษ 10 ชุด อยางนอย 14 วันกอน
วันทําการ
สําหรับอัตราคาดูแลการถายทํา เฉพาะภาพยนตรประชาสัมพันธภายในองคกร กําหนดไว 2,000 บาทตอ 5 วัน ถาเปนภาพยนตร
สารคดีก็ 2,000 บาทตอคนตอวัน สวนภาพยนตรเรื่องยาวจบในตอน ละครโทรทัศน จะพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ใหเหมาะกับกองถาย
ขนาดเล็กใหเขามาถายทําไดมากขึ้น (มติชน 020344)
1.2.2 ททท. ลดเปาอัตราเติบโตของการทองเที่ยวปนี้ จาก 10% เหลือ 9% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว-การแขงขันรุน
แรง ขณะที่ตัวเลขนักทองเที่ยวตลอดป 2543 เดินทางเขาเมืองไทย เพิ่มขึ้น 10% ทํารายได 2.9 แสนลานบาท
นายสุวัฒน จุธากรณ ผูอํานวยการกองสถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดเผยถึงสถิตินักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ ที่เดินทางมาเยือนในป 2543 มีจํานวน 9.57 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปกอน 10.7% โดยแยกจํานวนนักทองเที่ยวเปนชาวตางชาติ 9.5
ลานคน เพิ่มขึ้น 10.8% สวนคนไทยที่พํานักในตางประเทศ 7 หมื่นคน ลดลง 1% โดยภาพรวมแลวนักทองเที่ยวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยใน
ไทย 7.7 วัน ลดลงจาก 7.9 วัน ในป 2542 ทั้งนี้ นักทองเที่ยวระหวางประเทศมีคาใชจายตอคนตอวัน 3,850 บาท เพิ่มขึ้น 3.9% โดยปที่แลว
ไทยไดรับรายไดจากการทองเที่ยวรวม 2.9 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 15.6%
ในสวนของสถิติคนไทยเดินทางออกตางประเทศจํานวน 1.9 ลานคน เพิ่มขึ้น 15.4% ใชเวลาพํานักในตางประเทศเฉลี่ย 11.7 วัน
ทั้งนี้ กลุมที่เดินทางกับบริษัทนําเที่ยวจะมีระยะเวลาพํานักประมาณ 6 วัน สวนที่เดินทางเองจะมีเวลาพํานัก 13 วัน โดยภาพรวมแลว มีคาใช
จายเฉลี่ยตอคนตอวัน 3,508 บาท เพิ่มขึ้น 11.7% สงผลใหคนไทยใชจายเงินในตางประเทศรวม 8.2 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้น 17.7% จากราย
ไดของการทองเที่ยวในป 2543 เทียบกับรายจายที่คนไทยนําเงินไปใชในตางประเทศ ทําใหไดดุลการทองเที่ยว 2.1 แสนลานบาท สําหรับ
การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศนั้น มีจํานวน 55 ลานคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.6% มีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน 1,730 บาท ระยะเวลา
พํานักเฉลี่ยตอครั้ง 2.4 วัน มีรายไดจากการทองเที่ยวในประเทศ 2.3 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14.8%
นายสุวัฒนกลาวตอไปวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวขยายตัวอยางตอเนื่อง คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั้งในยุ
โรป เอเชีย และอเมริกา ยังอยูในสภาวะที่ดี ในขณะเดียวกัน คาเงินบาทของไทยยังออนตัว ทําใหนักทองเที่ยวไดเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
และสงผลใหมีนักทองเที่ยวระดับกลางและระดับลางขยายตัวอยางโดดเดน นอกจากนี้ ยังพบวามีเที่ยวบินเขาไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมือง
ทองเที่ยวหลักอยางภูเก็ต เปนตน
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ทั้งนี้ ปญหาในประเทศเพื่อนบานสงผลใหการทองเที่ยวไดรับผลประโยชนดวย เชน กรณีการลักพาตัวนักทองเที่ยวในฟลิปปนส
ปญหาโรคปากเปอยเทาเปอยในสิงคโปร เปนตน นอกจากนี้ ในบางตลาดมีการขยายตัวอยางโดดเดนจากการทําตลาดอยางตอเนื่อง เชน
ตลาดกอลฟ ตลาดประชุมสัมมนา ซึ่งสงผลใหแหลงทองเที่ยวที่เปนเมืองรองในประเทศไทยขยายตัวตามไปดวย
สําหรับแนวโนมของการทองเที่ยวภายในป 2544 นี้ คาดวาโดยรวมจะมีการขยายตัวตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโต
จะขยายตัวตํ่ากวาป 2543 ที่ผานมา โดยมีปจจัยสําคัญคือ ภูมิภาคตะวันออกกลางยังประสบปญหาภายใน ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งมี
การคาดการณวา จะขยายตัวเพียง 4% เทานั้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของอเมริกาชะลอตัวจะสงผลใหนักทองเที่ยวขาดรายไดที่จะเดินทางเพื่อ
การทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังพบวาการเปดเสรีการทองเที่ยวและบริการ ทําใหนักทองเที่ยวกระจายไปทั่วภูมิภาคตางๆ และเปลี่ยนเสนทาง
การทองเที่ยวมากขึ้น ปจจัยตางๆ เหลานี้ จะสงผลใหการทองเที่ยวมีอัตราการเติบโตที่ยากตอการคาดการณ
ดังนั้น เปาหมายการทองเที่ยวในป 2544 ททท.จึงลดจํานวนนักทองเที่ยวลงจากที่ตั้งไว 10.4 ลานคน หรือเติบโต 10% เหลือเพียง
10.3 ลานคน หรือขยายตัว 9% และยังไดตั้งเปารายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางประเทศไวจํานวน 3.3 แสนลานบาท เนื่องจาก
พบวาการแขงขันของการทองเที่ยวในประเทศตางๆ รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูแขงสําคัญ เชน สิงคโปร และ ฮองกง ซึ่งไดมี
การเพิ่มเปาหมายทางการทองเที่ยวของตนเองสูงกวาทุกๆปที่ผานมา
เทากับไทยจะตองเผชิญหนากับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นดวย
(กรุงเทพธุรกิจ 010344)

2. ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ และคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนา
2.1.1 พระพุทธรูปแกะสลักหินปางยืนและปางประทานพร อายุ 2,000 ป ในภูผาบามิยันในอัฟกานิสถาน ถูกกลุมทาลี
บันทุบทําลาย
รายงานขาวรอยเตอรจากกรุงคาบุล ประเทศอัฟกานิสถานระบุวา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2544 นายอับดุล ฮายี มุตมาอีน โฆษกรัฐ
บาลกลุมทาลีบันในอัฟกานิสถาน ไดเผยทางโทรศัพทจากเมืองกานดาฮาร เมืองเอกทางตอนใตของประเทศ และเมืองที่มั่นใหญของกลุมทา
ลีบัน วารูปแกะสลักหินเปนรูปพระพุทธรูปปางยืนและปางประทานพรในภูผาบามิยันนั้น ไดถูกเจาหนาที่กองกําลังติดอาวุธของกลุม ระเบิด
ทําลายไปแลวกวา 80 เปอรเซ็นต ตอมาในวันที่ 12 มี.ค.2544 สํานักขาวเอพี และรอยเตอร รายงานความคืบหนาวา องคการศึกษาวิทยา
ศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ออกมายืนยันวา พระพุทธรูปสลักทั้ง 2 องค ถูกทําลายเรียบไมมีเหลือแลว ขณะที่เจา
หนาที่บรรเทาภัยสากลกลาววา ขณะนี้ภูผาบามิยันเหลือเพียงแคกองเศษหินเทานั้น
สํานักขาวรอยเตอรรายงานวา คําเปดเผยดังกลาวไดรับการยืนยันจากแหลงขาวในวงการการทูตที่อัฟกานิสถาน และไดเปน
ประจักษพยานรูเห็นกระบวนการดังกลาว โดยระบุดวยวางานทุบทําลายรูปแกะสลักหิน สัญลักษณตัวแทนประวัติพุทธศาสนาบนแผนดินอัฟ
กานิสถานนี้ อยูใตการกํากับดูแลของมุลเลาะห โอบายดัลเลาะห รัฐมนตรีกลาโหมของทาลีบัน ในขณะที่ผูแทนองคการที่ประชุมอิสลามิก
หรือโอไอซี นําโดยนายอาเหม็ด บิน อับดุลเลาะห ซาอิด อัลมาหมูด รมต.ตางประเทศของกาตาร พรอมดวยมุฟตี นัสเซอร ฟาริด เวสเซิล ผู
นํากลุมชาวมุสลิมสายสุหนี่ในอียิปต ตางออกเดินทางไปเจรจากับผูนํากลุมทาลีบัน ขณะที่นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ก็ได
เดินทางถึงกรุงคาบุลในวันเดียวกัน เพื่อจะเจรจาปญหาเศรษฐกิจและการเมืองของอัฟกานิสถาน พรอมกับแสดงความวิตกหวงใยของประชา
คมโลก เกี่ยวกับกรณีรูปแกะสลักหินใหญแหงหุบเขาบามิยัน ใหผูนํารัฐบาลทาลีบันไดรับทราบ
อยางไรก็ตาม นายกัดราตูลเลาะห จามาล รัฐมนตรีขาวสารของกลุมทาลีบัน ไดแสดงทาทีแข็งกราวตอคณะผูแทนโอไอซี ที่เดิน
ทางไปเจรจากับผูนํากลุมทาลีบันเพื่อยับยั้งการทําลายพระพุทธรูปในอัฟกานิสถาน โดยระบุวาผูแทนของโอไอซีไมใชผูแทนของศาสนา และ
ไมมีความชอบธรรมใดๆ ที่จะตัดสินวาการกระทําของกลุมทาลีบันขัดตอหลักศาสนาอิสลาม พรอมทั้งระบุดวยวา ทาลีบันจะยังคงเดินหนา
ทําลายรูปเคารพตางๆ ตอไป และจะไมมีรูปเคารพใดๆ รอดไปจากการทําลายครั้งนี้ได
ในวันที่ 14 มี.ค. สํานักขาวอิสลามอัฟกันในปากีสถานรายงานโดยอาง นายจามาล รัฐมนตรีขาวสารของทาลีบันวา การทําลาย
พระพุทธรูป 2 องคไดเสร็จสิ้นลงแลวเมื่อเย็นวันอังคารที่ 13 มี.ค. และในขณะนี้ไมมีรองรอยของรูปปนทั้งสองหลงเหลืออยูเลย คําแถลงของ
นายจามาล ถือเปนการยืนยันเปนครั้งแรกของทาลีบัน วาการทําลายพระพุทธรูป 2 องคเสร็จสิ้นแลว
กอนหนานี้ เอกอัครราชทูตของทาลิบันในปากีสถานกลาววา ทาลีบันไดสั่งปดสํานักงานของบริษัท บริทิช บรอดคาสติง คอรปอเร
ชัน (บีบีซี) ในกรุงคาบุล และใหเคต คลารก ผูสื่อขาวของบีบีซีเดินทางออกนอกประเทศภายใน 24 ชั่วโมง คําสั่งดังกลาวมีขึ้นหลังจากที่วิทยุ
บีบีซีภาคภาษาอัฟกานิสถาน รายงานการสัมภาษณศาสตราจารยชาวอเมริกันคนหนึ่งเมื่อคืนวันที่ 13 มี.ค.2544 ซึ่งไดเรียกการทําลายรูป
ปนโบราณของทาลิบันวาปาเถื่อน (มติชน, ไทยโพสต 12-150344)
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3. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ปญหาการคอรรัปชัน
3.1.1 เพิรกประจานไทยติดกลุมประเทศที่มีการคอรรัปชันมากที่สุด
สถาบันที่ปรึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง หรือเพิรกในฮองกง ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจตางชาติ
กวา 700 คน ที่เขาไปลงทุนทําธุรกิจใน 12 ประเทศ ที่อยูในแถบเอเชีย และระบุวาไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการคอรรัปชันรุนแรง
เพิรกรายงานวา ประเทศที่ติดกลุมมีปญหาคอรรัปชันนอยที่สุด ในเอเชีย ไดแก สิงคโปร ฮองกง และญี่ปุน สวนประเทศที่มีปญหา
การคอรรัปชันมากที่สุดนั้น ประกอบดวย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ฟลิปปนส จีน โดยมีประเทศไทยรวมอยูดวย
ผลสํารวจของเพิรกระบุดวยวา ปญหาคอรรัปชันในประเทศไทยกับฟลิปปนสอยูในขั้นรายแรง และดูเหมือนวาไมมีประเทศใดรีบ
รอนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงระบบ โดยเฉพาะกลุมผูนําการเมืองซึ่งขาดความสนใจและ ปลอยใหปญหานี้ดําเนินอยูตอไป
เพิรกยังไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทยที่ผานมาวา เงินมีบทบาทสําคัญอยางมากขณะที่ตั้ง
คําถาม กับประเทศฟลิปปนสวา แมอดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา พนตําแหนงไปแลว แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
ในระบบราชการของฟลิปปนส (ไทยโพสต 190344)

4. อาชญากรรมและยาเสพติด
4.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติด
4.1.1 "ทักษิณ" ปดฉากสัมมนาแกไขปญหายาเสพติด สรุป 3 แนวทาง ปรับการจัดการ-องคกร-กฎหมาย พรอมกําหนด
ยุทธศาสตรปองปรามภายใตชื่อ "พลังแผนดิน"
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ สรุปผลการสัมมนาปราบปรามยาเสพติด ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม จ.เชียงราย ระหวางวันที่ 10-11 มี.ค.
2544 โดยระบุวารัฐบาลจะดําเนินการใน 3 แนวทาง ประกอบดวยการบริหารจัดการ การปรับปรุงองคกรที่มีอยูใหสอดคลองกับปญหา และ
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกไขปญหาทั้งระบบ พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตร "พลังแผนดิน" เพื่อใชในการปองกันอีกดวย
"หลังจากนี้ เชื่อวาจะสามารถปฏิบัติไดทันที แตอาจจะลาชาในเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งจะเรงใหดําเนินการโดยเร็ว และตอ
ไปจะมีการปรับปรุงการบริหารการทํางานของแตละหนวยงาน รวมทั้งตางหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โดยจะมีการจัดทีมพิเศษ
เพื่อทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับยาเสพติด โดยดึงองคกรที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อเรงรัดงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ" พ.ต.ท.ทักษิณ กลาว และ
ไดมอบหมายให รมต.มหาดไทย รมต.ยุติธรรม รวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกันปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อความเปนธรรมในคดียาเสพติด รวมถึงการกําหนดใหผูเสพเปนผูปวย ซึ่งที่ประชุมไดรับไปปฏิบัติ
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวดวยวา ในเรื่องการบําบัดผูติดยาไดขอสรุปวา จะใชสถานที่ราชการดัดแปลงมาเปนที่บําบัด ประกอบดวย
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรมการปกครอง และมี
บางสวนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม โดยคาดวา จะรับไดประมาณ 40,000-60,000 คน จะเริ่มดําเนิน
การโดยเร็ว และมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหมีการอาสาเขามารับการบําบัด สวนกรณีที่ผูติดยาตองไดรับการบําบัดระยะยาว ก็จะมีการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายการเขารับราชการทหาร เพื่อฝกผูบําบัดในดานการทหาร โดยใหนับเวลาการบําบัดและการฝก ซึ่งจะคลายกับ
ระบบการเรียน ร.ด.
สวนในเรื่องการปองกันจะใชยุทธศาสตร "พลังแผนดิน" โดยลงลึกไปถึงระดับหมูบาน มีก.มหาดไทยเปนแกนนํา รวมกับหนวยงาน
อื่น เพื่อนําไปสูการสรางกระบวนการที่เขมแข็ง โดยจะเปนองคกรหลวมๆ เชิญชวนประชาชน นักศึกษา องคกรเอกชน และนักการเมืองทอง
ถิ่นเขามามีสวนรวม ทั้งนี้จากการหารือสรุปวาจะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบําบัดผูติดยาเสพติด โดยมี ผบ.สส.เปน
ประธาน และมูลนิธิปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน ซึ่งคาดหมายวาองคกรที่มีการบริหารคลอง
ตัวลักษณะนี้ จะสามารถอุดชองโหวในการบริหารงานราชการได
อนึ่ง ในคืนวันที่ 10 มี.ค.2544 ยังไดมีการประชุมมาตรการเชิงยุทธศาสตรเกี่ยวของกับการทหารและความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน กับฝายความมั่นคงระดับผูบังคับบัญชาเหลาทัพประมาณ 1 ชั่วโมง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ก.ตางประเทศสรุปวา จะมีการ
เปดเจรจาระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบาน เปนนโยบาย Forward Engagement และในดานยุทธศาสตรการทหารที่ปรากฏออกมาคือ
การประกาศใหสังคมโลกและผูผลิตรับทราบวา ประเทศไทยประกาศตัวเปนศัตรูกับผูผลิตยากลุมกองทัพสหรัฐวาอยางเปดเผยเปนครั้งแรก
ขณะที่การเจรจากับประเทศเพื่อนบานก็จะยังคงอยูภายใตบรรยากาศของมิตรประเทศตอไป (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 11,120344)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance : Investment & Banking; California State
University, Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป
ตําแหนง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

