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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนพฤษภาคม 2544 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกับรายงานหลัก
ของโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (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 มิถุนายน 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
พฤษภาคม 2544
--------------------------

สถานการณเลื่อนไหล: สัญญาณปริแยกโลกาภิวัตน
ในเดือนพฤษภาคม 2544 สถานการณดานตางๆของโลกรวมทั้งในประเทศไทยมีลักษณะเลื่อนไหล มีเหตุ
การณใหญเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง บางเรื่องไมไดคาดคิดมากอน สอถึงฉากบนเวทีโลกกําลังเปลี่ยนแปลง จากที่มีแกนนํา
เดียวไดแกสหรัฐ สูการมีหลายแกน สงสัญญาณถึงการปริแยกของโลกาภิวัตน
สถานการณที่เกิดขึ้นอยางฉับไวที่ควรจับตา เชน กรณีนายกรัฐมนตรี จู หรง จี ของจีนเยือนประเทศไทยอยาง
ปจจุบันทันดวน นายกรัฐมนตรีไทยกลาวปราศรัยในการประชุมฟอรจูน โกลเบิล ฟอรัม ที่ฮองกง สหรัฐหลุดจากการมีตัว
แทนในคณะกรรมาธิการสําคัญ 2 คณะขององคการสหประชาชาติ นั่นคือคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน และคณะ
กรรมาธิการควบคุมยาเสพติด สันตะปาปาจอหน ปอล เสด็จเยือนประเทศซีเรีย และยังเดินทางไปที่เมืองซึ่งถูกอิสราเอล
ทําลายกอนถอนกําลังกลับ ความสัมพันธที่ตึงเครียดขึ้นระหวางสหรัฐ-จีน ตอเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุเครื่องบินสอดแนม
สหรัฐในเดือนเมษายน โดยที่จีนตั้งปอมคัดคานระบบปองกันขีปนาวุธอยางเหนียวแนน ที่ประชุมเอดีบีลงมติตั้งกองทุน
ประกันอัตราแลกเปลี่ยนของเอเชีย ภาวะจลาจลในประเทศฟลิปปนสและกระบวนการปลดประธานาธิบดีแหงอินโดนี
เซีย ประธานาธิบดีคาสโตรแหงคิวบาเยือนมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนมาเลเซีย การสูรบระหวางอิสราเอล-ปา
เลสไตนยังคงยืดเยื้อ ไมแข็งของชารอนนายกรัฐมนตรีคนใหมของอิสราเอลใชไดผลจํากัด อังกฤษ-สหรัฐเสนอผอนปรน
มาตรการควํ่าบาตรอิรัก คณะผูแทนจากสหภาพยุโรปเยือนประเทศเกาหลีเหนือ ขบวนประชาสังคมโลกขยายเครือขาย
ในการสรางวัฒนธรรมใหม ตอตานการครอบงําของบรรษัทขามชาติและกระบวนโลกาภิวัตนตอไป จนกระทั่งการประชุม
ของกลุมผูมั่งคั่งและสถาบันที่ควบคุมการเงินการคาโลกตองดําเนินไปภายใตการคุมกันอยางหนาแนน จนบางครั้งการ
ประชุมกําหนดใหมีขึ้นในประเทศที่มีระบอบปกครองแบบรวบอํานาจ วันกรรมกรสากลไดกลายเปนการเคลื่อนไหวคัด
คานระบบทุนนิยมทั่วโลก
สถานการณสิ่งแวดลอมเชนที่แสดงออกในการระบาดของโรคปากและเทาเปอยที่ประเทศ
อังกฤษ คาดหมายวาการเลื่อนไหลของสถานการณคงดําเนินตอไปอีก โดยอาจเปนไปในอัตราที่เร็วขึ้น
กระบวนโลกาภิวัตนกลาวถึงธุรกิจไรพรมแดนที่ทําใหโลกใกลชิดกันเหมือนหมูบานโลก การจัดตั้งองคการและ
ผลิตสินคาที่เปนระดับโลก การแขงขันที่นํามาสูการยกมาตรฐานการครองชีพ แตในความเปนจริงนั้น เปนการยากที่จะ
นําประชากรโลกกวา 6 พันลานคนใหอยูภายใตหลังคาเดียวกัน ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีรัฐหรือกลุมรัฐหนึ่งที่เขมแข็งเปน
พิเศษจนทําหนาที่เปนตํารวจโลกรักษาความสงบได แตดูเปนวากระแสแหงลัทธิชาตินิยมใหมจะกลับแรงขึ้น และธุรกิจที่
ไรพรมแดนนั้นดูดซับความมั่งคั่งจากดินแดนที่ยากจนมากกวาที่จะยกมาตรฐานการครองชีพ ชองวางทางสังคมขยาย
ออกทั้งภายในและระหวางประเทศ การคาดหมายวาโลกจะแบงเปนเขตเศรษฐกิจการเมืองหลายเขตไดมีมาพอสมควร
แลว แตสัญญาณเริ่มชัดเจนขึ้นนับแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียใน พ.ศ.2540
สหรัฐซึ่งเปนอภิมหาอํานาจที่ไมมีประเทศใดทาทายตําแหนงนี้ได เปนผูโยงยึดและผลักดันกระบวนโลกาภิวัตน
เมื่อประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ขึ้นดํารงตําแหนงไดใหความสําคัญแกภูมิภาคทวีปอเมริกาอยางสูง จนกระทั่งจัด
การประชุมสุดยอดเพื่อสรางเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลกขึ้น โดยรวมทั้งอเมริกาเหนือ กลาง และใต ซึ่งดูจะมีความ
เปนไปไดสูง แตก็มีปญหาและอุปสรรคไมนอย เชนการอางวาการคาระหวางประเทศชวยสรางงานและความเจริญรุง
เรืองนั้น มีงานศึกษาบางชิ้นของสถาบันนโยบายเศรษฐกิจแสดงวา ไมไดเปนตามนั้น โดยระหวางป พ.ศ.2535 - 2542
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การคาระหวางประเทศทําใหการจางงานในสหรัฐลดลงราว 3.2 ลานตําแหนง ที่สําคัญกวานั้นทําใหคนงานตองยายงาน
ซึ่งมักเปนการยายจากภาคอุตสาหกรรมสูภาคบริการ หากขยายเขตเศรษฐกิจเสริมการคาขามแดนไปจนทั่วทั้งทวีป ก็
อาจกอผลดานลบตอแรงงานสูงขึ้น จนเกิดการลุกขึ้นประทวงของลูกจางพนักงานได ขอตอมาก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐ
เองอยูในภาวะชะลอตัวแรงกวาที่คาด มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและการลดภาษีของรัฐบาลยังไม
ทราบชัดวาจะไดผลหรือไมอยางไร ภาวะวิกฤติพลังงานที่ซํ้าเติม ทําใหหลายฝายกังวลวาจะนําใหเศรษฐกิจของสหรัฐถด
ถอย ในอเมริกาเหนือประเทศแคนาดาซึ่งใกลชิดมากกับสหรัฐ แตก็ยังมีความเปนตัวเอง และกระแสความตองการแยก
ตัวของแควนควิเบกก็ยังมีอยู ในบริเวณอเมริกากลางที่ประเทศเม็กซิโกเกิดกรณีชาวนาจับอาวุธลุกขึ้นสูกับรัฐบาล สวนที่
ประเทศโคลัมเบีย เกิดสงครามกลางเมือง โดยสหรัฐเขาไปมีสวนชวยเหลือรัฐบาลโคลัมเบียมากขึ้นทุกที จนบางคนเกรง
วาสหรัฐจะติดหลมแบบสงครามเวียดนามในหลังประตูบานของตน สวนในอเมริกาใต บราซิลและอารเจนตินาซึ่งมีขนาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับหนึ่งและสองตามลําดับ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางแรง โดยเฉพาะอารเจนตินาเกรงกันวาจะ
ถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย ในบราซิลซึ่งเปนประเทศคอนขางเปด แตปรากฏกระแสชาตินิยมสูงขึ้น หากสหรัฐยังไมสามารถ
จัดระเบียบในทวีปอเมริกาไดแลว ก็ยากที่จะไปจัดระเบียบทั่วทั้งโลกได อนึ่ง ยังมีรายงานของสถาบันบรูกิงสเกี่ยวกับ
ประชากรเมืองในสหรัฐพบวา ใน พ.ศ.2533 จํานวนประชากรผิวขาวที่ไมพูดภาษาสเปนในเมืองใหญที่สุด 100 อันดับ
แรกมีรอยละ 52 แตเมื่อถึงป 2543 ลดเหลือเพียงรอยละ 44 โดยจํานวนประชากรเมืองที่เพิ่มมากที่สุดเปนผูพูดภาษา
สเปน ในปจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองที่ใหญที่สุดของสหรัฐมีชาวเมืองที่ไมใชคนผิวขาว เชนในเมืองบอสตันที่ถือวา
เปนถิ่นของคนผิวขาวมาแตดั้งเดิม ในป 2542 มีประชากรผิวขาวเพียงรอยละ 49.5 การเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้อาจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับทองถิ่นขึ้นได
ในทวีปยุโรป หลังจากใชความพยายามโดยเฉพาะการผลักดันของฝรั่งเศสมาหลายสิบป การกอรูปของสหภาพ
ก็ชัดเจนจนกลายเปนแบบอยางใหแกภูมิภาคอื่น การสรางเงินยูโรยังไมมั่นคง แตจะมั่นคงมากขึ้นหากประเทศอังกฤษ
เขารวมดวย ถึงปจจุบันเห็นไดวาประเทศเยอรมนีไดกลายเปนแกนนําในภูมิภาคนี้ แตก็ยังไมมีพลังพอคงตองอาศัยแกน
รวมเยอรมนี-ฝรั่งเศส หากไดอังกฤษและอิตาลีรวมเปนแกนดวยจะทําใหสหภาพยุโรปมีความเปนปกแผนอยางยิ่ง อยาง
ไรก็ตามอิทธิพลของกลุมอนุรักษนิยมในอิตาลีและอังกฤษยังคอนขางสูง นอกจากนี้ภูมิภาคยุโรปยังมีปญหาใหญที่จะ
ตองขบแก ไดแกจะมีทาทีตอรัสเซียอยางไร จะรวมประเทศยุโรปตะวันออกเขามาอยางไรดี จะจัดการปญหาในบริเวณ
คาบสมุทรบอลขานอยางไร และทายสุดจะมีความสัมพันธกับสหรัฐซึ่งเปนพันธมิตรเกาอยางไร สําหรับสหรัฐเองนั้นมี
ขาววาจัดวางยุทธศาสตรใหนํ้าหนักแกเอเชียตะวันออกมากขึ้น ใหความสนใจแกยุโรปนอยลง ซึ่งหมายถึงเปนการลด
ความสําคัญของยุโรปลง ซึ่งยอมไมเปนที่พอใจของกลุมประเทศยุโรป มีนักวิจารณการเมืองบางคนเห็นวาการที่สหรัฐ
พลาดจากการเปนคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและตานยาเสพติดนั้นเกิดจากการสมคบคิดกันของกลุมประเทศ
ยุโรปที่สงตัวแทนลงสมัคร 3 ประเทศไมยอมเปดทางใหสหรัฐ คณะกรรมาธิการทั้งสองชุดนี้มีความสําคัญตอสหรัฐสูง
เนื่องจากในระยะหลายสิบปที่ผานมาสหรัฐใชขออางเรื่องสิทธิมนุษยชนและการตานยาเสพติดในการกดดันกระทั่งเขา
แทรกแซงในประเทศกําลังพัฒนา
สําหรับภูมิภาคเอเชียอันกวางใหญนั้น ปจจุบันจับตาที่ประเทศญี่ปุน จีน เกาหลีใตที่จะเปนแกนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เมื่อรวมกับกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งเรียกกันวากลุม 10+3 ก็จะเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญมาก และ
หากประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอเนื่องอยางที่เคยเปนก็อาจกลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด
ของโลกได แตในนี้ก็มีปญหาและอุปสรรคมากมาย กลุมประเทศอาเซียนหลังจากประสบวิกฤติเศรษฐกิจแลวก็ออนแอ
ขาดความเปนปกแผน ผูนําประเทศทําสงครามวาทะระหวางกัน บางประเทศดิ้นรนเอาตัวรอดไปตามลําพัง หลาย
ประเทศก็มัวแตแกปญหาภายใน สวน 3 ประเทศคือ ญี่ปุน จีน เกาหลีใต แมจะมีวัฒนธรรมแบบขงจื๊อรวมกัน แตก็เกิด
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ความราวฉานจากประวัติศาสตรยุคใกล จนกระทั่งกลายเปนกรณีพิพาทขึ้น นอกจากนี้ ญี่ปุนและเกาหลีใตยังไมพนภัย
วิกฤติเศรษฐกิจ จีนเองมีตลาดและแรงงานขนาดใหญ แตยังขาดเงินทุนและเทคโนโลยี ทั้งยังตองสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจกับการเมือง และสังคมอันเปนงานที่ยากลําบาก
แมจะมีอุปสรรคไมนอยในกลุม 10+3 แต
ก็มีเสียงขานรับมากขึ้นทุกทีในเรื่องการรวมตัวเพื่อชวยเหลือและพึ่งพากันเองในภูมิภาคนี้
อนึ่ง เริ่มปรากฏชัดขึ้นวาสหรัฐเองก็พยายามสรางแกนสหรัฐ-ญี่ปุน-เกาหลี เพื่อสกัดกั้นภาวะดาวรุงของจีน
ดังนั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกดูจะยังอยูในภาวะแยงยื้ออํานาจ มากกวาที่จะเปนเขตเศรษฐกิจ-การเมืองที่เปนปกแผน
เหมือนกับ 2 เขตแรก โอกาสที่จะเกิดสงครามตัวแทนในบริเวณนี้มีสูง เปนเรื่องที่ผูนําของแตละประเทศควรจะระมัดระวัง
ยังมีเขตแดนอื่นที่สําคัญไดแก เอเชียใต โดยเฉพาะอินเดียซึ่งมีประชากรมาก และมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในระดับที่แนนอน นอกจากนี้ ในระยะหลังตองการแสดงบทบาทบนเวทีโลกสูงขึ้น การเอนเอียงของอินเดียเขา
กลุมใดยอมทําใหดุลอํานาจเอียงไปดานนั้นอยางเห็นไดชัด
ภาวะการแตกขั้วและแบงกลุมใหมที่เกิดขึ้นนี้ ยอมมีผลกระทบอยางสูงตอประเทศไทย การยึดหลักความ
ปรองดอง ลดทอนการประทุษรายกันเองภายในชาติ การพึ่งตนเองไมหวังพึ่งอํานาจภายนอก และระมัดระวังในการคบ
มิตร ยอมจะชวยใหพากันผานอุปสรรคและความยากลําบากเบื้องหนานี้ไปได
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ประมวลเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
(พฤษภาคม 2544)
-------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ และการคาดแนวโนม
1.1 สรุปสถานการณและการคาดแนวโนมเศรษฐกิจโลกในชวงการรายงานเดือน พ.ค. 2544
1.1.1 WTO ชี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกปจจุบันสงผลตอแนวโนมการเติบโตของการคาโลก
ในรายงานประจําปของ องคการการคาโลก (WTO) กลาววา การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปจจุบันสงผลตอแนวโนมการเติบ
โตของการคาโลก โดยการคาโลกปนี้มีแนวโนมขยายตัวเพียง 7% จากที่เคยโตถึง 12% ในป 2000 เนื่องจากการลดลงของการนําเขาของ
สหรัฐและญี่ปุน สงผลกระทบโดยตรงตอหลายประเทศในทวีปอเมริกา แคริบเบียน และเอเชีย
ผูเชี่ยวชาญการเงินในประเทศตางๆ เชื่อวา เศรษฐกิจสหรัฐยังไมมีแนวโนมจะสามารถฟนตัวกลับมาแข็งแกรงไดในเวลาอันรวด
เร็ว ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาในปจจุบัน ทําใหมีความเปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจฟนตัวในลักษณะรูปตัวยู หรือเลวรายไปกวานั้น
อาจฟนแบบตัวแอล แทนแบบตัววี (กรุงเทพธุรกิจ 290544)
ภาวะการชะลอตัวดังกลาว อาจนําไปสูการผิดนัดชําระหนี้หุนกูทั่วโลกสูงสุดเปนประวัติการณ ลบสถิติยอดผิดชําระหนี้บริษัททั่ว
โลก 117 แหง ที่บริษัทสแตนดารด แอนด พัวรส (เอสแอนดพี) จัดอันดับไวในปที่แลว โดยปนี้คาดวา จะมีการผิดนัดชําระหนี้ในเอเชียเปน
สวนใหญ ทั้งนี้ การผิดนัดชําระหนี้หุนกูมีจํานวน 48 ราย ในไตรมาสแรกของป 2544 คิดเปนมูลคารวม 37,000 ลานดอลลารสหรัฐ และคาด
วากระแสนี้จะดําเนินตอไปอีก 2-3 ป ขางหนา (กรุงเทพธุรกิจ 110544)

1.2 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
1.2.1 เฟดลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.5%
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 44 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานตอเนื่องเปนครั้งที่ 5 ในรอบป อีก 0.5%
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั่วขามคืน (federal fund rate ) และอัตราดอกเบี้ยซื้อ (discount rate) ลง 0.5% ลดลงมาอยูที่ระดับ 4% และ
3.5% ตามลําดับ
การตัดสินใจของเฟด สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูชั่วขามคืนลงมาอยูที่ระดับตํ่าสุดในรอบ 7 ป ทั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนหวาดหวั่นกัน
มากที่สุดก็คือ อัตราวางงานของสหรัฐที่พุงขึ้นไปถึง 4.5% เมื่อเดือนเม.ย. อาจจะทะยานตอไปไมหยุดยั้ง และทําใหชาวอเมริกันลดรายจาย
ลง ซึ่งอาจเปนเหตุใหเศรษฐกิจถดถอยได
อยางไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด เปนไปตามการคาดการณของตลาด ดังนั้น ปฏิกิริยาตอตลาดการเงินในสหรัฐ
จึงมีไมมากนัก โดยดัชนีดาวโจนส ขยับขึ้นเพียง 5.4 จุด กอนจะตีกลับลงมา 32 จุด ปดตลาดที่ระดับ 10,872.97 จุด ลดลง 4.36 จุด ขณะที่
ดัชนีแนสแด็กปรับตัวขึ้น 3.74 จุด ปดที่ 2,085.66 จุด
เปนที่นาสังเกตวา เฟด ไดแสดงทาทีที่ชัดเจนวา พรอมจะลดดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นลงอีก โดยระบุวา ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญสุดของ
เศรษฐกิจ อยูที่ความออนแอทางเศรษฐกิจที่มีมากเกินไป มากกวาปจจัยเงินเฟอ ประกอบกับในแถลงการณของเฟด ไมไดสงนัยความหมาย
ใดๆ วา เฟดจะหยุดลดดอกเบี้ย คงตองติดตามความเคลื่อนไหวของเฟดตอไปในการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายครั้งหนา ในวันที่
26-27 มิ.ย. 44 (กรุงเทพธุรกิจ 150544)

1.3 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจญี่ปุน
1.3.1 ญีป่ นุ หลุดจากตําแหนงกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก
หนังสือพิมพโยมิอุริรายงานวา เอกสารปกขาวของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของญี่ปุน ที่นําออกเผยแพรในวัน
ที่ 18 พ.ค. 2544 ยอมรับวาญี่ปุนไมไดเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกอีกตอไป
การลงทุนของตางชาติในญี่ปุนลดลงจาก 25% ชวงทศวรรษ 2533 เหลือไมถึง 10% เมื่อป 2542 นอกจากนั้น ขีดความสามารถ
ดานการแขงขันในภาคสิ่งทอและการผลิตเครื่องจักร ยังลดลงตอเนื่องตั้งแตกลางทศวรรษ 2523 สงผลใหเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกไมได
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มีญี่ปุนเปนหัวหอกอีกตอไป นอกจากนั้น เอกสารยังชี้วา ประเทศในเอเชียตะวันออกกําลังเขาสูยุคของการแขงขันอยางดุเดือด และการขยาย
ตัวที่สูงลิ่วของจีนนับเปนภัยคุกคามใหมตอญี่ปุน
รายงานระบุถึงปจจัยหลายประการที่ผลักดันการเติบโตของจีนใหพุงลิ่ว
ไมวาจะเปนแรงงานราคาถูกที่มีอยูจํานวนมหาศาล
ความสามารถดานการผลิตในระดับสูง อํานาจซื้อที่แข็งแกรง ทั้งยังเปนแหลงรวมวิศวกรและชางเทคนิคชั้นนํา นอกจากนั้น ในชวงที่
เศรษฐกิจญี่ปุนชะงักงันตลอดทศวรรษที่ผานมานั้น จีนยังขับเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเนื่อง และจะไลทันญี่ปุนภายในชั่วอายุคน และ
สัญญาณอีกประการหนึ่งที่บงถึงความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจจีน คือญี่ปุนนําเขาสินคาจากจีนมากกวายุโรปตะวันตกเปนครั้งแรกเมื่อปที่
แลว (กรุงเทพธุรกิจ 030544)

1.4 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ
1.4.1 รัฐบาลมาเลเซีย ปดฉากมาตรการ "แคปตอล คอนโทรล"
ในวันที่ 2 พ.ค. 44 รัฐบาลมาเลเซียประกาศยุติการใชมาตรการ "แคปตอล คอนโทรล" ดวยการยกเลิกการเก็บภาษีขาออกจาก
ตลาดหุน 10% จากการไถถอนกําไรที่ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอรภายใน 1 ป โดยมีผลบังคับใชทันที การยกเลิกภาษี
ขาออกโดยสมบูรณแบบในครั้งนี้ ชวยหนุนใหตลาดหุนมาเลเซียฟนตัวขึ้นอยางเริงรา โดยดัชนีคอมโพสิตบวกไป 26.92 จุด หรือ 4.6% ปดที่
ระดับ 611.42 จุด
อยางไรก็ตาม ดานนักวิเคราะหคาดเม็ดเงินตางชาติคงยังไมไหลกลับเขาตลาดหุนกัวลาลัมเปอรมากนัก เนื่องจากความวิตกที่วา
มาเลเซียอาจทนผูกติดเงินริงกิตกับดอลลารสหรัฐไดตอไปไมนาน เพราะการออนคาของเงินในภูมิภาคทําใหริงกิต ซึ่งผูกติดกับดอลลารสหรัฐ
ที่ระดับ 3.80 ริงกิต มีศักยภาพดานการสงออกที่นอยกวาประเทศเพื่อนบานที่คาเงินออนไปตามกลไกของตลาดในปจจุบัน บวกกับผลกําไร
บริษัททองถิ่นที่ยังไมฟนตัว และศักยภาพของบริษัทมาเลเซียในการแขงขันกับคูแขงตางชาติที่มีขนาดใหญกวายังถูกจํากัด (กรุงเทพธุรกิจ
030544)
1.4.2 สมาชิกกลุมอาเซียน ประสานพลังจัดตั้ง "สวอปอาเซียน" อาจเปนกาวแรกของกองทุนการเงินเอเชีย
แนวคิดริเริ่มการจัดตั้งกองทุนสวอปอัตราแลกเปลี่ยน ไดรับการเสนอครั้งแรกในที่ประชุมประจําป 2543 ของธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ที่จังหวัดเชียงใหม เรียกวา "การริเริ่มเชียงใหม" แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนอยางดีจากญี่ปุนและเกาหลีใต แตที่ผาน
มายังไมคอยมีรายละเอียดมากนัก เมื่อเดือน เม.ย. 44 รัฐมนตรีจาก 13 ชาติเอเชีย ก็ไดมีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดนี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร แต
ยังไมมีอะไรคืบหนา
ในครั้งนี้ รัฐมนตรีคลังจากญี่ปุน จีน และเกาหลี ไดมีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีคลังจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเรง
ผลักดันการปฏิรูปและเสริมสรางเกราะคุมกันภูมิภาคจากความวุนวายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นไดอีก โดยการพบปะครั้งนี้ มีขึ้นกอนหนาการ
ประชุมของเอดีบี ที่ โฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐ ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 9-11 พ.ค. 2544
ในวันที่ 10 พ.ค. 44 นายเซอิจิโร มูรากามิ รมช.คลังของญี่ปุน ไดแถลงการประกาศขอตกลงสวอปอัตราแลกเปลี่ยน ระหวางญี่ปุน
กับไทย เกาหลีใต และมาเลเซีย มีมูลคารวม 6,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดย 3,000 ลานดอลลารสหรัฐเปนสวนที่ญี่ปุนตกลงไวกับไทย อีก
2,000 ลานดอลลารสหรัฐ เปนขอตกลงระหวางญี่ปุนกับเกาหลีใต สวนอีก 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ เปนสวนที่ตกลงกับมาเลเซีย นอกจาก
นี้ ญี่ปุนกําลังเจรจากับสิงคโปร และอินโดนีเซีย เพื่อดึงประเทศทั้ง 2 เขารวมในขอตกลงดวย ขณะที่การเจรจากับจีน และฟลิปปนสในเรื่อง
เดียวกัน คาดวาจะบรรลุผลในชวงฤดูรอนนี้
นักวิเคราะหหลายคนมองวา ความพยายามขยายวงขอตกลงสวอปอัตราแลกเปลี่ยน อาจเปนกาวแรกที่นําไปสูการจัดตั้งกองทุน
การเงินเอเชีย (เอเอ็มเอฟ) ซึ่งญี่ปุนเคยเสนอขึ้นมาในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใหมๆ ทวา ขอเสนอดังกลาว ถูกคัดคานอยางหนักจากสหรัฐ
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) โดยอางวา การจัดตั้งกองทุนเอเอ็มเอฟ อาจสงผลกระทบตอการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ไอเอ็มเอฟกําหนดใหแกประเทศผูขอรับความชวยเหลือในชวงวิกฤติ
ขณะเดียวกัน ในระหวางการประชุมเอดีบี ชาติสมาชิกจากโลกตะวันตกไดกลาวตําหนิชาติเอเชีย ที่ไมผลักดันการปฏิรูปโครง
สรางเศรษฐกิจอยางจริงจัง และยังเรียกรองใหเอดีบี ปฏิรูปโครงสรางการทํางานขององคกร โดยระบุวา เอดีบีควรปรับบทบาทเนนไปที่การแก
ปญหาความยากจนเพียงอยางเดียว เพื่อไมใหบทบาทซํ้าซอนกับสถาบันปลอยกูระหวางประเทศอื่นๆ เห็นไดชัดวา ประเทศตะวันตกกําลัง
จับตามองความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งเครือขายการแลกเปลี่ยนเงินทุนสํารองระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับญี่ปุนอยางใกลชิด เพื่อใหมั่น
ใจวา การรวมกลุมดังกลาวจะไมกลายเปนการจัดตั้งกองทุนระดับภูมิภาคที่กลายเปนคูแขงและขัดแยงกับแนวทางของไอเอ็มเอฟ (ขาว
หนังสือพิมพ และเว็บไซต เดือน พ.ค. 44)
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2. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในประเทศและการคาดแนวโนม
2.1 สรุปสถานการณและการคาดแนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงการรายงานเดือน พ.ค. 2544
2.1.1 ภาวะเศรษฐกิจในชวงการรายงานเดือน พ.ค. 2544 ยังไมมีสัญญาณดี
-ธปท. ชี้ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจเดือน มี.ค. 2544 ขยายตัวตํ่าตอเนื่อง
รายงานเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2544 ของฝายเศรษฐกิจตางประเทศ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระบุขอมูล
เศรษฐกิจและการเงินเดือน มี.ค. 2544 วา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวในเกณฑตํ่าตอเนื่อง ทั้งดานการอุปโภคบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน เนื่องจากผูบริโภคยังไมมั่นใจดานรายไดและคาเงินที่ออนตัว สวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง 1.8% จากชวงเดียวกันของ
ปกอน โดยเฉพาะกลุมสินคาที่ผลิตเพื่อการสงออก หมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟาที่ตลาดสงออกสําคัญ
คือสหรัฐ มีการชะลอคําสั่งซื้อ สวนมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 3.5% ขณะที่การนําเขาเพิ่มขึ้น 21.1% จากชวงเดียวกันของปกอน ทําใหดุลการ
คาเกินดุลลดลง 127 ลานดอลลารสหรัฐ จากเดือนกอนที่เกินดุล 218 ลานดอลลารสหรัฐ สวนดุลบริการและบริจาคเกินดุลลดลงจากเดือน
กอน เนื่องจากการตกงวดชําระคืนดอกเบี้ยเงินกูและเงินปนผลดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 327 ลานดอลลารสหรัฐ จากเดือนกอนที่เกินดุล
818 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่มีการชําระหนี้ของทางการ 395 ลานดอลลารสหรัฐ ทําใหดุลการชําระเงินขาดดุล 241 ลานดอลลารสหรัฐ
(มติชน, ผูจัดการ 010544)
-ศูนยวิจัย กสิกรไทยวิเคราะห ราคานํ้ามันที่สูงขึ้น และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลง อาจเปนปจจัยฉุดเศรษฐกิจ
ตํ่ากวาระดับ 2.5% ได
สืบเนื่องจากตัวเลขที่ ธปท. แถลงขางบนนั้น รายงานวันที่ 3 พ.ค. 2544 ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดนํามาวิเคราะหแลวพบวา มีความ
เปนไปไดที่อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ดานรายจายในไตรมาสแรกของป 2544 นี้อาจจะออกมาติด
ลบ ซึ่งเปนผลมาจากการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดหรือดุลการคาและบริการสุทธิไดหดตัวลดถึงราว 50% จากชวงเดียวกันของปกอน นอกจาก
นั้น ราคานํ้ามันก็เริ่มจะมาเปนปญหาดวย โดยไดสงผลใหอัตราเงินเฟอในเดือน เม.ย. 2544 ปรับตัวสูงขึ้นคอนขางมาก จนทําใหแนวโนมการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจมีความนาวิตกมากขึ้น (ผูจัดการ 030544)
-ที่ปรึกษานายกฯประเมินเศรษฐกิจปนี้แยกวาที่คาด สงออกอาจจะเหลือ 0% เงินทุนไหลออก 1 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐ การคลังขาดดุลเพิ่มเปน 2 แสนลานบาท ไทยอาจตองกูเงินญี่ปุน
รายงานขาววันที่ 9 พ.ค. 2544 คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดานนโยบาย นําโดยนายพันศักดิ์ วิญญรัตน ออกมาระบุหลังจากที่มี
การหารือถึงภาวะเศรษฐกิจปจจุบันวา ภาวะเศรษฐกิจปจจุบันนาเปนหวง ควรตองไดรับการแกไขเรงดวน ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษาไดประเมินวา
ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุนอยางมาก โอกาสที่จะมีการขยายตัวตํ่ากวา 3%
เปนไปไดสูง เนื่องจากผูบริโภคขาดความมั่นใจ ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ไมเอื้อตอการลงทุนและการสงออกที่ปรับตัวลดลงอยางมาก ทําให
หลายสํานักมีการวิเคราะหออกมาวา การสงออกของไทยปนี้อาจจะเหลือเพียง 0%
ทีมที่ปรึกษาประเมินตอไปวา เมื่อการสงออกมีปญหา ความแตกตางระหวางดุลบัญชีเดินสะพัดกับหนี้ตางประเทศระยะสั้นจะ
หางมากขึ้น ในภาวะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภานภาพหนี้ภาคเอกชน รวมถึงขอตกลงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ตอง
ชําระคืนหนี้ที่ไทยชําระไปแลว 2 งวด รวม 780 ลานดอลลารสหรัฐ โดยเปาหมายการชําระคืนในป 2545 รวมทั้งสิ้น 3,700 ลานดอลลาร
สหรัฐ จึงมีความเปนไปไดที่จะตองกูเงินจากญี่ปุน ตามโครงการชวยเหลือเพื่อรักษาเสถียรภาพของคาเงิน
ทีมที่ปรึกษาไดชี้ดวยวา ปจจัยดานราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ไดสงผลกระทบตอตนทุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการขนสง และ
ประมง ทําใหราคาอุปโภค บริโภค ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งๆ ที่ความตองการบริโภคภายในยังไมไดปรับตัวดีขึ้น สถานการณจึงเริ่มเขาสูภาวะเงิน
เฟอที่เรียกวา "Cost-Push Inflation" ดูจากอัตราเงินเฟอที่เพิ่มจาก 1.31% ในเดือน ม.ค. เปน 2.55% ในเดือน เม.ย. แตปรากฏวา อัตราเงิน
เฟอพื้นฐานยังคงระดับตํ่าที่ 0.8% หรือแสดงวาเกิดภาวะเงินฝด
ในการวิเคราะหนี้ ทีมที่ปรึกษานายกฯ ไดนําเสนอแนวทางการฟนเศรษฐกิจ 6 แนวทางดวยกัน กลาวคือ
1. ตองหยุดยั้งการทรุดตัวและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการจัดการกับหนี้ตางประเทศระยะสั้นอยางมีระบบ
2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมปจจัยสนับสนุนมาตรการการคลังอยางเต็มที่
4. ตองสรางความแข็งแกรงของภาคเศรษฐกิจตางประเทศ เนื่องจากการสงออกปนี้มีแนวโนมขยายตัวเพียงแค 0% หรือติดลบ
5. หยุดยั้งการไหลออกของเงินทุน
6. พยุงและสรางปจจัยการเงินเพื่อกระตุนการบริโภค (กรุงเทพธุรกิจ 090544)
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-สภาพัฒนฯ ยํ้าเศรษฐกิจไทยไมดีอยางที่คิด เตรียมประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง
นายสรรเสริญ วงศชะอุม เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ระบุวา การประกาศ
ตัวเลขเศรษฐกิจ ไตรมาส 1 ของป 2544 สศช. จะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปนี้ลงจากเดิมที่ประมาณอยูที่ 3.54% ภายในกลางเดือน เม.ย. นี้ สาเหตุเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุนที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้จะเปนการปรับลดประมาณการครั้งที่ 2
ของ สศช. (ผูจัดการ 110544)
-กลุม วิชาการธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชี้แนวโนมภาวะเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจะยิ่งยากลําบากมากขึ้น
รายงานขาววันที่ 11 พ.ค. 2544 เปดเผยรายงานแนวโนมเศรษฐกิจไทยของกลุมวิชาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
วา จากขอมูลเศรษฐกิจที่สําคัญในไตรมาสแรกของปนี้ มองวารัฐบาลจะยิ่งมีความยากลําบากมากขึ้น ในการที่จะนําพาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหเติบโตไดตามที่คาดไว โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน พบวา การเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจชะลอตัวลงทุกภาค ทั้งภาคการผลิต การใชจายเพื่ออุปโภคบริโภค และการลงทุนจากภาคเอกชน ดานการคาระหวางประเทศ
การสงออกซึ่งเคยเปนปจจัยนําการฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวง 3 ปที่ผานมา ตองประสบภาวะการชะลอตัวตามภาวะซบเซาของเศรษฐกิจ
โลก โดยดุลการคาในไตรมาสแรกเกินดุลเพียง 65 ลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่เกินดุลถึง 1,924 ลานดอลลารสหรัฐ
ตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนเม.ย. 2544 ไทยขาดดุลการคาประมาณ 56 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อรวมกับดุลบริการบริจาค ดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลลดลงเหลือ 1,421 ลานดอลลารสหรัฐ จากที่เคยเกินดุล 3,247 ลานดอลลารสหรัฐ
นอกจากนั้น ในชวง 2 เดือนแรกของปนี้ เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิไหลออกนอกประเทศจํานวนมาก ประมาณ 1,786 ลานดอลลาร
สหรัฐ ตามการออนตัวของคาเงินบาท ผนวกกับการเรงชําระคืนหนี้ของภาคเอกชน เทียบกับปกอนที่เงินทุนไหลออกสุทธิเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 817 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ภาคการเงินยังมีสภาพคลองของระบบอยูในระดับสูงตอเนื่อง อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับตํ่ามา
เปนเวลานาน ไมไดชวยกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวตามที่คาดหวังไว (ผูจัดการ 110544)
-กรมศุลกากร ยอมรับอาจจัดเก็บรายไดตํ่ากวาเปาหมายที่ตั้งไว เหตุจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกตํ่า
รายงานขาววันที่ 14 พ.ค. 2544 จากการเปดเผยของแหลงขาว ก.คลัง วา ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาตั้งแตปลายป
2543 จนถึงผานมา 1 ไตรมาสของป 2544 ปรากฏวาการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากรตํ่ากวาเปาหมายเมื่อเทียบกับชวงไตรมาสแรกของป
ที่ผานมา และวา เทาที่ประมาณสถานการณตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าในขณะนี้ ประกอบกับประเทศไทยจะตองเดินตามกรอบพันธกรณี ที่
จะตองลดอัตราภาษีนําเขาสินคาตางๆ ใหเหลือเพียงรอยละ 0-5 เทานั้น ทําใหการจัดเก็บรายไดเขารัฐในสวนของกรมศุลกากรไดไมเต็มที่
แมวาตัวเลขการนําเขาสินคาของไทยในชวงที่ผานมามีอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับตัวเลขสงออก ทั้งนี้ ทางกรมศุลกากรไดประเมินตัวเลขการจัด
เก็บรายไดในปงบประมาณ 2544 ไววา คงจะสามารถจัดเก็บภาษีเขารัฐไดในอัตราขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 6-9 หรือคิดเปนประมาณ
94,500 ลานบาทเทานั้น ซึ่งเปนตัวเลขที่ตํ่ากวาเปาหมาย 103,000 ลานบาท ที่ใหกรมฯจัดเก็บในปงบประมาณนี้ (ผูจัดการ 140544)

2.2 ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
2.2.1 ความเคลื่อนไหวของผูบริหารระดับสูงดานเศรษฐกิจ
-นายกรัฐมนตรีพรอมคณะเดินทางรวมประชุมระดับโลกของนิตยสารฟอรจูน
ระหวางวันที่ 8-10 พ.ค. 2544 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งประกอบดวย นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รอง
นายกฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รมต.คลัง นายประจวบ ไชยสาสน ตัวแทนทูตการคา นายอดิศัย โพธารามิก รมต. พาณิชย และนายสุริยะ
จึงรุงเรืองกิจ รมต.อุตสาหกรรม ไดเดินทางไปยังฮองกงเพื่อรวมประชุมระดับโลกของนิตยสารฟอรจูน หรือ 2001 ฟอรจูน โกลเบิล ฟอรั่ม โดย
นายกรัฐมนตรีของไทยจะเปนหนึ่งใน 4 ของผูนําที่จะขึ้นกลาวสุนทรพจนดวย ซึ่งนายกฯไดกลาวสุนทรพจนในหัวขอ The Next Generation
Asia ทามกลางผูสนใจเขาฟงประมาณ 800 คน ทั้งนี้นายกฯไดเนนถึงความรวมมือในภูมิภาคเอเชียที่จะตองคนหาจุดยืนทางยุทธศาสตร
การพัฒนารวมมือกันอยางใกลชิดทั้งดานการคาและการพัฒนา เพื่อนําไปสูการผลิตและการสรางสรรคสินคาที่มีคุณภาพใหมในระดับโลก
และยังไดกลาวยืนยันวาประเทศไทยยังยึดนโยบายเศรษฐกิจเสรี พรอมทั้งยินดีตอนรับนักลงทุนทั้งหนาเกาและหนาใหม และยึดมั่นตอพันธ
กรณีตางประเทศโดยไมมีการถอยกลับ การรายงานใด ๆ ที่ตรงกันขามนี้เปนสิ่งที่ปราศจากความเปนจริง ซึ่งรัฐบาลไทยไดสรางบรรยากาศ
และกลไกในการกระตุนใหเกิดนักธุรกิจรุนใหม ๆ รวมทั้งสรางโอกาสและโครงการใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีของไทยยังใหคํามั่นวาจะฟนฟูการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทรุดโทรมของไทย พรอมยืนยันวาการตั้งขอ
สังเกตวาไทยจะปดประเทศไทยนั้น เปนเรื่องไมเปนความจริง และสรางความเสียหายใหกับไทย นายกฯ ของไทย กลาววา ภายใน 2 สัปดาห
นี้ รัฐบาลไทยจะประกาศใชกฎหมายใหม ซึ่งจะเปดโอกาสใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เริ่มตนกระบวนการบริหารหนี้เสียจํานวนมหาศาล
ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ไดใหคํามั่นที่จะปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมตอบรรดาลูกหนี้และเจาหนี้ และจะยึดมั่นในความโปรงใสและรวดเร็ว

10
นายกฯ ของไทยยังกลาวดวยวา งานสําคัญแรก คือการฟนฟูความมั่นใจตอความสามารถของรัฐบาลในการเรงสรางความแข็งแกรงใหกับ
ระบบเศรษฐกิจ และการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (อ.ส.ม.ท. 08-090544)
2.2.2 รัฐบาลออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นรอบใหม ศูนยวิจัย กสิกรไทยวิเคราะหบางมาตรการอาจตองใช
เวลาสักระยะหนึ่งกวาจะเห็นผลได
นายยงยุทธ ปยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ในวันที่ 14 พ.ค. 2544 ไดมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
และไดประเมินสถานการณเศรษฐกิจของประเทศคูคาของไทย วามีความถดถอย และจะสงผลใหการสงออกของไทยไมไดตามเปาหมาย รัฐ
บาลจําตองเรงออกมาตรการกระตุนการบริโภคภายในประเทศ ไดแก เรงการใชจายงบประมาณเงินกูที่ติดคางอยูในรัฐวิสาหกิจและหนวย
งานตาง ๆ การวางโครงสรางพื้นฐานใหคนตกงาน ดวยการฝกภาษา คอมพิวเตอร ฝกอาชีพภาคการเกษตร การพยาบาล และการทองเที่ยว
เพื่อใหประชาชนนําประสบการณและความรูไปสรางรายได จากนั้นรัฐบาลจะเสริมเงินเขาไปใหเพื่อเปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการหาผูลงทุนใหมจากตางประเทศ ดวยการสรางกองทุนรวมตางชาติ (แมตชิ่ง ฟนด) สวนการแกปญหาดานการสงออกที่ขณะนี้มีคํา
สั่งซื้อมาก แตมีปญหาการปลอยสินเชื่อ แมผูสงออกจะมีแอล-ซี แตทําแพคกิ้ง-เครดิตไมได รัฐบาลจึงให ธนาคารเพื่อสงออกและการนําเขา
แหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทยรวมกันแกปญหาตอไป และมาตรการสุดทายตลาดใหมที่มีปญหาขอสินเชื่อสงออกไมได ที่
ประชุมเห็นควรใหทําแอคเคานตเทรด หรือการหักลบบัญชีซื้อขายระหวางสองประเทศ เพื่อใหประหยัดในการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางการซื้อขาย (อ.ส.ม.ท. 140544)
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดเสนอบทวิเคราะหและขอเสนอแนะ โดยชี้วา มาตรการดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งใน
ทามกลางภาวะความออนแอของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ แตเมื่อวิเคราะหแลวพบวา บางมาตรการอาจตองใชเวลาสักระยะหนึ่งกวาจะเห็น
ผล เชนมาตรการชวยเหลือคนตกงาน โดยการจัดฝกอบรมแรงงาน (re-training) นาจะหวังผลไดในระยะปานกลางมากกวาระยะสั้น เนื่อง
จากตองใชเวลาระยะหนึ่งกอนที่แรงงานที่ไดรับการอบรมจะสามารถเขาสูตลาดแรงงาน หรือสามารถหันไปประกอบอาชีพใหมได ดังนั้น
ศูนยวิจัยกสิกรฯ จึงเห็นวารัฐบาลนาที่จะเรงสรางงานไปพรอมๆ กับการฝกอบรมทักษะแรงงานดวย
สวนมาตรการรวมลงทุนในกองทุนในลักษณะ Matching Fund กับตางประเทศนั้น ก็นาที่จะเปนมาตรการที่หวังผลในระยะปาน
กลางเชนกัน โดยคาดวา จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขของการลงทุนตางๆ เพิ่มเติม เชน ในเรื่องของธุรกิจที่จะเขาไปลงทุน ในขณะเดียวกัน
เม็ดเงินจริงที่จะเขาสูระบบก็ยังจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนักลงทุนเอกชนตางชาติเปนหลัก ซึ่งก็ยังคงตองคํานึงถึงความเสี่ยงและผลตอบ
แทน แมวาจะมีรัฐบาลรวมลงทุนอยู 25% ก็ตาม มีความเปนไปไดวา การใชเงินลงทุนในลักษณะนี้ อาจจะนําไปสูกระแสการเก็งกําไรระยะ
สั้นในตลาดหุน ซึ่งอาจจะไมเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพแกภาคการผลิตของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนดัง
กลาวอยางรอบคอบ เชนนาจะลงทุนไปในโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาการวิจัย เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (ผูจัดการ 18, 210544)
2.2.3 คณะรัฐมนตรีผานงบประมาณป 2545 ขาดดุลเพิ่มอีก 5 หมื่นลานบาท เปนเทากับ 2 แสนลานบาท ทําใหวงเงิน
งบฯรายจายเพิ่มเปน 1.023 ลานบาท
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2544 คณะรัฐมนตรีไดผานความเห็นชอบใหการจัดทํางบประมาณป 2545 ขาดดุลเพิ่มอีก 5 หมื่นลานบาท
จากเดิมที่ตั้งไว 1.5 แสนลานบาท รวมเปนเทากับ 2 แสนลานบาท ทําใหวงเงินงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นจาก 973,000 ลานบาท เปน
1,023,000 ลานบาท สวนรายรับยังอยูที่ 823,000 ลานบาท ทําใหการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 2.7% ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (จีดีพี) เปน 3.5% ของจีดีพี และการขาดดุลเงินสดเพิ่มจาก 2.5% ตอ จีดีพี เปน 3.4% และหากรวมการขาดดุลของรัฐวิสาหกิจอีก
0.8% ตอ จีดีพี จะทําใหการขาดดุลงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ้นเปน 4.3% ตอจีดีพี และขาดดุลเงินสดเปน 4.2% ตอจีดีพี
จากการชี้แจงของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีวา เม็ดเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เปนวงเงินที่ตั้งสํารองใชยามฉุกเฉิน ซึ่ง
นายกฯระบุวา จะมีผลกระทบตอเงินเฟอประมาณ 0.1% สวนตัวเลขหนี้สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นไมมาก ถือวาการขาดดุลงบประมาณในขณะนี้
ยังอยูในกรอบที่ไดรับคําแนะนําจากนักเศรษฐศาสตรทั้งหลาย รวมทั้ง ไอเอ็มเอฟ
รายงานขาวกลาววา นอกจากที่ประชุมครม.จะพิจารณาเพิ่มวงเงินขาดดุลงบประมาณแลว ยังไดหารือการปรับปรุงงบประมาณ
ของกระทรวง ทบวง กรม องคกรอิสระดวย โดยที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประ
จําป 2545 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน และองคกรตางๆ รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 109,898 ลานบาท ประกอบดวยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจายในกรอบวงเงินจํานวน 101,625 .8 ลานบาท และงบประมาณเพิ่มเติมนอกกรอบวงเงินจํานวน 8,272.2
ลานบาท จากที่สวนราชการตางๆ ขอเพิ่มเติมมาจํานวน 49,922.2 ลานบาท สําหรับกระทรวงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุด คือกระทรวงศึกษาธิการไดงบประมาณทั้งสิ้น 162,393.5 ลานบาท รองลงมาคืองบกลาง 133,840.5 ลาน
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บาท, กระทรวงการคลัง 114,605.3 ลานบาท, กระทรวงมหาดไทย 109,315.1 ลานบาท สวนกระทรวงที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยที่
สุด คือกระทรวงยุติธรรม ไดงบประมาณจํานวน 1,654.8 ลานบาท รองลงมาคือกระทรวงอุตสาหกรรม 4,289.4 ลานบาท, กระทรวงการตาง
ประเทศ 4,359.3 ลานบาท (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 160544)
2.2.4 คณะรัฐมนตรีมีมติใหผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง และแตงตั้งให ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
เปน ผูวาการฯคนใหม
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2544 ที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบการถอดถอนหมอมราชวงศจัตุมงคล โสณ
กุล จากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และแตงตั้งหมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล ดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ใหมีผลในวันถัดจากวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหถอนหมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล ออกจากตําแหนง โดยกระทรวงการ
คลังเสนอวา รัฐมนตรีคลังในฐานะผูมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 14 แหงพระราช
บัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการบริหารงานของธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีผลตอการพัฒนากิจการภายในของธนาคารแหงประเทศไทยเองแลว ยังสงผลเกี่ยวเนื่องไปถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
อันมีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนง และเชื่อมโยงไปถึงการแกปญหาการเงินของประเทศอันเปนนโยบายสําคัญและเรงดวนของรัฐบาลอีกดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่การ
พัฒนาองคกร การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และการแกไขปญหาเชนวานี้ ตองการมีการประสานที่ดี และมีดุลยภาพที่เหมาะสมระหวาง
ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ กับประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารการเงินการคลัง
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาอนุมัติดังกลาว (มติ ครม. 290544)
ปฏิกิริยาจากฝายตางๆ ภายในคณะรัฐมนตรีไมมีใครคัดคานการปลด ม.ร.ว.จัตุมงคล ในครั้งนี้ สวนใหญมองวาเปนทางออกที่ดีที่
สุดในการแกปญหาความขัดแยงทางนโยบายระหวางรัฐบาลกับ ธปท. และเห็นวาทั้งรัฐบาลและ ธปท. จะตองเดินไปในทิศทางเดียวกันใน
การแกไขปญหาเศรษฐกิจ ดานภาคเอกชนสวนใหญก็ขานรับผูวา ธปท. คนใหม เชื่อวาจะเขามาสานตอนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจได
อยางดี การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย แมวาในวันรูขาวดัชนีจะตกฮวบลงมาอยางมาก แตในวันรุงขึ้นวันที่ 30 พ.ค. ดัชนีสามารถกลับ
มาปดในแดนบวกได และเริ่มอยูในภาวะทรงตัวไดเร็ว สวนพรรคฝายคานรวมทั้งแกนนําพรรคชาติพัฒนา สื่อมวลชน และองคกรระหวาง
ประเทศ เชน ไอเอ็มเอฟ มองวาเปนการเมืองเขาแทรก และอาจจะสงผลกระทบรายแรงได
ทางดานสื่อมวลชนที่รายงานขาวการปลด ม.ร.ว. จัตุมงคล นั้นพบวา สื่อตะวันตกเสนอเปนขาวใหญ โดยอางวามาจากความขัด
แยงดานนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยระหวางผูวาแบงกชาติกับนายกรัฐมนตรี โดยสํานักขาวเอพีและเอเอฟพีราย
งานวา การปลดผูวาการ ธ.แหงประเทศไทย (ธปท.) ไดสรางความวิตกเกี่ยวกับภาวะตลาดเงินและความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวนสื่อ
มวลชนไทยนั้นโดยทั่วไปรายงานอยางเปนกลางๆ และไดวิเคราะหถึงสาเหตุการที่รัฐบาลสั่งปลด ม.ร.ว.จัตุมงคล ออกจากตําแหนงวามี
สัญญาณบอกเหตุถึงความขัดแยงตั้งแตเริ่มตั้งรัฐบาล โดยเริ่มจากนโยบายคาเงินบาท ที่รัฐบาลตองการให ธปท.แทรกแซงคาเงินบาท แต
ธปท.เห็นวาควรปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด ประเด็นที่ 2 คือเรื่องของการผอนคลายกฎเกณฑของธนาคารเพื่อปลอยกู ซึ่ง ธปท.ไมเห็น
ดวย 3. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจํานวนมหาศาลที่รัฐบาลตองการให ธปท.และกองทุนฟนฟูฯ ดูแล แต ธปท.
ตองการใหรัฐบาลชดเชย โดยผานวิธีการงบประมาณ 4. การจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) ที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล ไมคอยเห็นดวย
เพราะซํ้าซอนกับที่ ธปท.ทําอยู 5. รัฐบาลตองการใหระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบคงที่ เพื่อควบคุมเงินทุนเคลื่อนยาย แต ธปท.ตองการให
ลอยตัว และ ฟางเสนสุดทายที่นํามาซึ่งการเปลี่ยนตัวผูวาการ ธปท.คือนโยบายดานดอกเบี้ยที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล สงอีเมลถึงสมาชิกขอมูลขาว
สารของ ธปท.ชี้แจงนโยบายอัตราดอกเบี้ย และขอความเห็นจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งนายกฯ มองวาเปนการล็อบบี้ (ขาว น.ส.พ., อ.ส.ม.ท.
28-310544)
2.2.5 คณะรัฐมนตรีผานรางกฎหมายจัดตั้ง ทีเอเอ็มซี แลว อาจผลักดันออกเปนพระราชกําหนด
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบรางกฎหมายจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกฯ ระบุวาที่ประชุมไดทวงติงขอกฎหมายบางประการที่นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
เสนอ จึงจะมีการปรับปรุงอีกเล็กนอย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะไปหารือกับนายมีชัย เพื่อแกไขตอไป นายกฯยังยอมรับวาอาจจะมีการ
ผลักดันกฎหมายดังกลาวเปนพระราชกําหนด เนื่องจากมีแนวโนมวาจะมีการเสนอเขาสูการพิจารณาในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไมทัน
ทั้งนี้ มูลหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน ที่มีสิทธิโอนเขาไป ทีเอเอ็มซีประมาณ 1.39 ลานลานบาท แบงเปน เอ็นพี
แอล แบงกรัฐ 1.14 ลานลานบาท, แบงกเอกชน 250,000 ลานบาท ในสวนหนี้เสียของธนาคารเอกชน เมื่อหักการตัดหนี้สูญ และหักการ
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สํารองแลวในสวนที่เหลือโอนเขาทีเอเอ็มซี 140,000–150,000 ลานบาท ซึ่งคิดจากมูลหนี้ที่มีเจาหนี้ 2 รายขึ้นไป เพราะหากใชเกณฑเจาหนี้
3 รายขึ้นไปอยางที่มองไวเดิมจะมีหนี้เสียที่ไดรับโอนมาประมาณ 70,000 ลานบาท ซึ่งนอยเกินไป
กอนหนานี้ นายทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน เปดเผยถึงแนวทาง
การโอนหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารของรัฐเขาไปบริหารในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ทีเอเอ็มซี) ที่มีมูลหนี้กวา 1 ลานลานบาท วาราง
กฎหมายรองรับทีเอเอ็มซี ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และไดมีการสรุปแนวทางการโอนทรัพยสินในสวนของธนาคารของรัฐแลว โดยสินทรัพยที่
โอนมาจากธนาคารกรุงไทย และอยูภายใตการบริหารงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท รวมทั้งมีเจาหนี้รายเดียว จะใหบรรษัทบริหารฯ
สุขุมวิท บริหารงานและเปดประมูลเอง สวนเจาหนี้ที่มี 2 รายขึ้นไปจะโอนไปใหทีเอเอ็มซีบริหาร สวนกรณีของธนาคารศรีนคร และนครหลวง
ไทย ตองโอนไปบริหารที่ บบส.เพชรบุรี กอนที่จะโอนไปบริหารที่ทีเอเอ็มซีสําหรับกรณีของไทยธนาคาร ใหตัดสินใจเองวาจะเลือกแนวทางใด
(ขาว น.ส.พ. และ อ.ส.ม.ท. 13,17,290544)

2.3 ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
2.3.1 หนี้เสียธนาคารไทยทั้งระบบ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2544 เพิ่มขึ้นอีก อยูที่ระดับ 19.4%
รายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับหนี้เสียของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ณ สิ้นสุดเดือนเม.ย. 2544 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 795,917.96 ลานบาท หรือคิดเปน 19.4% ของสินเชื่อรวม แบงเปนหนี้เสียของธนาคารพาณิชยเอกชน 487,488.06 ลานบาท หรือ
18.29% และหนี้เสียของธนาคารพาณิชยรัฐ จํานวน 308,429.90 ลานบาท หรือคิดเปน 21.45% ของสินเชื่อรวม ทําใหหนี้เสียทั้งระบบเพิ่ม
ขึ้นจากสิ้นเดือนมี.ค. 2544 ซึ่งอยูที่ 786,200.17 ลานบาท หรือ 19.20% ของสินเชื่อรวม
รายงานกลาววา หนี้เสียธนาคารพาณิชยเอกชน ณ สิ้นเดือน เม.ย. อยูที่ 487,488.06 ลานบาท หรือ 18.29% ของสินเชื่อรวม
เพิ่มจากสิ้นเดือน มี.ค. ที่มีจํานวน 481,376.48 ลานบาท หรือ 18.13% ของสินเชื่อรวม สวนหนี้เสียธนาคารรัฐสิ้นเม.ย. อยูที่ 308,429.90
ลานบาท หรือ 21.45% เพิ่มจากสิ้นเดือน มี.ค. ที่มีจํานวน 304,823.69 ลานบาท หรือ 21.17% ของสินเชื่อรวม (ผูจัดการ 230544)
รายงานขาวกลาวอีกวา ในรอบเดือน เม.ย. ที่ผานมา ธนาคารพาณิชยหลายแหงมีเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. โดยเฉพาะ
อยางยิ่งธนาคารกรุงเทพ เพิ่มขึ้นประมาณ 6 พันลานบาท โดยยอดเอ็นพีแอล ณ 30 เม.ย. อยูที่ 150,905.99 ลานบาท หรือคิดเปน 19.33%
ของสินเชื่อ เมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งอยูที่ 144,903.92 ลานบาท หรือ 18.55% (กรุงเทพธุรกิจ 220544)

2.4 ความเคลื่อนไหวตลาดเงินและตลาดทุน
2.4.1 ตลาดหุนผันผวน: ก.ล.ต. รับมือปญหาปนหุน
ความเคลื่อนไหวตลาดหุนไทยในเดือน พ.ค. เต็มไปดวยความผันผวน และมีบรรยากาศการเก็งกําไรสูง ดัชนีปรับตัวอยูในชวง
300-315 จุด เคลื่อนไหวตามปจจัยขาวและเหตุการณตางๆในเดือน พ.ค.
ในชวงตนเดือนดัชนีไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ 299.52 จุดในวันที่ 2 พ.ค. ไปอยูที่ระดับ 316.13 จุดในวันที่ 10 พ.ค.
ปจจัยที่ทําใหดัชนีพุงขึ้นอยางรวดเร็วนั้น เนื่องมาจากการเขามาไลซื้อหุนในกลุมสถาบันการเงิน โดยเฉพาะหุนไทยธนาคาร ซึ่งภายในเวลา
ไมถึงเดือน ราคาหุนไดพุงขึ้นมาจาก 2.20 บาท/หุน มาอยูที่ระดับ 40 บาท/หุน โดยไมมีปจจัยรองรับ จากการที่ราคาหุนไทยธนาคารเคลื่อน
ไหวผิดปกติ ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จึงไดเขามาตรวจสอบการซื้อขายหุนพบวา บล.
หยวนตา (ประเทศไทย) มีการกระทําในลักษณะยั่วยุใหเกิดการซื้อขายหุนธนาคารไทยธนาคารในลักษณะสรางราคา สงผลใหการเคลื่อน
ไหวราคาหุนของหลักทรัพยดังกลาวผิดไปจากปกติ ก.ล.ต. จึงไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.หามบล.หยวนตา ทําการรับคําสั่งซื้อขายหุนจากลูก
คาเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 24 พ.ค.เปนตนไป จนกวาบริษัทจะไดแกไขปรับปรุงระบบการกํากับดูแล และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันไมใหมีพฤติกรรมในเชิงสนับสนุน หรือยั่วยุใหลูกคามีการซื้อขายหลักทรัพยที่อาจสงผลกระทบ หรือทําใหเกิดความเสียหายตอลูกคา
บริษัท ตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย และตลาดทุนโดยรวม คําสั่งหามหยวนตาซื้อขายหุนชั่วคราว ทําใหบรรยากาศตลาดหุนในชวง
กลางเดือนไมคอยดีนัก ดัชนีปรับตัวลดลง 7.22 จุด มาอยูที่ 300.25 จุด ในวันที่ 16 พ.ค. นอกจากนั้น นักลงทุนยังกังวลตอปจจัยทางการ
เมืองและการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการซุกหุนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงอีก ปดที่ระดับ
298.21 ปรับตัวลดลง 2.43 จุด ในวันที่ 21 พ.ค.
ในชวงปลายเดือน ตลาดหุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตอบรับขาวมาตรการฟนฟูตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ของรัฐบาล โดยใน
ภาคตลาดทุนใหตลาดหลักทรัพยไปขยายสัดสวนที่บริษัทจดทะเบียนตองกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยจาก 10% เปน 15-20% เพื่อเพิ่ม
สภาพคลองใหกับตลาด และยังมีการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติมอีกดวย
ถึงแมวา จะมีขาวการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักลงทุนในดัชนีของ มอรแกน สแตนเลย แคปตอล อินเด็กซ (เอ็มเอสซีไอ) ซึ่งจะปรับลด
นํ้าหนักลงทุนของไทยจาก 0.08% เหลือ 0.04% นั้น บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ผลกระทบจากแนวโนมการปรับนํ้าหนักคงจะไมรุน
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แรง เนื่องจากเปนที่คาดการณไวลวงหนาแลว รวมทั้งตลาดอื่นๆ หลายแหงในภูมิภาคก็มีการปรับนํ้าหนักการลงทุนใหลดลงดวยเชนกัน
ตลาดตอบรับขาวนี้ในทางบวก ทําใหดัชนีปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับ 316.88 จุด ในวันที่ 28 พ.ค.
สวนขาวการตัดสินใจปลด ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แบบสายฟาแลบของพ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 พ.ค. ไดสงผลกระทบตอการลงทุนในตลาดหุนใหปรับตัวลดลงทันที โดยมีแรงเทขายจากนักลงทุนตางชาติ
ซึ่งไมเห็นดวยกับการกระทําของรัฐบาล และมองวา ธปท.ที่เปนหนวยงานหลักของประเทศกําลังถูกแทรกแซงจากการเมือง ดัชนีตลาดหุน
ไทยจึงปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 309.47 ปรับตัวลง 7.42 จุด หรือลดลง 2.34%
ในวันที่ 30 พ.ค. ตลาดหลักทรัพยแจงวา ก.ล.ต. มีมติเห็นสมควรให บล.หยวนตา (ประเทศไทย) ดําเนินธุรกิจไดตามปกติ เนื่อง
จากบริษัทไดนําเสนอแผนแกไขปรับปรุงระบบการกํากับดูแล และแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนการดําเนินการมีความคืบหนาจนนา
เชื่อไดวาจะไมมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีก ดัชนีหุนปดตลาดในวันที่ 31 พ.ค. ที่ระดับ 310.13 จุด (ขาวหนังสือพิมพ
และเว็บไซต เดือน พ.ค. 44)
2.4.2 เงินบาทแข็งคาขึ้น ตอบรับนโยบายคุมเขมของ ธปท.
ภายหลังจากที่ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดประกาศมาตรการใหมใหผูมีบัญชีเงินบาทแตมีถิ่นฐานอยูนอกประเทศตอง
รายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบาทที่เกิดขึ้น ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนสวนสําคัญที่ใชในการศึกษาความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทใน
ตลาดตางประเทศเพื่อหามาตรการจํากัดการเก็งกําไรคาเงินบาท จากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลใหคาเงินบาทปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จากราคาเปดตลาดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ระดับ 45.68/72 บาท/ดอลลารสหรัฐ ปรับตัวทะลุผานระดับ 45.50 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยนักลง
ทุนสวนใหญไดขายดอลลารสหรัฐออกมาบางสวน เพื่อปรับสมดุลการถือครองดอลลารสหรัฐกอนชวงวันหยุดยาวในตนสัปดาหของเดือน พ.
ค. ซึ่งมีสวนชวยใหเงินบาทแข็งคาสุดที่ระดับ 45.37 บาท/ดอลลารสหรัฐ ในวันที่ 3 พ.ค. อยางไรก็ดี เงินบาทแข็งคาขึ้นไดไมมากนัก เนื่อง
จากมีแรงซื้อดอลลารจากผูมีภาระหนี้เปนเงินตราตางประเทศคอนขางหนาแนน ทําใหคาเงินบาทออนลงมาอยูที่ระดับ 45.54/57 บาท/
ดอลลารสหรัฐ ในชวงกลางเดือน โดยคาเงินบาทยังคงออนไหวตอตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไมดีนัก
นอกจากนั้น คาเงินบาทยังคงไดรับความกดดันจากความไมแนนอนกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปกปดทรัพยสินที่ยังรอคอยผล
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทําใหนักลงทุนและผูนําเขาไดทยอยเขาซื้อเงินดอลลารสหรัฐ เพื่อปดความเสี่ยงที่ระดับ 45.45/50 บาท/
ดอลลารสหรัฐ อยางหนาแนน คาเงินบาทปดตลาดในวันที่ 25 พ.ค. ที่ระดับ 45.50/55 บาท/ดอลลารสหรัฐ
ในสัปดาหสุดทายของเดือน พ.ค. คาเงินบาทมีความผันผวน เนื่องจากขาวคณะรัฐมนตรีปลดผูวาการ ธปท. ในวันที่ 29 พ.ค. ได
สรางความตกใจใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ทําใหนักลงทุนไลซื้อเงินดอลลารสหรัฐเทขายเงินบาท สงผลใหเงินบาทออนคาลงไป
ตํ่าสุดที่ 45.64 บาท/ดอลลารสหรัฐ แตหลังจากนั้นไมนานมีแรงเทขายเงินดอลลารสหรัฐเขามาทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้นทันทีเกือบ 20 สตางค
โดยแข็งคาสุดที่ 45.45 บาท/ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ การไดผูวาการธปท. คนใหม ถือเปนปจจัยบวกที่สงผลทางเทคนิคที่ทําใหคาเงินบาทปรับตัว
แข็งขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองวาจะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ย ผูที่ถือครองดอลลารสหรัฐจึงเทขายและเขาซื้อเงินบาทแทน
ในวันที่ 30 พ.ค. คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอีก โดยปดที่ระดับ 45.38-45.40 บาท/ดอลลารสหรัฐ ทามกลางปริมาณซื้อขายที่คอนขาง
หนาแนน เนื่องจากตลาดเกรงวา ธปท. จะมีการออกมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหมที่เขมงวดกวาเดิม ทําใหนัก
ลงทุนในตลาดตางประเทศเทขายเงินดอลลารสหรัฐ ไลซื้อเงินบาทเก็บไวเพื่อปองกันความเสี่ยง (ขาวน.ส.พ. และเว็บไซต เดือน พ.ค. 44)

3. รวบรวมทรรศนะทางดานเศรษฐกิจ
3.1 ทรรศนะตอนโยบายเศรษฐกิจจากองคกรภาคเอกชน
3.1.1 วาณิชธนกิจระดับท็อปของสหรัฐชี้เอเชียตะวันออกตองทบทวนยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนการคาตาง
ประเทศและการดึงดูดเงินลงทุนจากภายนอก ชูทักษิณเหนือมหาธีรปฏิเสธโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิม
ฝายวิจัยของบริษัทมอรแกน สแตนลีย ดีน วิตเตอร ของสหรัฐ ไดเปดเผยรายงานแนวโนมเศรษฐกิจที่ชี้วา เอเชียตะวันออกจะตอง
ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเสียใหมในขั้นรากฐาน และระบุวา ประเทศไทยที่นําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดกลายเปน
ประเทศแรกในเอเชียที่ปฏิเสธโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิมของเอเชียตะวันออก ซึ่งเนนการขายแรงงานราคาถูกสําหรับการผลิตสินคาอุตสาห
กรรมตางๆ รวมทั้งการขายทรัพยากรเกษตร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในราคาถูก รายงานไดระบุวา ในการกลาวสุนทรพจนของ
นายกรัฐมนตรีไทยในที่ประชุมฟอรจูน โกลบอล ฟอรั่ม ที่ฮองกงเมื่อตนเดือน พ.ค. ที่ผานมา ทําใหไทยเปนประเทศแรกที่เริ่มตนขับเคลื่อน
ขบวนการแปรรูปโครงสรางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก หาใชประเทศมาเลเซีย ที่ถึงแมมหาธีร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะใช
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วาจาและนํ้าเสียงที่ตอตานตะวันตก
แตก็เปนการกลาวประณามสิ่งชั่วรายที่ติดมากับระบอบทุนนิยมและระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกเทานั้น
รายงานของมอรแกน สแตนลียฯ กลาววา "เราเชื่อวาคุณทักษิณตองการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนทางเลือกซึ่งตางออก
ไป โดยจะเปนยุทธศาสตรซึ่ง 'ใชประโยชนจากทรัพยากรและทักษะของประเทศไดมากที่สุด ดวยการสํารวจหาตลาดเฉพาะสวนของเราเอง
ขณะที่หาหลักประกันใหเกิดความสมดุลระหวางยุทธศาสตรซึ่งอาศัยทรัพยากรเปนพื้นฐาน กับความเคลื่อนไหวอันมีการปาวรองกันมาก
เหลือเกินในการกาวไปสูยุคสมัยซึ่งอาศัยความรูเปนฐาน' …เราเชื่อวา แนวความคิดของคุณทักษิณ มีคาควรแกการวิเคราะหอยางถี่ถวน
เนื่องจากความเห็นของเขาเปนเครื่องหมายแสดงถึงการประกาศไมเอาแลวอยางเปนทางการเปนครั้งแรก จากผูนําของเอเชีย/แปซิฟกราย
หนึ่ง ซึ่งไดเคยดําเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกอยางแข็งขันเรื่อยมา"
รายงานกลาวดวยวา "ในทรรศนะของเราแลว ความพยายามของประเทศไทยที่จะกาวใหพนจาก EAEM (East Asia Economic
Model) นาจะมีนัยสําคัญใหญหลวง ขณะที่บรรดาผูนําเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ ซึ่งยังคงบาดเจ็บจากวิกฤติการเงินเอเชียป
1997-98 ดูยังมีความสงสัยของใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของพวกเขา ในเมื่อ EAEM ที่เคยใชๆ กันมา กลับ
กําลังแสดงใหเห็นวา ยากที่จะนํามาปฏิบัติใหไดผลในชวงเวลานี้" และไดกลาวในตอนทายวา "เราเชื่อวาคําประกาศของคุณทักษิณเปนการ
แสดงถึงกาวสําคัญกาวแรกในการมุงสูการบังเกิดของขอเสนอแยง และการพังทลายลงในที่สุดของ EAEM" และไดเสนอวา จากนี้นาที่จะทํา
การสํารวจอยางจริงจังยิ่งขึ้นเพื่อคนหายุทธศาสตรการพัฒนาทางเลือกสําหรับประเทศในแถบเอเชีย/แปซิฟกโดยเฉพาะ (มติชน 230544, ผู
จัดการ 240544)

3.2 ทรรศนะตอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากนักวิชาการ
3.2.1 อยาสับสนระหวาง "โลกาภิวัตน" กับ "เสรีนิยมใหม" และแนวคิดเศรษฐกิจทางเลือกอื่นๆ
วรพล พรหมิกบุตร เสนอทรรศนะในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 พ.ค. 2544 วา ปญญาชนจํานวนหนึ่งตีความหมายให
"เสรีนิยมใหม" มีคุณคาเทียบเทา "โลกาภิวัตน" หรือไดมีความพยายามจะอธิบายวา "โลกาภิวัตน" คือสิ่งเดียวกันกับ "เสรีนิยมใหม" ซึ่งมี
รูปธรรมสําคัญทางปฏิบัติประกอบไปดวย กิจกรรมการคาเสรีตามกรอบขอกําหนดของดับเบิลยูทีโอ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหกลายเปน
สนามผลประโยชนเอกชน และอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่บริหารจัดการไดเปนระยะ และมีแนวโนมจะตั้งขอรังเกียจใครก็ตามที่วิพากษ
วิจารณกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมวาเปนพวกตอตานโลกาภิวัตน เปนพวกคนขวางโลก ทวนกระแสความเปนจริงของโลกาภิ
วัตนที่ไมมีใครปฏิเสธได หรือเพอฝนเลื่อนลอย
บทความไดยกตัวอยางวา นายกรัฐมนตรีมาเลเซียไดเคยตกเปนเหยื่อของการตราหนาแบบนั้นมาแลว เมื่อตัดสินใจปฏิเสธขอ
เสนอแนวทางฟนฟูเศรษฐกิจแบบ "เสรีนิยมใหม" ของไอเอ็มเอฟ และนายกรัฐมนตรีของไทย ก็ตกเปนเหยื่อของขอกลาวหาดังกลาวทันทีที่ได
แสดงทัศนะตอที่ประชุมเอสแคป ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 วา ประเทศในเอเชียควรตรวจสอบทบทวนความถูกตองของแนวทางเศรษฐกิจ
แบบตะวันตก (ซึ่งความหมายลึกๆ ก็คือ แนวทางแบบเสรีนิยมใหมตามขอเสนอแนะของไอเอ็มเอฟ ธนาคารโลก องคการการคาโลก) วามี
ความเหมาะสมจริงจังอยางไรกับสภาพการณรายละเอียดของแตละประเทศ ผูเชี่ยวชาญลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมหลายคน ไดมีปฏิกิริยา
ตอบโตนายกรัฐมนตรีไทยอยางฉุนเฉียว ดวยการตั้งขอกลาวหาวานายกรัฐมนตรีของไทย เปนพวกถอยหลังเขาคลอง ตองการกระตุน "ลัทธิ
ชาตินิยมใหม" และเลยเถิดไปถึงการตั้งขอกลาวหาวานายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะปดกั้นการลงทุนระหวางประเทศ สอแสดงถึงทาทีที่ตองการ
"ปดประเทศ" ตัดขาดจากโลกาภิวัตนอันศิวิไลซ
บทความไดอธิบายคําวา "เสรีนิยมใหม" วาเปนเพียงรูปแบบความคิดและแนวทางปฏิบัติทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่มีการเผยแพร
ถึงกันอยางคอนขางกวางขวาง ในประชาคมโลกปจจุบัน ทั้งนี้ โดยอาศัยแรงหนุนผลักดันทั้งจากอํานาจรัฐ, อํานาจทุน และอํานาจขาวสาร
ขอมูลที่บริหารจัดการโดยเครือขายองคกรระดับชาติ และองคกรขามชาติในกลุมประเทศทุนนิยมยักษใหญของโลกยุคปจจุบัน และระบุวา
ภายในกระแสโลกาภิวัตนยุคปจจุบัน ไมไดมีแตเพียงการนําเสนอ เผยแพร หรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเพียงรูปแบบ
เดียว หากไดมีความพยายามนําเสนอรูปแบบเศรษฐกิจอื่นๆ เปนทางเลือกนอกเหนือไปจากลัทธิ "เสรีนิยมใหม" ดวยเชนกัน โดยมีทั้งสวนที่
เปนการคัดคานตอตานสิทธิเสรีนิยมใหมอยางสุดขั้ว จนกระทั่งถึงรูปแบบผสมผสานยอมรับบางสวนของแนวทางเสรีนิยมใหม แตปฏิเสธบาง
สวนหรือสังเคราะหหลายๆ สวนเขาดวยกัน เพื่อสรางความเหมาะสมสําหรับการประยุกตเพื่อแกไขปญหาตามสถานการณที่เปนจริงยิ่งกวา
การยึดถือคัมภีรตนแบบของลัทธิเสรีนิยมใหม
บทความยังไดยกตัวอยางรูปแบบกิจกรรมที่เรียกกันวา "เศรษฐกิจพอเพียง" วาเปนทางเลือกเชิงประยุกตที่สําคัญแนวทางหนึ่ง ที่
นําเสนออยูในกระแสโลกาภิวัตนปจจุบัน ทํานองเดียวกับที่แนวทางมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลมาเลเซีย ก็เปนรูปแบบประยุกตเฉพาะตัว
อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งรับรูกันในกระแสโลกาภิวัตนดวย (กรุงเทพธุรกิจ 090544)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 สํารวจพบคนวางงานลดลง ตัวเลขลาสุด 1.41 ลานคน
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจภาวะการทํางานของประชากรในชวงเดือนกุมภาพันธ 2544 พบวา มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
62.74 ลานคน เปนผูที่อยูในกําลังแรงงาน 33.20 ลานคน
ซึ่งประกอบดวยผูมีงานทํา 30.68 ลานคน ผูวางงาน 1.41 ลานคน และผูที่รอฤดูกาล 1.10 ลาน คน สวนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน
มีจํานวน 13.63 ลาน คน และมีผูที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป มี ประมาณ 15.91 ลานคน
สําหรับภาวะการมีงานทําของประชากร พบวา จํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้น 30.68 ลานคน เปนจํานวนผูทํางานในภาคเกษตร
ประมาณ 11.41 ลานคน และนอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 19.28 ลานคน
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวพบวา จํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นประมาณ 390,000 คน โดยผูมีงานทํานอกภาค
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ลานคน คือ เพิ่มขึ้น 18.28 ลานคน เปน 19.28 ลานคน สําหรับผูมีงานทําในภาคเกษตรกรรมมีจํานวนลดลง
คือลดลงจาก 12.02 ลานคน เหลือ 11.41 ลานคน หรือ ลดลงประมาณ 610,000 คน
ดานภาวะการวางงานของประชากร จากการสํารวจในเดือน ก.พ.2544 พบวา จํานวนผูวางงานมีประมาณ 1.41 ลานคน เมื่อ
เปรียบเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวมีจํานวนที่เทากัน แตถาคิดเปนอัตราการวางงาน ลดลงเล็กนอยคือ จากรอยละ 4.3 เปนรอย
ละ 4.2 ทั้งนี้ กอนหนานี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทยหรือทีดีอารไอ รายงานวาในป 2544 อัตราการวางงานจะสูงขึ้น โดยรวม
ถึง 1.5 ลานคน โดยเฉพาะผูจบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปจะมีจํานวนถึง 330,000 คน (ผูจัดการ 180544, กรุงเทพธุรกิจ 140544)
- กสิกรไทยชี้วางงาน 1.4 ลานคน
กอนหนานี้บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดวิเคราะหและคาดการณสถานการณวางงานของประเทศไทยในป 2544 วา หาก
รัฐบาลไมมีมาตรการฟนเศรษฐกิจ และเรงขยายการจางงานอยางเปนรูปธรรมจะมีผูวางงาน 1.4 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ
4.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2543 ที่มีจํานวนผูวางงาน 1.31 ลานคน เปนอัตราวางงานรอยละ 4.3
ศูนยวิจัยกสิกรไทยฯชี้ถึงสาเหตุของการวางงานในป 2544 ที่มีแนวโนมสูงขึ้นวา เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
โดยคาดวาจะขยายตัวไมเกินรอยละ 3 สวนการสงออกที่เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชะลอตัว และการจางงานอาจขยายตัวตํ่า
กวาเปาหมายที่ตั้งไวมาก (กรุงเทพธุรกิจ 140544)

1.2 ความเคลื่อนไหวดาน เด็ก สตรี และคนดอยโอกาส
1.2.1 คนพิการเตรียมเสนอ พ.ร.บ. สุขภาพ อยากพนสภาพผูปวยอนาถา
นายชูศักดิ์ จันทยานันท ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย เปดเผยในการประชุม "เครือขายประชากรผูพิการเพื่อ
การปฏิรูประบบสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห อ.แมริม จ.เชียงใหม วา ในปจจุบันจํานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยางเปนทาง
การมีเพียงประมาณ 10 ลานคน แตหากรวมเอาพอแม หรือครอบครัวของผูพิการเขาไปดวย จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจากความ
พิการนั้น นาจะสูงถึง 18-20 ลานคน คิดเปน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ที่ผานมามีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือดูแลผูพิการ
คือ พ.ร.บ.ฟนฟูผูพิการ ซึ่งเปนกฎหมายที่จัดทําขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2534 หรือ 10 ปที่แลว ซึ่งกฎหมายดังกลาวยังมีขอจํากัดอยูมาก ทําใหผู
พิการในประเทศไทยตกอยูในสภาพ "ผูดอยโอกาส" อยางแทจริง ไมวาจะเปนในเรื่องของการศึกษา หรือเรื่องสุขภาพ
นายชูศักดิ์ กลาววา ในเรื่องสุขภาพนั้น ผูพิการไทยตองอยูในสถานะของผูปวยสงเคราะห หรือผูปวยอนาถา การใหการดูแลรักษา
เปนไปตามสภาพของการรักษาผูที่มีฐานะยากจนทั่วไป แตสําหรับผูพิการแลวมีความยากลําบากในการเดินทาง ในการเคลื่อนไหวรางกาย
ความทุกขความลําบากนั้นจึงมีมากเปนทวีคูณ
ในโอกาสที่กําลังมีการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยจะมีการจัดทํา พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติขึ้นมาเปนกฎหมายแมบทดานสุขภาพของ
ประเทศนั้น ทางเครือขายผูพิการซึ่งไดมีการรวมตัวของกลุมผูพิการเปน 3 เครือขายใหญ คือ องคกรคนพิการทุกประเภท องคกรผูปกครอง
หรือครอบครัวของเด็กพิการ และองคกรพัฒนาเอกชนดานคนพิการ โดยมีองคกรแกนหลัก เชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) สภาคนพิการทุก
ชนิดแหงประเทศไทย กลุมและองคกรผูพิการ-ครอบครัวของผูพิการ รวมกวา 10 องคกร เห็นวา เปนโอกาสที่จะไดใหมีมาตรการดูแลชวย
เหลือผูพิการใหดีและตรงกับความตองการมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทําโครงการ "เสริมสรางเครือขายผูพิการ เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ" ขึ้น (ผู
จัดการ 240544)
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1.3 คาจางและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 วันแรงงานกับขอเสนอแรงงาน 15 ขอ รัฐบาล 'ทักษิณ' รับปากแตอาจไมทํา
เนื่องในโอกาสวันแรงงานแหงชาติ วันที่ 1 พ.ค. 2544 กลุมผูใชแรงงานจากทั่วทุกสารทิศกวา 2 หมื่นคนไดมารวมชุมนุม ณ ทอง
สนามหลวงเพื่อยื่นขอเรียกรองจํานวน 15 ขอตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปเปนประธานเปดงานวันแรงงานแหงชาติ
ป 2544 และวันโรงงานสีขาวอยางเปนทางการ พรอมรับฟงการปราศรัยของผูนําแรงงาน และรับขอเรียกรองจากผูใชแรงงานซึ่งปนี้มีจํานวน
15 ขอ
โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลาวปราศรัยกับผูที่มารวมงานตอนหนึ่งวา ขอทําความเขาใจกับผูใชแรงงานเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน เพราะทั้งนายกรัฐมนตรีและผูใชแรงงานจะตองเดินไปขางหนาดวยกันเพื่อชาติและลูกหลาน ดังนั้น รัฐบาลจึงตองการใหตัวแทนผูใช
แรงงานไดมีโอกาสเขามารวมทํางานกับรัฐบาล เพื่อใหเกิดมุมมองที่กวางขวาง โดยนายกฯ ขอเปนผูนําในการแกไขปญหาของชาติ ตอไป
สําหรับขอเรียกรองของผูใชแรงงานทั้ง 15 ขอนั้น นายกรัฐมนตรีกลาววาไดรับมาดวยความเขาใจเรื่องใดที่ทําไดจะตัดสินใจทันทีโดยไมรั้งรอ
แตเรื่องใดที่ยังติดภาระดานงบประมาณก็จะตองขอผัดผอนไปกอน
นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.แรงงานฯ กลาวถึงขอเรียกรองของผูใชแรงงาน 15 ขอวาหลายเรื่องเปนเรื่องที่ ก.แรงงานฯ
ดําเนินการอยูแตคงตองอาศัยเวลา เชน การจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ สวนเรื่อง
การประกันการวางงาน โดยใหรัฐบาลจายเงินสมทบเทากับลูกจาง และนายจาง ซึ่งเปนขอเรียกรองขอที่ 1 นั้นเปนสิ่งสําคัญ แตยอมรับวา
เปนจุดออนที่สํานักงานประกันสังคมและ ก.แรงงานฯผิดพลาด เพราะเรื่องนี้ตองทําในชวงที่เศรษฐกิจดี มีการขึ้นเงินเดือนมากๆ อยางไรก็
ตาม มีการพิจารณาคืบหนาไปพอสมควรแตคงจะไมเสร็จในปนี้ "ถาจะทําระบบการประกันการวางงานในประเทศไทย ควรจะตองเก็บสมทบ
เทาไร เรามีขอมูลแลว การจายเงินในกรณีการวางงานจะจายกี่เดือน" และกลาววาในปนี้จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติครั้งสุด
ทาย เมื่อเดือน พ.ย. 2543 มีคนวางงานประมาณ 1.22 ลานคน หรือรอยละ 3.6 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ
ขณะที่นายเสนห ตันติเสนาะ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯและประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวงกลาว
วา ขอเสนอของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติจํานวน 15 ขอนั้น เรื่องเรงดวนที่อยากใหรัฐบาลชวยเหลือผูใชแรงงาน คือ ขอใหรัฐ
บาลออกประกาศพระราชกฤษฎีกาประกันสังคม กรณี "ประกันการวางงาน" ซึ่งรัฐบาลนาจะดําเนินการไดภายในปนี้ หรืออยางชาที่สุดภาย
ในป 2545 โดยรัฐบาลตองจายเงินสมทบเทากับลูกจางและนายจาง
นอกจากนี้ อยากใหรัฐบาลเรงรัดการจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการเปน
หนวยงานอิสระไมอยูในโครงสรางระบบราชการ การปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) ซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิของผูใชแรงงาน ยุติและทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทุกประเภทกิจการ รวมทั้งบริการสาธารณะ สวนเรื่องคาจาง
ขั้นตํ่านั้น ไมไดมีการเรียกรอง แตจะขอใหสรางมาตรฐานในการปรับเงินเดือนหรือคาจางใหกับผูใชแรงงาน
ดานนายประเทือง แสงสังข ประธานสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย กลาววา กลุมผูใชแรงงานจํานวนมากที่มา
รอฟงคําปราศรัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯในวันนี้ ตางแสดงความผิดหวังไปตามๆ กัน เมื่อนายกฯไมไดรับปากวาจะแกไขปญหา
แรงงานอยางที่พรรคไทยรักไทยใชเปนนโยบาย ในการหาเสียงกอนการเลือกตั้งทั่วไปจนไดจัดตั้งรัฐบาล วาถาไดจัดตั้งรัฐบาล จะนําปญหา
แรงงานเขาสูการพิจารณาเปนอันดับตนๆ ทั้งเรื่องการปรับคาจางขั้นตํ่าขึ้นตามอัตราคาครองชีพ และการประกาศพระราชกฤษฎีกาประกัน
การวางงาน แตคําปราศรัยของนายกฯ ไมมีตอนใดที่จะทําใหกลุมผูใชแรงงานสบายใจไดวารัฐบาลจะแกปญหาให จึงจําเปนจะตองมีการ
เคลื่อนไหวเรียกรองกันตอไป
ศ.นิคม จันทรวิทุร นักวิชาการอาวุโสดานแรงงาน กลาวถึงสถานการณแรงงานปจจุบันวา ประเด็นสําคัญคือการทํางานระหวาง
นายจางและลูกจางระยะ 2 -3 ปที่ผานมา ความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจางลดหยอนไปมาก จึงอยากใหนายกรัฐมนตรีไดมารื้อฟนผลัก
ดันความรวมมือเหลานี้ใหทั้ง 2 ฝายทํางานรวมกันใหมากขึ้น โดยจัดเวิรกชอปดานแรงงาน และเชิญผูนําแรงงานทุกกลุมทั้งในเมืองและ
ชนบททุกอาชีพมาพบปะกันรวมกับนายจางเพื่อชวยเสริมสรางความรวมมือรวมใจในการพัฒนาแรงงาน "ผมอยากเห็น เพราะหลายปมา
แลวผมไมเคยเห็นลูกจาง นายจาง ประชุมรวมกันอยางใกลชิดวาจะทํางานรวมกันอยางไรในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเชนนี้ " (ผูจัดการ
020544)

1.4 การสรางชุมชนเขมแข็ง
1.4.1 ก. เกษตรฯอนุมัติเงินเพื่อชุมชนกวา 1,800 ลาน
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมต.เกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
เงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตรวา ที่ประชุมไดเห็นชอบอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชนวงเงิน 1,850 ลานบาท ที่ไดเสนอใหมี
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การจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในตําบลนํารอง 8 แหงและแผนการเตรียมการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการถายถอด
เทคโนโลยีเกษตรทั่วประเทศ ในตําบลหลักและตําบลขยาย เพื่อรองรับโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรและชําระหนี้ รวมทั้งโครงการ 1 ตําบล 1
ผลิตภัณฑ ในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยในเบื้องตนไดอนุมัติคาใชจาย 470.09 ลานบาท สําหรับโครงการนํารอง 8 แหงดังกลาว สวนที่เหลือตอง
จัดทํารายละเอียดมาเสนอตอไป และกลาววาที่ประชุมอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรวงเงิน 700 ลานบาท เพื่อทําโครงการพัฒนา
อาชีพในพื้นที่กอสรางชลประทานขนาดใหญ 5 แหง โดยรวมพื้นที่รับประโยชนฤดูฝน 1,023,815 ไร ฤดูแลง 455,267 ไร จํานวนเกษตรกร
80,255 ครัวเรือน วงเงิน 433.70 ลานบาท (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 210544)
1.4.2 อนุมัติพักหนี้เพิ่ม 2.6 แสน อีสานเขาโครงการมากสุด
นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 พ.ค. 2544 วา ที่
ประชุมเห็นชอบในหลักการและแนวทางในการดําเนินโครงการพักชําระหนี้ และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยตามนโยบายของรัฐบาล
ผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่ก.คลังเสนอ โดยเกษตรกรที่มีสิทธิเขารวมโครงการเพิ่มเติม ไดแก
เกษตรกรที่มีวงเงินกูคางชําระกับ ธ.ก.ส. ไมเกิน 1 แสนบาท และไมประสงคจะกูเงินเพิ่มเกินกวาวงเงิน 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลา 3 ป ใน
การเขารวมโครงการ ทั้งนี้คาดวาจะมีเกษตรกรกลุมดังกลาว รวม 267,656 ราย จํานวนหนี้เงินกูไมเกิน 19,025 ลานบาท
ทั้งนี้ แนวทางและระยะเวลาในการดําเนินการใหความชวยเหลือจะเปนรูปแบบเดียวกับโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ที่
ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2544 สวนกรณีที่จะตองมีการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมใหกับ ธ.ก.ส. รัฐบาลอาจจําเปนตองพิจารณาจัด
สรรเงินงบประมาณให หากมีเกษตรกรเขารวมโครงการเกินกวาวงเงินที่เคยจัดสรรใหแก ธ.ก.ส. ประมาณ 7 พันลานบาท
นายนที ขลิบทอง รมช.เกษตรฯ กลาววา เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการพักชําระหนี้ ซึ่งทางกระทรวงการคลังรวบรวมตัว
เลข ณ วันที่ 31 มี.ค. 2544 จะมีจํานวน 2,379,788 ราย วงเงิน 94,056 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เปนลูกหนี้ ธ.ก.ส. ซึ่งมีวงเงินกูไมเกิน 1
แสนบาท จํานวน 2,112,132 ราย วงเงิน 75,031 ลานบาท โดยแยกเปนลูกหนี้ชั้นดี 1,362,411 ราย วงเงิน 54,502 ลานบาท ลูกหนี้ทั่วไป
502,159 ราย วงเงิน 16,208 ลานบาท ลูกหนี้คางชําระ 515,218 ราย วงเงิน 23,346 ลานบาท
นายนทีกลาววา ตัวเลขเกษตรกรที่แสดงความจํานงเขารวมโครงการพักหนี้ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 144,168 ราย
วงเงิน 5,448.03 ลานบาท โดยแบงเปนเกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้ 51,939 ราย วงเงิน 2,241.27 ลานบาท เกษตรกรที่ขอ ลดภาระหนี้
จํานวน 92,229 ราย วงเงิน 3,206.76 ลานบาท
ดานนายวราเทพ รัตนากร รมช.คลัง กลาววา จํานวนเกษตรกรที่ขอเขารวมโครงการพักชําระหนี้ แยกออกเปนเกษตรกรที่ขอพัก
ชําระหนี้ 40% และขอลดภาระหนี้ โดยขอลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมที่ตองจาย 3% จํานวน 60% ของผูเขารวมโครงการ สวนเงินที่ทาง
ก.คลังจัดให ธ.ก.ส. ซึ่งเหลืออยูประมาณ 1 พันลานบาทนั้น คาดวาจะเพียงพอในการรองรับเกษตรกรเพิ่มอีก 2.6 แสนราย โดยการขอเขา
โครงการพักชําระหนี้ เกษตรกรสามารถแสดงความจํานงไดถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2544 และระหวางการพักชําระหนี้ ก.เกษตรฯก็จะจัดแผนฟนฟู
ให อาทิ การใหขอมูลในเรื่องของการลดตนทุนทางการผลิต การหาตลาดรองรับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับคุณภาพ สําหรับจํานวนตัวเลขของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการพักหนี้เพิ่มมากที่สุด คือ ภาคอีสาน รองลงมาคือ ภาคเหนือและภาคใต (ผูจัดการ 020544)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางประเทศ
1.5.1 แรงงานเอเชียประทวง ขอความเปนธรรมในวันแรงงานโลก
มีรายงานวาในวันแรงงานโลกปนี้เต็มไปดวยการชุมนุมประทวงในประเทศตางๆ ทั่วเอเชีย ทั้งออสเตรเลีย ไตหวัน กัมพูชา มาเล
เซีย สวนใหญเรียกรองใหรัฐปกปองแรงงาน ขอขึ้นคาแรง และสิทธิการทํางานที่เปนธรรมยิ่งขึ้น
วันที่ 1 พ.ค. 2544 แรงงานและนักกิจกรรมทั่วโลกจัดชุมนุมประทวงเนื่องในวันแรงงานโลก เพื่อเรียกรองความเปนธรรมจากนาย
จางและรัฐบาล โดยในออสเตรเลีย กลุมนักตอตานกระแสโลกาภิวัตนราว 600 คน กอเหตุปะทะกับตํารวจในเมืองบริสเบน รัฐควีนสแลนด
หลังไมพอใจแผนพัฒนายานธุรกิจในเมืองบริสเบน และอีกหลายเมืองใหญ สงผลใหมีผูถูกจับกุม 23 คน ไดรับบาดเจ็บอยางนอย 1 คน
สวนในนครซิดนีย รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย กลุมผูประทวงเรียกรองใหปดตลาดหลักทรัพย มีผูถูกจับ 3 คน สวนในกรุงแคนเบอร
รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย มีผูประทวงราว 200 คน ปดลอมบริเวณอาคารสํานักงานใหญอุตสาหกรรมเหมืองแรออสเตรเลีย ขณะที่ใน
เมืองเมลเบิรน รัฐวิกตอเรียมีการเผาหุนนายกรัฐมนตรีจอหน โฮวารด นอกตลาดหลักทรัพย โดยอางวาเพื่อยับยั้งความละโมบของภาคธุรกิจ
การเคลื่อนไหวเนื่องในวันแรงงานโลกยังมีขึ้นบนเกาะฮองกง โดยสมาชิกสภาสหภาพแรงงานฮองกง และเกาลูนราว 30 คน เดิน
ทางไปทําเนียบรัฐบาล กลาวหาคณะบริหารเขตปกครองพิเศษฮองกงวา ไมใหความคุมครองสิทธิคนงาน หรือแกไขกฎหมายแรงงานที่ลา
หลังนานกวา 30 ป จากนั้นกลุมผูใชแรงงานชาวฟลิปปนส เนปาล ศรีลังกา ไทย และอินโดนีเซีย ที่ทํางานในฮองกงราว 300 คน เดินทางไป
สมทบ เพื่อเรียกรองใหรัฐยกเลิกกฎขอบังคับใหคนงานตองหางานใหมใหไดภายใน 2 สัปดาหหลังตกงาน
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ในกัมพูชา กลุมคนงานโรงงานสิ่งทอหญิงกวา 2,000 คน เดินขบวนในกรุงพนมเปญ เรียกรองขอขึ้นคาแรง และลดชั่วโมงทํางาน
ตํารวจตองปดกั้นถนนสายหลักหลายสายในเมือง ดานนายสม รังสี ผูนําพรรคฝายคานขึ้นปราศรัยหนารัฐสภา สนับสนุนขอเรียกรองของคน
ใชแรงงานในประเทศใหไดรับคาจางเพิ่ม และตั้งศาลแรงงานอิสระ โดยมีตํารวจหลายรอยนายตรึงกําลังรักษาความสงบ
ดานสภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย ซึ่งเปนองคกรแรงงานใหญสุดในประเทศ เปนแกนนําจัดประทวง เรียกรองใหรัฐปกปองงานให
คนทองถิ่น ยุติการจางคนงานตางชาติ โดยระบุวามีคนงานชาวมาเลยกวา 90,000 คน กําลังจะตกงานจากผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัวใน
สหรัฐ และประเทศคูคาในภูมิภาค ปจจุบันมีคนงานตางชาติกวา 1 ลานคน สวนใหญจากอินโดนีเซีย บังกลาเทศ และฟลิปปนส เขาไป
ทํางานในประเทศ
แรงงานไตหวันก็เผชิญปญหาแรงงานตางชาติเขาไปแยงงานเชนกัน โดยจํานวนแรงงานตางดาวมีจํานวนราว 300,000 คน สวน
ใหญจากฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ทําใหในวันแรงงานมีชาวไตหวันหลายพันคนเดินขบวนประทวงตามทองถนนในกรุงไทเป
เรียกรองใหรัฐปกปองงานใหชาวไตหวัน และเรงลดอัตราวางงานที่เมื่อเดือน มี.ค.ทําสถิติสูงสุดในรอบ 15 ป (กรุงเทพธุรกิจ 020544)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 พป. ไมหวั่นเหยื่อโคบอลตฟองศาลปกครองมั่นใจชนะคดีเตรียมหลักฐานพรอมสู
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) ไมหวั่นกลุมโคบอลต-60 ยื่นฟองศาลปกครอง เตรียมหลักฐานสูพรอมยืนยันเจาหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ดีที่สุดแลว และ ก.วิทยาศาสตรฯยังไมยอมเปดผลการสอบสวนขอเท็จจริงเหตุการณโคบอลต ขณะที่กลุมผูปวยเริ่มมีอาการ
กําเริบ แผลเกามีอาการพุพองมากขึ้น
หลังจากคณะทํางานติดตามใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณโคบอลต-60 รั่วไหล ไดยื่นฟอง พป.ตอศาลปก
ครอง ในขอหาเจาหนาที่ละเลยการปฏิบัติงานโดยบรรจุเปนคดีดําหมายเลข 1516/44 นายมนูญ อรามรัตน รองเลขาธิการสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) กลาววา ยังไมเห็นเรื่องการยื่นฟองศาลปกครองของกลุมผูปวย คงจะตองรอศาลเรียก แตอยางไรก็ตามคงจะตองมี
การหารือกับอัยการในเรื่องขอกฎหมายดวย ซึ่งในสวนของ พป. เองจะตองเตรียมหลักฐานเพื่อสูคดีในชั้นศาล เพราะเรามั่นใจวาที่ผานมาเรา
ไดปฏิบัติหนาที่ของเราไดดีที่สุดแลว ไมมีขอบกพรองใดๆ เรามีหลักฐานที่เชื่อวาสามารถสูคดีได
ดานความคืบหนาอาการของกลุมผูปวยโคบอลต-60 ที่เคยไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 3 ราย คือ นายจิตรเสน
จันทรสาขา นายบุญถึง ศิลา และนายสนธยา สระปทุม กลุมซาเลงที่ไดรับรังสีโคบอลต-60 และเคยมีอาการดีขึ้น ขณะนี้แผลเกาไดเกิด
กําเริบ มีอาการพุพองขึ้นมาอีกแลว
น.ส.ไอดา อรุณวงศ กลุมพลังงานทางเลือก กลาววา ลาสุดนายสนธยา ซึ่งเปนแผลที่ฝามือดานขวาและไดรับการรักษาจนแผล
แหง ไดมีแผลพุพองที่บริเวณนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ จนตองปรึกษาแพทยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2544 ที่ผานมา และแพทยได
ตัดเนื้อและขอนิ้วหัวแมมือทิ้งไปแลว สวนนายบุญถึง ที่ไดรับการแปะเนื้อที่บริเวณขาขวาและกลับไปอยูบานที่ตางจังหวัด ก็กําลังประสบ
ปญหาเดียวกัน "เทาที่ไดติดตามผูปวยทั้งหมดอยูระหวางการทําใจ เนื่องจากจะตองรักษาตัว เพราะแผลที่ลุกลามขึ้นมาอีกรอบ และยังตอง
เตรียมตัวขึ้นศาล อีกทั้งเปนชวงโรงเรียนเปดเทอม กลุมผูปวยที่มีภาระทางครอบครัวแตไมสามารถประกอบอาชีพได คอนขางมีปญหาในการ
ดํารงชีพอยางมาก"
สวนกรณีกลุมผูปวยโคบอลต-60 ไดยื่นฟองบริษัทกมลสุโกศล น.ส.ไอดากลาววา เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2544 ที่ผานมาศาลไดไตสวน
นางจิตราภรณ เจียรอุดมทรัพย เจาของรานขายของเกาสมจิตร ไปแลวรอบหนึ่ง
สวนกลุมซาเลงคงเปนชวงเดือนมิ.ย.นี้ โดยการเตรียมการดานหลักฐานนั้นยังมีขอขลุกขลักอยูบาง โดยเฉพาะหลักฐานชิ้นสําคัญ
ที่จะนําไปฟองรองทาง พป. ใหจายคาสินไหมทดแทนเปนเงิน 109 ลานบาทตามที่ไดเรียกรองไปนั้น ขณะนี้ทางคณะทํางานเพิ่งไดรับหนังสือ
ตอบรับจากนายสันทัด สมชีวิตา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2544 ที่ผานมาวา ไมสามารถให
สําเนาผลสอบสวนขอเท็จจริงกรณีโคบอลต-60 กับทางกลุมได
นางสาวไอดากลาววา ก.วิทยาศาสตรฯ อางวาจากการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานกํากับดู
แลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 วาขณะนี้ยังมีกระบวนการพิจารณาตอเนื่องในเรื่องทางวินัย ซึ่งยังดําเนิน
การไมแลวเสร็จ เกรงวาการเปดเผยขอมูลจะมีผลตอการบังคับใชกฎหมาย ทําใหขาดความเชื่อถือและดอยประสิทธิภาพ ตามขอกฎหมายใน
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารในมาตรา 15 (2) ซึ่งเปนสิทธิของสวนราชการสามารถมีคําสั่งไมใหเปดเผยได
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สวนการพิจารณาการจายคาสินไหมทดแทนจํานวน 109 ลานบาทจาก พป. ซึ่งครบกําหนดอายุ 180 วันของคณะกรรมการซึ่งมี
นายปฐม แหยมเกตุ รองเลขาธิการ พป. เปนประธานนั้น น.ส.ไอดา กลาววา หากผลสรุปออกมาวา พป. ไมมีความผิด ก็ไมตองจายคาสิน
ไหมทดแทน ซึ่งคงไมผิดคาดนัก ทางกลุมเตรียมทางแกไวแลววาจะใหศาลปกครองเปนผูดําเนินการชวยเหลือ (กรุงเทพธุรกิจ 210544)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 การประปานครหลวงยืดขึ้นคานํ้าประปาคนกรุง
นายสมบัติ อุทัยสาง รมช.มหาดไทย ในฐานะกํากับดูแลการประปานครหลวง (กปน.) กลาวหลังการประชุมบอรด กปน. วา ขณะ
นี้ทาง กปน. มีนโยบายจะขึ้นคานํ้า ทําใหตนรอนใจ เลยถามวาถาไมขึ้นคานํ้าแลวการประปาจะอยูไดหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาอยูได และยัง
มีกําไรเฉลี่ยปละ 1,500-2,000 ลานบาท แตทาง กปน. ก็มีภาระเพราะไปกูเงินเจบิก ทําใหตองจายคืนทุกปคือประมาณ 4,000-5,000 ลาน
บาท ซึ่งมากกวาเงินที่ กปน. ไดกําไร ถา กปน. ไมขึ้นคานํ้า ก็จะมีผลใหหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ กปน. เก็บคานํ้าลูกบาศกเมตรละ 11.70
บาท ตํ่ากวาทีดีอารไอใหเก็บ 13.50 บาท
อยางไรก็ตาม ตนไดขอรองผูวา กปน. วา ประชาชนกําลังเดือนรอน คาไฟฟาเดือนหนาก็มีขาววาจะขึ้นอีก จึงขอใหชะลอการขึ้น
คานํ้าไปอีก 4 เดือน ถึงสิ้นปงบประมาณ 2544 ในเดือนกันยายน แลวตุลาคมคอยมาวากันใหม ถาจะขึ้นใหมตามแผนวิสาหกิจของการ
ประปาคือ ขึ้นปเวนป ไมใชขึ้นทุกปตามมติ ครม. (ไทยรัฐ 240544)

2.3 ความเคลื่อนไหว ดิน นํ้า ปา
2.3.1 'ประพัฒน' ชี้โครงการปายูคาลิปตัสจีนทํายาก
นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รมช.เกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงการเจรจาระหวาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ กับ นายจู
หรง จี นายกฯจีน ในโครงการปลูกปายูคาลิปตัส เพื่อปอนโรงงานเยื่อกระดาษมูลคา 4.5 หมื่นลานบาท วา วัตถุประสงคของจีนตองการเขา
มาปลูกปายูคาลิปตัส และตั้งโรงงานเยื่อกระดาษในไทย ซึ่งเรื่องนี้ก.เกษตรฯตองมาหารืออีกครั้งวา การตั้งโรงงานดังกลาวจะคุมกับการลง
ทุนหรือไม ทั้งนี้หากเห็นวา ไทยสามารถจัดตั้งโรงงานเยื่อกระดาษไดเอง โดยสงผลิตภัณฑไปขายในจีนไดทั้งหมด ไทยก็ควรจะเปนผูดําเนิน
การจัดตั้งเองทั้งหมด โดยไมจําเปนจะตองตอบสนองผลการเจรจาดังกลาว
นายประพัฒน กลาวอีกวา จากการสอบถามพื้นที่ปายูคาลิปตัสขององคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) พบวา มีพื้นที่ประมาณ 1
แสนไร แตมีปญหาพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสกระจัดกระจาย สวนการตั้งโรงงานก็ตองพิจารณาระยะทางการขนสงซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
ผลิต อยางไรก็ตาม สําหรับพื้นที่ปาเสื่อมโทรมนั้น ตนเห็นวา ควรจะสงเสริมใหปลูกในพื้นที่ดังกลาวแตตองพิจารณาวา พื้นที่เหมาะสมที่จะ
ปลูกพืชชนิดอื่นไดหรือไม เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะ โดยกรมปาไมเห็นวามีพื้นที่เสื่อมโทรมมาก
นอกจากนั้น โครงการปลูกปายูคาลิปตัสจะตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมวามีผลกระทบหรือไม ซึ่งหากมีการสงเสริมการปลูก
ตนยูคาลิปตัสจริงๆแลวจะตองปลูกในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมเทานั้น เพราะตนยูคาลิปตัสมีการดูดซับธาตุอาหารในดินสูง หากดูดซับมากเกินไป
จะทําใหพื้นที่สูญเสียธาตุอาหารไปดวย
แหลงขาวจาก ก.เกษตรฯ กลาววา โครงการโรงงานเยื่อกระดาษและสวนปายูคาลิปตัสของจีนนั้น ที่ผานมาจีนเคยเสนอเรื่องมาที่
กรมปาไม แตตองลมเลิกไป เพราะเกษตรกรไมเห็นดวย และเกรงวาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากยูคาลิปตัสเปนพืชที่ดูดสาร
อาหารในดินมาก โดยเฉพาะพันธลูกผสมไฮบิด ดังนั้น กรมปาไมจึงลมแผนลงทุนนี้กับจีน และเงื่อนไขของจีน ยังเปนไปไดยากที่จะใชพื้นที่
ภาคตะวันออกที่ยังอุดมสมบูรณ (กรุงเทพธุรกิจ 220544)
2.3.2 นํ้าปาทะลัก "วังชิ้น" พัดบานพังกวา 1,000 หลัง กวา 30 ชีวิตจมทะเลโคลนเจอแลว 12 ศพ
มีรายงานขาววา เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 4 พ.ค. 2544 ไดเกิดนํ้าปาไหลหลากเขาทวมพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร หลังจากเกิดฝนตก
ติดตอกันมา 2 วัน โดยกระแสนํ้าไดไหลทะลักอยางรุนแรง เขาทวมบานปาไผ บานวังกวาง บานนํ้าพุง ต.แมพุง, บานปาสัก บานแมขะมวก
ต.ปาสัก, บานแมสรอย ต.แมสรอย, บานแมกะตอม ต.แมกะตอม และ ที่ ต.แมลา กระแสนํ้าไหลเชี่ยวรุนแรง พัดบานเรือนเสียหายกวา
1,000 หลังคาเรือน กวา 100 หลังถูกนํ้าซัดหายไปทั้งหลังในพริบตา ชาวบานนอนหลับไมทันหนีนํ้า ถูกพัดจมทะเลโคลนสูญหายกวา 30 คน
ถนน-สะพานถูกตัดขาด ผูวาฯสั่งระดมเจาหนาที่และอาสาสมัคร หนวยกูภัยชวยเหลือ
นอกจากนี้ ยังมีสัตวเลี้ยง ทั้งวัว ควาย และสุกร รวมทั้งสัตวอื่นๆ ถูกนํ้าพัดหายไปจํานวนมาก และบางตัวที่ถูกขัง หรือผูกลามไว
ตองเสียชีวิตอยางนาอนาถ สวนพื้นที่การเกษตร ทั้งสวนสม และสวนลําไย ในเบื้องตนไดรับความเสียหายกวา 1,000 ไร ความรุนแรงของ
กระแสนํ้าปาครั้งนี้ ยังไดพัดทําลายสิ่งสาธารณูปโภค เชน ศาลา สะพาน และถนนเชื่อมระหวางหมูบานหลายจุด ถูกนํ้าพัดขาด (กรุงเทพ
ธุรกิจ 04,050544)
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วันที่ 20 พ.ค. 2544 นายปานชัย บวรรัตนะปาน รองผูวาราชการ จ.แพร แถลงขาวแกสื่อมวลชน กรณีที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญขึ้นที่
อ.วังชิ้น จ.แพร ไดสรางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินใหกับราษฎรจํานวนมาก โดยเฉพาะผูเสียชีวิตจนถึงขณะนี้ 37 คน (ผูจัดการ
210544, กรุงเทพธุรกิจ 070544)
นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงค รมช.แรงงานฯ เปดเผยวา เหตุการณนํ้าปาที่ไหลทะลักเขาทวมบานเรือนของชาวบานในครั้งนี้นับวาราย
แรง สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากการตัดไมทําลายปา ทําใหไมมีตนไมดูดซึมนํ้าไวไดทําใหนํ้าปาไหลทวมบานเรือนของชาวบานอยางรุนแรง
และรวดเร็ว ฉะนั้นขอใหชาวบานทุกคนจงชวยกันอนุรักษปาในพื้นที่ไว และเพื่อเปนการชวยเหลือชาวบานอยางทันทวงที ทางรัฐบาลจะเรง
พิจารณานํากองทุนหมูบานละ 1 ลานบาทมามอบใหกับชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนโดยเร็วที่สุด เพื่อใหชาวบานนําเงินจํานวน 1 ลาน
บาทไปประกอบอาชีพ เพื่อมีเงินทุนหมุนเวียนภายในหมูบาน
สําหรับความเสียหายจากอุทกภัยนํ้าปาที่ไหลทะลักทวมบานเรือนชาวบานในอ.เถิน จ.ลําปาง รวม 7 ตําบล 37 หมูบาน ไดรับ
ความเดือดรอนจํานวน 4,635 หลังคาเรือน 18,270 คน โดยสิ่งสาธารณประโยชนไดรับความเสียหาย ประกอบดวย ฝาย 20 แหง, ถนน 18
สาย สะพาน 13 แหง ลําเหมือง 2 แหง ทํานบ/พนัง 2 แหง สวนดานการเกษตรมีพืชผลไมยืนตน เชน มะมวง ลําไย มะพราว มะนาว กลวย
ถูกกระแสนํ้าพัดไดรับความเสียหายจํานวน 2,700 ไรสําหรับสัตวเลี้ยง ประกอบดวย ไก 6,754 ตัว เปด 312 ตัว วัว 8 ตัว หมู 37 ตัว กบ
2,000 ตัว ปลา 71,800 ตัว ตะพาบนํ้า 8 ตัว รวมมูลคาความเสียหายทั้งหมดจํานวน 25,990,000 บาท (กรุงเทพธุรกิจ 080544)
2.3.2 นํ้ามันดิบรั่วไหลกลางทะเลระยอง
วันที่ 22 พ.ค. 2544 ไดเกิดเหตุนํ้ามันดิบประมาณ 30,000 ลิตร รั่วไหลจากเรือบรรทุกนํ้ามันชื่อ โคกาชิ ขณะขนถายนํ้ามันดิบที่
ทุนรับนํ้ามันดิบของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิง จํากัด บริเวณที่เกิดการรั่วไหล อยูในทะเลหางจากชายฝงมาบตาพุด จ.ระยอง ไปทางทิศ
ใตประมาณ 19 กม. ความเร็วลมขณะนั้นประมาณ 15 น็อตพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คาดวาสาเหตุมาจากการรั่วระหวางเรือกับ
ทุนรับนํ้ามันดิบ อยางไรก็ตาม บริษัทไดติดตอประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางใกลชิด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่ง
แวดลอม พรอมประสานงานไปยังบริษัท อีสต เอเชีย เรสปอนส จํากัด (EARL) จากสิงคโปร เพื่อสงทีมปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
ขจัดคราบนํ้ามัน โดยจะทําการบินโปรยสารสลายคราบนํ้ามัน
นายยุวรี อินนา ผูอํานวยการกองนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กลาวถึงกรณีนํ้ามันรั่วจากเรือโคกาชิวาเบื้องตนตรวจพบวา ขอตอ
ทอสําหรับขนถายนํ้ามันแตกและบริษัทไดขออนุญาตใชสารเชลวี ซึ่งเปนสารที่ใชกําจัดคราบนํ้ามันโดยวิธีฉีดจากเรือ และฉีดทางอากาศ โดย
บริษัทไดขอความรวมมือจากกองทัพเรือใหสงเจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญเขามาชวยดวย
ในที่สุด บริษัทอีสต เอเชีย เรสปอนส จํากัด (EARL) ประเทศสิงคโปรไดนําผูชํานาญการดานกําจัดคราบนํ้ามันปฏิบัติการฉีดสาร
สลายคราบนํ้ามันที่เกิดเหตุ 45 นาที สามารถสลายคราบนํ้ามันจนเหลือเพียงเล็กนอย (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต 230544)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 รัฐมนตรีสิ่งแวดลอม 127 ชาติรับรอง 'สนธิสัญญา POPs' หามหรือลดการใชสารพิษตกคางเรื้อรัง
วันที่ 23 พ.ค. 2544 รัฐมนตรีสิ่งแวดลอมจาก 127 ประเทศรับรองสนธิสัญญาหาม หรือลดการใชสารเคมีอันตราย 12 ชนิด ที่มี
ฤทธิ์รายแรงกอใหเกิดมะเร็งและลดอัตราการเกิดของคนและสัตว ซํ้ายังสรางความเสียหายตอสภาพแวดลอมโลก
ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาววา สนธิสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางยาวนาน (POPs) ซึ่งไดรับการรับรองอยาง
เปนเอกฉันทเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2544 และมีพิธีลงนามในวันที่ 24 พ.ค. 2544 นั้นนับเปนกาวยางประวัติศาสตรที่จะทําใหโลกปลอดภัยและ
สะอาดขึ้น นักอนุรักษสิ่งแวดลอมตางชื่นชมความสําเร็จในการผลักดันสนธิสัญญา POPs ซึ่งการเจรจาเพื่อรางสนธิสัญญาฉบับนี้ เริ่มขึ้น
ในประเทศแคนาดา ตั้งแตป พ.ศ. 2541 กอนที่จะบรรลุขอสรุปลงตัวในเดือนธันวาคม ปที่แลวที่แอฟริกาใต
สาระสําคัญของสนธิสัญญา POPs คือ การหามใชสารเคมีอันตราย 12 ชนิด ซึ่งไดรับการขนานนาม "12 สารพิษ" ประกอบดวย
1) อัลดริน 2) คลอเดน 3) เดลดริน 4) ดีดีที 5) เอนดริน 6) เฮพตาคลอร 7) ไมเร็กซ 8) ท็อกซาฟน 9) โพลีคลอรินเนเต็ด ไบฟนีลส 10) เฮก
ซาคลอโรเบนซิน 11) ไดออกซิน และ 12) ฟูราน
สารเคมีสวนใหญ เปนสารเคมีที่ใชในรูปยาฆาแมลง อาทิ ดีดีที ซึ่งในภายหลังจะมีผลขางเคียงที่เปนอันตรายตอนกและคน สาร
เคมีเหลานี้ตกคางอยูในสิ่งแวดลอมนานเปนทศวรรษ อีกทั้งยังสะสมอยูในชั้นไขมันของมนุษยและสัตว ซึ่งจะไปทําลายระบบภูมิคุมกันทําให
เกิดมะเร็งหรือกระทั่งลดปริมาณสเปรม สวนโพลีคลอรินเนเต็ด ไบพีนีลส เปนสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมไฟฟารวมถึงเปนสวนผสมในสีและ
พลาสติก อยางไรก็ตาม สารเคมีสวนใหญในจํานวน 12 สารพิษ เปนสารเคมีที่หามใชในกลุมประเทศอุตสาหกรรมมาชานานแลว แตยังใช
แพรหลายในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งพิษของสารเคมีเหลานี้แทรกซึมและแพรกระจายเปนวงกวาง ถึงขนาดที่ตรวจพบรองรอยของสารพิษใน
พื้นที่ขั้วโลกเหนือ
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สําหรับประเทศที่ไดรับอนุญาตใหใชสารดีดีทีเพื่อตอสูกับการแพรระบาดของโรคมาลาเรีย ประมาณ 25 ประเทศ ตองอยูภายใต
การควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากองคการอนามัยโลก
อนึ่ง ในบรรดาประเทศที่ลงนามรับรองสนธิสัญญา POPs รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาดวย ซึ่งทําใหประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช
ผูนําสหรัฐไดรับการชื่นชมจากนานาชาติ
หลังจากที่กอนหนานี้เขาถูกโจมตีอยางหนักกรณีถอนตัวจากสนธิสัญญาเกียวโตวาดวยการแก
ปญหาโลกรอน (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 240544)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 รัฐบาลทักษิณสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงขอจดสิทธิบัตรการใชนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์
เปนนํ้ามันเชื้อเพลิง
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ใหสัมภาษณภายหลังเขาเฝาถวายพระพรฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2544) วา รัฐบาลได
สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ขอจดสิทธิบัตรการใชนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์เปนนํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องยนตดีเซล ใน
เรื่องการหาพลังงานทดแทนโดยจะเรงผลิตนํ้ามัน "ไบโอดีเซล" จากปาลม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งใหรัฐบาลไปดําเนินการ
ได ซึ่งรัฐบาลจะเรงดําเนินการในเชิงพาณิชย เพราะการผลิตพลังงานนํ้ามันจากปาลมไมมีอันตรายใดๆ "ถาผลิตจากตัวอื่นอาจใชวัตถุดิบ
มากเกินไป จนเกิดการบุกรุกปาสงวนได แตปาลมไมตองไปบุกรุก ถาเปนเรื่องของมันสําปะหลัง ก็จะตองใชพื้นที่ปลูกมาก ถาหมดที่แลวก็
อาจมีการไปบุกรุกปาสงวนได ตองระมัดระวังที่ดี "
นายกฯ กลาววา ในสวนของการแกไขราคานํ้ามันนั้น ขณะนี้รัฐบาลไดแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยการชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนใหคน 3 กลุม คือ กลุมเกษตรกร ประมง และขนสง ซึ่งจะพยายามลดราคานํ้ามันของ ปตท. ลง ทราบวาปมอื่นๆ เชน เชลลไดเริ่ม
ทําตามแลว สําหรับสวนอื่นกําลังอยูระหวางการดูตัวเลขวาจะหาทางปรับราคาอื่นไดหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ 060544, มติชน 070544)
3.1.2 เดือนพฤษภาคม ปตท. ลดราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซิน 80 สตางค ปลายเดือนเหลือ 16.79 บาท/ลิตรและลงนาม
ในสัญญาจัดสงดีเซลใหบขส.
วันที่ 28 พ.ค. 2544 นายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปดเผยวา จากที่ราคานํ้ามัน
สําเร็จรูป โดยเฉพาะนํ้ามันเบนซิน 95 ในตลาดสิงคโปรเริ่มออนลงมาบางในชวงปลายสัปดาหที่ผานมา โดยในวันที่ 28 พ.ค. 2544 ราคานํ้า
มันเบนซิน 95 อยูที่ระดับ 29.70 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ปตท. จึงไดปรับลดราคานํ้ามันขายปลีกเบนซินลง 30 สตางค/ลิตร ทั้งนี้ตั้งแตวันที่
29 พ.ค.2544 เปนตนไป ทําใหราคาขายปลีกของ ปตท. ในเขตกทม. และปริมณฑล เปนดังนี้ นํ้ามันเบนซิน 95 อยูที่ 16.79 บาท/ลิตร นํ้ามัน
เบนซิน 91 อยูที่ 15.79 บาท/ลิตร สวนนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ยังคงอยูที่ 14.54 บาท/ลิตร ทั้งนี้การปรับลดราคานํ้ามันขายปลีกเบนซิน
ของปตท.ในครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ 3 ในรอบเดือนนี้ รวมลดราคาไปแลว 80 สตางค/ลิตร (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 280544)
วันที่ 29 พ.ค. 2544 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ไดมีพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเคมีระหวาง ปตท.
กับบริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) คิดเปนมูลคาซื้อขายทั้งสิ้นปละประมาณ 560 ลานบาท โดยนายพิชัย ชุณหะวชิร ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ามัน
กลาววา การลงนามในสัญญาครั้งนี้ นับวาเปนความรวมมือของ 2 หนวยงานรัฐบาลในการดําเนินธุรกิจ โดยรายละเอียดตามสัญญา ปตท.
จะเปนผูจัดสงนํ้ามันดีเซลที่ใชในการขนสงใหแก บขส. โดยเฉลี่ยประมาณ 40 ลานลิตรตอป รวมทั้งผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก นํ้ามันหลอลื่น นํ้า
มันเกียร นํ้ามันเบรก นํ้ามันไฮดรอลิค ฯลฯ โดยจําหนายในราคายุติธรรม ทั้งนี้สัญญาจะมีอายุ 10 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามจนถึงป 2554 นอก
จากนั้น ปตท.ยังไดอํานวยความสะดวก โดยติดตั้งอุปกรณตางๆ เพื่อใหบริการเติมนํ้ามันฯสถานีเดินรถในสวนกลางใหแก บขส. อีกดวย
(สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 290544)
3.1.3 ทุม 50 ลาน ผุด โรงงานไบโอดีเซลเปดกลางป 2545
นายนิยม จุฬาเสรีกุล อุปนายกสมาคมผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย เปดเผยวา ในภาวะที่ราคานํ้ามันปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง จึง
ทําใหเกษตรกรภาคใตหันมาทําไบโอดีเซลออกสูทองตลาด โดยใชนํ้ามันมะพราวและนํ้ามันปาลม ซึ่งในสวนจังหวัดชลบุรีก็เริ่มมีผูประกอบ
การผลิตไบโอดีเซลเชนเดียวกัน โดยมีกําลังการผลิตประมาณวันละ 30,000 ลิตร แตยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน อยางไรก็
ตามในเบื้องตนไดเตรียมเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาทเพื่อสรางโรงงานไบโอดีเซลโดยใชนํ้ามันมะพราวและนํ้ามันปาลมในพื้นที่ อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี คาดวาจะสามารถเปดโรงงานไดประมาณกลางป 2545 พรอมกันนี้ไดดําเนินการศึกษาตอไปเพื่อนํามันสําปะหลังและออยมาใช
ในการผลิต ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สามารถผลิตไดในพื้นที่ ทั้งนี้ หากโครงการสามารถดําเนินการไดจะสงผลใหมันสําปะหลังมีราคาสูงถึงกิโลกรัม
ละ 1.20 บาท และออยจะมีราคาประมาณตันละ 700-800 บาท ซึ่งจะสรางผลดีใหกับเกษตรกร เนื่องจากสามารถขายผลผลิตไดราคาและ
ไมตองไปรวมตัวประทวงเพื่อใหรัฐบาลแทรกแซงราคาเหมือนเชนในอดีต (กรุงเทพธุรกิจ 150544)
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วันที่ 18 พ.ค. 2544 ที่ทําเนียบรัฐบาล นายเสนาะ เทียนทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายติดตามการปฏิบัติ
ราชการ กลาววา ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯไดพิจารณาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาผลผลิตปาลมและนํ้ามันมะพราว ไดเชิญ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ และหนวยราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดขอสรุปวา ระยะนี้ประเทศประสบปญหาพลังงานนํ้ามัน จึง
เห็นวานํ้ามันปาลมและนํ้ามันมะพราวสามารถนํามาทดแทนนํ้ามันดีเซลในรูปของไบโอดีเซล ซึ่งไดรับการพิสูจนแลว จึงเห็นชอบใหกรม
ทะเบียนการคาดําเนินการและรับรองสวนผสมมาตรฐานของไบโอดีเซลเพื่อใหถูกตอง และสามารถใชไดทั่วประเทศ อีกทั้งใหกรมสรรพสามิต
งดเก็บภาษีนํ้ามันไบโอดีเซล และใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนหนวยงานรับซื้อนํ้ามันจากโรงงานนํ้ามัน ซึ่งสงถึงคลังการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยนํ้ามันดีเซลปาลมราคาลิตรละ 12.65 บาท นํ้ามันดีเซลมะพราวลิตรละ 10.18 บาท สวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจใชนํ้ามันไบโอดีเซลเปนอันดับแรก หากเหลือก็สามารถนําออกขายแกประชาชนตอไป และใหประชาสัมพันธกับเกษตรกรและโรง
งานทั่วประเทศใหทราบทั่วกัน
"คาดวาจะสามารถผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลได 70 ลานลิตรตอป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีกรณีศึกษาการนํานํ้ามันกาดมาผสมกับ
นํ้ามันมะพราว หรือนํ้ามันปาลมในอัตราสวน 20 ตอ 1 อีกดวย เพราะทราบวาอาจจะมีคุณภาพดีกวา"
ดาน พ.ต.ท. ทักษิณ กลาววา ไดสั่งการให ปตท. รับซื้อนํ้ามันปาลมและนํ้ามันมะพราวเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซลและใหนํามาขาย
กับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเรื่องนี้สามารถลดมลภาวะไดถึง 30 เปอรเซ็นต ลดการนําเขานํ้ามันดีเซลปละ 10 เปอรเซ็นต และเกษตรกรสามารถขาย
มะพราวและนํ้ามันปาลมในราคาที่ดี … สําหรับนํ้ามันมะพราวที่ชาวบานคิดสูตรมาผสมกับนํ้ามันกาดนั้น ทาง ปตท. ตองการพิสูจนทางดาน
วิชาการอีกครั้งวามีผลดีตอเครื่องยนตหรือไม และจะสั่งการใหโครงการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ใหเงินสนับสนุนเกษตรในการซื้อเครื่องปน
มะพราว ตกราคาเครื่องละ 5 แสนบาท เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ โดยไดคิดคําขวัญ
เพื่อรณรงคใหประชาชนหันมาใชไบโอดีเซลวา "รักสิ่งแวดลอม รักเกษตรกร ใชไบโอดีเซล"
นายแสวง บุญญาสุวัตน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. กลาววา ที่ประชุมเห็นชอบให ปตท. นํานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์
และนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์มาผสมลงในนํ้ามันดีเซล ในสัดสวน 10 : 90 % ตามลําดับ เพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลจําหนายใหหนวยงานรัฐและ
ขยายไปสูประชาชนทั่วไปตอไป
ปตท. คาดวาการผลิตไบโอดีเซลจะมีราคาตํ่ากวาดีเซลที่จําหนายอยูในตลาดประมาณ 30-50 สตางคตอลิตร แตรัฐจะตองลด
หยอนภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่เก็บอยูลิตรละ 3 บาทลง 30 สตางคตอลิตร ตามสัดสวนการผสมไบโอดีเซล พรอมกับยกเวนการจายเงิน
เขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงานประมาณ 54 สตางคตอลิตรดวย (มติชน 190544)
3.1.3 ความเคลื่อนไหวดานไฟฟา
- "ปยสวัสดิ์"รับปากคุมคาผานทอลดตนทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟกฟผ.
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปดเผยภายหลังชี้แจงนโยบาย
พลังงานและโครงสรางการปรับคาไฟฟาอัตโนมัติ (เอฟที) ใหกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2544
วา โครงสรางคาเอฟทีที่คํานวณอยูในปจจุบันถือวาเปนโครงสรางที่เหมาะสมและโปรงใสแลว โดยที่ผานมาการพิจารณาคาเอฟทีแตละครั้ง
จะมีผูแทน สอท. และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณาอยูแลว หากมีประเด็นที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมสามารถทักทวงได
ทั้งนี้ เห็นวาการปรับคาไฟฟาควรใหสะทอนตนทุนที่แทจริง ไมควรเขาไปบิดเบือน เพราะการเขาไปชวยเหลือประชาชนในระยะ
สั้น หรือปรับคาเอฟทีโดยไมสะทอนตนทุนที่แทจริงจะดีในระยะสั้น แตในระยะยาวภาระดังกลาวจะกระทบตอประชาชนเชนเดิม เห็นไดจาก
การที่รัฐบาลนําเงินกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไปชดเชยราคากาซหุงตมใหกับผูบริโภค จนเปนสาเหตุใหกองทุนติดลบกวา 1.2 หมื่นลานบาท
ทายสุดเงินที่ติดลบดังกลาวประชาชนจะตองมารับภาระเหมือนเดิม
อยางไรก็ตาม การพิจารณาปรับคาเอฟทีครั้งตอไปในเดือน มิ.ย.นั้น จะมีการพิจารณาไดก็ตอเมื่อไดขอสรุปของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงสรางคาไฟฟาที่มีนายพรายพล คุมทรัพย เปนประธานและอํานาจของนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ
มนตรีในฐานะกํากับดูแลนโยบายพลังงานที่จะเปนผูชี้ขาดวาจะดําเนินการอยางไร ซึ่งคณะอนุกรรมการจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 24 พ.ค.
2544 นี้ ถาไดขอสรุปอยางไรจึงจะมาพิจารณาปรับคาเอฟทีตอไป
- สอท. แนะรัฐเพิ่มทางเลือกใชเชื้อเพลิง กฟผ.
นายวิรัช กฤตผล ประธานกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก สอท. กลาววา การที่คาไฟฟาสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจาก กฟผ.ไมมีทางเลือกใน
การใชเชื้อเพลิง เนื่องจากนํ้ามัน และกาซธรรมชาติ มี ปตท. เปนผูผูกขาดในการขายเชื้อเพลิงให กฟผ. เชน นํ้ามันเตา กฟผ.ซื้อผาน ปตท.ถึง
70% มีเพียง 20-30% ที่จะเปดประมูลจากรายอื่น ซึ่งประเด็นนี้รัฐตองเขามาดูแล สวนการใชเชื้อเพลิงชนิดอื่น เชน ถานหินในการผลิตไฟฟา
รัฐบาลจะตองออกมาสรางความเขาใจกับประชาชน (กรุงเทพธุรกิจ 220544)
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-จาตุรนตเตรียมพิจารณาสูตรคาไฟฟาใหม
วันที่ 23 พ.ค. 2544 รัฐบาลประกาศวา จะไมมีการขึ้นคาไฟฟาจนกวาจะมีตัวแปร ดานตนทุนการผลิตของกระแสไฟฟาและอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น ในเรื่องนี้ นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกฯ ในฐานะกํากับดูงานดานพลังงาน กลาววาเปนประเด็นที่ตนกําลัง
ใหความสนใจอยู โดยในวันจันทรที่ 28 พ.ค.นี้ ตนจะเสนอเรื่องการทบทวนการคิดคาเอฟที.เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการฟน
ฟูเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือจากนั้นจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาศึกษาถึงปจจัยที่นํามาเปนสูตรคิดคาเอฟที.วามีความ
เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนในสวนไหนบาง ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการดานตางๆ และตัวแทนจากองคกรผูบริโภค และหากผลการศึกษาพบ
วา ควรมีการปรับปรุงสูตรคาเอฟที.ใหม จะเลื่อนการปรับขึ้นคาไฟฟาในเดือนมิถุนายนนี้ออกไป แตหากผลการศึกษาไมมีผลกระทบใดๆ ก็จะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
และยอมรับวา การคิดคาไฟฟาที่ผานมา จําเปนตองคํานึงถึงหลักพื้นฐานที่วา กฟผ.ตองกูเงินจากตางประเทศ ดังนั้นการคิดคาไฟ
ฟาจึงตองทําใหผูใหกูมีความมั่นใจวา กฟผ. มีความสามารถในการชําระคืนหนี้ได จึงเปนที่มาของสูตรที่ตองให กฟผ.สามารถบริหารจัดการ
หนี้ได และ สูตรประกันรายได เพื่อลดภาระของกฟผ. เรื่องนี้ทําใหนายกรัฐมนตรีออกมาระบุให กฟผ.เลิกคํานึงถึงแตกําไร และหาเงินใชหนี้
เงินกูดวยการขึ้นราคาคาไฟฟาแตตองคํานึงถึงความเปนธรรมตอประชาชนดวย (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 240544)
3.1.4 ความเคลื่อนไหวดานกาซ
- กพช. ปรับเพิ่มราคากาซหุงตมขึ้นเปนถังละ 13 บาท
จากผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2544 วา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพง.) ใหปรับขึ้นราคาขายปลีกกาซหุงตมไมเกิน กก.ละ 1 บาทตอครั้ง สวนจะพิจารณาปรับ
ราคากาซหุงตมเมื่อใดนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของกพง. ถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
ตนเดือนพฤษภาคม นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เปดเผยวาทางคณะกรรมการ
พิจารณานโยบายพลังงาน (กพง.) ไดออกประกาศปรับขึ้นราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (กาซหุงตม) เปน 7.8934 บาทตอ
กก. ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 0.85 บาทตอกก. ซึ่งมีผลใหราคาขายปลีกกาซหุงตม เมื่อรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวเพิ่มขึ้นเปน 11.61 บาทตอกก.
เพิ่มขึ้น กก.ละ 0.91 บาท หรือเพิ่มขึ้น 13 บาท สําหรับถัง 15 กก. เปน 174 บาท ซึ่งเปนขนาดที่ประชาชนสวนใหญใชในการบริโภค
ทั้งนี้ ราคาดังกลาวยังเปนระดับที่ตํ่ากวาเพดานราคาขายปลีกของคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ โดยเริ่มมีผล
ตั้งแตวันที่ 5 พ.ค. 2544 เปนตนไป ชวยใหการชดเชยราคากาซของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลง 129 ลานบาทตอเดือน แตเนื่องจากคาเงิน
บาทที่ออนตัวลงมาทําใหยังคงมีเงินไหลออกจากกองทุนประมาณ 26 ลานบาทตอเดือน
-ชี้กระทบคาใชจายครัวเรือน 7 บาท/เดือน
สําหรับผลกระทบจากการปรับราคาครั้งนี้จะทําใหคาใชจายของรถโดยสารที่ใชกาซแอลพีจีสูงขึ้น 20 บาทตอวัน คาใชจายครัว
เรือนสูงขึ้น 7 บาทตอเดือน สําหรับอาหารสําเร็จรูปจะกระทบประมาณจานละ 0.03 บาท ซึ่งคาดวาจะไมมีผลตอการปรับราคา เพราะผล
กระทบอยูในระดับตํ่า สวนรานอาหารไดมีการปรับราคาไปแลวในชวงตนป ระดับราคาขายปลีกใหมที่ 11.61 บาทตอกก. ยังเปนระดับที่ตํ่า
กวาราคาขายปลีกของประเทศเพื่อนบานและตํ่ากวาราคาขายปลีกเมื่อป 2540 ที่ราคากาซหุงตมอยูที่ 13.40 บาทตอกก.
นายเมตตา กลาววา การปรับราคากาซหุงตมดังกลาว เปนไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อ
วันที่ 11 เม.ย.ที่ผานมา ซึ่งสรุปแนวทางแกปญหาฐานะกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และการปรับโครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว โดยการลด
รายจายกองทุนนํ้ามัน ดวยการปรับลดราคา ณ โรงกลั่น และใหทยอยปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลวครั้งละไมเกิน 1 บาทตอกก. โดยให
เปนอํานาจของ กพง.
สําหรับการเพิ่มรายได โดยการปรับขึ้นอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงของนํ้ามันเบนซินและดีเซลนั้นเห็นควรชะลอไวกอน
เพราะอัตราในปจจุบันระดับ 0.50 บาทตอลิตรเปนระดับที่สูงแลว หากปรับเพิ่มสูงอีก จะกระทบผูใชนํ้ามัน ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญ การ
ปรับหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นลดลง 10 ดอลลารสหรัฐตอตัน ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตตนเดือนเม.ย.เปนตนมา ซึ่งในสวนนี้ชวย
ลดภาระการชดเชยราคากาซได 0.44 บาทตอกก. หรือ 66 ลานบาทตอเดือน
-ราคากาซหุงตมตลาดโลกลด 4 ดอลลารสหรัฐตอตัน
นายเมตตา ยังกลาวถึงราคากาซหุงตมในตลาดโลกวา ในเดือน พ.ค.ราคาไดลดลง 4 ดอลลารสหรัฐตอตัน มาอยูในระดับ 257
ดอลลารสหรัฐตอตัน ทําใหอัตราชดเชยราคากาซจากกองทุนนํ้ามันฯ ลดลงอยูที่ 6.63 บาทตอกก. หรือ 1,036 ลานบาทตอเดือน โดยมีราย
รับจากนํ้ามันชนิดอื่น 882 ลานบาท มีเงินไหลออกจากกองทุน 154 ลานบาทตอเดือน
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ทั้งนี้ จากการที่รัฐควบคุมราคาขายสงและขายปลีกใหอยูในระดับตํ่ามาก ไมสะทอนตนทุนราคาตลาด ทําใหรัฐตองใชเงินกองทุน
นํ้ามันชดเชยราคากาซหุงตมในระดับสูง เปนสาเหตุที่ทําใหกองทุนนํ้ามันฯติดลบ โดยปจจุบันกองทุนนํ้ามันมีเงินสด 2,400 ลานบาท แตมีหนี้
คางชําระถึง 14,400 ลานบาท ทําใหฐานะกองทุนติดลบสุทธิ 12,000 ลานบาทและหากไมมีการดําเนินการใด ในชวงสิ้นป 2544 จะติดลบ
เพิ่มขึ้นเปน 13,000 ลานบาท
- ชี้หากไมปรับราคากาซหุงตมอาจขาดแคลน
ปญหาการชดเชยราคากาซหุงตมในระดับสูง ทําใหกองทุนนํ้ามันตองเปนหนี้ผูคากาซในระดับสูง หากไมเรงแกไขจะสงผลใหผูคา
เปลี่ยนไปสงออกแทนการจําหนายในประเทศ ซึ่งอาจทําใหเกิดการขาดแคลนกาซหุงตมในประเทศได ขณะที่ปจจุบันยังมีปญหาการลักลอบ
สงออกกาซหุงตมบรรจุถังไปขายยังประเทศเพื่อนบาน
เนื่องจากราคาขายปลีกกาซหุงตมของไทยอยูที่ กก.ละ 10.7 บาท ถือวาอยูในระดับตํ่ากวาประเทศเพื่อนบานคอนขางมาก เชน
ลาว ราคาอยูที่ กก.ละ 18.50 บาท กัมพูชา และเวียดนาม ประมาณ กก.ละ 26 บาท แมแตมาเลเซียซึ่งเปนประเทศผูสงออกปโตรเลียม
ราคายังอยูที่ระดับกก. ละ 14.60 บาท
อยางไรก็ตาม ราคากาซฯ ที่ตํ่ากวาตนทุนที่แทจริง ทําใหการบริโภคไมมีประสิทธิภาพ โดยในป 2543 การใชกาซ หุงตมไดเพิ่มสูง
ขึ้นถึง 13% ขณะที่เชื้อเพลิงอื่นไมเพิ่มขึ้น รถแท็กซี่ไดเปลี่ยนมาใชกาซแอลพีจีเพิ่มสูงขึ้นถึง 78% (กรุงเทพธุรกิจ 050544)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานตางประเทศ
3.2.1 ประณาม "บุช" สั่งใชพลังงาน เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2544 สํานักขาวรอยเตอรรายงานความคืบหนากรณีที่ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ผูนําสหรัฐประกาศ
มาตรการใชพลังงานเพิ่มเติมทั้งถานหิน นํ้ามัน และพลังงานนิวเคลียร โดยอางเพื่อกอใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการใชพลังงาน
กับปริมาณที่มีอยู กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมในออสเตรเลียและกลุมประเทศเกาะเล็กในมหาสมุทรแปซิฟก ประณามคําประกาศของบุชโดย
กลาววา ขอเสนอดังกลาวเปนคดีอาชญากรรมและยังไมสนใจความกังวลของประเทศเกาะเล็กดังกลาวที่กลัววาหากโลกรอนขึ้น ระดับนํ้า
ทะเลจะสูงขึ้นและประเทศเกาะเล็กๆจะจมนํ้าทะเล พรอมทั้งเรียกรองใหตั้งศาลโลกดําเนินคดีอาชญากรรมทําลายสิ่งแวดลอม
ทางดานกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมสหรัฐเองออกมาแสดงความไมพอใจและโกรธแคนตอคําประกาศของนายบุช โดยกลาววาเปน
แนวความคิดที่สกปรกและอันตรายตอมนุษยชาติ คําประกาศนี้เสมือนการจุดไฟเผาเฟอรนิเจอรในบานตัวเอง เพื่อตอตานนโยบายของบุช
กลุมอนุรักษนิยมไดเริ่มรณรงคใหความรูถึงอันตรายที่จะเกิดจากการทําลายสิ่งแวดลอม บางคนเตรียมรณรงคผานเวทีและสื่ออื่นๆ รวมทั้ง
เปดเว็บไซตรณรงคตอตานเรื่องนี้ นอกจากนี้กลุมกรีนพีซไดนําถานหินนํ้าหนัก 5 ตัน ไปเททิ้งบริเวณดานหนาที่ทําการของนายดิ๊ก เชนีย รอง
ประธานาธิบดี ทั้งนี้ดิ๊ก เชนีย เปนคนสําคัญที่ผลักดันการเพิ่มพลังงาน
วันเดียวกันนักวิทยาศาสตรประจําสหประชาชาติและนายเจมส โปรนก ผูอํานวยการดานการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก ประจํา
ยูเอ็นและยังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมของประเทศเนเธอรแลนด กลาววา การเพิ่มเติมพลังงานของสหรัฐ ยิ่งเปนการเพิ่ม
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศกอใหเกิดความหายนะ สวนทางกับความพยายามของชาวโลกที่พยายามลดอุณหภูมิของโลก เพื่อแกไข
ปญหาสภาวะเรือนกระจก (มติชน 190544)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 ความเคลื่อนไหวองคกรตรวจสอบ
1.1.1 “เสนาะ” เปดโปง “กลานรงค” เลขาฯ ป.ป.ช. ผูรองศาลรัฐธรรมนูญคดีซุกหุนของนายกฯทักษิณมีความใกลชิด
พรรคประชาธิปตย ภาพลักษณของกรรมการป.ป.ช.ถูกกดดันวาไมโปรงใสและไมเปนกลาง
นายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ออกมาเปดเผยวานายกลานรงค จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการทํางานคดีซุกหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ มีความสัมพันธกับ
พรรคประชาธิปตย เคยเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย เคยเปนกรรมการจัดหาทุนใหพรรค และเคยเปนรองเลขานุการคณะกรรมการวางแผน
เลือกตั้งใหพรรคประชาธิปตยเมื่อป 2517 สวนนายกลานรงค แถลงขาวในวันที่ 27 พ.ค.2544 วาตนไมสามารถจําเรื่องไดเพราะผานมา 27
ปแลว อยางไรก็ตาม ยอมรับวาเคยทํางานกับม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อดีตนายกฯและอดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย มาตลอดโดยทํางานรับ
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ใชในฐานะลูกศิษยกับอาจารยตั้งแตป 2507 โดยตนเปนเพื่อนสนิทกับลูกชายคนโตของม.ร.ว.เสนีย เมื่อม.ร.ว.เสนีย เปนนายกฯก็ขอตัวมา
ชวยราชการที่ทําเนียบรัฐบาลแตไมมีตําแหนงทางการเมือง มีหนาที่เพียงดูแลแฟมงานการจัดซื้อจัดจางเทานั้น ซึ่งในหนังสืองานศพของทาน
เองก็เขียนระบุไว และเมื่อป 2519 ม.ร.ว.เสนียเลิกเลนการเมือง ตนก็ไมเคยยุงเกี่ยวกับพรรคประชาธิปตยและไมเคยเปนสมาชิกพรรคประชา
ธิปตย ซึ่งเรื่องนี้ไมเปนความลับ เพราะไดรายงานตอวุฒิสภาตั้งแตพิจารณาแตงตั้งตนเปนเลขาธิการป.ป.ช.แลว กรณีที่ระบุวาตนเคยเปนยุว
พรรคประชาธิปตยเมื่อประมาณป 2528-2529 นั้นขอยืนยันวาไมเคยเปน สวนที่วามีรายชื่อในตําแหนงรองเลขานุการคณะกรรมการจัดหา
เงินของพรรคประชาธิปตยนั้น ผูที่เกี่ยวของกับม.ร.ว.เสนีย อาจจะเอาชื่อใสเขาไปโดยที่ตนเองไมทราบก็ได และยํ้าวาการเปดเผยในเรื่องนี้
ไมมีผลกระทบตอคดีพ.ต.ท.ทักษิณ ซุกหุนแตอยางใด
สําหรับเสียงสะทอนจากพรรคประชาธิปตยนั้น นายชํานิ ศักดิเศรษฐ รองเลขาธิการพรรคออกมาตอบโตวาเปนการเบี่ยงเบน
ประเด็นกรณีที่นายประสิทธิ ดํารงชัย กรรมการป.ป.ช. เปนพยานใหกับพ.ต.ท.ทักษิณ สวนนายเจริญ คันธวงศ ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปตย
บอกวากิจกรรมการหาทุนเขาพรรคอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมเริ่มในป 2522 สวนป 2517 ที่มีชื่อนายกลานรงคเปนกรรมการหาทุนดวย
นั้นตนเองจําไมได และไมมีการจัดทําอยางเปนระบบ และทํากิจกรรมอะไร สําหรับทรรศนะของบุคคลหลายฝายในเรื่องนี้ นายอุทัย พิมพใจ
ชน ประธานสภาผูแทนราษฎร บอกวาถือเปนความดีงามของระบอบประชาธิปไตย ตนเองไมหวงเรื่องภาพลักษณของใครแตหวงวาประชา
ชนจะไมรูอะไรมากกวา และถือเปนบทเรียนขององคกรอิสระที่ตองใหความรูกับประชาชน ผูที่จะมาดํารงตําแหนงตองโปรงใสเพียงพอ ร.ต.อ.
ปุระชัย เปยมสมบูรณ รมต.มหาดไทยและเลขาธิการพรรคไทยรักไทย บอกวาเห็นวามีประโยชนตอสังคม อยางนอยก็ทําใหสังคมรูวาอะไร
เปนอะไร กอนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา บอกวาโดยทั่วไปการเปนสมาชิกพรรคการ
เมืองเปนเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพียงแตดูวาการใชความสัมพันธสวนตัวกระทบตอการใชอํานาจหนาที่หรือไม ถานํามาใชก็เสื่อมเสียและ
มีความผิดทางอาญา นายเสนาะ เทียนทอง บอกวา เรื่องของนายกลานรงค มีเอกสารระบุชัดเจน และการที่นายกลานรงคบอกวาจําไมได ก็
ชี้ใหเห็นวานายกลานรงคไมไดปฏิเสธความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตย สวนนายทองใบ ทองเปาด สมาชิกวุฒิสภามหาสารคาม บอกวา
การออกมาเปดเผยในเรื่องนี้อาจกระทบกระเทือนความนาเชื่อถือขององคกรอิสระแตในทางกลับกันก็อาจเปนขอดีที่จะทําใหป.ป.ช.พยายาม
ปดจุดบกพรองได (สยามรัฐ 290544, พิมพไทย 28,290544)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน
1.2.1 พ.ค. เดือนแหงความเคลื่อนไหวของพมา ทั้งการปราบปรามชนกลุมนอยภายใน การรุกลํ้าชายแดนไทยและการ
ปะทะกับกองทหารไทย เพือ่ ชิงพื้นที่ยุทธศาสตร
นับตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 2544 ปรากฏการเคลื่อนไหวของกองกําลังติดอาวุธจากประเทศพมา รุกลํ้าอธิปไตยของไทย ทางดานบาน
หมื่นฤาชัย อ.พบพระ จ.ตาก การเคลื่อนไหวของทหารพมาเชื้อสายวาเขามาวางกําลังบนเขาหัวโลนและเขาหัวนก ไมแตเทานี้ ยังมีการเรียก
รองใหทหารไทยถอนฐานออกจากดอยลาง การยิงกระสุนปนเขามาตกในเขตโครงการเกษตรหลวง ดอยอางขาง และลาสุดคือ การตีพิมพบท
ความของ น.ส.พ.นิวไลท ออฟ เมียนมาร ของพมาวิพากษวิจารณปญหายาเสพติดในประเทศไทย และมีขอความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
พระมหากษัตริยไทยในอดีต
การเคลื่อนไหวของกองกําลังทหารพมาในเดือนพ.ค.2544 นั้นเริ่มตั้งแตเชามืดของวันที่ 1 พ.ค.2544 ที่ทหารพมาและทหาร
กะเหรี่ยงพุทธ (DKBA) กวา 70-80 คน พรอมอาวุธปนกลมือและอาวุธปน ค.จํานวนมาก ลักลอบผานชายแดนขามแมนํ้าเมยเขามาในเขต
ไทยดานบานหมื่นฤาชัย หมู 5 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก กอนจะบุกโจมตีฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 หนวย ร.431
อ.แมสอด ที่ตั้งประจําการอยูบริเวณแนวชายแดน แตถูกตอบโตจากทหารไทย ปะทะกันนานกวา 30 นาที ผลการตอสูคนไทยเสียชีวิต 3
ศพ ทหารไทยบาดเจ็บ 2 นาย บานราษฎรถูกเผา 1 หลัง อีก 20 หลังไดรับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด และในวันที่ 1 พ.ค. เชนกันมีราย
งานวากองกําลังกูชาติไทยใหญหรือ SSA ไดยิงปะทะกับทหารพมาบริเวณเนินนอแล ใกลฐานปาคี ตรงขาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม ตางฝายตาง
ใชอาวุธหนักเขาปะทะกัน และมีรายงานวาทหารพมาไดใชอาวุธบรรจุสารเคมีรายแรงดวย ไมแตเทานี้วิทยุและโทรทัศนรัฐบาลพมาที่รับฟง
ไดที่อําเภอแมสอด จ.ตาก ไดออกอากาศโจมตีประเทศไทยที่ใหชนกลุมนอยฝายกะเหรี่ยงคริสต (เคเอ็นยู) ใชแผนดินไทยโจมตีจังหวัดเมียวดี
ของพมา รวมทั้งระบุดวยวาการปฏิบัติการทางดานชายแดนของไทยนั้นมีประเทศมหาอํานาจหนุนหลัง
กรณีการตอสูระหวางกองทหารพมากับกองกําลังกูชาติรัฐฉาน(ไทยใหญ)และมีกระสุนตกเขามาในฝงไทยเมื่อวันที่ 1 พ.ค.นั้น
พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ แมทัพภาคที่ 3 ของไทย ใหสัมภาษณวา ไทยไดยิงปนใหญและปนครกราว 30 นัด เขาไปในเขตแดนพมาเพื่อ
เตือนวามีกระสุนเขามาในเขตไทย และบอกวามีสาเหตุจากเรื่องยาบาและการคาไมริมชายแดน ที่แบงผลประโยชนกันไมลงตัว โดยเฉพาะ
ยาบาที่ฝายขาวทหารกองทัพภาคที่ 3 สืบทราบมาวาจะมียาบามากกวา 20 ลานเม็ดนําเขามายังประเทศไทยผานดานอ.พบพระ จึงปฏิบัติ
การตรวจคนเขมมากขึ้น สงผลใหถูกโจมตีที่บานหมื่นฤาชัย อ.พบพระ จ.ตาก จนตองอพยพราษฎรจากบานหมื่นฤาชัย หมู 5 ออกจากพื้นที่
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ไปอยูที่โรงเรียนชุมชนบานพบพระ หางจากชายแดนราว 20 กิโลเมตร อยางไรก็ดี หลังจากนั้นสถานการณที่บานหมื่นฤาไชย อ.พบพระ
จ.ตาก สงบเรียบรอยลงโดยหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกําลังนเรศวร ไดเสริมความมั่นคงและยังจัดชุดลาดตระเวนตามแนวแมนํ้า
เมยดานฝงไทยอยางตอเนื่องเพื่อปองกันการแทรกซึมของกองกําลังติดอาวุธจะแอบเขาหาขาว และเสบียงอาหารจากหมูบาน
วันที่ 3 พ.ค.2544 ทหารกะเหรี่ยงพุทธไดเสริมกําลังไปเคลื่อนไหวที่คายวาเลยตรงขามบานวาเลย ต.วาเลย อ.พบพระ จ.ตาก
และมีแนวโนมที่จะเขามากอกวนบานวาเลยของไทยนั้น พ.อ.พิษณุ วัชโรภาส เสนาธิการหนวยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 อ.แมสอด
จ.ตาก ในฐานะผูควบคุมการปฏิบัติการทหารดานอ.พบพระ ไดสั่งการทหารในพื้นที่เตรียมพรอมรับมือเต็มที่ ขณะเดียวกันทหารพมาจํานวน
1 กองพัน ไดเดินทางไปที่จังหวัดเมียวดี โดยมีเปาหมายที่ดานตรงกันขาม อ.พบพระ เพื่อโจมตีกองกําลังกูชาติไทยใหญ (เอสเอสเอ) ชนกลุม
นอยของพมาเชนกัน สวนสถานการณชายแดนไทย-พมาดานอ.ฝาง จ.เชียงใหม ซึ่งมีการสูรบของกําลังทหารรัฐบาลพมากับกองกําลังกูชาติ
ไทยใหญ (เอสเอสเอ) นั้นทหารพมาสามารถบุกเขายึดเขาหัวโลน เขาหัวนก และฐานปาคี ที่มั่นของกองกําลังกูชาติไทยใหญไดสําเร็จหลัง
จากใชกําลังทหารกวา 1,000 นายและอาวุธหนักประเภทปน ค.120 ยิงถลมเขาใสอยางตอเนื่อง
สําหรับการยึดฐานปาคีของกองกําลังพมาจากกองกําลังกูชาติไทยใหญนั้น พ.อ.เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรม
ทหารมาที่ 2 เปดเผยถึงสถานการณชายแดนไทย-พมาดานบานนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม ฝงตรงกันขามกับฐานปาคีวาในชวงนี้ยังมีการสูรบ
ระหวางทหารพมากับกองกําลังกูชาติไทยใหญอยางตอเนื่อง ทําใหกระสุนปน ค.60 ค.81 และ ค. 120 จากฝงพมาที่ยิงใสกองกําลังกูชาติเขา
มาตกในฝงไทยทั้งที่บานนอแล ฐานปฏิบัติการของทหารไทยและโครงการหลวงดอยอางขาง ชาวไทยภูเขากวา 600 ครอบครัวไดรับความ
เดือดรอน ทหารไทยจึงจําเปนตองยิงเครื่องยิงลูกระเบิด กระสุนควัน และปนใหญเปนการตอบโต เพื่อเปนการเตือนไปทุกครั้งและเชื่อวา
สถานการณสูรบจะยืดเยื้อตอไป
วันที่ 5 พ.ค.2544 กองกําลังผาเมืองไดแจงใหผูบัญชาการหนวยทหารในพื้นที่สั่งการใหผลักดันกองกําลังติดอาวุธของพมาบนเขา
หัวโลนและหัวนกออกไป แตเมื่อถึงกําหนดกองกําลังดังกลาวยังคงอยูในดินแดนไทย หลังจากคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่นไทย-พมา
(ทีบีซี) ของฝายไทยไดยื่นหนังสือประทวงตอทีบีซีของฝายพมา เรียกรองใหพมาถอนกองกําลังออกไปภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่ 7
พ.ค.2544 ซึ่งพมายังคงปฏิเสธความรับผิดชอบ วันที่ 7 พ.ค.2544 หนวยเฉพาะกิจที่ 207กรมทหารมาที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 จึงตองใชกําลังใน
การผลักดัน ทั้งนี้จากการตรวจพบกองกําลังพมาเชื้อสายวาแดงกับทหารพมาประมาณ 30 นาย เคลื่อนกําลังรุกลํ้าเขามาในเขตแดนประเทศ
ไทย ประมาณ 200-400 เมตร บริเวณเขาหัวโลน ถือวาเปนการจงใจละเมิดอธิปไตย ทหารไทยจึงไดยิงกระสุนควันและกระสุนจริงเตือนให
ถอนกําลังแตไมเปนผล หลังจากมีคําสั่งอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาออกจากพื้นที่มาพักที่โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ บานปางควาย หมูที่ 6
อ.ฝาง แลว เวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค.2544 เจาหนาที่ทหารกองกําลังผาเมืองกองทัพภาคที่ 3 ก็ไดกระจายกําลังโอบลอมบริเวณเขา
หัวโลน ดวยการใชเครื่องโอวี 10 จากกองบิน 41 เชียงใหมบินลาดตระเวนโดยรอบ พรอมกับนํากําลังทหารราบและสุนัขสงครามกรุยทาง จน
สามารถยึดเขาหัวโลนไดเปนผลสําเร็จ พรอมกันนั้นทหารวาแดง สังกัดเมืองใหม 46 ซึ่งมีฐานอยูที่ชายแดนตรงขามบานสันมะเค็ด อ.แมฟา
หลวง จ.เชียงราย ไดเสริมกําลังเพิ่มเขามาใกลอีก 2 กองรอย และทหารพมาที่ประจําอยูที่เขาหัวนกก็ไดถอนกําลังออกไปและใหทหารวาแดง
ขึ้นไปประจําการแทนตั้งประจันหนากับทหารไทยที่เขาหัวโลน
พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ กลาวถึงสถานการณชายแดนไทย-พมา บริเวณเขาหัวโลน จ.เชียงใหมวา หลังจากทหารไทยยึดพื้น
ที่คืนจากกลุมวาแดงไดแลว สถานการณก็เรียบรอยไมมีการปะทะกันอีก และจากสถานการณตึงเครียดบริเวณชายแดนนี้ มีรายงานขาววา
วาแดงไดฉวยโอกาสใชสถานการณดังกลาวลอบลําเลียงยาบาจํานวน 6 ลานเม็ดและเฮโรอีน 20 กิโลกรัมเขามาในเขตไทยหางจากเขา
หัวโลนประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งฝายทหารไทยไดจับตาดูสถานการณอยางใกลชิดแลว และลาสุดเวลา 11.00 น. กําลังทหารวาแดงไดยิง
เครื่องกระสุนชนิดอารพีจี 7 จํานวนหนึ่งมายังจุดใกลทหารไทย แตไมมีรายงานความเสียหาย
อยางไรก็ดี สถานการณชายแดนไทยพมายังคงตึงเครียด โดยมีสาเหตุจากกะเหรี่ยงเคเอ็นยูกลุมนายพลโบเมียะ นํากําลังพล 150
นาย พรอมอาวุธครบมือ แบงเปน 2 ชุด บุกโจมตีทหารพมา 2 จุดพรอมกัน ที่เนิน 459 ตรงขามบานแมออกผาลู หมู 3 ต.แมหละและที่คาย
มอกุยลู ตรงขามบานดงหมู 1 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก โดยทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูใชปนค. 81 และอารพีจี 7 ยิงใสทหารพมา และ
พยายามรบหนักเพื่อยึดชัยภูมิไดเปรียบจากทหารพมา นั่นคือเนิน 459 หางชายแดนไทยริมแมนํ้าเมยเพียง 3 กิโลเมตร แตก็ยังไมสามารถยึด
ที่มั่นทหารรัฐบาลพมาได
อยางไรก็ตาม เมื่อสูญเสียที่มั่นบนเขาหัวโลนใหกับไทย ก.ตางประเทศพมาไดเชิญนายอุม เมาลานนท เอกอัครราชทูตไทยประจํา
กรุงยางกุง ไปพบเพื่อยื่นหนังสือประทวงกรณีที่ไทยทําเกินกวาเหตุที่เขาหัวโลน และวันที่ 10 พ.ค.2544 พมาไดออกแถลงการณวาไทยปฏิบัติ
การทางอากาศโจมตีพมาดวยเครื่องบินขับไล เอฟ –16 ในเขตรัฐฉานและรัฐกะเหรี่ยงของพมา ทําใหราษฎรพมาใกลชายแดนไทยไดรับบาด
เจ็บ จากนั้นวันที่ 11 พ.ค.2544 รมช.ตางประเทศพมาก็ไดเชิญนายอุม เมาลานนท ไปพบอีกเพื่อยื่นประทวงกรณีที่ไทยสงเครื่องบินเอฟ-16
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รุกลํ้านานฟาพมา ซึ่งกรณีนี้ พล.อ.เชาวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯและรมต.กลาโหม ปฏิเสธขาวที่วาไทยใชเครื่องบินเอฟ–16 ปฏิบัติการ
บริเวณชายแดน-ไทยพมา โดยบอกวาเปนการฝกของกองทัพอากาศแตเนื่องจากสภาพอากาศไมดี และนักบินบินเร็วไปหนอยทําใหเกิดเสียง
ดังหรือ”โซนิคบูม” จึงเกิดความเขาใจผิดวาทิ้งระเบิด ทั้งนี้ทางกองทัพไดทําเรื่องชี้แจงกับพมาไปแลว
จากนั้น วันที่ 13 พ.ค.2544 พมาสงหนังสือประทวงกลาวหาไทยวาเขาไปตั้งฐานปฏิบัติการแถบชายแดนพื้นที่ดอยลาง อ.แมอาย
จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่เทือกเขาติดชายแดนไทยพมา รอยตอติด อ.ฝาง ที่มีปญหากันอยู โดยฝงตรงกันขามคือเมืองยอนของวาแดง ซึ่งพมา
ระบุวามีการรุกลํ้าพื้นที่พมาถึง 26 ฐาน และอีก 9 ฐาน เปนการตั้งบนเขตแดนของทั้งสองประเทศ จึงแจงใหทหารไทยถอนกําลังทหารทั้ง
หมดออกไปจากพื้นที่โดยเฉพาะ 26 ฐานที่รุกลํ้าพื้นที่พมาเขามาโดยดวนมิฉะนั้นพมาจะใชกําลังทหารผลักดันออกไป การประทวงดังกลาว
ของพมา พ.ต.โดมศักดิ์ คําใสแสง หัวหนาชุดประสานงานไทย-พมา อ.แมสาย จ.เชียงราย กลาววาพื้นที่ดอยลางมีเนื้อที่ทับซอนกันระหวาง
ไทย-พมาราว 32 ตารางกิโลเมตร และก็มีทหารพมาเขามาตั้งฐานไมนอยกวา 40 ฐานเชนกัน จํานวนทั้งสิ้น 5 กองพัน และนอกพื้นที่ที่
สามารถเดินเทาเขามาถึงไดภายใน 3 ชั่วโมงอีกไมนอยกวา 5 กองพัน เบ็ดเสร็จมีทหารพมาประจําการโดยรอบดอยลางทั้งสิ้นราว 2,0002,500 นาย ทั้งนี้ พื้นที่ดอยลางเดิมเปนพื้นที่ของกองกําลังกูชาติไทยใหญของขุนสา (MTA) แตกองทัพไทยกดดันใหออกไป และในป 2529
เคยมีการปกปนเขตแดนระหวางไทย-พมามาแลวครั้งหนึ่งโดยยึดเอาสันปนนํ้าเปนเสนแบงเขตแดน ซึ่งดอยลางอยูในเขตไทย แตพมายังยึด
แผนที่ดั้งเดิมครั้งที่ไทยทํากับอังกฤษ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดจะอยูในเขตพมา
พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ กลาวถึงกรณีที่พมาอางวาไทยรุกลํ้าเขตแดนพมา 35 จุดนั้นเปนเรื่องเกาที่มีการพูดคุยกันทุกครั้งที่
มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรืออารบีซี สาเหตุจากการถือแผนที่กันคนละฉบับ และเรื่องนี้เปนการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย แตตนจะไมยอมสั่งถอนกําลังที่ตั้งอยูออกมาอยางเด็ดขาด เพราะอยูในเขตแผนดินไทยอยางชัดเจน สวน พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
กลาวถึงเรื่องนี้วา เปนการประทวงมาทางคณะกรรมการการแกปญหาชายแดนไทย-พมาระดับทองถิ่น คิดวาจะทําหนังสือชี้แจงกลับไป
เพราะเปนเรื่องที่มีการหารือกันมานานแลว การเจรจาตกลงตองทําในระดับประเทศ พมาจะกลาววาไทยลํ้าแดนคงไมถูกตอง
อยางไรก็ตาม เชาวันที่ 15 พ.ค.2544 ทหารพมาจํานวนหลายกองพันรวม 3,000 คน ไดออกเดินทางจากจังหวัดเชียงตุงพรอม
ดวยอาวุธหนักประกอบดวยปน ค.120 ปนใหญ105 มม.และอาวุธจรวดแบบพื้นสูอากาศชนิด 9 ทอ โดยมีเปาหมายอยูที่ดอยลาง พื้นที่ที่
กําลังเปนปญหาใหมและอาจกอใหเกิดขอพิพาทระหวางไทยกับพมาตอไปได นอกจากนี้ กองกําลังวาแดงก็ไดมีการเคลื่อนพลจากเมืองยอน
ตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.2544 โดยกองทหารพมาใชกองกําลังวาแดงเปนแนวหนาในการเขาโจมตีกองทหารไทย สาเหตุจากกลุมวาแดงมีความไม
พอใจกรณีที่ถูกทหารไทยใชเอฟ-16 ทําโซนิคบูมที่เขาหัวโลน
สําหรับความเคลื่อนไหวของก.ตางประเทศของไทยนั้น นายกฤษณ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมเอเชีย ใหสัมภาษณในวันที่ 15
พ.ค.2544 วา ก.ตางประเทศไดเชิญ พ.ท.เมียว มินด เอกอัครราชทูตพมาประจําประเทศไทยเพื่อหารือและยื่นบันทึกชวยจํา กรณีแรกคือเหตุ
การณไมสงบเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2544 ที่กองกําลังติดอาวุธภายใตการควบคุมของทหารพมาหรือกะเหรี่ยงดีเคบีเอ ปฏิบัติการโจมตีจุดตรวจของ
ทหารไทยบริเวณบานหมื่นฤาชัย อ.พบพระ จ.ตาก สงผลใหคนไทยเสียชีวิต บาดเจ็บ ทหารไทยบาดเจ็บและบานเรือนราษฎรเสียหาย กรณีที่
สองประทวงพมาในเหตุการณเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2544 กองกําลังติดอาวุธภายใตการควบคุมของทหารพมาราว 30 นาย ไดเขามายึดฐาน
บริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม เพราะมีหลักฐานชัดเจนวามีกองกําลังพมาหนุนชนกลุมนอยเขามารุกลํ้าดินแดนไทย ถือเปนการละเมิดอธิปไตย
และบูรณภาพแหงดินแดนอยางชัดเจน สวนหนังสืออีกฉบับหนึ่งเปนหนังสือทางการทูตชี้แจงกรณีพมายื่นประทวงกลาวหาวาไทยสงเครื่อง
บินเอฟ-16 โจมตีเขตแดนพมา ทําใหประชาชนพมาบาดเจ็บลมตายนั้นไมเปนความจริง ไทยไมไดยิงอาวุธเขาไปตามที่พมากลาวหา
วันที่ 22 พ.ค.2544 กองกําลังทหารพมาเชื้อสายวายิงปน ค. 5 นัด เขามาตกในสถานีเกษตรโครงการหลวง ดอยอางขาง อ.ฝาง
สงผลใหเกิดการชุมนุมประทวงของชาวบานประมาณ 4,000 คนหนาที่วาการอําเภอฝาง จ.เชียงใหม ตอตานการกระทําดังกลาววาเปนการ
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กรณีนี้ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ระบุวาเปนการกระทําที่จงใจเพราะไมมีการสูรบที่ทําใหเกิดลูกติดพันจนยิงพลาด
เขามาได สําหรับตนเองไดทําหนังสือถึงสํานักพระราชวังเพื่อขอเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อกราบบังคมทูลรายงานเหตุการณ
สวนพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ บอกวารัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจในการแกปญหา แตตองตรวจสอบขาวสารขอมูลใหละเอียดรอบคอบ กรณีกระสุน
ปนพมาตกเขามาในเขตโครงการเกษตรหลวงดอยอางขางนั้นเปนฝมือของพวกวาที่ตองการสรางสถานการณใหไทยกับพมาเขาใจผิดกัน
และเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจาหนาที่ไทยที่ปราบปรามการลําเลียงยาเสพติดของชนกลุมนอยเขามายังฝงไทยอยางเขมงวดในขณะนี้
และตนจะบอกผูนําพมาใหควบคุมสื่อที่ออกมาวิพากษวิจารณหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริยไทย เพราะเปนเรื่องที่คนไทยยอมรับ
ไมไดและทําใหความสัมพันธระหวางประเทศไมราบรื่น
วันที่ 24 พ.ค.2544 นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ตางประเทศใหสัมภาษณสื่อมวลชนทางโทรศัพทระหวางรวมประชุมอาเซมที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับน.ส.พ.นิวไลท ออฟ เมียนมาร ของพมาตีพิมพบทความวิพากษวิจารณปญหายาเสพติดในประเทศไทย

28
และมีขอความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริยไทยในอดีตวา ก.ตางประเทศไดสั่งการใหเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศพมาทํา
การประทวงเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2544 และยังไดประทวงไปยังอธิบดีกรมการเมือง ก.ตางประเทศพมาดวย และในวันเดียวกันก็ไดสั่งการให
นายกฤษณ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเชิญพ.ท.เมียว มินด เอกอัครราชทูตพมาประจําประเทศไทยมารับหนังสือประทวง
จากไทย พรอมยื่นหนังสือบันทึกชวยจําใหแกพมาขอใหรัฐบาลพมาดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อแกไขสถานการณนี้ดวย และตองใหคํารับ
ประกันแกไทยวาจะไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีก แมพมาจะอางวาเปนเรื่องของปจเจกชนพมาเปนผูเขียนขึ้นก็ตาม นับเปนการประทวงที่รุน
แรงที่สุดจากไทย
วันที่ 27 พ.ค.2544 มีรายงานขาวดานจ.เชียงรายวา กองกําลังทหารพมาและวาแดงกวา 1,000 นาย พรอมอาวุธหนัก เคลื่อนพล
เขาประชิดชายแดนพมา-ไมย ติดกับชายแดนดานอ.แมฟาหลวง อ.แมสาย จ.เชียงราย เพื่อตองการปราบปรามกองกําลังกูชาติไทยใหญ
(SSA) เพราะหลังจากที่แพรภาพการเฉลิมฉลองครอบรอบ 43 ปของกองกําลังกูชาติไทยใหญแลว พมาพบวากองกําลังกูชาติไทยใหญมี
จํานวนมากขึ้น ทหารพมาจึงตองเรงปราบปรามใหหมดไป เนื่องจากกองกําลังดังกลาวมีกระจายอยูทั่วชายแดนพมา
สําหรับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ กลาวถึงสถานการณชายแดนไทย-พมาวา ไดมอบหมายใหรมต.ตางประเทศคือนาย
สุรเกียรติ์ เดินทางไปเยือนพมาอยางเปนทางการ เพื่อเจรจาแกปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ยอมรับวารัฐบาลชุดนี้เนนเรื่องการ
ปราบปรามยาเสพติดที่มีแหลงผลิตตามแนวชายแดนโดยชนกลุมนอยซึ่งไมไดหมายถึงรัฐบาลพมา ดังนั้น 2 ฝายตองรวมกันปราบปราม
อยางเต็มที่ การปะทะกันตามชายแดนตองเจรจากันเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด และบอกวาตนเองจะเดินทางเยือนพมาเพื่อจะไดมี
การพูดคุยกันในเรื่องนี้ และจะถือโอกาสเมื่อนายจู หรง จี นายกฯสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเยือนประเทศไทยรวมกันคิดแกปญหาใน
เรื่องนี้ เพราะจีน ไทย พมา มีเขตแดนเชื่อมโยงกันอยูถาไดพูดคุยกันจะทําใหการแกไขปญหาเปนระบบมากขึ้น สําหรับกรณีความเห็นในการ
ปฏิบัติการทางทหารระหวางพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ กับ พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ ที่มีแนวทางในการแกไขปญหาชายแดนไทย-พมา
แตกตางกันวา
จะปรับหาความพอดีระหวางการระงับภัยคุกคามทางความมั่นคงที่เกี่ยวกับปญหายาเสพติดกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ สวนการเดินทางเยือนประเทศพมานั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บอกวาขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการ จะตองดูพิธีการทางการทูต
ระหวางประเทศกอน (มติชน 01,02,05,06,08,16,25,310544, กรุงเทพธุรกิจ 06,310544, สยามรัฐ12,15,16,270544, พิมพไทย 16,24,
26,27,310544 )

2. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 บทบาทสหรัฐบนเวทีการเมืองโลก
2.1.1 สหรัฐระงับการจายหนี้คางชําระยูเอ็น ตอบโตที่ตนมิไดรับเลือกใหเปนกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและควบคุมยา
เสพติด
สหรัฐเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มาตั้งแตเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.2490 และ
ตองสูญเสียที่นั่งดังกลาวเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรขององคกร จากการลงคะแนนลับของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชา
ชาติเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2544 หลังมีคะแนนตามหลังฝรั่งเศส ออสเตรีย และสวีเดน ซึ่งเปนตัวแทนจากชาติตะวันตกดวยกัน โดยชาติอื่นๆ ที่ได
รับเลือกในครั้งนี้ไดแก บาหเรน เกาหลีใต ปากีสถาน โครเอเชีย อารเมเนีย ชิลี เม็กซิโก เซียราเลโอน ยูกันดา และที่สรางความไมพอใจใหแก
สหรัฐมากคือประเทศที่มีสิทธิมนุษยชนยํ่าแยอยางเชนซูดาน และโตโก ก็ไดรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย
สมาชิก 53 ประเทศ จะทําการเลือกตั้งสมาชิกใหม 1 ใน 3 จากนานาชาติทุกป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทําหนาที่รับผิด
ชอบการไตสวนการละเมิดตางๆ ไดแก การสังหารหมู การทรมาน การกักขังหนวงเหนี่ยวตามอําเภอใจทั่วโลก
วันเดียวกันกับที่สหรัฐไมไดรับการลงมติใหรวมในคณะกรรมาธิการฝายสิทธิมนุษยชน ทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหง
องคการสหประชาชาติ ก็มีการประชุมลงมติลับรับรองเกาอี้สมาชิกใหมของคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ (INCB) ผู
สมัครชิงที่นั่งในคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดโลกของสหรัฐคือ นายเฮอรเบิรต โอกัน ซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมัยที่ 3 ตั้งแตป พ.ศ.2535
แตกลับพายคะแนนเสียงรับรองใหแกผูสมัครของฝรั่งเศส ออสเตรีย และเนเธอรแลนด รวมทั้งยังมีสมาชิกชาติอื่นๆที่สามารถพิชิตเกาอี้ของ
หนวยงานปราบยาเสพติดยูเอ็นใหมไดแก เปรู อินเดีย บราซิล และอิหราน
นักวิเคราะหตางแสดงความเห็นกันวาสาเหตุที่สหรัฐหลุดจากตําแหนงดังกลาวนาจะมาจากการที่สหรัฐไมไดทําการล็อบบี้สมาชิก
มากพออีกทั้งยังไมมีเอกอัครราชทูตในยูเอ็นมาเกือบ 4 เดือน สวนนางเมเดลีน อัลไบรท อดีตรมต.ตางประเทศสหรัฐและเคยเปนเอกอัครราช
ทูตประจํายูเอ็น ระบุสาเหตุของความพายแพของสหรัฐในครั้งนี้วา เปนผลมาจากความไมพอใจในระยะสั้นที่สงผลกระทบระยะยาว ประเด็น
ของความไมพอใจ อาทิ การไมยอมลงนามสนธิสัญญาตอตานการใชกับระเบิด วุฒิสภาไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาหามทดลองอาวุธ
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นิวเคลียรเมื่อป 2542 ตั้งแตสมัยรัฐบาลนายบิล คลินตัน และการที่รัฐบาลประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ถอนตัวจากขอตกลงเกียวโตซึ่ง
มุงมั่นลดปญหาภาวะโลกรอน ไปจนถึงเรื่องที่รัฐบาลใหมเตรียมจัดทําระบบขีปนาวุธปองกันประเทศ และการแสดงทาที่เย็นชาตอการจัดตั้ง
ศาลอาชญากรระหวางประเทศ ไมแตเทานี้สหรัฐยังวางตนเปนหัวหอกในการโนมนาวใหคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนประณามการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน คิวบาและประเทศอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนชาติในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และมีคะแนนเสียงโดยรวมมากพอสม
ควรในยูเอ็นและมักรวมตัวกันตอนยกมือลงคะแนน
ทางดานประเทศจีนที่ถูกสหรัฐกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศตลอดมานั้น สํานักงานชินหัวแถลงวาการที่สหรัฐสูญเสียที่นั่ง
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น เนื่องจากสหรัฐมักทําลายบรรยากาศการเจรจาระหวางประเทศและใชประเด็นสิทธิมนุษยชน
เปนเครื่องมือในการใชอํานาจ และระบุวาการลงมติดังกลาวเทากับเปนการปฏิเสธอยางแข็งกราวตอกรณีที่สหรัฐใชประเด็นสิทธิมนุษยชน
เปนเครื่องมือใชอํานาจทางการเมืองและอํานาจความเปนเจาโลก (Bangkok Post 050501, มติชน 050544, ผูจัดการ 05-06,090544,
กรุงเทพธุรกิจ 08,090544)
วันที่ 10 พ.ค.2544 นายคิด อารเมย ผูนําเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสหรัฐ คาดวา ส.ส.ของสหรัฐจะรวมกันใช
มาตรการปฏิเสธมิใหสภาคองเกรสจายหนี้งวดเพิ่มเติมมูลคา 244 ลานดอลลลารสหรัฐ แกยูเอ็นเพื่อแลกกับการคืนตําแหนงกรรมาธิการดาน
สิทธิมนุษยชน และตนเชื่อมั่นวารางขอเสนอตองผานการรับรอง และกลาวตําหนิยูเอ็นวากระทําไมเหมาะสมที่ตัดสหรัฐจากสถานภาพคณะ
กรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนทั้งที่เปนชาติผูนําดานสิทธิมนุษยชนของโลก แตจากการแถลงของนายอารี เฟลสเชอร โฆษกทําเนียบขาว
บอกวาประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไมเห็นดวยกับที่ส.ส.บางคนเสนอใหระงับการจายเงินคางชําระคาบํารุงยูเอ็นบางสวนเอาไวจนกวา
สหรัฐจะไดกลับเขาไปทํางานรวมในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น และกลาวเพิ่มเติมวาแมจอรจ ดับเบิลยู บุช จะผิดหวังที่สหรัฐ
ไมไดรับเลือกเขาไปรวมทํางานในคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะดังกลาวแตไมควรโยงเขาไปเกี่ยวของกับการจายเงินคางชําระแกยูเอ็นและ
รวมถึงองคกรระหวางประเทศอื่นๆแตอยางใด
วันที่ 11 พ.ค.2544 สภาผูแทนราษฎรสหรัฐ ลงมติเห็นชอบดวยคะแนน 252 ตอ 165 เสียง ใหผานรางกฎหมายที่ระบุใหระงับการ
จายหนี้คางชําระแกองคการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) จํานวน 244 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะมีกําหนดชําระภายในป 2545 เอาไวกอนจนกวา
สหรัฐจะไดกลับเขาไปสมาชิกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติดังเดิม แตสวนที่มีกําหนดชําระเงินใหแกสหประชาชาติในปนี้
จํานวน 585 ลานดอลลารสหรัฐก็ใหจายไปตามกําหนด อยางไรก็ตาม รางกฎหมายดังกลาวจะยังไมมีผลบังคับใช จนกวาจะผานความเห็น
ชอบจากวุฒิสภาสหรัฐและใหประธานาธิบดีลงนามอนุมัติผานรางเปนกฎหมายโดยสมบูรณเสียกอน (สยามรัฐ, มติชน 110544, มติชนสุด
สัปดาห 140544)

2.2 ความเคลื่อนไหวการเมืองในภูมิภาคเอเชีย
2.2.1 ผูนําสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนประเทศไทยและกลับไปดวยความรูสึกที่ดี
ระหวางวันที่ 19 – 22 พ.ค.2544 นายจู หรง จี นายกฯสาธารณรัฐประชาชนจีน นางเหลา อาน ภรรยา พรอมคณะผูติดตาม เดิน
ทางเยือนประเทศไทยโดยเปนแขกของรัฐบาล ซึ่งนับเปนเดินทางมาเยือนไทยอยางเปนทางการเปนครั้งแรกของนายจู หรง จี โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและแสวงหาลูทางเพิ่มพูนความรวมมือในทุกๆดานของทั้งสองประเทศ ซึ่งนับเปนนิมิตหมายที่ดีเพราะทั้งสอง
ฝายจะไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ โดยเนนประเด็นเกี่ยวกับสถานการณการเมือง ความมั่นคงในเอเชียและยุโรปรวม
ทั้งเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติและควบคุมการลดอาวุธ เปนตน ดานเศรษฐกิจ การคลัง จะกระชับความรวมมือในกรอบขององคการการ
คาโลกและโลกาภิวัตน การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและลดชองวางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสองภูมิภาคและสงเสริมบทบาทภาค
เอกชน นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมความรวมมือในดานวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การตอตานอาชญา
กรขามชาติ ยาเสพติด และการฟอกเงิน เปนตน
เมื่อ นายจู หรง จี นายกฯจีน ภรรยาพรอมคณะ เดินทางถึงประเทศไทย พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร พรอมภรรยาและคณะรัฐมนตรีให
การตอนรับอยางสมเกียรติ จากนั้นมีการหารือกันระหวางสองนายกฯพรอมคณะที่ตึกไทยคูฟาทําเนียบรัฐบาล ในงานเลี้ยงอาหารคํ่าอยาง
เปนทางการ พ.ต.ท.ทักษิณไดกลาวสุนทรพจนฐานะประเทศเจาภาพตอนหนึ่งวา การหารือราชการกับคณะผูแทนไทยเปนไปดวยดีและ
ประสบความสําเร็จ มั่นใจวาขอตกลงที่ทั้งสองฝายไดมีมติรวมกันไปแลวจะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อประโยชนของทั้งสองประเทศ ปจจุบันนี้ไทย
กับจีนเปนหนึ่งในพันธมิตร เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรตอกัน เพื่อสันติภาพของโลกและกาวสูอนาคตกันในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตร
รวมทั้งยังมีภารกิจรวมกันในการสรางสรรคความเจริญรุงเรือง ความมั่นคงและสรางเสถียรภาพแกภูมิภาคและโลกโดยรวมดวย สวนสุนทร
พจนตอบของนายจู หรง จี นั้นตอนหนึ่งกลาววาในศตวรรษใหมนี้ จีนยินดีที่จะรวมพยายามกับประเทศไทย เสริมความรวมมือฉันทมิตรของ
เราทั้งสองใหแนนแฟนลึกซึ้งยิ่งขึ้นอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหสัมพันธไมตีและความรวมมือที่เอื้อประโยชนแกกันระหวางจีน-ไทยนี้ สามารถบํารุง
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สุขใหกับประชาชนของทั้งสองประเทศ เชื่อมั่นวามิตรภาพอันเกาแกระหวางจีน-ไทย ซึ่งมีพื้นฐานอันมั่นคงหนักแนนจะเจริญรุงเรืองใน
ศตวรรษใหม
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของจู หรง จี นายกฯจีนครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากการเยือนของประธานาธิบดีเจียง เจอ หมิน และ
เปนเวลาเดียวกับที่นาย หลี่ เผิง ประธานสภาประชาชนของจีนอยูระหวางการเยือนกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา นับเปนการรุกกาว
ทางการทูตของจีน เพื่อสรางอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในยามที่บรรยากาศการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโลก
แทบจะกลายเปนระบบเดียวกันหมด และเปนจังหวะการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหวางประเทศที่เกิดขึ้นทามกลางความสัมพันธที่เสื่อมลง
ระหวางสหรัฐกับจีนพรอมกับการแสดงพฤติกรรมที่ตางทาทายกันตลอดเวลา อาทิ กรณีเครื่องบินเฉี่ยวชน และเหตุการณตอเนื่อง การที่
สหรัฐพิจารณาขายอาวุธใหกับไตหวัน จํานวนมากเปนประวัติการณ ตอดวยความขัดแยงกันในการคัดสรรคณะกรรมาธิการ 2 คณะแหงองค
การสหประชาชาติที่ดูเหมือนสหรัฐตกเปนเบี้ยลาง จากนั้นเปนการเดินทางเยือนสหรัฐของเฉิน สุย เปยน ประธานาธิบดีไตหวัน และการเปด
โอกาสใหองคทะไล ลามะ เขาพบอยางเปนกันเองของจอรจ บุช เปนตน อยางไรก็ดี ผลจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ จู หรง จี มี
หลายสิ่งหลายอยางที่ดีๆ ปรากฏตามมา โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจการคาที่จีน-ไทยหมายมั่นเชื่อมโยงกันเพื่อนําไปสูความรุงเรืองของ
ตลาดเอเชียโดยรวมในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลไทยชุดปจจุบันไดสงสัญญาณชัดเจนถึง ”วิสัยทัศน” ที่ลงตัวกับของจีน มองเห็นภาพรวม
อนาคตของสังคมโลกวาเอเชียจะตองรวมกันพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจการคา เพื่อสามารถตอรองกับตลาดยุโรปและอเมริกา ที่ตาง
กําลังผนึกกําลังกันเขาอยางรวดเร็ว (มติชนสุดสัปดาห 14,21,280544, พิมพไทย 200544,มติชน 19,20,270544)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานปฏิรูปการศึกษา
1.1 กระแสคัดคานการปฏิรูปการศึกษาไทย
1.1.1 นักวิชาการชี้การปฏิรูปการศึกษาไทยเลียนแบบและยึดตนแบบจากตางชาติ
วันที่ 17 พ.ค.2544 นายอนุช อาภาภิรม หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย เสนอผลงานการวิจัยสถานการณการศึกษา
ในหัวขอ ”การศึกษาทางไกลที่ยังไปไมถึง” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เผยผลการศึกษาพบวา ในชวง 10 ป
ที่ผานมา ประเทศทั่วโลกใหความสนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอยางกวางขวาง เพราะมีแนวคิดวาการที่ประเทศของตนจะยืนอยูในระดับ
แนวหนาไดนั้นประชาชนตองมีความรูเทาทันตอสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็คลอยตามกระแสโลกาภิวัตน
ดังกลาวดวย โดยการเลียนแบบและยึดตนแบบจากตางชาติ รับแนวคิดระบบทุนนิยมเขาจัดการบริการดานการศึกษา โดยกําหนดใหสถาน
ศึกษาสามารถหาเงินมาบริหารการศึกษาใหเกิดความกาวหนาได ซึ่งไดรับการวิจารณวาผูปกครองอาจตองเสียเงินใหกับสถานศึกษามาก
กวาจายคาเทอม และเปนจุดที่จะกลายมาเปนธุรกิจหารายไดเขาสถานศึกษา ขณะเดียวกันภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหเด็กเรียนฟรีถึง 12
ป รวมทั้งพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร และกระบวนการเผยแพรความรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเชื่อวาวิธีการดังกลาวสามารถลดจํานวนผู
อานหนังสือไมออกได นอกจากนี้ นายอนุช ยังกลาวถึงปญหาการศึกษาในสหรัฐวากําลังเผชิญกับปญหาพฤติกรรมกาวราวและมีอุปนิสัยไม
คอยเอาใจใสตําราเรียน จนกระทั่งมีความรูตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งหากประเทศไทยยึดรูปแบบดังกลาวมาใช ในอนาคตเด็กไทยจะกาว
ราว ไมเคารพครูบาอาจารย พอแม ผูใหญก็เปนได จึงควรนําวัฒนธรรมที่มีอยูสอดแทรกไวดวย อีกทั้งควรเนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ป กอน
ที่จะขยายไปถึง 12 ป ซึ่งรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนมากขึ้น ขณะที่ประเทศยังอยูในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและตองหาเงินมา
ใชหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ทางออกของรัฐคงตองเปนการออกพันธบัตรเพื่อการศึกษา และบอกวาหนวยงานดาน
การศึกษาตองทบทวนขั้นตอนการปฏิรูปการศึกษาใหรอบคอบกอนที่จะนํามาใชจริง
สวน ดร.ไพฑูรย สินลารัตน คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชี้วา การปฏิรูปการศึกษาของไทยครั้งนี้เปนเหมือน
การเดินตามรอยกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งเกือบ 100% เดินตามแบบสหรัฐ และบอกวาแนวคิดการจัดการศึกษาใหเด็กเปนศูนยกลางอาจเกิด
แนวคิดดานธุรกิจ ทําใหสถาบันการศึกษาทั้งหลายมุงไปสูการบริหารงานที่เปนธุรกิจ เพื่อชักจูงใหลูกคาซึ่งเปนนักเรียนเขามาเรียนในโรง
เรียนมากยิ่งขึ้น และยกตัวอยางมหาวิทยาลัยนอกระบบวานําไปสูการเรียนแบบธุรกิจมากยิ่งขึ้น สงผลใหความเคารพยําเกรงหรือการให
ความสําคัญระหวางอาจารยกับลูกศิษยขาดหายไป เพราะผูเรียนคิดวาจายเงินเขามาเรียน และจะมีผลกระทบตอโอกาสของเด็กที่มีฐานะ
ปานกลาง เนื่องจากผูที่จะเขามาเรียนไดตองมีฐานะดี มีกําลังจายคาหนวยกิตราคาแพง ซึ่งนักเรียนที่มาจากครอบครัวระดับกลางหมายถึง
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทที่มีรายไดรวมกันแลว 200,000 บาทตอป ไมมีสิทธิกูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สวน
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นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนั้นยังมีสิทธิยืมเงินจากกองทุนได แตคงมีคําถามตามมาวารัฐบาลมีเม็ดเงินเพียงพอหรือไม แลว
ยังผลักดันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซึ่งเหมือนกับสงเสริมใหเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน และสรุปวาไมวาการปฏิรูปการ
ศึกษาจะขับเคลื่อนไปอยางไร ขอใหคํานึงถึงผลไดผลเสียที่นักเรียนไดรับใหมากที่สุดเพราะคืออนาคตของชาติ (ผูจัดการ 180544, พิมพไทย
210544)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 ความเคลื่อนไหวดานตําราเรียนและอุปกรณการเรียนการสอน
2.1.1 นักวิชาการเสนอปรับปรุงตําราเรียนที่ลาสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพเด็ก สวน นพ.เกษม เสนอนโยบายผลิตตํารา
เรียนซีดรี อม ขณะที่ ดร.รุงเสนอใหตั้งหนวยงานศึกษาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพื่อเผยแพรแกโรงเรียน
และนักเรียนตอไป สําหรับความเห็นของครูคิดวาตองแกปญหาทั้งระบบไมใชเฉพาะตําราเรียน
นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ กลาวถึงการตรวจสอบเนื้อหาในตําราเรียนทุกระดับวิชาของนักวิชาการสาขา
ตางๆ พบวามีขอบกพรองที่ตองแกไขจํานวนมาก เพราะเนื้อหาคอนขางลาสมัย ไมทันกับเหตุการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาวิทยา
ศาสตร ซึ่งตองเปลี่ยนเนื้อหาใหมเกือบทั้งเลม จนกระทั่งเกิดความวิตกวาอาจผลิตตําราเรียนไมทันนํามาใชในปการศึกษา 2545 หากตองมี
การปรับเปลี่ยนมากอยางไรก็ตาม การที่นักวิชาการรวมแรงรวมใจกันตรวจสอบเนื้อหาอยางละเอียดถี่ถวนนั้นเปนเรื่องดี เพราะผูที่ไดรับ
ประโยชนสูงสุดคือนักเรียน ซึ่งกรมวิชาการจะเรงแกไขเนื้อหาตามที่นักวิชาการระบุอยางเรงดวนแลวสงใหนักวิชาการตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้งกอนเสนอกระทรวงศึกษาธิการแลวนํามาตีพิมพตอไป และกลาวเพิ่มเติมวา นพ.เกษม วัฒนชัย รมต.ศึกษาฯ เสนอนโยบายใหจัดทํา
ตําราเรียนในรูปแบบซีดีรอม เพื่อแจกจายสถานศึกษาทั่วประเทศ กรมวิชาการจึงตองผลิตตําราสองแบบคือสิ่งพิมพและซีดีรอม สาเหตุจาก
สถานศึกษาในประเทศไทยยังมีสถานภาพที่แตกตางกัน โรงเรียนที่อยูในเขตเมืองหรือที่เจริญแลวจะมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยคือ
คอมพิวเตอร เพราะฉะนั้นเด็กสามารถหาความรูผานอินเทอรเน็ตได สวนโรงเรียนที่หางไกลเขตเมืองบางแหงไฟฟายังไปไมถึงจําเปนตองใช
ตําราเรียนในรูปแบบสิ่งพิมพ แตไมวาจะจัดในรูปแบบใดก็ตามก็เชื่อวาจะทําใหเด็กไทยมีความรูทัดเทียมกันทั้งประเทศ
สวนดร.รุง แกวแดง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ แสดงความเห็นเกี่ยวกับตําราเรียนวา ที่ผานมาตํารา
เรียนจะผลิตขึ้นครั้งหนึ่งและนํามาเรียนนานถึง 5-10 ป โดยไมมีการปรับปรุงหลักสูตรเลย แตหลักสูตรในอนาคตตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
เพื่อใหทันกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะนวัตกรรมใหมๆ เพราะฉะนั้นควรตั้งหนวยงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อ
ศึกษาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาแลวเขียนเผยแพรใหแกโรงเรียนทุกแหง อาจสงผานอินเทอรเน็ตหรือสงเปนเอกสารก็ได เพื่อที่ผูสอนจะ
ไดนําไปเผยแพรใหแกนักเรียนตอไป
สวนความคิดเห็นของนักวิชาการในเรื่องตําราเรียนทุกสาขาวิชาและระดับชั้น ที่จะนํามาใชในปการศึกษา 2545 นั้น ลวนระบุวา
ตําราลาสมัย เนื้อหาไมไดมาตรฐาน ตองมีการปรับปรุงแกไขเนื้อหาใหมเกือบทั้งเลม จากความคิดเห็นขางตน นางสุภรณ สุภาพงศ ผูเชี่ยว
ชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ ก.ศึกษาฯ กลาววา มีการวิพากษวิจารณตําราเรียนมากเทาใดยิ่งดี โดยเฉพาะวิชา
หลักอยางเชนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อนํามาศึกษาและปรับปรุงตอไป ซึ่งสิ่งที่นักวิชาการแนะนําสวน
ใหญคือใหเรียงลําดับความยากงายของวิชานั้น ถาเนื้อหาขามชั้นอาจทําใหเด็กรูสึกสับสนได สวนวิชาวิทยาศาสตร มีปญหาความลาสมัย
เพราะใชสอนมานานกวา 10 ป และยังมีปญหาเรื่องอุปกรณการสอน นักวิชาการไดเสนอวาหลักสูตรควรมีการยืดหยุนไดตลอดเวลา เพื่อให
ทันกับโลกนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันผูสอนก็ไมควรพึ่งอุปกรณสําเร็จรูปมากนัก ใหใชสิ่งที่ใกลตัวแลวนํามา
ประยุกตใหเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งหากทุกฝายรวมมือกันตําราจะตองออกมาสมบูรณที่สุด สวนวิชาภาษาอังกฤษนักวิชาการสวนใหญเสนอให
เรียนตั้งแตชั้นประถม 1 เพราะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรู หากขาดความรูดานนี้ก็เทากับเปนการปดโอกาสใฝหาความรูผาน
โลกอินเทอรเน็ต เพราะตําราเรียนที่คิดวาสมบูรณแคเพียง 2 ปก็ลาสมัยตามไมทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรแนะนําทักษะการใช
คอมพิวเตอรใหแกเด็กดวย ซึ่งขอเสนอตางๆของนักวิชาการนั้น กรมวิชาการจะนํามาศึกษาขอดีขอเสียเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรแลวจัด
พิมพใหมใหทันใชในปการศึกษาหนา
อยางไรก็ตาม นางสาวสุจิตรา ศรีเพียรวงศ อาจารยโรงเรียนพรานีลวัชร ในฐานะผูสอน สรุปวาตองแกปญหาทั้งระบบไมใชเฉพาะ
ตําราเรียน โดยตองปลุกจิตสํานึกใหแกผูสอนดวยวา ทําอยางไรถึงจะสนับสนุนใหลูกศิษยออกไปยืนแถวหนาในสังคม เพราะที่ผานมาผูสอน
มักจะสอนฆาเวลาเพื่อใหหมดคาบเรียนเทานั้น ควรปลุกวิญญาณของการเปนแมพิมพของชาติใหลุกขึ้นมาปฏิบัติหนาที่อยางสมศักดิ์ศรีดวย
(ผูจัดการ14,21 0544)
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3. ความเคลื่อนไหวดานโอกาสทางการศึกษา
3.1 การปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
3.1.1 ทปอ.สนับสนุนยกเลิกระบบเอ็นทรานซ เนนเก็บคะแนนในหองเรียน เพื่อลดบทบาทโรงเรียนกวดวิชา แตทั้งผู
ปกครองรวมทั้งเด็กและตัวแทนโรงเรียนกวดวิชาระบุเปนการแกปญหาไมถูกจุด
รศ.ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) เปดเผยเกี่ยวกับการประชุม ทปอ. วามีการพิจารณาเรื่องทิศทางของการปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดม
ศึกษาในอนาคต โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แหง เห็นชอบที่จะมีการปฏิรูประบบการสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา หรือยกเลิก
ระบบเอ็นทรานซแบบเดิม และมีการปรับรูปแบบการรับเด็กแบบใหม โดยรูปแบบใหมที่จะนํามาใชเรียกวา Admissions ซึ่งเปนระบบการรับ
นิสิตนักศึกษารวมกันของมหาวิทยาลัย เปนระบบที่ไมมีการสอบคัดเลือกรวมและนําผลคะแนนสอบมาตัดสิน แตจะเปนระบบที่ใหอํานาจ
และสิทธิแกแตละมหาวิทยาลัยพิจารณาและกําหนดหลักเกณฑของตัวเองในการพิจารณารับเด็กเขาเรียนตอในคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งแตก
ตางจากระบบเอ็นทรานซที่ใชอยูในปจจุบันที่พิจารณาจากผลการสอบวัดความรูทั้งวิชาหลักและวิชาเฉพาะถึงรอยละ 90 และอีกรอยละ 10
พิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลการเรียนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรหรือคา GPA และคา PR หรือตําแหนงของคาผลการเรียนเฉลี่ยรวมกัน
อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาว มหาวิทยาลัยแตละแหงสามารถนําคา GPA ของผูเรียนรายบุคคลมาใชประกอบการพิจารณา และ
อาจลงลึกในรายวิชาตามสาขาที่สอบคัดเลือก เชนคณะวิทยาศาสตร จะเนนพิจารณาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา และคณิตศาสตรเปนหลัก
โดยประเมินจากเกรดที่ไดรับ หากไดเกรด 4 ทุกวิชาก็จะมีเปอรเซ็นตที่จะไดรับการคัดเลือกสูงยิ่งขึ้น ซึ่งถือวาเปนการปฏิรูปขีดความสามารถ
ในการคัดเลือกเด็กในระดับอุดมศึกษาครั้งใหญที่สุด และถือวาเปนการแกปญหาสําคัญของระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เด็กใหความสําคัญกับการเอ็นทรานซมากจนใหความสําคัญกับการกวดวิชาและละเลยการเรียนในชั้นเรียน สงผลใหโรงเรียนลดบทบาทหนา
ที่ในการเปนสถานศึกษาที่ดีสําหรับเด็ก ครูผูสอนก็ไมทําหนาที่สอนอยางเต็มที่ แตจะจริงจังกับการสอนในโรงเรียนกวดวิชา ทําใหเด็กที่ไมมี
โอกาสเรียนกวดวิชาไมไดรับความรูตามควร รศ.ดร.สุมณฑา ระบุวา ปญหาเหลานี้เปนจุดสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัยทุกแหงเห็นชอบที่จะให
มีการปรับระบบการสอบเขา และมีมติเสนอแนวทางการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย หรือเอนทรานซแบบใหมที่จะทําใหเด็กตองใหความ
สนใจตอการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นจากขอเสนอขางตนของทปอ. ตอทบวงมหาวิทยาลัย หมายความวาเด็กที่เรียนชั้นม.4 ในปการศึกษา
2544 จะตองเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในระบบใหมในอีก 3 ป ขางหนา โดยการทําคะแนนในหองเรียนใหดีเพื่อจะไดมีคา
GPA สูง ซึ่งหลายฝายคาดหวังวาเด็กจะตั้งใจเรียนในหองเรียนมากขึ้นและลดบทบาทของโรงเรียนกวดวิชาลง
แตจากการสอบถามความเห็นทั้งนักเรียน ผูปกครองและอาจารยโรงเรียนกวดวิชา กลับชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนระบบเอนทรานซ
ไมไดสงผลกระทบตอการกวดวิชาของเด็กม.ปลายไดเลย ตัวอยางเชน นายปภณ ถนอมเกียรติ ตัวแทนประเทศไทยในการแขงขันเคมี
โอลิมปกป 2544 เห็นวาเด็กยังตองเรียนกวดวิชาเหมือนเดิมเพื่อแขงกันทําเกรดในโรงเรียนซึ่งมีผลตอทั้ง GPA และการจัดลําดับคา PR เทา
กับเปลี่ยนจุดประสงคในการกวดวิชาแทนที่จะเพื่อเอนทรานซก็เพื่อทําเกรดและอาจตองเรียนหลายวิชามากขึ้นเพราะบางวิชาที่ไมถนัดหรือ
ไมสนใจก็จะตองแยงกันทําเกรด น.ส.โสมสิริ นิวัตศัยวงศ จบชั้นม.6 จากสาธิตจุฬาฯ ขณะนี้เปนวาที่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล กลาววาการเรียนกวดวิชายังจําเปนอยู อาจเปนเพราะเด็กจํานวนมากเรียนกัน ใครไมเรียนก็ตามไมทันเพื่อน เวลาทดสอบในหอง
เรียนก็สามารถนําความรูจากที่เรียนกวดวิชาไปใชได แตวิชาใดที่สอนดีและเต็มที่อยูแลวก็ไมไปเรียน
สําหรับความเห็นของผูปกครองในเรื่องการยกเลิกระบบเอ็นทรานซนั้น รศ.ภารุณี ถนอมเกียรติ ใหความเห็นเกี่ยวกับการกวดวิชา
วาทําใหเด็กคิดเร็วขึ้น ไดฝกการทําโจทก กระตุนใหขยันเรียนขยันอานหนังสือมากขึ้น และตราบใดที่ยังมีเด็กไปเรียนกวดวิชากันตนก็จะให
ลูกไปเรียนเชนกัน นางกุสุมา พูลสวัสดิ์ ผูปกครองนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีวิทยา บอกวาหากเปลี่ยนระบบเปนใหความสําคัญกับคะแนน
จากโรงเรียนมากขึ้นก็คงตองอนุญาตใหลูกไปเรียนพิเศษ ซึ่งอาจตองเรียนทุกเทอมและทุกวิชาหลักก็ได สวนนางวิชุดา จันทเขตร ผูปกครอง
นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บอกวาหากเปลี่ยนระบบการสอบเอนทรานซ เด็กตองพยายามทําคะแนนในหองเรียนใหดีมาก
ขึ้น อาจทําใหเด็กตองออกไปเรียนพิเศษมากขึ้นก็ได
สวนความเห็นจากตัวแทนโรงเรียนกวดวิชา อาทิ นพ.ประกิตเผา ทมทิตชงค ผูจัดการศูนยกวดวิชาแอพพลายฟสิกส บอกวาเด็กที่
มาเรียนกวดวิชา เปนเพราะตองการความรูเพิ่มเติมในสวนที่ขาดไปจากการเรียนในหองเรียน เชื่อวาจะอยูคูกับการเรียนตลอดไป ซึ่งทุก
ประเทศในโลกก็เปนแบบนี้ ขณะที่นายสมัย เหลาวาณิชย นายกสมาคมโรงเรียนกวดวิชาบอกวาการกวดวิชาเพื่อเอนทรานซคงมีผลกระทบ
จะเหลือแตสวนที่เปนการสอนเสริมจากบทเรียนปกติเทานั้น และเพิ่มเติมวา เปนการแกปญหาที่ไมถูกจุด เพราะหากการจัดหองเรียนยังเปน
แบบเดิมคือมีเด็กเรียนออนและเด็กเรียนเกงปะปนกัน ครูยอมมีปญหาในการสอนและเด็กสวนหนึ่งตองออกมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมอยางแน
นอน และไดตั้งขอสังเกตวา การตองทําเกรดในหองเรียนใหดีนาจะเปนชองทางที่ทําใหการกวดวิชาเติบโตมากขึ้นโดยเปนไดในสองรูปแบบ
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คือโรงเรียนเปดกวดวิชาเองโดยครูในโรงเรียนเปนผูสอนหรืออาจจางครูพิเศษจากโรงเรียนอื่นที่มีชื่อเสียงมาสอนก็ได สวนรูปแบบที่สองครูใน
โรงเรียนตางๆเปดบานเปนที่กวดวิชาเด็กอยากไดเกรดดีๆในวิชาใดก็มาสมัครเรียนพิเศษกับครู สําหรับสวนที่เปนโรงเรียนนั้นแตละแหงคง
ตองหาทางออกใหตนเองแตคงไมถึงกับลมเลิกไปและคาดวาบางโรงเรียนอาจใชวิธีเขาไปเจรจากับโรงเรียนตางๆเพื่อจัดกวดวิชารวมกันหรือ
ไมก็สงครูบางวิชาเขาไปสอนเนื่องจากบางโรงเรียนขาดครูที่มีความรูความชํานาญในวิชาหลักตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
อังกฤษ เปนตน และสรุปวาหากตองการใหโรงเรียนกวดวิชาสูญสลายไปตองใหเด็กสามารถหาความรูทุกอยางที่เขาตองการไดจากโรงเรียน
จะไดไมตองขวนขวายเสียเงินเสียเวลาไปเรียนกวดวิชา
แตก็เปนเรื่องยากที่จะทําใหสิ่งนี้เกิดขึ้นพรอมกันทุกโรงเรียน
(กรุงเทพธุรกิจ
090544, ผูจัดการ 210544)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีชีวภาพ
1.1.1 นักวิทยาศาสตรไทยจากมช.คนพบเทคนิดใหมในการถายฝากยีน
วันที่ 4 พ.ค.2544 ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง ผูอํานวยการศูนยวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ม.เชียงใหม ในฐานะทีมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ไดแถลงความสําเร็จของการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการถายฝากยีนเขาแบคทีเรีย ซึ่งในปจจุบันมี 5 วิธี ซึ่งตางประเทศจดลิขสิทธิ์
ไว แตสําหรับของประเทศไทยที่คนพบนั้นก็มีประสิทธิภาพไมแพตางประเทศ การทดลองหลักคือ นําแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะที่ไมมีปฏิชีวนะ
ไมมีสารเรืองแสงสีเขียวและนํ้าเงิน มายิงผานไอออนทําใหแบคทีเรียมีคุณลักษณะเดนคือเปนปฏิชีวนะ มีสารเรืองแสงตามคุณลักษณะของ
ยีนที่ฝากเอาไว ซึ่งการเจาะผานดวยไอออนนับเปนครั้งแรกของโลก ระยะเวลาในการวิจัยเรื่องนี้นานถึง 4 ป วงเงินงบประมาณ 10 ลานบาท
สวนหนึ่งดวยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครื่องมือทดลองที่สรางไดมีมูลคาตลาดประมาณ 30 ลานบาท แตหาก
จะสรางจริงๆตอนนี้ไมเกิน 10 ลานบาท แตทางทีมงานกําลังพัฒนาเครื่องมือใหกะทัดรัดในมูลคาไมเกิน 2 ลานบาทตอไป ดร.สมบูรณ
อนันตลาโภชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม หนึ่งในทีมงานวิจัยระบุวา ประโยชนของการคนพบสามารถนํามาประยุกต
ใชไดหลากหลาย โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตยาและในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะวาแบคทีเรียถือเปนตัวสําคัญในการผลิตยา หรือสาร
ผสมอาหารหลายตัว เชน มีการเพาะแบคทีเรียชนิดที่ตองการใชในทางการแพทย อาทิ การผลิตอินซูลินผลิตโปรตีนเอนไซมไปละลายลิ่ม
เลือดในหัวใจ เปนตน การเพาะหรือเลี้ยงแบคทีเรีย ที่ตองการจะตองใชกระบวนการสรางลักษณะเฉพาะของแบคทีเรีย ซึ่งก็ตองใชวิธีการถาย
ฝากยีนดังกลาว
คณะผูวิจัยรับวาเทคนิคดังกลาวถือเปนการดัดแปลงพันธุกรรมของแบคทีเรีย แตยีนที่ใชเปนที่ยอมรับในวงการแพทยและการวิจัย
มานานแลว ประโยชนตอประเทศก็คือ ในปจจุบันมีโรงงานหรือการผลิตยาและอาหารที่ใชเครื่องมือนี้มานานกอนแลว หากประเทศไทย
สามารถใชเครื่องมือของตัวเอง ก็เทากับลดคาใชจายและลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ ดังนั้น ทีมวิจัยจึงมุงพัฒนาเครื่องมือเพื่อการ
พาณิชยตอไป (ผูจัดการ 05-060544)
1.1.2 แพทยไทยไมเห็นดวยกับการสราง “ทารกจีเอ็ม”
วันที่ 14 พ.ค.2544 ที่มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มีการจัดเสวนาเรื่อง “จากเด็กหลอดแกวสูทารกจีเอ็ม : มุมมองเชิงจริยธรรมของ
สังคมไทย“ โดยมีผูเชี่ยวชาญในวงการชีววิทยาการเจริญพันธุ เขารวมในการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับขาวความสําเร็จของการใหกําเนิด "ทารก
จีเอ็ม” (genetiv modification) หรือ ”ทารกดัดแปลงยีน” ซึ่งนับเปนเด็กหลอดแกวยุคใหมในวงการเทคโนโลยีการเจริญพันธุ ของทีมนัก
วิทยาศาสตรสหรัฐ ทรรศนะแรกเปนของ ศ.ดร.ประพนธ วิไลรัตน คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล กลาววาทารกจีเอ็ม เปนเด็กหลอดแกวที่เรา
สามารถกําหนดหรือสั่งพันธุกรรมตามความตองการได เชน ตองการใหเด็กมีความสูง 2 เมตร หรือมีกลามเนื้อที่แข็งแรงกวาปกติ ฯลฯ ผล
ดานบวกคือการชวยแกปญหาผูที่มีบุตรยากแตผลดานลบจะถูกมองวาวงการวิทยาศาสตรของมนุษยกําลังกาวลํ้าเสนของธรรมชาติมากเกิน
ขอบเขตโดยเฉพาะในแงของการกําหนดและดัดแปลงพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะกอใหเกิดการผลิตเผาพันธุมนุษยใหม อันจะกลายเปน
มรดกทางพันธุกรรมจะถายทอดตอไปโดยไมสามารถใหคําตอบไดวาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นหรือลูกหลานของเขาจะเปนเชน
ไร จะเกิดเผาพันธุประเภทที่ 3 ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาหรือเปลา เปนสิ่งที่วงการแพทย นักวิทยาศาสตร และนักสังคมวิทยา ตองรวมกันขีดเสน
และมีการควบคุมการดัดแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต โดยออกเปนกฎหมายควบคุม หาม หรือมีขอกําหนดในการดัดแปลงพันธุกรรมกับ
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สิ่งมีชีวิต ขณะนี้ในประเทศไทยยังไมมีการควบคุมหรือออกเปนกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้จะมีการนําเสนอเปนวาระในการจัดประชุมอนามัยโลกใน
เดือนก.ค. 2544 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ
อีกทรรศนะหนึ่งเปนของ รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ ภาควิชาสูตินารีเวช คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา
เทคโนโลยีจีเอ็มในการสรางเด็กทารกนั้นวงการแพทยไทยสามารถทําไดแลว ซึ่งไมใชเรื่องยากและเชื่อวาอีกไมนานจะแพรหลายในวงการสูติ
นารีแพทยในการสรางเด็กหลอดแกวขึ้นมา ในสวนของโรงพยาบาลจุฬาฯคณะแพทยมีมติยังไมใหมีการทําเนื่องจากเล็งเห็นผลทางดานจริย
ธรรมเปนสําคัญวาผลที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งขณะนี้ยังไมมีการพิสูจนที่แนชัดวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับตนเองไมสามารถยืนยันวามี
แพทยหรือโรงพยาบาลอื่นๆจะทํากันหรือไม อาจจะมีดวยเหตุผลทางธุรกิจ สวนกระแสการใชบริการของพอแมที่มีบุตรยากในการทํากิ๊ฟและ
ผสมเทียมนอกมดลูกหรือการทําเด็กหลอดแกวในเมืองไทยนั้นมีความตองการสูงมาก ประมาณรอยละ 10 ของคูสามีภรรยาที่แตงงานกัน
แลวและเขามาใชบริการในการผสมเทียม เปนกลุมคนที่มีฐานะดี เพราะการผสมเทียมจะตองเสียคาใชจายสูงถึง 60,000-100,000 บาทขึ้น
ไป บางรายตองจายมากกวานั้นหากทําไมสําเร็จ และเห็นดวยที่ทางแพทยสภาหรือผูที่เกี่ยวของจะรางกฎหมายควบคุมการดัดแปลงยีนของ
มนุษยขึ้นมาใช จะชวยปองกันไมใหเกิดปญหามนุษยแปลงพันธุขึ้นไดในอนาคต (ผูจัดการ 150544, Bangkok Post 150501)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2.1.1 ทีมนักวิทยาศาสตรสหรัฐ ทดลองดานชีววิทยาการเจริญพันธุ ดวยการทําจีโนมมนุษยไดสําเร็จ แตไมโปรงใส
วันที่ 5 พ.ค.2544 บริษัทกระจายเสียงแหงอังกฤษ (BBC) รายงานวา ทีมนักวิทยาศาสตรอเมริกัน จากสถาบันวิทยาศาสตรและ
เวชศาสตรเจริญพันธุ เซนต บารนาบาส เมืองลิฟวิงสตัน ในรัฐนิวเจอรซีย ใหกําเนิดทารกกลุมแรกในโลกจํานวน 30 คนในประเทศทั่วโลกที่มี
ยีนหรือสารพันธุกรรมถูกดัดแปลงดัวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยนํายีนจากไขที่ไดรับบริจาคใสเขาไปในไขของผูหญิงที่เปนหมันหรือ
มีลูกยาก เพื่อแกปญหาพอแมเปนหมันหรือมีลูกยาก เทคนิคดังกลาวไดรับการวิจารณจากนักวิทยาศาสตรอังกฤษวาไรจริยธรรมเพราะไม
ตางกับการโคลนนิงมนุษยหรือลอกแบบทางพันธุกรรมและทําใหเด็กที่เกิดมามียีนจากแมสองคนในตัวเอง ขณะที่ ดร.ฌาคส โคเฮน หนึ่งใน
ทีมนักวิทยาศาสตรอเมริกันยืนยันวาไมผิดจริยธรรม เพราะเปนเพียงตัดตอชิ้นสวนของดีเอ็นเอใสเขาไปในไขของผูหญิงเทานั้นไมไดมีการแก
ไขดัดแปลงยีนแตอยางใด และผลดีที่เกิดขึ้นก็คือชวยใหคนที่มีลูกยากมีทายาทไดสมใจ อยางไรก็ดี คาดวาผลการทดลองนี้จะเปนประเด็น
ถกเถียงกันมากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกลักษณะของเด็กลวงหนาใหเปนไปตามที่พอแมตองการหรือ ดีไซเนอร เบบี้ ตลอดจนแนวโนมการให
กําเนิดทารกที่ตัดตอดัดแปลงยีนในอนาคต
อยางไรก็ตาม หนังสือพิมพวอชิงตันโพสต รายงานเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2544 วา ทีมนักวิทยาศาสตรอเมริกันมิไดรายงานถึงความ
ผิดปกติของยีนที่เกิดขึ้นกับทารก 2 ราย ในจํานวน 17 ราย ที่ถือกําเนิดขึ้นมาโดยฝมือของศูนยการแพทย เซนต บารนาบาส เปนอาการผิด
ปกติทางยีนที่เรียกวา เทอรเนอรส ซินโดรม (Turner’s syndrome) ซึ่งกลุมอาการของโรคนี้ไมคอยพบกันเทาใดนัก วอชิงตันโพสต ระบุวา
ทารกหนึ่งในสองรายถูกทําแทงไปกอนเมื่อนักวิจัยตรวจพบสิ่งผิดปกติและอีกรายแทงโดยธรรมชาติ สวนทารกที่เหลืออีก 15 ราย มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ แตปรากฏวารายงานที่นักวิจัยนําเสนอตอนักวิทยาศาสตรกลับไมไดระบุถึงทารกสองรายที่ไมประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ มี
ทารกที่ถือกําเนิดขึ้นดวยเทคนิคนี้ 30 คนทั่วโลก และจากการตรวจสอบดีเอ็นเอของทารก 2 คนใน 30 คนซึ่งขณะนี้อายุได 1 ขวบแลวพบวา
ยีนจํานวนหนึ่งไมไดสืบทอดจากพอแมของตัวเอง (กรุงเทพธุรกิจ 06,200544, Bangkok Post 150501)
2.1.2 นักวิจัยอเมริกันแยกเซลลสมองออกจากศพไดสําเร็จคาดอาจใชเปนเซลลตนแบบได
นักวิจัยในสหรัฐนําโดยศาสตราจารยเฟรด เกจ และคณะ จากสถาบันซอลค ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประสบความสําเร็จในการแยก
และเพาะเลี้ยงตัวอยางเซลลสมองในหลอดทดลองที่นํามาจากศพไดแลว โดยนําเซลลสมองจากตัวอยางเนื้อเยื่อของรางคนที่เพิ่งเสียชีวิตได
ไมนานมาปลูกเปนเซลลสมองใหม นับเปนครั้งแรกที่เทคนิคนี้ไดผลโดยนักวิจัยไดใชสารเคมีหลายชนิดไปกระตุนเนื้อเยื่อ คาดวาอาจจะเปน
แหลงเพาะเซลลตนแบบหรือสเต็มเซลล เพื่อใชในการวิจัยและรักษาโรคทางการแพทยตอไป ซึ่งความสําเร็จครั้งนี้อาจชวยแกปญหาอุปสรรค
ทางจริยธรรมในการใชเซลลตนแบบจากตัวออนของมนุษยได สเต็มเซลล คือเซลลตนแบบที่สามารถเติบโตเปนเซลลสวนตางๆ ในรางกาย
คนเรา และตัวออนของมนุษยจะเปนแหลงสเต็มเซลลของคนมากที่สุด แตการใชประโยชนก็มีขอจํากัดมากในเรื่องจริยธรรม โดยเฉพาะกลุม
ที่รณรงคเพื่อสิทธิที่จะมีชีวิตอยูและกลุมศาสนาจะคัดคานการสรางตัวออนขึ้นมาเพื่อใชประโยชนในลักษณะนี้ ซึ่งความสําเร็จของนักวิจัย
สหรัฐอาจชวยแกปญหาดังกลาวได อยางไรก็ตาม นักวิจัยในเรื่องนี้ไดเตรียมเดินหนาทดลองปลูกถายเซลลสมองใหสัตวเพื่อดูวามันจะมีชีวิต
อยูตอไปไดหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ 060544)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 "กวาง-เกง" สัตวเศรษฐกิจใหม ราคางามปอนตางชาติ ชงแกกฎหมายปาไมเลิกคุมครอง
นายระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตวเตรียมหารือรวมกับกรมปาไม เพื่อศึกษาหาแนวทางความเปนไปไดในการเลี้ยงกวางและ
เกงเชิงเศรษฐกิจ "ขณะนี้ในตางประเทศทั้งเนื้อและเขาของกวางและเกงมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะเขากวางออนนั้นกําลังเปนที่นิยมของตลาด
ในแถบเอเชีย เชน ฮองกง สิงคโปร และเกาหลี ซึ่งหากสามารถอนุญาตและสงเสริมเลี้ยงสัตวดังกลาวในเชิงเศรษฐกิจได จะเปนการสงเสริม
รายไดเขาประเทศอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันสัตวทั้ง 2 ชนิดถือเปนสัตวปาคุมครองของไทย หากเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณแลวไดรับความเห็นชอบ ก็ตองแกไข พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของทั้งในสวนของกรมปศุสัตวและกรมปาไม เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการผลักดันใหสัตวทั้ง 2 ชนิดสามารถนํามาเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได"
"หลักการในการสงเสริมการเลี้ยงกวาง และเกง ในเชิงเศรษฐกิจ จะเนนสงเสริมใหมีการเลี้ยงเชิงกึ่งอนุรักษกึ่งเศรษฐกิจไปพรอมๆ
กัน ในสวนของเชิงเศรษฐกิจกรมปศุสัตวจะทําหนาที่ผลิตและปรับปรุงพันธุใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สวนการเลี้ยงเชิง
อนุรักษก็จะเปนหนาที่ของกรมปาไมที่จะตองดูแลพันธุที่ตองสงวนเปนสัตวเพื่อการอนุรักษ"
นายพีระพงศกลาววา ปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายนําเขาพันธุสัตวทั้ง 2 ชนิดจากตางประเทศมาเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ
ทําเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปสงออกอีกครั้ง โดยสัตวที่จะนําเขาไดตองมีหนังสือรับรองจากสัตวแพทยของประเทศตนทาง และมีขบวนการ
ตรวจสุขภาพและโรคอยางเขมงวดถึงจะใหนําเขาได เพื่อเปองกันการแพรระบาดระหวางประเทศ (มติชน 290544)
1.1.2 ผลิตไขเหลวทดแทนการนําเขา
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (ซีพีฟูด) ประกาศตัวเปนบริษัทแรกของไทยที่ผลิตไขเหลวแชแข็งปอนอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อรองรับปริมาณการผลิตไขไกที่ลนเกินความตองการของตลาด รวมทั้งทดแทนการนําเขา ซึ่งปจจุบันมีบริษัทผูผลิตอาหารหลายรายนําเขา
ไขเหลวแชแข็งและไขผงมาเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตสินคา
นายอดิเรก ศรีประทักษ รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส กลาววา บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร ไดสรางโรงงานผลิตไขเหลวแช
แข็งขึ้นที่หนองจอก มีนบุรี โดยใชงบประมาณ 50 ลานบาท เมื่อปกลาย โรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตไขเหลวประมาณ 3,000 ตัน จากไข
สด 60 ลานฟอง โดยแบงการผลิตเปน 2 ลักษณะคือ การแชเย็นไขที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถึง 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีอายุการใชงาน
ได 10 วัน หรือแชแข็งที่ -20 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเก็บไวได 6 เดือน
เจาหนาที่ของบริษัทกลาววา การใชไขเหลวที่ผลิตในประเทศเปนวัตถุดิบยอมสดใหมกวาการใชไขผงหรือไขเหลวแชแข็งจากตาง
ประเทศ ซึ่งมีราคาก.ก.ละ 260 บาท (รวมภาษี 30%) อีกทั้งไขเหลวที่ผลิตในประเทศยังมีราคาเพียงก.ก.ละ 60 บาทเทานั้น
ขณะนี้ทางซีพีฟูด ไดเปนผูจัดสงไขเหลวใหกับทางบริษัทโนวารติส (ผลิตโอวัลติน) บ.เบสท ฟูด (ผลิตมายองเนส) และ บ.สุรพล
ซีฟูด นอกจากนั้น ทางบ.การบินไทยกําลังพิจารณาวาจะซื้อไขเหลวจากบริษัทไปใชในการผลิตอาหารที่จะเสริฟบนเครื่องตามเสนทางการ
บินตางๆ ดวย
อนึ่ง เมื่อปกลาย ประเทศไทยจายเงินจํานวน 165 ลานบาท ในการนําเขาไขผงและไขเหลวแชแข็งรวม 696 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากป
1999 ที่จายไป 69 ลานบาท สําหรับไขเหลว 292 ตัน ทางซีพีฟูดคาดวาผลผลิตไขเหลวแชแข็งของบริษัทจะสามารถทดแทนการนําเขาไดราว
ปละ 600-700 ตัน อยางไรก็ตาม กิจการนี้ยังไมอาจชวยดันราคาไขสดในประเทศใหสูงขึ้นได เพราะในปนี้ คาดวาปริมาณผลผลิตไขไกจะสูง
ถึง 8.25 พันลานฟอง (Bangkok Post 050501)

1.2 ธุรกิจอาหารและการสงออก
1.2.1 "อาหารฮาลาล" ตลาดมุสลิมที่ไมควรมองขาม
สินคาอาหารของไทยในป 2544 คาดวาจะมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็ตาม แตความ
ตองการบริโภคสินคาอาหารยังคงเพิ่มสูง โดยเฉพาะปลาหมึกสดแชแข็ง กุงสดแชแข็ง ปลาสดแชแข็ง ไกสดแชแข็ง ปลากระปอง ปูกระปอง
กุงกระปอง อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสตางๆ สิ่งปรุงรสอาหารตางๆ เครื่องเทศ สมุนไพร
เครื่องดื่ม และอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหลาย ตลาดสงออกยังเติบโตและขยายไดอีกมาก
ทั้งนี้เพราะประเทศคูแขงขันสําคัญ เชน อินโดนีเซีย ประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประชาชนอดอยาก เกิดจลาจลกลาง
เมือง เอกวาดอรประสบปญหาเรื่องโรคระบาดในกุง สหภาพยุโรปตองเผชิญกับปญหาโรควัวบาระบาด ผูบริโภคในตลาดตางประเทศสวน
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ใหญจึงหันมาบริโภคอาหารทะเล และไกสดแชแข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑจากเนื้อไกแทน จึงเปนโอกาสดีของผูผลิตและผูสงออกไทย ประกอบ
กับสินคาดังกลาวของไทยมีคุณภาพดี เปนที่รูจักยอมรับและนิยมบริโภคมากและที่สําคัญคือ จากการที่คาเงินบาทออนตัวลงทําใหสินคาของ
ไทยราคาถูก ตลาดตางประเทศจึงหันมานําเขาจากไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตลาดใหมๆไดแก ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวัน
ออก แอฟริกา เอเชียตะวันออก และเอเชียใต ซึ่งมีแนวโนมดีสามารถรองรับการสงออกสินคาอาหารของไทยไดอีกจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม ภาวการณแขงขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นทําใหประเทศไทยตองแสวงหาตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมุงไปที่
การสงออกอาหารสําหรับตลาดมุสลิมที่เรียกวา "อาหารฮาลาล" เนื่องจากตลาดดังกลาวเปนตลาดที่มีขนาดใหญมากและมีศักยภาพในการ
ซื้อสูง แนวโนมการบริโภคอาหารฮาลาลจึงขยายตัวอยางตอเนื่อง สินคาอาหารที่ไทยสามารถสงออกแบงเปนกลุมใหญ ดังนี้ อาหารทะเลแช
แข็งและแปรรูป รอยละ 64 ผักผลไมสดแชเย็นแชแข็งและแปรรูป รอยละ 14 เนื้อสัตวปกแชแข็ง รอยละ 8 ผลิตภัณฑขาวและขาวสาลี รอย
ละ 4.8 อื่นๆ รอยละ 9.2 จะเห็นไดวาโอกาสที่ผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยจะเปนที่ยอมรับในตลาดอาหารฮาลาลนั้นจึงมีสูงมาก
สําหรับอาหารที่อาจตองปรับกระบวนการผลิตใหเขากับกฎเกณฑของฮาลาลก็คือ อาหารที่มีสวนผสมของเนื้อสัตวเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผูผลิต
สามารถที่จะทําใหถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลามได
สําหรับมูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยในปนี้ ชวงมกราคม-มีนาคม 2544 มีมูลคารวม 59,627.10 ลานบาท ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 16.95 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (พิมพไทย 26,310544)
1.2.2 เสนหอาหารไทยเจาะตลาดญี่ปุน
เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 2544 มีการจัด "เทศกาลอาหารไทย" ขึ้นในกรุงโตเกียว ประมาณไดวามีผูเขาชมงานสูงถึง 1.8 แสนคน ราน
อาหารที่มีอยู 52 รานตางขายดิบขายดี แตละรานมียอดขายวันละ 5 แสนเยนหรือประมาณ 1.7 แสนบาท
"ที่ตองใชชื่อเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festvial) เพราะทุกอยางรวมอยูทั้งหมด ศิลปวัฒนธรรม การโฆษณาประเทศ และ
อาหารไทย เราคิดวาเมื่อมีความตองการบริโภคอาหารไทยจากคนญี่ปุน ก็จะทําใหเกิดการเรียกรองสินคาไทยอื่นๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงกิจ
กรรมดานการคา การลงทุน และทองเที่ยว อาหารไทยจึงเปนเครื่องมือเพื่อเปาหมายใหญทั้งหมด" นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ เอกอัครราชทูต
ไทย ประจําประเทศญี่ปุนกลาว
งานเทศกาลอาหารไทยครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อป 2543 และประสบความสําเร็จเชนกัน มีผูรวมงานกวา 7 หมื่น
คน เหตุที่อาหารไทย "ติดตลาด" ญี่ปุน มาจากการ "จุดพลุ" โดยงานวิจัยรวมของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยคินคิ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เสนอผลวิจัยวา "วัตถุดิบที่ใชปรุงตมยํากุงมีสารปองกันมะเร็ง" เปาหมายแรกของเทศกาลอาหารไทยในปนี้คือ
สงเสริมใหญี่ปุนนําเขาสินคาเกษตรไทยมากขึ้น โดยเฉพาะขาวและผลไม โดยการรณรงควา "ขาวไทย" เหมาะที่จะรับประทานรวมกับอาหาร
ไทย ไมใชแทนที่ขาวญี่ปุน
ความสนใจในอาหารไทยที่คาดวาจะสงผลดีตอการทองเที่ยวนั้น มีงานวิจัยของศูนยวัฒนธรรมอาหารของอายิโนะโมะโตะระบุวา
ชาวญี่ปุนสวนใหญนิยมและชื่นชอบเมืองไทยผานอาหารไทยเปนอันดับแรก กอนจะตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทย (กรุงเทพธุรกิจ 260544)
1.2.3 700 รานอาหารไทยทั่วโลก ขอใชตราสินคาไทย
นายชรินทร หาญสืบสาย รองอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก เปดเผยวา ขณะนี้กรมฯ ไดเปดโอกาสใหผูประกอบการรานอาหาร
ไทยในตางประเทศ ขอใชสัญลักษณตราสินคาไทย Thailand : Land of Diversity and Refinement ได โดยผูประกอบการตองแสดงความ
จํานงขอใชสัญลักษณตอคณะกรรมการที่พิจารณาการใหตราสินคาไทย ซึ่งประกอบดวยสถานทูตไทย สํานักงานสงเสริมการคาในตาง
ประเทศ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งหากมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด คณะกรรมการฯจะอนุญาตใหใชสัญลักษณตราสินคาไทย
3 ป หากหมดอายุตองตออายุใหม
โดยในระหวางการใชตราสินคาไทย กรมฯมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการอนุญาตระหวาง 3 ปได หากผูประกอบการมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการทางกฎหมาย หากตรวจพบวาผูที่ไดรับอนุญาตใหใชตราสินคาไทยไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอัน
จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอตราสินคาไทย จนถึงขณะนี้ไดมีการมอบตราสินคาไทยใหกับรานอาหารไทยในตางประเทศไปแลวประมาณ
700 แหงทั่วโลก เชน ที่ญี่ปุน สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี เปนตน (ผูจัดการ 070544)
1.2.4 ซีพีจับมือมก.ประกวดอาหารไทยปนสูอินเตอร
นายอดิเรก ศรีประทักษ รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เปดเผยในงานแถลง
ขาวการจัดการประกวดอาหารไทยระดับชาติครั้งที่ 1 วา การทําอาหารใหพรอมรับประทาน ถือเปนการเพิ่มคุณคาอาหาร เพิ่มกําไรในทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรของไทย
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ดังนั้น ทางบริษัทจึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพัฒนาคิดคนสูตรอาหารจากการประกวดในโครงการนี้ เพื่อใหเกิดการ
จุดประกายใหมๆ ขึ้นมาในการพัฒนาอาหารขยายตอไปในตางประเทศ โดยบริษัทจะสงออกอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งจะเปนผลจากการ
ประกวดเพื่อขยายตลาดอาหารไทยมุงตลาดเกือบทุกประเทศทั่วโลก
การประกวดอาหารไทยระดับชาติครั้งที่ 1 จะมีการคัดเลือกอาหารไทยยอดนิยม 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 5 รายการ คือ 1.ประเภท
แกงใสกะทิ มี 5 รายการดังนี้ แกงเขียวหวานไก แกงเผ็ดไก แกงมัสมั่น ตมขาไก ฉูฉี่ปลาทับทิม 2.ประเภทแกงไมใสกะทิ 4 รายการ ไดแก แกง
เลียง แกงสมผักรวม แกงปาไก ตมยํากุง 3.ประเภทยําและเครื่องจิ้มมี 3 รายการ คือ หลนเตาเจี้ยว ยําวุนเสน ลาบไก 4.ประเภทอาหารจาน
เดียวมี 1 รายการ ไดแก ผัดไทย 5.ประเภทของหวานมี 2 รายการไดแก ปลากริมไขเตา บัวลอยสามสี โดยผูที่ชนะการประกวดจะไดรับโล
พระราชทาน พรอมเงินสดรายการละ 1 แสนบาท (กรุงเทพธุรกิจ 190544)
1.2.5 มาเลยคิดใหญ-ยึดสินคาฮาลาล ผูนํามุสลิมไทยขอรัฐรวมเปดตลาด
เผย "มาเลเซีย" คิดการใหญวางแผนเจรจามุสลิมทั่วโลก ใหใชมาเลเซียเปนฐานในการตรวจสอบคุณภาพสินคา "ฮาลาล" ใคร
ผลิตตองผานองคกรของมาเลเซีย
อยางไรก็ตาม แมวามาเลเซียจะคิดไปไกลแลว แตการเรงพัฒนาอาหารฮาลาลของรัฐบาลไทยเพื่อการสงออก ก็ยังถือวาเปนเรื่อง
สําคัญ นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี กลาววาสินคาอาหารฮาลาลถือเปนเปาหมายสําคัญอยางหนึ่งในการสงออก ที่จะตอง
พัฒนาเพิ่ม เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพพอ ทั้งนี้ จํานวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีถึง 1,500 ลานคน มีการนําเขาอาหารฮาลาลแตละป
ไมนอยกวา 3.5 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้เปนอาหารฮาลาลจากประเทศไทยเพียง 10,000 ลานบาทเทานั้น เห็นไดชัดวา การขยายการสงออก
ทําไดอีกมาก แตไทยจะตองเรงกระบวนการตางๆใหเพิ่มมากขึ้นเทานั้น
สิ่งหนึ่งที่ตองเรงดําเนินการคือ การสรางความยอมรับในเครื่องหมายฮาลาลของไทย ที่ปจจุบันยังมีปญหาอยูมาก จนทําใหผู
ประกอบการของไทยจํานวนมากที่ผลิตสินคาใหประเทศอื่นนําไปประทับตราฮาลาลของตัวเอง หรือแมกระทั่งยอมเขาไปขอตราฮาลาลจาก
ประเทศอื่นๆ เพื่อประโยชนในการสงออก ซึ่งจะตองแกปญหาใหได
สําหรับเครื่องหมายฮาลาลนั้น ปจจุบันมีเพียงคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยแหงเดียวที่ออกใบอนุญาต นายอาศีส
พิทักษคุมพล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา และหนึ่งในคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เปดเผยวา หลักการ
เบื้องตนที่กําหนดไวคือ หลังจากออกตราฮาลาลใหแลว สถานประกอบการนั้นๆก็จะตองตั้งคณะที่ปรึกษา ที่มาจากองคกรมุสลิม เพื่อเฝา
ตรวจการผลิตในทุกขั้นตอน ใหเปนไปตามหลักศาสนาและจะตองมีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการกลางอิสลามฯทราบทุกเดือน
โดยเชื่อวากระบวนการดังกลาวนี้สรางความเชื่อถือใหตางประเทศมีตอสินคาฮาลาลไทยได
อยางไรก็ตาม นายอาศีสกลาววา สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรใหความสําคัญคือ ในการออกไปเปดตลาดสินคาฮาลาลกับตางประเทศนั้น
ควรตองนําตัวแทนจากองคกรอิสลามไปดวยเพื่อสรางความนาเชื่อถือ แทนที่จะมีเฉพาะเจาหนาที่จากรัฐ หรือเอกชนที่ไมใชมุสลิม
สําหรับทิศทางการผลิตสินคาฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนไปตามกรอบของโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMTGT) และแผนของการพัฒนาการเกษตรของสภาพัฒนฯ ซึ่งขณะนี้แผนดังกลาวยังอยูระหวางการศึกษา และจะใชปตตานีเปนศูนยกลางใน
การผลิตสินคาฮาลาลดังกลาว (ผูจัดการ 110544)

1.3 อาหารกับสุขภาพ
1.3.1 เผยสูตรอาหารเด็ดบําบัดโรคภัย
นักวิชาการดานโภชนาการเผยเมนูอาหารเด็ดตานโรคภัย นางรุจิรา สัมมะสุต ประธานชมรมนักกําหนดอาหาร โรงพยาบาลรามา
ธิบดีเปดเผยวา ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่เปนตนเหตุของการเกิดโรคภัยไขเจ็บคือ การบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ
ทั้งนี้ ในปจจุบันพบวา คานิยมการบริโภคของคนไทยมักจะมีลักษณะ "ตามใจปาก" มากกวาใสใจบริโภคเพื่อสุขภาพ ยิ่งในสถาน
การณที่ความปลอดภัยของอาหารในปจจุบันมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากสภาพแวดลอมรอบดาน เชน ควันพิษ เขมารถยนต และปจจัยเสี่ยงจากฝ
มือมนุษย ที่ทําใหวัตถุดิบในการปรุงอาหารมีสารปนเปอนในปริมาณมาก
ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหทุกคนรูจักเลือกกินอาหารที่มีคุณประโยชนและเสริมสรางรางกายใหตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ
ทางชมรมนัก
กําหนดอาหารจึงแนะใหเด็กวัยเรียนพยายามกินใหครบ 5 หมู สวนวัยทํางานเนนทานขาวใหครบทุกสามมื้อ และกลุมผูสูงวัยใหเนนปลาและ
ผักใหมากๆ ขณะที่ผูปวยโรคเบาหวานควรทานอาหารจืดและบริโภคผักใหมากๆ (ผูจัดการ 180544)
1.3.2 กาเฟอีนอาจลดความเสี่ยง "พารคินสัน"
ผลการศึกษาที่ตีพิมพลงในวารสารนิวโรไซแอนซฉบับกลางเดือน พ.ค. ระบุวา การดื่มกาแฟทุกเชาอาจเปนผลดีตอคนเรา เพราะ
วากาเฟอีนในกาแฟอาจชวยลดความเสี่ยงในการเปนโรคพารคินสันได จากการทดลองกับหนูในหองทดลองที่โรงพยาบาลแมสซาซูเซตสใน
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สหรัฐ แสดงวา กาเฟอีนอาจชวยรักษาระดับโดพามีนในสมอง ที่เปนตัวสงสัญญาณทําใหเซลลตางๆ ในสมองสามารถติดตอสื่อสารกันได ทั้ง
นี้ผูปวยเปนโรคพารคินสันจะมีระดับของโดพามีนในสมองลดลง ผลการศึกษาพบวา กาเฟอีนอาจเปนเสมือนศัตรูของ เอ 2 เอ รีเซปเตอร ซึ่ง
พบในเซลลสมองที่อยูถัดจากเซลลสมองที่เสื่อมในผูปวยโรคพารคินสัน
ขณะเดียวกัน มีรายงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮารวารด พบวา ผูชายที่ดื่มกาแฟเปนประจํา จะมีความเสี่ยงในการปวยเปนโรค
พารคินสันนอยกวาผูชายที่ไมไดดื่มกาแฟ สวนผูหญิงกาเฟอีนจะมีประโยชนมากที่สุดสําหรับผูหญิงที่ดื่มในปริมาณพอเหมาะ คือประมาณ
1-3 ถวยตอวัน แตสําหรับผูที่ไมดื่มหรือดื่มมาก ความเสี่ยงจะมากกวากลุมที่ดื่มในปริมาณพอเหมาะ (กรุงเทพธุรกิจ 050544)
1.3.3 ชี้พฤติกรรมผูบริโภคเสี่ยงอันตราย เตือนพวกเนนอรอยจะตายผอนสง
นางรุจิรา สัมมะสุต นักวิชาการดานโภชนาการเปดเผยวา สถานการณการบริโภคอาหารของคนไทยในปจจุบันนาเปนหวงอยาง
ยิ่ง เนื่องจากมักบริโภคอาหารจานดวน หรืออาหารสําเร็จรูปเปนหลัก ประกอบกับผูคาขายก็มักจะแสวงหากําไรมากกวาจะมุงเนนสุขอนามัย
คนไทยเจ็บปวยจากสาเหตุของการบริโภคอาหารยิ่งขึ้น
อาหารอันตรายคืออาหารใสถุงพลาสติกที่ขายตามขางทาง อาหารประเภททอด เชน ปาทองโก กลวยทอด มีความเสี่ยงตอการ
เกิดมะเร็ง เนื่องจากผูคามักนํานํ้ามันที่ใชทอดหลายครั้ง ซึ่งสกปรกและมีสารปนเปอนสูงมาทอด นอกจากนี้ อาหารประเภทพรอมปรุงหรือ
อาหารที่เปนแพ็ก พบวาเปนอาหารที่ไมมีความสด และเคยตรวจพบวาผูคามักนําวัตถุดิบที่หมดอายุมารวมไวขาย "อันตรายที่เกิดขึ้น เริ่มแรก
ผูบริโภคอาจเกิดอาหารทองเสีย ทองรวง ในระยะยาวเมื่อผูบริโภคไดรับอาหารที่ผิดสุขลักษณะอนามัยเรื่อยมา จะเกิดการสะสม ยิ่งถามีธาตุ
โลหะหนักปะปนมีความเสี่ยงกอใหเกิดโรคมะเร็งสูงมากหลักการบริโภคที่ถูกตองคือ พยายามกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารเคมี หลีก
เลี่ยงอาหารรสจัด และสีฉูดฉาด"
ดานนายจํานงค อิ่มสมบูรณ ผูอํานวยการกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กลาวเพิ่มเติมวา จากการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคของคนไทยในปจจุบัน พบวามักจะเนนความ "อรอย" มากกวาใสใจในเรื่องความสะอาด จึงอยากใหผูบริโภคหัดเปนคนสังเกต อยาพึง
รับรูแตความอรอยเปนสําคัญ โดยลืมนึกถึงความปลอดภัย (ผูจัดการ 160544)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานจีเอ็มโอ
1.4.1 ผวาภัยจีเอ็มโอในอาหารเด็ก "เนสทเล"
สําหรับประเทศไทยซึ่งมีการตรวจพบผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 7 ชนิด วามีการปนเปอนจีเอ็มโอเมื่อตนเดือนเมษายนที่ผานมา
โดยหนึ่งในจํานวนนั้นมี "ซีรีแล็ค" ผลิตภัณฑอาหารเสริมสําหรับเด็กของ "เนสทเล" รวมอยูดวย ดร.จิรากรณ คชเสนี ผูอํานวยการบริหารกรีน
พีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดเผยวา อันตรายที่เด็กและสตรีมีครรภจะไดรับจากการกินอาหารจีเอ็มโอนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก
อันตรายประการแรกก็คือ การตานทานสารปฏิชีวนะที่นักวิทยาศาสตรใสเขาไปเพื่อตรวจสอบกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมวา
ประสบความสําเร็จหรือไม ทั้งนี้ เพราะรางกายของเด็กจะเกิดการดื้อยาไดงาย และอาจเกิดเชื้อแบคทีเรียสายพันธุใหมที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ
ประการที่สอง อันตรายจากการเล็ดลอดของ DNA ที่ใชในการดัดแปลงพันธุกรรมเขาสูระบบตางๆ ของรางกาย รวมถึงการถายทอดเขาสู
แบคทีเรียที่มีอยูในรางกายมนุษย เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของเด็กทารกสั้นกวาผูใหญ ซึ่งยังไมมีการศึกษาที่ครอบคลุมในเรื่องนี้และ
ไมมีใครตอบไดวาการเล็ดลอดนี้จะเกิดผลรายใดบาง
ประการที่สาม อันตรายจากการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนพืชบางชนิดในกลุม Phytoestrogen ซึ่งเปนฮอรโมนที่ใกลเคียงกับฮอรโมน
เพศหญิงโดยไมทราบสาเหตุ อาจเปนอันตรายตอทารกและผูบริโภค และประการสุดทาย อันตรายจากผลิตผลของโปรตีนพิษและภูมิแพที่ไม
ไดคาดการณไวลวงหนา
"ขอกังวลตางๆ เหลานี้ยังคงไมมีการศึกษาที่ครอบคลุมเพียงพอ ขณะที่การศึกษาที่ผานมา กระทําในระยะเวลาสั้นๆ และเนน
ศึกษาเฉพาะผลกระทบที่สามารถพบไดเฉียบพลันเทานั้น มีตัวอยางมากมายที่บงชี้วา กวาจะรูถึงพิษภัยของสิ่งที่อยูรอบตัวเราหรืออาหารที่
เราบริโภคก็ตอเมื่อเวลาผานไปนับสิบป เชน สารดีดีทีและเชื้อวัวบา เปนตน หากปลอยใหมีการปนเปอนของจีเอ็มโอสูสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ในหวงโซอาหารมนุษยลวงเลยเหมือนตัวอยางอื่นๆ ที่ผานมา เราจะไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดอีกเลย เนื่องจากจีเอ็มโอเปนสิ่งมีชีวิตและ
สามารถแพรพันธุตอไปไดเปนทวีคูณ โดยที่ไมมีใครสามารถควบคุมได" ดร.จิรากรณกลาว
สําหรับฮองกงนั้น กรีนพีซพบวามีผลิตภัณฑอาหารของเนสทเล 2 ชนิด คือ นมถั่วเหลืองพรอมดื่ม และอาหารวางจําพวกเตาหู
ยี่หอ PAK FOOK ที่พบการปนเปอนของสวนประกอบจีเอ็มโอในการตรวจสอบเมื่อปพ.ศ.2542 ซึ่งแมจะตรวจสอบซํ้าอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ ก็ยัง
คงพบการปนเปอนจีเอ็มโอในผลิตภัณฑอาหารชนิดเดียวกันนี้ แสดงถึงความไมจริงใจตอผูบริโภค ซึ่งทางเนสทเลฮองกงเคยประกาศวาจะไม
ใชวัตถุดิบปนเปอนจีเอ็มโอ
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"เนสทเลเขาใชมาตรฐานจีเอ็มโอฟรีในยุโรป ขณะที่ในเอเชียซึ่งเขาเคยรับปากแลวก็ยังผิดสัญญา นั่นแสดงวาเขาไมไดเห็นประชา
ชนเอเชียมีมาตรฐานเทากันกับทางยุโรปเลย ยิ่งทางยุโรปไมยอมบริโภคอาหารที่มีจีเอ็มโอ เขาก็พยายามผลักดันใหคนเอเชีย" น.ส.อวยพร สุ
ธนธัญญากร เจาหนาที่รณรงคดานพันธุวิศวกรรม กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาว
น.ส.อวยพร กลาวตอวา "เวลานี้คนฮองกงตื่นตัวมากในเรื่องปญหาจีเอ็มโอ พบวาประมาณ 97 เปอรเซ็นตตองการใหติดฉลาก
และ 80 กวาเปอรเซ็นตตอบวาจะไมกินอาหารจีเอ็มโอ ขณะที่รัฐบาลฮองกงกลับดําเนินการลาชา เพราะมัวแตกังวลวาการตัดสินใจจะ
กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในจุดนี้จะคลายกันกับของไทย แตเราก็หวังวารัฐบาลไทยจะหวงใยคนไทยมากกวา เวลานี้มีประเทศที่
ออกกฎหมายเกี่ยวกับจีเอ็มโอในโซนเอเชียแลว 3 ประเทศดวยกัน ไดแก รัสเซีย ที่ประกาศวาจะติดฉลากจีเอ็มโอ ศรีลังกาประกาศหามนํา
เขาสินคาจีเอ็มโอทุกชนิด และอินเดียที่หามนําเขาจีเอ็มโอทุกชนิดทั้งอาหารและเมล็ดพันธุสําหรับเพาะปลูก ในขณะที่ประเทศไทยเวลานี้มี
การล็อบบี้กันอยางมโหฬารจากกลุมบริษัทพวกนั้น อยางไรก็ดี ทางกรีนพีซพยายามติดตอกับเนสทเลอยูเรื่อยๆ เพราะตองการเรียกรองใหใช
นโยบายปลอดจีเอ็มโอสําหรับเด็กและสตรีมีครรภ"
อนึ่ง หลังจากที่กรีนพีซแถลงขาวผลการตรวจพบจีเอ็มโอในผลิตภัณฑอาหาร 7 ชนิดแลว ทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ
สุข ก็มีคําสั่งใหองคการอาหารและยา (อ.ย.) เรงพิจารณาการติดฉลากใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน พรอมกับมอบหมายใหทางกรีนพีซเขาไป
รวมในคณะกรรมการพิจารณาติดฉลากดวย ทวาจนบัดนี้ กรีนพีซก็ยังไมไดรับการติดตอมา (ผูจัดการ 290544)
1.4.2 พาณิชยยัน "จีเอ็มโอ" ไมกระทบการสงออก
น.ส.วิบูลยลักษณ รวมรักษ ผูอํานวยการสํานักเจรจาการคาพหุภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย กลาวถึงผล
กระทบของจีเอ็มโอตอเศรษฐกิจและการคา ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อจัดประชาพิจารณนโยบายจีเอ็มโอของประเทศไทย ซึ่งจัด
โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) วา เรื่องจีเอ็มโอยังไมกระทบตอปญหาการคาระหวางประเทศมากนัก
เพราะไทยเปนประเทศที่อยูตรงกลาง ยังไมสามารถผลิตสินคาจีเอ็มโอจริงๆไดดวยตนเอง เพราะฉะนั้นเราจึงควรอยูตรงกลางและเลือกที่จะ
ผลิตตามความตองการของแตละประเทศมากกวาที่จะเลือกดานใดดานหนึ่ง
ดานนางดวงพร รอดพยาธิ์ จากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กลาววา การติดฉลากสินคาวาเปนจีเอ็มโอก็ไมได
กระทบตอผูประกอบการไทยมากนัก แมแตยุโรปเองขณะนี้ยังไมมีการหามนําเขาสินคาจีเอ็มโอ เพียงแตมีเงื่อนไขเทานั้นวาจะตองมีการติด
ฉลาก และรับรองวาอะไรเปนสินคาจีเอ็มโอ และอะไรที่ไมใชสินคาจีเอ็มโอ เพื่อสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค เพราะฉะนั้นสินคาจีเอ็มโอจึงไม
ไดกระทบรุนแรงมากนักในเชิงการคา เพราะยังมีหลายประเทศที่ตองการรับสินคาจีเอ็มโออยูดวย เชนกัน
ดานนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา กระทรวงเกษตรฯ มีเปาหมายที่จะผลักดันใหสินคาเกษตรอินทรีย
ใหเปนสินคาเดนตัวใหมของไทย หลังจากพบวามีความตองการสินคาเกษตรอินทรียในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยปจจุบันมีมูลคาตลาดสูงถึง
500,000 ลานบาท ตลาดใหญที่สุดคือยุโรป มูลคา 2.5 แสนลบ./ป ตลาดสหรัฐอเมริกา 2 แสนลบ./ป และญี่ปุน 4.5 หมื่นลานบาทตอป
(กรุงเทพธุรกิจ 300544)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 ระดมความคิดลดคาใชจายดานสุขภาพ
ผูสื่อขาวรายงานวา จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) ครั้งลาสุด ประเด็นสําคัญที่ไดรับความ
สนใจและมีการแสดงความคิดเห็นกันมากก็คือเรื่อง การลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ ซึ่งเปนเปาหมายหลักอยางหนึ่งของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ และสอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลชุดปจจุบันดวย ทั้งนี้ตัวเลขคาใชจายดานสุขภาพบางอยางสามารถชี้ใหเห็น
รูรั่วในระบบสุขภาพไดเปนอยางดี การใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทยเกินความจําเปนเปนหนึ่งในรูรั่วนั้น คาใชจายเฉพาะคายาประเทศ
ไทยตกปละประมาณ 8 หมื่นลานบาท ในจํานวนนี้เปนการใชยาเกินจําเปน ใชยาโดยไมมีขอบงชี้ทางวิชาการที่มีเหตุมีผล และการเอ็กซเรย
คอมพิวเตอร ซึ่งมีคาใชจายครั้งละหลายพันบาทนั้น ก็มีการใชกันมาก ขณะนี้ประเทศไทย มีเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก
เฉพาะในกรุงเทพฯมีมากกวาในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ สิ่งเหลานี้ทําใหคาใชจายดานสุขภาพของประเทศรวมเปนเงินกวา 2.5
แสนลานบาทตอป เพิ่มขึ้นปละ 10% ในขณะที่รายไดของประเทศไมไดเพิ่มขึ้นขนาดนั้น
นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการอาวุโสกลาววา ในตางประเทศมีการศึกษาและรายงานวา โรคที่รักษาหายจากการใชเทคโนโลยีทาง
การแพทยนั้นมีไมถึง 10% ขณะที่สวนใหญหายดวยเหตุอื่นเชน จากการดูแลสุขภาพ จากภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น หากคนไทยเอาปญหาสุข
ภาพทุกอยางผูกโยงไวกับเทคโนโลยีจะสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ (มติชน 010544)
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2.1.2 “สุดารัตน” เยือนกัมพูชา ขออนุมัติเงิน 10 ลานบาท พัฒนารพ.พนมเปญ
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ พรอมคณะเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเดินทางเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่ 4-5 พ.ค.นี้ เพื่อติดตามความ
คืบหนาการแกไขปญหาสาธารณสุขชายแดน พรอมรวมลงนามในขอตกลงเกี่ยวกับยุทธศาสตรความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดนไทยกัมพูชา ป 2001 ขออนุมัติเงิน 10 ลาน ชวยปรับปรุง รพ.สีหนุ ในกรุงพนมเปญดวย ทั้งนี้ ความสัมพันธดานสาธารณสุขของประเทศไทยกับ
เพื่อนบานอยูในขั้นดี ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยเมื่อมีปญหาทางดานสาธารณสุข เจาหนาที่ระดับ
ทองถิ่นสามารถคุยกันไดทางโทรศัพท
ดานนพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาววา งานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ที่จะหารือกับกัมพูชา คือ การใหความชวยเหลือดานการฝกอบรมเจาหนาที่อาหารและยา ภายใตการสนับสนุนของไจกา ประเทศญี่ปุน รวม
ทั้งการแกไขปญหายาปลอม ซึ่งวางขายตามแนวชายแดนเปนจํานวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ 050544)
2.1.3 ความเคลื่อนไหวตอเนื่อง “นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค”
2.1.3.1 สธ.ประเมิน 30 บาท เฟส 1 ฉลุย โรงพยาบาลอยูได
สธ.สรุปผลงานนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรครอบ 1 เดือน พบคาใชจายตอหัวตํ่า ทําใหพออยูได งบ 399 ลานบาทในโครงการ
แรกจะตกถึงผูปฏิบัติไดเดือนหนา
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข กลาวถึงผลสรุปของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคใน 6 จังหวัดนํารองชุดแรก ไดแก
พะเยา นครสวรรค ปทุมธานี ยโสธร สมุทรสงคราม และยะลา วา จากการประเมินผลงานในรอบ 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1-30 เมษายน 2544
พบวา การขึ้นทะเบียนและออกบัตรทองทั้ง 6 จังหวัดดําเนินการได 1,426,632 บัตร คิดเปน 90% ของเปาหมายทั้งหมด จังหวัดที่ดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิครบ 100% ไดแก สมุทรสาคร ยโสธร และยะลา
มีผูมาใชบัตรทองตลอดเดือนเมษายน เปนผูปวยนอก 48,197 ครั้ง ผูปวยในมีจํานวน 2,930 ราย ผูมาใชบริการมากที่สุด
จ.สมุทรสาคร ตํ่าสุดจ.พะเยา ซึ่งการใหบริการพบวาตลอดเดือนเมษายนมีผูถือบัตรทองเขารับบริการรักษาโดยเฉลี่ยตอหัวประเภทผูปวย
นอกรายละ 126 บาท สูงที่สุด 215 บาท ตํ่าสุด 97 บาท สวนผูปวยในใชเฉลี่ยรายละ 2,645 บาท สูงสุด 3,517 บาท ที่ จ.พะเยา (กรุงเทพ
ธุรกิจ 190544)
2.1.3.2 “30 บาทรักษาทุกโรค” เร็วไปที่จะประกาศความสําเร็จ
อยางไรก็ตาม ฐิตินบ โกมลนิมิ เขียนไวในบทความ “รอยวัน 30 บาทรักษาทุกโรค” เร็วไปที่จะประกาศความสําเร็จ" ตอนหนึ่งวา
จริงอยูวาการดําเนินโครงการนี้ควรจะไดรับคําชมและเสียงปรบมือในฐานที่มีความตั้งใจจริงในการทํางาน แตสิ่งที่ไมอาจแสรงมองขามก็คือ
“ผลงานเขาเปา” แบบงายๆ ใน 6 จังหวัดนี้ เกิดขึ้นไดเพราะพื้นที่ 6 จังหวัดเปนโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสรางทางสังคม (กองทุนซิป) ของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ที่นํารองไวกอนหนานี้แลว 2 ป และจูๆ รัฐบาลนี้ก็นําโครงการ 30 บาท ไปสวมรอยเพื่อทดลองชิมลางหาความ
เปนไปได
ความภูมิใจของนางสุดารัตนอาจจะหลงลืมประเมินตัวเลขบางประการไป เชน ตัวเลขผูใชบริการขางตนไดแยกแยะหรือไมวา มีผู
ที่สามารถชวยเหลือตัวเองได คือ มีฐานะพอที่จะจายคารักษาพยาบาลเองได มีสัดสวนเทาใด และประชาชนผูยากไร ไมเคยมีสิทธิรักษา
พยาบาล ไมสามารถชวยเหลือตัวเองยามเจ็บปวยไดมีสัดสวนเทาใด เพราะหากตัวเลขของผูที่ชวยเหลือตัวเองได คารักษาพยาบาลที่ตอง
จาย 200-300 บาท หรือเปนพันเปนหมื่นโดยไมกระเทือนเลย แตกลับมาจายแค 30 บาท มีมากกวาประชาชนผูยากไร หากเปนเชนนั้นก็จะ
ไมผิดอะไรกับเอาภาษีคนจนมาอุมคนรวยอีกเหมือนเดิม
อีกประเด็นที่ไมอาจมองขามก็คือ การที่รัฐบาลทําโครงการนี้อยางรวดเร็ว อาจจะทําใหฝายการเมืองไดคะแนนเสียงไปเต็มๆ แต
ภายใตฉากความสําเร็จนั้นมีการซุกปญหาขอขัดแยงของคนในพื้นที่ และปญหาผูปฏิบัติการไวเบื้องลางอยูไมนอย
การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหประชาชนไมใชของงาย เห็นไดชัดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอราง พ.ร.บ.หลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ….เขาคณะรัฐมนตรี ถึงแมวาคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการ แตในสาระสําคัญที่ระบุให “รายไดของกอง
ทุนสุขภาพมาจากเงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินสมทบจากสํานักงานประกัน
สังคมในสวนประกันสุขภาพ และจากเบี้ยประกันที่ไดจาก พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถเปนหลักตามที่ครม.กําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ (หมวด 13)…..” พอมาถึงขั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา หนวยงานที่เกี่ยวของยังตีกันวุน เพราะผลประโยชนไมลงตัว หาก
รัฐบาลเข็น พ.ร.บ.นี้ผานไดสําเร็จนั่นละคอยคุยไดเต็มปากหนอยวาเปนผลงานรัฐบาล
นอกจากนี้ ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญชาวบานภาคอีสาน เกษตรกรที่เอาชนะภัยเศรษฐกิจดวยปรัชญาพึ่งตนเอง ที่
เนนนโยบาย “ตนไมจะคืนสูไรนา ปูปลาจะคืนสูหนองนํ้า ความยุติธรรมจะคืนสูประชาชน สมัชชาคนจนจะคืนถิ่น” ไดพูดถึงนโยบาย 30 บาท

41
รักษาทุกโรคไววา “ผมอยากจะเห็นการใหบริการภายใตการมีสวนรวมรับผิดชอบดวยกันมากกวา จริงๆแลวควรจัดใหมีหลายระดับ เชน กลุม
คนยากคนจนจริงๆ ควรจะบริการใหเปลาไปเลย กลุมคนชั้นกลางที่พอจะชวยเหลือตัวเองไดพอสมควร ควรจัดบริการแบบพบกันครึ่งทาง คือ
อาจใหออกคาใชจายครึ่งตอครึ่ง สวนกลุมผูมีอันจะกิน ควรจัดการบริการแบบพิเศษให แตก็เก็บคาบริการในอัตรากาวหนาไปดวย ถามีการ
จัดแบงงานลักษณะนี้จะสอดคลองกับความเปนจริงในเชิงเศรษฐศาสตร ที่คนในสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบและเฉลี่ยการอนุบาลสังคมที่
สอดคลองกับแงปฏิบัติที่รัฐไมตองแบกภาระดานเดียว
การดําเนินการในขณะนี้ยังไมครบวงจรที่จะจัดการกับสุขภาพระดับชาติ
ถาจะใหคนไทยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาคนที่
ดําเนินการคือตัวคนไทยตองรับผิดชอบตัวเองใหมาก ไมใชใหรัฐมาเปนเดือดเปนรอนแทน ตราบใดที่ยังตองใหคนอื่นมาชี้นิ้วบอกวาตอง
แปรงฟนนะ อยาสูบบุหรี่ อยาดื่มเหลา อยาไปเที่ยวเสเพล ถายังตกอยูในสภาพอยางนี้ มันก็เปนตัวบงชี้วาคนไทยคิดอยางไรกับเรื่องสุขภาพ
ของตนเอง
ในชุดสิทธิประโยชนของ 30 บาท ไมลางไตใหผูปวยไตเรื้อรัง ไมจายยาตานไวรัสใหผูปวยเอดส เปนเรื่องที่นาเสียดาย ทั้งสองโรค
สามารถที่จะปองกันได เมื่อระบบปองกันมันอยูในอาการประมาท เราจึงตองมานั่งแกปญหาที่มันไมควรจะเกิด แตก็ตองยอมรับวาเราไมอาจ
เมินเฉยหรือละเลยได กลุมนี้สมควรไดรับการรักษา 30 บาทเชนกัน เพราะไมมีเหตุผลที่จะละเวน ในเมื่อคุยนักคุยหนาวา 30 บาทรักษาทุก
โรค รัฐควรมีงบประมาณไปเสริมพิเศษใหกับรพ.ที่ทําการรักษาโรคเหลานี้ การขวางงูไมพนคอเปนเชนนี้เอง ไมคิดวางขั้นตอนใหชัดเจน จะ
เอาเหตุผลอะไรมาคัดงาง ไมรับโรคพวกนี้ แตถาคิดจะเริ่มตนเรื่องชุมชนเขมแข็ง ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรชาวบานแบบ “ศูนยคํ้า
คูณ” ที่ อ.อุบลรัตน จ.อุบลราชธานี ที่นี่มีพื้นที่ปฏิบัติการ มีบุคลากรที่ถนัดนวดแผนโบราณ การอบสมุนไพร การจําหนายผลิตภัณฑ การ
ปลูกพืชผักสมุนไพรเปนการสรางงานสรางรายไดที่จะนําไปสูการพึ่งตนเอง จัดการกันเอง โดยรัฐไมตองเปนภาระมากนัก หรือกองทุนคลอง
เปรี๊ยะ จ.สงขลา ศูนยหมอนวดแผนโบราณ ที่บานโคกลาม อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ของพอผาย สรอยสระกลาง นาจะเปนบทเรียนให
เลือกพิจารณาแนวคิดที่จะทํางานสงเสริมดานสุขภาพแหงชาติในสวนภูมิภาค
สุขภาพประชาชนจะดีขึ้นได คงตองคิดเรื่องการเสริมสรางสุขภาพเชิงรุกแบบองครวมควบคูกันเปนเสนขนานเหมือนรางรถไฟ การ
ที่จะใหประชากรหวนมาสรางสุขภาพมันก็ไมงายนักหรอก ในเมื่อรัฐไปสรางคานิยมรักษา….รักษา… มากกวา
รัฐตองปรับแนวคิดของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ใหลุกขึ้นมาทํางานเชิงรุกใหได เพราะเทาที่พบ เจาหนาที่สาธารณสุขสวน
ใหญจะยึดตัวยึดใจตนเองติดอยูกับหองยา หองผาตัด หองตรวจคนปวย ฯลฯ ใจยังไมยางกาวออกจากประตูรั้วรพ. ภารกิจงานเชิงรุกรออยู
นอกรั้วนะครับ อยาไปมองวาทําไมเจาหนาที่สาธารณสุขตองไปรับรูเรื่องเกษตร เรื่องทํามาหากิน เรื่องปญหาของชุมชน ไมเห็นเกี่ยวกับหนา
ที่ของหมออนามัยตรงไหน สวนใหญจะคิดอยางนี้ ยังเต็มใจที่จะนั่งรับนั่งรอปญหาอยูในรั้วของรพ. บางทีชุดวิชาเรื่อง “การดําเนินงานดาน
สุขภาวะเชิงปฏิบัติการ จะตองลงมือเรียนกันอยางจริงจังแลวละครับ" (มติชน 090544)

2.2 ธุรกิจยาและสุขภาพ
2.2.1 ชี้ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสอแววรุง คาดปนี้ดึงเม็ดเงินเขาประเทศ 58,000 ลานบาท
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด รายงานวา กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุหรือนักทองเที่ยววัยทอง ที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป และมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ถือเปนกลุมที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากปลอดภาระเรื่องครอบครัวและการทํางาน มีรายไดจากเงินบํานาญและ
เงินออมที่สะสมไวในชวงทํางาน จัดเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นเปนเวลานานเชน
ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และญี่ปุน ที่นิยมเดินทางไปพักผอนในประเทศที่มีอากาศอบอุนในชวงฤดูหนาว ซึ่งประเทศไทยก็เปนเปา
หมายหนึ่งของนักทองเที่ยวกลุมนี้
ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวาในป 2544 ตลาดนักทองเที่ยววัยทองจะมีประมาณ 1.54 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2543 ที่มี
จํานวนรวม 1.4 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8 กอใหเกิดรายไดดานการทองเที่ยว คิดเปนมูลคาประมาณ 58,000 ลานบาท การสง
เสริมธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระยะยาว จึงเปนโครงการหนึ่งจะกระตุนตลาดนักทองเที่ยววัยทองตางชาติใหขยายตัวรวดเร็วขึ้น
ปจจุบันภาครัฐโดยกรมสงเสริมการสงออก เปนแกนนําในการสงเสริมธุรกิจบริการที่จะสรางรายไดเขาประเทศ โดยรวมเอาบริการ
ดานสุขภาพตางๆ เชน บริการดานที่พัก สันทนาการ โภชนาการ และการดูแลสุขภาพระยะยาว พรอมกับดําเนินการสงเสริมใหผูสูงอายุชาว
ตางประเทศเดินทางเขามาพักผอนในประเทศไทยเปนเวลา 1-3 เดือนขึ้นไป ตามสถานบริการที่เขารวมโครงการ โดยจะไดรับการดูแลดานสุข
ภาพจากสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานของไทย และเขารวมกิจกรรมตางๆที่จัดใหควบคูกันไป
จากการดําเนินการดังกลาว สงผลใหเริ่มมีนักทองเที่ยววัยทองจากญี่ปุน และสแกนดิเนเวียเขามาใชบริการตั้งแตปลายป 2543
ตอเนื่องมายังตนป 2544 และคาดวาจะทยอยเขามาใชบริการเพิ่มขึ้นตามลําดับ ปจจุบันมีนักทองเที่ยวจากญี่ปุนเดินทางมาไทยประมาณ
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2.5 แสนคน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของตลาดนักทองเที่ยววัยทองตางชาติของไทยทั้งหมด ขณะกลุมสแกนดิเนเวียมีประมาณ
77,500 คน หรือคิดเปนรอยละ 5
หากสามารถดึงนักทองเที่ยววัยทองที่เขามาพักในประเทศไทยนาน 3 เดือนเพิ่มขึ้นอีกเพียงรอยละ 1 ของตลาดนักทองเที่ยววัย
ทองในปจจุบันคือ ประมาณ 15,000 คน จะทําใหประเทศไทยมีรายไดเขาประเทศเพิ่มขึ้นกวา 2,000 ลานบาท (พิมพไทย 290544)
2.2.2 อย.ลงแสคุมเขม ขายยาบนเน็ต
อย.ประกาศคุมเขมการโฆษณาขายยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องมือแพทยบน “อินเทอร
เน็ต” เนื่องจากลาสุดบรรดา “พอคายา” หัวใสใชชองทางดังกลาวมาทํามาหากิน นพ.บุญชัย สมบูรณสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เปดเผยวา ในชวงระยะ 3-4 ปที่ผานมา การโฆษณาสินคาสุขภาพทั้งยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องมือแพทยไดเพิ่มขึ้น
เปนลําดับในทุกสื่อ
ที่อย.กําลังเฝาจับตามองเปนพิเศษก็คือ “อินเทอรเน็ต” เพราะมีการลักลอบโฆษณาขายตามเว็บไซตตางๆ เพิ่มปริมาณขึ้นอยาง
รวดเร็ว ที่สําคัญคือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งยาและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เนื่องจากตามกฎหมาย การขาย
ตองไดรับใบอนุญาต รวมทั้งหามขายนอกสถานที่ที่กําหนดในใบอนุญาต สําหรับเปาหมายของการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพบนอินเทอร
เน็ตนั้น แบงตามลักษณะทางการตลาดได 2 ชองทางคือ ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
สําหรับตลาดตางประเทศ เปาหมายหลักอยูที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และประเทศในแถบยุโรป เนื่องจากกลุมประเทศ
เหลานี้คอนขางคุมเขมในการใชยาหรือสารดังกลาว เพราะฉะนั้นจึงมักมีการลักลอบสั่งซื้อเขามาทางอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก โดยผลิต
ภัณฑที่ไดรับความนิยมคอนขางสูงคือ “กลุมยาโดป” ขณะที่ในประเทศ ปญหาสวนมากที่เจอมักเปนการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินความ
จริง เนื่องจากปกติคนไทยก็สามารถหาซื้อยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษไดตามรานขายยาไดโดยทั่วไปอยูแลว
ที่เลวรายไปกวานั้นก็คือ ขณะนี้ไดมีการลักลอบผลิตและสงออก “ยาเสพติด” และ “วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท” ใน 2 รูปแบบ
วิธีแรกคือนํายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์มาละลายใหเหนียวคลายครีม จากนั้นแบงใสถุงพลาสติกและสอดใสในซองเมลอากาศ ขณะที่วิธีที่
สอง จะนํายาดังกลาวมาละลายโดยทําใหรอนแลวชุบดวยกระดาษจดหมายกินได (Rice Paper) ทั้งหนาและหลัง ทําใหแหง เสร็จแลวพับใส
ซองเมลอากาศสงไปยังลูกคา
ลาสุด อย.สามารถจับกุมผูตองหาชาวอังกฤษไดที่จังหวัดชลบุรี และตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เคมีภัณฑที่ใชเปนสาร
ตั้งตนในการผลิตยาเสพยติดเปนจํานวนมาก ซึ่งถาหากเล็ดลอดออกไปจะมีมูลคาสูงถึงประมาณ 11 ลานบาท (ผูจัดการ 110544)

2.3 พัฒนาการดานการแพทยและเภสัช
2.3.1 หมอศิริราชสามารถ ผาตัดเนื้องอกสมองสําเร็จ โดยไมตองใชยาสลบ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล นพ.ปยะสกล สกลสัตยากร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช นพ.วร
วุฒิ จรรยาวณิชย หัวหนาสาขาประสาทศัลยศาสตร นพ.ศรัณย นันทอารี อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร แพทยผูทําการผาตัด รวมกัน
แถลงขาว “ความสําเร็จครั้งแรกของไทยในการผาตัดเนื้องอกสมองอยางปลอดภัยดวยเทคนิคการคนหาแผนที่สมอง ขณะที่คนไขไมรูสึกตัว”
นพ.วรวุฒิกลาววา การผาตัดเนื้องอกในสมองแบบเดิมๆ แพทยจะยึดแผนที่กายวิภาคของสมอง โดยจะประมาณวา สมองสวนที่
สําคัญนาจะอยูตรงนั้นตรงนี้ แตตําแหนงของสมองสวนสําคัญของแตละคนไมเหมือนกัน ทําใหแพทยผาตัดกระทบกระเทือนสมองสวน
สําคัญโดยไมตั้งใจ สงผลใหผูปวยบางรายพิการอัมพาต บางรายสูญเสียความรูสึกหรือไมสามารถสื่อสารไดหลังผาตัด หรือผาเอากอนเนื้อ
งอกออกไมหมด ซึ่งแตละปศิริราชตองผาตัดเนื้องอกในสมองปละอยางนอย 450-500 คน ทางศิริราชจึงไดนําเทคนิค “การคนหาแผนที่
สมอง” (Functional brain mapping) นี้ มาใชเปนครั้งแรกในประเทศไทยและประสบความสําเร็จแลวอยางนอย 6 คน
นพ.ศรัณยกลาววา เทคนิคดังกลาว ผูปวยจะไดรับยาระงับปวดรวมกับยานอนหลับ โดยไมมีทอชวยหายใจ และไมมีการดมยา
สลบขณะแพทยทําการผาตัดเปดหนังศีรษะและกะโหลกศีรษะ ผูปวยจะหลับชั่วคราวระหวางที่แพทยเปดกะโหลก คนไขจะไมเจ็บปวด
ทรมาน เมื่อเปดกะโหลกแลว แพทยจะปลุกผูปวยตื่นใหรูสึกตัว จากนั้นจะทําการคนหาวาสมองสวนที่มีหนาที่สําคัญอยูบริเวณใด โดยแพทย
จะนําเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด "ไบโพลาร" ซึ่งเปนเครื่องความดันกระแสไฟฟาตํ่ากระตุนที่ผนังสมอง และสมองสวนลึกของผูปวย
“ระหวางที่ผาตัด แพทยและผูปวยจะพูดจาโตตอบกันไดตลอด พอไดแผนที่ตําแหนงสมองที่สําคัญไวเรียบรอยแลว จะเริ่มใหยา
นอนหลับใหผูปวยไมรูสึกตัวอีกครั้ง จากนั้นจึงผาตัดเอาเนื้องอกออกมาไดมากที่สุด วันรุงขึ้นผูปวยก็สามารถฟนขึ้นมาพูดจาไดเหมือนปกติ
เหมือนไมไดผานการผาตัดใหญมา” นพ.ศรัณยกลาว
ปญหาสําคัญที่เปนขอจํากัดของการผาตัดดวยเทคนิคนี้คือ ไมสามารถทําในผูปวยที่ไมรูสึกตัวหรือในเด็กได เพราะผูปวยเหลานี้
จะไมตอบสนองตอเครื่องกระตุนไฟฟา ซึ่งแพทยจะไมสามารถกําหนดแผนที่สมองใหชัดเจนได (มติชน, ไทยโพสต 010544)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวดานองคกรผูบริโภค
1.1.1 เครือขายองคกรผูบริโภค 5 จังหวัดภาคอีสานรวมตัวจัดตั้งสมัชชาผูบริโภคภาคอีสาน
จากการเปดเผยของ น.ส. พรรณี เสมอภาค ประธานเครือขายผูบริโภคจังหวัดขอนแกนวา องคกรเครือขายผูบริโภคในพื้นที่ภาค
อีสาน 5 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร และหนองบัวลําภู มีแนวทางและอุดมการณรวมกัน ในการจัดตั้งสมัชชาผู
บริโภคภาคอีสาน เพื่อทํางานคุมครองผูบริโภคในระดับภาค โดยไดประกาศรวมตัวกันเปนสมัชชาผูบริโภคภาคอีสานเมื่อวันที่ 30 เม.ย.
2544 สวนโครงสรางที่ชัดเจนจะดําเนินการแลวเสร็จเปนรูปรางภายใน 1 ป ทั้งนี้ น.ส.พรรณี กลาววา การจัดตั้งสมัชชาดังกลาวนี้ จะทําให
บทบาทการทํางานคุมครองผูบริโภคมีพลังมากขึ้น ทั้งในดานการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคในภาคอีสาน การรณรงคในระดับ
นโยบาย ตลอดจนการกําหนดแนวทางแกไขปญหาในแตละกรณีไดอยางมีพลัง มากกวาที่จะแกไขเพียงบางเครือขายเทานั้น
น.ส. พรรณี กลาวดวยวา หากสมัชชาผูบริโภคภาคอีสาน มีโครงสรางชัดเจนแลว ก็จะมีปญหาที่จะไดรวมกันดําเนินการแกไข
มากมายหลายกรณี เชน ปญหาเครื่องสําอางผสมสารตองหาม ปญหาบริษัทประกันภัยรถยนตเอาเปรียบลูกคา ปญหาการหลอกลวงของ
ผลิตภัณฑแมเหล็กไฟฟาที่อางวารักษาโรคได ปญหาการใชสูตรยา พีพีเอ จนถึงปญหาการติดฉลาก จีเอ็มโอ เปนตน นอกจากนั้น ในการ
รณรงคเชิงนโยบาย สมัชชาผูบริโภคภาคอีสาน จะดําเนินการสนับสนุนใหภาครัฐจัดตั้งองคกรอิสระคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 57 ของรัฐ
ธรรมนูญฉบับปจจุบันใหสําเร็จ ทั้งนี้ในเบื้องตน จะมีบุคลากรจากองคกรเครือขายผูบริโภคของทั้ง 5 จังหวัด ประสานขอมูลและจัดการ
ปญหารวมกันกอน คาดวาในอนาคต จะมีองคกรเครือขายผูบริโภคในจังหวัดอื่นเขารวมประสานงานกันมากขึ้น (ผูจัดการ 090544)

1.2 ความเคลื่อนไหวของผูบริโภค
1.2.1 ศูนยวิจัยกสิกรไทย สํารวจพบวารานขายทอง มีบทบาทเปนแหลงใหกูเงินยามขัดสนมากขึ้น นอกเหนือจากโรง
รับจํานํา
จากการเปดเผยผลการสํารวจของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ที่จัดทําระหวางวันที่ 20-24 เม.ย. 2544 เกี่ยวกับทัศนคติตอโรงรับ
จํานําในป 2544 พบวา รอยละ 37.2 ของผูตอบคําถามจํานวน 1,064 คน มีความเห็นวาโรงรับจํานํายังเปนแหลงเงินกูในยามขาดแคลนเงิน
อยางกระทันหัน ขณะเดียวกัน ก็ไดพบขอมูลนาสนใจที่ผูตอบคําถามระบุวา รานขายทองไดกลายมาเปนแหลงปลอยเงินกูที่มีบทบาทมากขึ้น
รองลงมาจากโรงรับจํานํา ถึงรอยละ 17.8 เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว และไมตองหลบๆ ซอนๆ เหมือนตอนเขาโรงรับจํานํา สวนชวง
ระยะเวลาที่มีการจํานําบอยที่สุด ไดแก ชวงปลายเดือนรอยละ 41.8 ชวงกอนโรงเรียนเปดเทอม รอยละ 33.7 ชวงกอนเทศกาลที่สําคัญ รอย
ละ 15.6 โดยเปาหมายที่มาจํานําสิ่งของรอยละ 36.7 ระบุวาเพื่อใชเปนคาเลาเรียนลูก รอยละ 35.3 นําไปใชหมุนเวียนในกิจการ และรอยละ
20.7 ระบุวาเอาเงินไปใชเที่ยวในเทศกาลตางๆ
อนึ่ง จากผลการสํารวจพบขอมูลที่นาสนใจ กลาวคือ ผูตอบคําถามระบุสิ่งของที่โรงรับจํานําไมรับ แตมีผูนําไปจํานํามาก เชน
โทรศัพทมือถือ เพจเจอร เครื่องครัว สรอยสามกษัตริย และเสื้อ กางเกง ผูตอบรอยละ 37.1 อยากใหโรงรับจํานําเปดบริการเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะการรับจํานําเลขหมายโทรศัพท รอยละ 29.4 อยากใหรับจํานําทะเบียนรถยนต และอีกรอยละ 21.6 อยากใหรับจํานําโฉนดที่ดิน
เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ 050544)

1.3 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
1.3.1 นักการเมืองระดับอาวุโสของสิงคโปร วิพากษสื่อระดับโลกวา "ไมเสรีจริง"
รายงานขาวกลาววา นายจอรจ เหยา รมต.พาณิชย นักการเมืองอาวุโสของสิงคโปร ไดระบุถึงประเด็นการไมเสรีของสื่อระหวาง
กลาวสุนทรพจนเรื่อง "ตลาดระดับโลกสําหรับขาวเราอารมณ" ในงานประชุมสัมมนาวาดวยขาวสารในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร เมื่อเร็วๆ นี้
โดยนายเหยากลาววา ขณะที่หนังสือพิมพทุกฉบับตางอวดอางถึงความเปนอิสระเสรีของหนังสือพิมพนั้น "ลงทายแลวตัวเจาของตางหากคือ
ผูที่เปนคนพูดชี้ขาดสุดทาย เพราะเขาคือคนวาจาง และคนที่สามารถไลบรรณาธิการออกได"
เขายังชี้วา ความคิดที่บอกวาสื่อมวลชน มีความเปนกลางปราศจากอคติความลําเอียงในการเสนอขาวสาร ก็เปนเพียงตํานาน
ความเชื่อที่ไมเปนความจริง โดยขาวจะออกมาเชนใด มันขึ้นอยูกับตัวผูตกเปนขาววาจะวางตลาดนําเสนอเหตุการณในมุมมองของเขาออก
มาอยางไรมากกวา
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รัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร ยกตัวอยางการเสนอขาวเหตุการณเครื่องบินสายลับสหรัฐฯ เฉี่ยวชนกับเครื่องบินขับไลจีนเมื่อเร็วๆ นี้
ปรากฏวาสื่อมวลชนของจีนกับของอเมริกันรายงานเรื่องนี้กันเปนคนละขั้วทีเดียว ปรากฏการณเชนนี้ "แสดงใหเห็นวาไมมีสิ่งที่เรียกกันวาสื่อ
มวลชนที่ปราศจากอคติหรือความลําเอียง ซึ่งก็เปนที่เขาใจกันไดวา สื่ออเมริกันและสื่อจีนตางก็มีลักษณะชาตินิยมทั้งนั้น ตามเว็บไซตแชท
ของคนจีน ซึ่งเปนพื้นที่สื่อเสรีที่สุดในจีน มีนํ้าเสียงตอตานสหรัฐฯมากมายกวาสื่อของทางการจีนดวยซํ้าไป" เขากลาว
และวาเมื่อมองในทางเศรษฐศาสตร สื่อที่มีแรงจูงใจในเรื่องทํากําไรกําลังลดหลักเกณฑในการวินิจฉัยขาวลงเหลือเพียงเรื่องเงินๆ
ทองๆ ดังนั้น สื่อจึงสนใจแตเรื่องตลาด ไมใชเรื่องความคิด ผลก็คือ "การรายงานขาวแบบเราอารมณสามารถกระทํากันอยางไรการยับยั้งควบ
คุม อยูที่วาอะไรจะทําเงินทําทองได ตลาดสําหรับรายงานขาวแบบเราอารมณ สามารถจะเปนสิ่งที่ไรความรับผิดชอบอยางยิ่ง"
เขายังพูดถึง รูเพิรต เมอรดอก เจาพอสื่อคนสําคัญของโลกวาเปน "นักสัจนิยม อยางสมบูรณแบบ" ซึ่งพรอมที่จะปรับตัวใหสอด
คลองกับความเปนจริงของแตละตลาด ทั้งนี้เหยาอางถึงกรณีที่เมอรดอกยอมถอนชองขาวบีบีซีออกจากบริการโทรทัศนผานดาวเทียม "สตาร
ทีวี" ของเขาในเฉพาะสวนที่มุงสงสัญญาณเขาประเทศจีน ภายหลังจากปกกิ่งแสดงปฏิกิริยาโกรธเกรี้ยวตอรายการของ บีบีซีรายการหนึ่งใน
ป 1994
อยางไรก็ดี เหยายอมรับวาในยุคใหมแหงสื่อมวลชนที่ครอบคลุมทั่วโลกเชนนี้ การออกกฎเกณฑควบคุมการเสนอขาวเปนเรื่องทํา
ไดลําบาก "เราจะสามารถปรับปรุงกรอบโครงดานระเบียบกฎเกณฑ เพื่อใหมั่นคงวาจะมีการรายงานขาวกันอยางถูกตองและสมดุลมากขึ้น
ไดหรือไม? ผมสงสัยวาคงจะทําอะไรไมไดมากนัก" เขาชี้และวา "ธรรมชาติของการแขงขันของสื่อระดับโลก ไดสรางใหเกิดพลวัตใหมขึ้นมา
ชุดหนึ่ง ซึ่งกําลังไปไกลเกินกวาการ ควบคุมของรัฐบาลตางๆ มากยิ่งขึ้นทุกที ในทางเทคนิคแลว การเซนเซอรไดกลายเปนสิ่งที่บังคับใชยาก
ลําบากขึ้นกวาเดิมมาก" (ผูจัดการ 120544)

2. ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนาและความเชื่อ
2.1.1 เกิดการโตแยงประเด็นเรื่องการบวชภิกษุณีในประเทศไทย
เหตุการณเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือน เม.ย. ที่สื่อมวลชนไดเปดเผยกรณี รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห อดีตอาจารย นักวิชาการและนัก
วิจัยดานปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดไปเขาพิธีบวชเปนพระภิกษุณีจากประเทศศรีลังกา และคืนกลับสูประเทศไทยในฉายา
"ธัมมนันทา" ที่อางตัววาเปนภิกษุณีหญิงรายแรกที่บวชตามหลักของพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาทและมาพํานักอยูภายในอาณาเขต "วัตร"
ทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม ซึ่งขึ้นชื่อวาเปนธรรมสถานที่มีแตพระผูหญิงที่ครอบครัวของเธอเองไดสรางขึ้นมาเมื่อกวา 40 ปกอน
การเปดตัวของ ภิกษุณี หรือที่ถูกตามขั้นตอนก็วาตองเรียก "สามเณรี" ธัมมนันทา หรือ ดร. ฉัตรสุมาลย ไดกอกระแสการโตแยง
ขึ้นในสังคมอยางคอนขางกวางขวาง มีรายงานขาวรวมทั้งการเปดประเด็นอภิปรายโตแยงเผยแพรทางหนาหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตางๆ
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผูหญิงบวชเปนพระไดหรือไมอยางไร ทั้งผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการทางศาสนาที่เดนๆ ในสังคมไทยตาง
ไดออกมาแสดงทรรศนะ เชน นายสุลักษณ ศิวรักษ นักวิพากษสังคม นายเสฐียรพงษ วรรณปก ราชบัณฑิตผูเชี่ยวชาญดานพุทธศาสนา ตาง
ไดออกมาสนับสนุน และเสนอใหฟนฟูภิกษุณีใหเกิดขึ้นในประเทศไทย พรอมวิพากษวงการสงฆไทยอางเพียงไมเคยมีภิกษุณีนั้นเปนขออางที่
ไมถูกตอง นายเสฐียรพงษระบุวา องคพระพุทธเจาไดเปดชองใหสตรีมีโอกาสบวชตามศักยภาพที่มีอยูของแตละบุคคลได ซึ่งก็ไดทําใหเกิด
ภิกษุณีสงฆขึ้นในพุทธกาล และเสนอใหคณะสงฆไทยออกมาชี้แจงใหสังคมไดรับรูความถูกผิด อยาอมภูมินิ่งเงียบไมยอมชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.พระมหาตวน สิริธัมโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาววา สาเหตุหลักๆ ที่ทํา
ใหมหาเถรสมาคมไมออกมาชี้แจงทําความเขาใจนั้น เปนเพราะมองดูรูปการณแลว สภาพการยึดติดในรูปแบบเดิมๆ ของชาวพุทธสวนใหญ
คงเปนเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไดยาก และเรื่องนี้เปนเพียงแนวคิดใหมที่เกิดขึ้นมาทามกลางความออนแอของพุทธศาสนา และสังคมทั่วไปเปน
ปจจัยสําคัญ ดร.พระมหาตวน ยังไดกลาวถึงความคิดเห็นสวนตัววา ตนไมไดรังเกียจวาผูหญิงจะบวชพระไมได เพราะหากมีความเปนไปได
จริง พระสตรีหรือภิกษุณีนี่แหละที่จะเขาถึงเด็กและเยาวชน เขาถึงจิตใจชาวบาน เปนที่พึ่งทางจิตใจที่ชวยเหลือประชาชนไดมากกวาพระ
สงฆดวยซํ้าไป เพราะเพศหญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออนมากกวา "แตหากมองดูสภาพสังคมไทยในปจจุบัน ถามีการฟนฟูใหมีการบวช
ภิกษุณีขึ้นมาจริง ก็อาจจะมีปญหาเกิดขึ้นตามมามากมาย และสรางความวุนวายอยูไมนอยทีเดียว แมวาความวุนวายจะสามารถขจัดไปได
ดวยการดูแลควบคุม การบริหารปกครองที่ดีก็ตาม แตในแงของการปฏิบัติคงไมสามารถทําได" ดร.พระมหาตวนกลาว และไดเสนอใหมีการ
ออกเปนกฎหมายมารับรองเสียกอน
ทางดานแมชีรัญจวน อินทรกําแหง ผูดูแลโครงการธรรมมาตา แหงวัดสวนโมกขผลาราม จ.สุราษฎรธานี ไดใหแงคิดเกี่ยวกับเรื่อง
นี้เชนกันวา "เรื่องนี้ตองรอคอยกาลเวลาอันเหมาะสม คิดวาถาผูที่มาอยูในวงการมีความตั้งใจจริง และพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อใหผูที่ได
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พบเห็น หรือเขาใกลเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนกระทั่งเกิดความรูสึกนิยม เกิดความเคารพแลว ก็นาจะมีทางทําใหเรื่องของภิกษุณีปลอด
โปรงขึ้น ดังนั้น เห็นวานาจะพยายามเรียกรองศรัทธาความเลื่อมใสใหเกิดขึ้นกอน และมากพอที่จะโนมนําใจคนทั้งหลายที่ไมเห็นดวย ให
คอยๆ มีความเห็นดวยทีละนอย" (ไทยโพสต 23-24, 280444, 09, 16, 17, 19-220544, มติชน 10, 15-180544)

3. การทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ
3.1.1 ตํารวจวางแผนจับกุมกลุมผูมีอิทธิพลในการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจางงานของราชการ สามารถจับกุม
ลูกนองของ "กํานันเซี๊ยะ" ส.ส. ประชาธิปตย และพวกไดในที่เกิดเหตุ
รายงานขาวกลาววา เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2544 ขณะที่ทางการจังหวัดกาญจนบุรี ไดเปดใหมีการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง
จํานวน 5 รายการ คือ งานจัดซื้อเหล็กและหินของสํานักงานชลประทานที่ 10 จํานวน 2 งาน ราคากลางรวม 41 ลานบาท สวนอีก 3 งาน
เปนโครงการกอสรางถนนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 3 แหง คือ อบต.หนองลาน อบต.สนามแย อ.ทามะกา และ อบต.หนองบัว
อ.เมืองกาญจนบุรี ราคากลางรวม 15 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56 ลานบาท ปรากฏวากอนการเปดยื่นซองประกวดราคา ไดมีผูรองเรียน
ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) วามีกลุมอิทธิพลใน จ.กาญจนบุรี เตรียมขัดขวางไมใหบุคคลอื่นยก
เวนกลุมของผูมีอิทธิพลเขายื่นซองประกวดราคา ซึ่งทาง ป.ป.ช. ไดประสานไปยังผูบังคับการกองปราบปราม วางแผนเขาจับกุมกลุมบุคคล
ดังกลาว โดยใหเจาหนาที่ตํารวจปลอมตัวเปนผูรับเหมาเขาไปติดตอยื่นซองครั้งนี้ดวย
รายงานขาวกลาววา ขณะที่เจาหนาที่ตํารวจที่ปลอมตัวไปเขายื่นซองประกวดราคา ปรากฏวา ชายผูซึ่งทราบในภายหลังวาเปน
เลขานุการสวนตัวของนายประชา โพธิพิพิธ หรือกํานันเซี๊ยะ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคประชาธิปตย และผูติดตามจํานวนหนึ่ง ไดเขา ล็อก
ตัวตํารวจผูนั้นไมใหเขายื่นซองประกวด โดยระบุใหไปรับเงินคาฮั้วไปแทน แตตํารวจปลอมตัวไมยินยอมพยายามจะเขายื่นซอง จึงถูกผูติด
ตามคนหนึ่งทํารายรางกาย และในเวลาตอมา ตํารวจกองปราบปรามจํานวน 20 นายก็ไดบุกเขาจับกุมตัวนายสมชายและผูติดตามไดทั้ง
หมด 11 คน เมื่อถูกคนตัวและรถยนตก็พบอาวุธปนรวม 4 กระบอก ทั้งหมดจึงถูกควบคุมตัวเดินทางไปดําเนินคดีที่กองปราบปราม กทม.
โดยตั้งขอหาความผิดตาม พ.ร.บ. การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ทํารายรางกาย รวมกันขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนิน
การใดๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมเสนอราคา โดยการใชกําลังประทุษราย
3.1.2 เจาหนาที่ตํารวจสกัดจับแกงคาอาวุธสงคราม ไดตัวผูตองหาเปนนายทหารสังกัดสรรพาวุธพรอมอาวุธสงคราม
2 คันรถ เตรียมขายใหกับกลุมแบงแยกดินแดนในอินโดนีเซีย
รายงานขาวกลาววา เหตุการณจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2544 โดยเจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 9 ซึ่งไดรับรายงานวาจะมีการ
สงมอบอาวุธกันที่หนาสถาบันราชภัฎสงขลา ทางเขา อ.เมือง จ.สงขลา จึงไดยกกําลังไปสกัดจับ เปนผลสําเร็จโดยสามารถจับทั้งรถขนอาวุธ
และคนขับไดทั้งสองคัน ทราบวาเปนทหารสังกัด ร.5 พัน 1 คายเสณาณรงค อ.หาดใหญ แผนกสงกําลังบํารุง และแผนกสรรพาวุธ จากการ
ตรวจคนในรถทั้ง 2 คัน พบอาวุธสงครามจํานวนมาก เชน เชื้อปะทุไฟฟา 45 ดอก ชนวนทุนระเบิดสังหาร เอ็ม-14 จํานวน 23 อัน กระสุนปน
7.62 ม.ม. จํานวน 5,500 นัด ดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด 1 ปอนด 35 แทง ทุนระเบิดสังหารบุคคล เอ็ม-18 เอแอล จํานวน 25 ทุน ระเบิด
สังหารแบบขวาง เอ็ม-67 จํานวน 60 ลูก กระสุนปน เอ็ม-16 จํานวน 10,000 นัด ดินขยายการระเบิด 720 แทง และปน 9 ม.ม. 1 กระบอก
กระสุน 7 นัด
รายงานขาวกลาววา หลังจากที่ขาวการจับกุมแพรหลายออกมา ไดมีการตั้งคําถามวา อาวุธจํานวนมากดังกลาวสามารถเล็ดลอด
ออกมาจากกรมสรรพาวุธไดอยางไร มีใครอยูเบื้องหลัง พล.ท.ณรงค เดนอุดม แมทัพภาคที่ 4 ไดสั่งใหคณะกรรมการตรวจสอบ และทหาร
พระธรรมนูญพิจารณาและสอบสวนผูตองหาทั้งสองคนรวมกับตํารวจวา เอาอาวุธมาจากไหน ใครอยูเบื้องหลังหรือไม หากพบวามีการพาด
พิงไปถึงใคร ก็จะตองวากันไปตามกฎหมายโดยไมปกปองไมวาเปนทหารระดับไหนก็ตาม
อนึ่ง รายงานขาวไดกลาวดวยวา เกี่ยวกับเรื่องนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไมเชื่อวาทหารเพียง 2 คน จะสามารถทํา
การขนเอาอาวุธออกจากคลังและสงออกไปใหนักคาอาวุธได และมั่นใจวา ยังมีขบวนการที่เกี่ยวของกับการคาอาวุธอีกหลายคน นายกรัฐ
มนตรีไดมอบหมายให พล.อ.สําเภา ชูศรี ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ (มติชน 110544, กรุงเทพธุรกิจ
140544)
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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
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