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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล วิเคราะห และสังเคราะห เหตุการณและแนวโนมดาน
ตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนกันยายน 2543 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 จนปจจุบัน ตามหนังสือสัญญาใหทุนเลขที่ RDG
01/0004/2543
ทานทีส่ นใจดูรายงานทุกฉบับของโครงการฯ ทางอินเทอรเน็ต ขอเชิญที่เว็บไซตของ สกว. ชื่อ
http://www.trf.or.th/ttmp/index.htm

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

--------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 ตุลาคม 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กันยายน 2543
-------------------------------------

เลือกตั้งใหม :
พรรคราชการ พรรคธุรกิจ หรือจะเวนวรรค
เหตุการณรอบเดือนกันยายน 2543 กระชั้นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมเขาไปทุกที การเมืองเต็มไปดวยความ
เลื่อนไหลและผันผวน แตภาพก็ปรากฏออกมาวานาจะเปนการแขงขันของ 2 พรรคสําคัญ ไดแกพรรคประชาธิปตยซึ่ง
เปนแกนนํารัฐบาลปจจุบัน และพรรคไทยรักไทยซึ่งจะลงสังเวียนการเลือกตั้งเปนครั้งแรก เมื่อพรรคประชาธิปตยเลือก
นายอนันต อนันตกูล ดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค ก็มีผูตั้งขอสังเกตวาพรรคนี้มีสีสันเปนพรรคราชการยิ่งขึ้น เปนการ
ตัดภาพกับพรรคไทยรักไทยที่วาเปนพรรคธุรกิจ
แตการทําความเขาใจสถานการณการเมืองทั้งกอนและหลังการเลือกตั้งใหชัดเจนนั้น นาจะเปนการดีกวาที่จะ
มองวาพรรคราชการ พรรคธุรกิจ และการเวนวรรคเหลานี้เปนกระแสการเมือง 3 กระแสใหญที่กําลังแขงขันแยงการนํา
กัน ทั้งนี้โดยไมผูกติดกับพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลจนเกินไป เพราะสามารถมีการแปรเปลี่ยนหรือมีอาการสองจิตสอง
ใจได การเขาใจกระแสการเมืองขางตน นาจะชวยการตัดสินใจเลือกทางการเมือง การปรับแกหรือการปฏิรูป ไปจนถึง
การสรางจุดเริ่มตนสําหรับการเจรจาเพื่อลดความเปนปรปกษทางการเมืองลง เปนตน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กระแสการเมืองแนวพรรคราชการไดกอตัวขึ้น โดยเฉพาะนับแตการกอรัฐประหาร
พ.ศ. 2490 ไดปรากฏเปนรูปการณชัดเจนในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และดํารงอยูจนถึงปจจุบันโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงบางประการเชนลักษณะเผด็จการและการตอตานคอมมิวนิสตบรรเทาลง เมื่อกลุมคอมมิวนิสตพังทลายลง
นโยบายสําคัญของการเมืองแนวราชการไดแก 1) การสงเสริมบทบาทของธุรกิจเอกชนในเศรษฐกิจของประเทศ 2) การ
สงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะใหความสําคัญแกกลุมทุนโลกที่จะเขามาลงทุน เพื่อที่จะทําใหไดทั้งทุน เทคโนโลยี เทคนิค
การจัดการ และการตลาดเมื่อจะสงออก 3) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 4) การปรับแกกฎระเบียบที่เอื้อแกนักลงทุนตาง
ประเทศ ซึ่งในชวงกอนหนาวิกฤติเล็กนอยและหลังวิกฤติเศรษฐกิจไดปรากฏชัดเจน และ 5) การมีนโยบายสรางแรงงาน
ใหอยูในระเบียบ ไมเรียกรองวุนวายมาก
ความคิดชี้นําของนโยบายไดแกลัทธิไหลหยาด (Tricklism) ไดแกความคิดที่วาเมื่อทําใหสวนนํา เชนบริษัท
ใหญเขมแข็งแลว ผลไดที่ลนเกินนั้นก็จะไหลหยาดลงสูเบื้องลาง กอใหเกิดความเจริญเติบโตขึ้นในวงกวาง ความคิดนี้นํา
มาสูการปฏิบัติเชนพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อนําพาใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมา
หรือในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจเห็นวาตองแกที่ภาคสถาบันการเงินกอน หากทําไดสําเร็จก็จะฝาวิกฤติได
ดังนั้นพันธมิตรในกระแสการเมืองแนวพรรคราชการจึงกอรูปอยางทรงพลัง มั่นคง องคประกอบที่สําคัญไดแก
ระบบราชการ กลุมทุนโลกซึ่งที่สําคัญไดแกสหรัฐ ยุโรปตะวันตก และญี่ปุน กลุมทุนการเงินหรือทุนธนาคารซึ่งเติบโต
อยางมหาศาลในชวงหลังสงครามจนกลายเปนแกนหลักของเศรษฐกิจไทย และทายสุดไดแกกลุมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางดีจากภาครัฐ
กระแสการเมืองแนวพรรคราชการไดเปนกระแสหลักของการเมืองไทยในชวง 50 ปที่ผานมา นอกจากนี้ได
แสดงความยืดหยุนพอสมควร โดยสามารถปกครองไดในหลายรูปแบบทั้งที่เปนแบบเผด็จการ กึ่งเผด็จการ กึ่ง
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ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยพลเรือน พรรคการเมืองที่เวียนกันขึ้นมามีอํานาจกลาวไปแลวก็เปนพรรคราชการดวย
กันทั้งสิ้น มีชวงเวลาสั้นๆ เชนชวงหลังเหตุการณตุลาคม 2516 ที่เกิดพรรคการเมืองที่มีบทบาท อยางเชน พรรคสังคม
นิยม แตพรรคเหลานี้ถูกทําลายไปหมดหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
อยางไรก็ตาม กระแสการเมืองแนวพรรคราชการออนตัวลงดวยเหตุผล 3 ประการ ไดแก 1) การออนตัวของ
ระบบราชการ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการขับดันการพัฒนาไดเหมือนเดิม 2) วิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มจากวิกฤติสถาบัน
การเงินกอความเสียหายเปนวงกวาง จนถึงขณะนี้ระบบธนาคารยังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดังเดิมได 3) การแกไขวิกฤติ
ซึ่งไมสําเร็จตามคาด หรือบังเกิดผลในวงแคบ การออนตัวของการเมืองแนวพรรคราชการนี้ไดเปดโอกาสใหพรรคธุรกิจ
โดดเดนขึ้นมาเปนทางเลือกใหม หาไมแลวการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมนี้คงจะเปนการแขงขันในหมูพรรคราชการเทานั้น
การเมืองแนวพรรคธุรกิจนี้มีองคประกอบจากกลุมธุรกิจที่ไมไดรับผลกระทบมากจากวิกฤติเศรษฐกิจ สามารถ
ประคองตัวอยูได และเขมแข็งในเชิงเปรียบเทียบ กลุมธุรกิจนี้ดําเนินกิจการในดานที่เรียกไดวาเปน “เศรษฐกิจใหม”
ดําเนินนโยบายสรางพันธมิตรกับกลุมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง กับเกษตรกรรายยอยซึ่งไมไดรับการเอาใจใสอยาง
พอเพียงเปนเวลานาน จุดแข็งของการเมืองแนวพรรคธุรกิจไดแก 1) แกนนํายังมีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ อยางนอย
ในเชิงเปรียบเทียบ 2) กลุมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งเกษตรกรรายยอยซึ่งไดรับผลกระทบสูง ตองการหาที่
พึ่งใหม เพราะระบบธนาคารก็ไมทํางานตามปกติ การเกษตรก็มีปญหารุมเรา 3) ความผิดหวังจากภาวะเศรษฐกิจฟนตัว
ชา จึงตองการแนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติใหม
หลักคิดของการเมืองแนวพรรคธุรกิจคงอยูในกระบวนโลกาภิวัตนคลายกับพรรคราชการ แตมีสีสันของทองถิ่น
มากขึ้น กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือนําเอากลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งเกษตรกร เขามามีสวนในการผลักดัน
ใหพนวิกฤติ อุปสรรคของการเมืองแนวพรรคธุรกิจอยูที่ 1) กลุมทุนโลกที่กริ่งเกรงสีสันทองถิ่นนิยม ซึ่งอาจเกิดกระแสสูง
จนขัดขวางกระบวนโลกาภิวัตน และไมคอยเห็นดวยกับสิ่งที่เรียกวา การพักชําระหนี้ 2) กลุมจารีตนิยมซึ่งยังคงมีอิทธิพล
สูงในวงการตางๆ เกรงวาจะแยงยึดอํานาจไปจากกลุมตนยิ่งขึ้น จุดออนของการเมืองแนวพรรคธุรกิจอยูที่ปญหาการขัด
แยงระหวางผลประโยชนสวนตัวของกลุมซึ่งมีมหาศาลกับผลประโยชนของชาติ กอใหเกิดความระแวงขึ้น
สําหรับกระแสการเวนวรรคไดมีการเสนอกอนหนาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแลว เชนเสนอใหนักการเมืองหยุดเลน
การเมืองสัก 3 ป เทากับเปนการเวนวรรคทางการเมือง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการแกไขดูจะยืดเยื้อหรือไมสามารถ
กระทําไดโดยวิธีการปกติ แนวคิดการเวนวรรคจึงไดรับการเสนอบอยขึ้น แนวคิดหลักของกระแสเวนวรรคมีอยู 2 แนวได
แก 1) แนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏอยูทั่วไปในหลายกลุมและวงการ แตกระแสเวนวรรคดูจะสามารถใช
ประโยชนจากแนวคิดนี้ไดดีกวากลุมอื่น 2) แนวคิดเรื่องอํานาจบริสุทธิ์ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนแนวคิดเฉพาะของกระแสนี้
โดยเชื่อวาในยามวิกฤติ การใหคนดีแทมาใชอํานาจโดยบริสุทธิ์ก็จะแกปญหาได แตความเปนจริงทางการเมืองนั้นมักไป
ในทํานองวา “อํานาจมีแนวโนมสูการทุจริต อํานาจสมบูรณก็ทุจริตอยางสมบูรณ” (ลอรด แอกตัน นักประวัติศาสตรชาว
อังกฤษเชื้อสายเยอรมนี ค.ศ.1834-1902)
องคประกอบสําคัญของกระแสเวนวรรคไดแกกลุมจารีตนิยมในวงการตางๆ ซึ่งยังคงทรงพลังมากในสังคมไทย
ทั้งยังสามารถรวมพลังจากกลุมตางๆ ไดงาย เนื่องจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในการเมืองไทย จุดแข็งของกระแสเวน
วรรคอยูที่ กระแสความเบื่อหนายในกิจกรรมทางการเมืองในปจจุบันซึ่งยังมากดวยการคอรรัปชัน การใชอํานาจในทางที่
ผิด การเลนพวก การสาดโคลนเปนตน ความระแวงในตัวผูนําวาจะทําเพื่อประโยชนสวนรวมแทจริงเพียงใด ความหวาด
กังวลวาอนาคตจะเสื่อมทรุดไปยาวนานไมสิ้นสุด ทําใหตองการ “คนดีขี่มาขาว” มาชวยแกปญหา ดังนั้นความลมเหลว
หรือความสับสนในการเมือง 2 กระแสแรกจะทําใหกระแสเวนวรรคเดนขึ้น

5
อุปสรรคของกระแสเวนวรรคอยูที่ 1) กลุมทุนโลกปจจุบันมีแนวโนมตองการผลักดันใหมีการพัฒนาทางการ
เมืองเปนแบบประชาธิปไตยตอไป และการปฏิรูปกระบวนการโลกาภิวัตน ไมตองการการเวนวรรคไมวาจะเปนทางการ
เมืองหรือทางเศรษฐกิจ 2) สาธารณชนจํานวนไมนอยซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับการเวนวรรคทางการเมืองในอดีตมา
ยาวนานหลายครั้ง โดยพบวาการเวนวรรคมักลิดรอนสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงไดของตน อาจจะยอมรับการเวนวรรคเปน
ทางเลือกสุดทายเทานั้น
จุดออนของกระแสเวนวรรคอยูที่ 1) การเวนวรรคทั้งหลายในที่สุดแลวก็มักตองหันไปใชระบบราชการ ซึ่งมี
เครือขายกวางขวางและลงลึก มีสายบังคับบัญชาที่แนนอน แตระบบราชการในปจจุบันก็ออนลาจนเกินกวาจะเปนผูนํา
การพัฒนาหรือการปฏิรูปใดๆ 2) การเวนวรรคมักสรางระบบปดทางการเมืองขึ้น และขาดระเบียบในการสืบทอดอํานาจ
เชน เกิดปญหาวาจะเวนวรรคนานแคไหน จนบางทีบานปลายเปนการจลาจล นับไดวาเปนการเสี่ยงทางการเมืองคอน
ขางสูง
มีกระแสการเมืองที่ 4 ไดแกการเมืองภาคประชาชน องคประกอบสําคัญไดแกองคกรพัฒนาเอกชน องคกร
ประชาชน กลุมองคกรประชาธิปไตยซึ่งไดเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องยาวนาน ที่เปนขาวมากในปจจุบัน เชน องคการ
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน อยางไรก็ตามกระแสการเมืองนี้ยังคงออนแออยู เนื่องจากขาดหลักคิดชี้นํา ขาดผูนําที่เดน
เปนที่ยอมรับกวางขวาง พลังที่กระจายกันอยูถูกแยกสลายไดงาย จนกลาวไดวาในปจจุบันยังไมขึ้นสูสังเวียนเพื่อการ
เมืองเพื่อเปนทางเลือกของประเทศ แตมีบทบาทเปนพลังกดดันที่สําคัญในการปฏิรูปทางการเมืองดานตางๆ เชนการ
ตรวจสอบผูบริหารตั้งแตในระดับทองถิ่นถึงในระดับชาติ การรักษาสิทธิมนุษยชน การสรางจิตสํานึกทางสังคมและอื่นๆ
การเลือกทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมเปนการเลือกที่มีความสําคัญ เนื่องจากบานเมืองอยูใน
ภาวะหัวเลี้ยวหัวตอมีปญหามาก และแมจะเปนการเลือกที่ดูมีจุดออนทั้งสิ้น แตก็เห็นไดวาหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
ใหมนี้การปฏิรูปทางการเมืองตอไปนาจะเปดทางกวางขึ้น ซึ่งที่สําคัญไดแกการเปดกวางสําหรับการเจรจาเพื่อลดทอน
ความเปนปรปกษและการประทุษรายกันเองภายในชาติ และกอรูปนโยบายและยุทธศาสตรชาติใหมเพื่อผลดีแกทุกฝาย
และตอสันติภาพภายในประเทศ
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
(กันยายน 2543)
----------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนส.ค. ทั้งภาคการผลิต การบริโภคและการลงทุนลวนชะลอตัวลง
นางอัจนา ไวความดี ผูอํานวยการอาวุโสฝายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจ
เดือน ส.ค. วา ภาคการผลิตการบริโภคและการลงทุนในประเทศชะลอตัวลงอยางชัดเจน จากราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น รายไดเกษตรตกตํ่า และ
คนวางงานสูงทําให กําลังซื้อภายในลดลง
โดยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 2.3% การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง
มาก ยอดคาปลีกเอกชนเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน 6% จากเดือนกอน 28.3% ยอดจําหนายรถยนตนั่งเดือน ส.ค. เพิ่ม
ขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนเพียง 2.1% จาก 24.1% ในเดือนกอน และสินคาอุปโภคนําเขาเพิ่มขึ้น 12.9% จาก 30.9% ในเดือนกอน การ
นําเขาสินคาทุนเพิ่มขึ้น 23.2% จาก 29.6% ในเดือนกอนสวนปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตยังคงชะลอตัว
ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการชะลอตัวของกําลังซื้อและการบริโภค ในประเทศเกิดขึ้นจากปจจัยใหญ 3-4 ประการคือ การเพิ่ม
ขึ้นของราคานํ้ามัน นอกจากนั้นราคาผลผลิตเกษตรกรรมที่ลดลงตอเนื่องมา 2 ป เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกําลังซื้อในประเทศลดลง โดย 8
เดือนแรกที่ผานมารายไดของเกษตรกรลดลง 14% อีกปจจัยหนึ่งคือคนวางงานซึ่งมีทั้งสิ้น 2.37 ลานคน โดยผูไมมีงานทําเลยมีทั้งสิ้น 1.363
ลานคน และผูที่มีงานทําตํ่ากวาที่จะอยูได 1.0212 ลานคน
นางอัจนากลาวตอวา ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจภายในชะลอตัว ภาคการสงออกที่ดีขึ้นมาเปนตัวเขามาทดแทน โดยสินคาออกใน
เดือน ส.ค.มีมูลคาทั้งสิ้น 6,074 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.9% แตสินคานําเขาที่เพิ่มขึ้นถึง 5,812 ลานเหรียญสหรัฐฯหรือ 41.2% ก็เปน
เรื่องที่นาเปนหวงเชนกัน (ไทยรัฐ 300943)
1.1.2 “คลัง” คาดขาดดุลงบประมาณป 2543 1.1 แสนลานบาท หลังสิ้น ก.ย. เงินคงคลังเหลือเกือบ 9 หมื่นลานบาท
ผลการสงออก 8 เดือนเทียบเงินดอลลารสหรัฐขยายตัว 21.9%
นายชาญชัย มุสิกนิศากร ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาลรอบ 11
เดือนที่ผานมา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 สามารถเก็บรายไดรวม 680,852 ลานบาท จากเปาทั้งป 750,000 ลาน
บาท ซึ่งเดือนกันยายนตองจัดเก็บรายไดอีก 69,148 ลานบาท เพื่อใหไดตามประมาณการ โดยคาดวาไมมีปญหา
สําหรับรายจายของรัฐบาล 11 เดือน มีจํานวน 763,437 ลานบาท จากเปา 860,000 ลานบาท ซึ่งยังตองเบิกจายอีก 96,563
ลานบาท โดยคาดวาในเดือนที่เหลือคงเบิกไดครบ เนื่องจากการเรงเบิกจายชวงปลายปงบประมาณทําใหปจจุบันรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ
104,452 ลานบาท และเงินคงคลังเบื้องตนในเดือนสิงหาคมคงเหลือ 90,325 ลานบาท
นายชาญชัยกลาววา ผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาลในเดือนสิงหาคมมียอดรวม 90,462 ลานบาท สูงกวาปกอน 37.7% เนื่องจาก
กรมสรรพากร กรมศุลกากร และหนวยงานอื่น สงรายไดใหเพิ่มขึ้น สวนกรมสรรพสามิตสงรายไดนอยลง โดยภาษีที่เก็บไดสูงสุดคือภาษีมูล
คาเพิ่ม
สําหรับขอมูลการนําเขาและสงออกตามระบบพิธีการศุลกากรในรอบ 8 เดือนแรกของป 2543 มียอดนําเขารวม 1,542,150 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอน 369,891 ลานบาท หรือ 31.6% และหากเปนเงินดอลลาร มียอดการนําเขารวม 39,905 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.9% สวนยอดการสงออก ในรอบ 8 เดือน มีมูลคารวม 1,734,476 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันป กอน 361,686 ลาน
บาท หรือ 26.3% แตหากเทียบเปนเงินดอลลารสหรัฐ มียอดสงออกรวม 45,283 ลานดอลลาร เพิ่มขึ้น 21.9%
“ในรอบ 8 เดือน ไทยยังเกินดุล 192,326 ลานบาท และหากเปนเงินดอลลาร มียอดเกินดุลการคา 5,378 ลานดอลลารสหรัฐ โดย
ผลการนําเขาในเดือนสิงหาคม มียอดรวม 235,188 ลานบาท หรือ 5,833 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 39.6% และมียอด
การสงออกรวม 251.357 ลานบาท หรือ 6,282 ลานดอลลารสหรัฐ” นายชาญชัยกลาว (ไทยโพสต 300943)
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1.1.3 แบงกชาติระบุ 7 เดือน เงินทุนไหลออกแลว 8.2 พันลานดอลลาร เทียบปกอนทั้งป ไหลออกแค 7.9 พันลาน
ดอลลาร สวนใหญเพื่อชําระหนี้ตางประเทศ
แหลงขาวจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา สถานการณเงินทุนไหลออกขณะนี้นาเปนหวง เนื่องจากแค 7 เดือน
แรกของป 2543 มียอดเงินทุนไหลออกไปแลวรวม 8.18 พันลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับปกอนทั้งปไหลออกเพียง 7.90 พันลานดอลลาร
อยางไรก็ตาม การไหลออกของเงินทุนสวนใหญเปนการไหลออกเพื่อชําระหนี้ตางประเทศ
รายงานขาวกลาววา เงินทุนเคลื่อนยาย 7 เดือนแรกที่ไหลออก 8.18 พันลานดอลลารนั้น เปนการไหลออกของภาคเอกชน 8.36
พันลานดอลลาร แตทางการมีเงินไหลเขา 178 ลานดอลลาร โดยในภาคการธนาคารมีเงินไหลออก 3.83 พันลานดอลลาร แบงเปนธนาคาร
พาณิชยไหลออกรวม 1.33 พันลานดอลลาร และบีไอบีเอฟไหลออก 2.50 พันลานดอลลาร สวนธุรกิจที่ไมใชธนาคารพาณิชยมีเงินไหลออก
4.52 พันลานดอลลาร โดยเปนการชําระคืนเงินกู 3.91 พันลานดอลลาร และไหลออกในบัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ 1.75
พันลานดอลลาร รวมทั้งอื่นๆ 519 ลานดอลลาร ขณะเดียวกันมีเงินไหลเขามาในการลงทุนโดยตรง 1.19 พันลานดอลลาร และลงทุนในหลัก
ทรัพยอีก 470 ลานดอลลาร สุทธิจึงไหลออกเพียง 4.52 พันลานดอลลาร
สําหรับตัวเลขเงินทุนไหลออกในเดือนกรกฎาคม 2543 มีเงินไหลออกในภาคเอกชน 522 ลานดอลลาร ซึ่งสวนใหญเปนการไหล
ออกของกิจการวิเทศธนกิจ (บีไอบีเอฟ) 491 ลานดอลลาร ขณะที่ภาคทางการมีเงินทุนไหลเขาจากโครงการเงินกูตางๆ รวม 123 ลาน
ดอลลาร ทําใหตัวเลขสุทธิเปนเงินทุนไหลออก 399 ลานดอลลาร ทั้งนี้โดยเงินทุนไหลออกสวนใหญเปนการคืนหนี้ตางประเทศ ทําใหยอดหนี้
คงคางตางประเทศ ณ สิ้นกรกฎาคม ลดลงเหลือ 8.60 หมื่นลานดอลลาร จากยอดคงคาง ณ สิ้นมิถุนายน ที่มีอยู 8.83 หมื่นลานดอลลาร ซึ่ง
เปนสิ่งที่ทางการตองการ เพราะทําใหสัดสวนหนี้ระยะสั้นลดลงเหลือ 1.63 หมื่นลานดอลลาร ที่เหลือ 6.97 หมื่นลานดอลลารเปนหนี้ระยะ
ยาว (ไทยโพสต 021043)

1.2 ความเคลื่อนไหวภาครัฐวิสาหกิจ
1.2.1 เปดใหจองหุนโรงไฟฟาราชบุรีแลวระหวาง 18-20 ต.ค. 2543 คาดหมายวาจะสงผลใหตลาดหลักทรัพยฟนตัวได
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการระดมทุนจากภาคเอก
ชนในโครงการโรงไฟฟาราชบุรี เปดเผยวาที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติใหขายหุนโรงไฟฟาราชบุรีใหประชาชน 580 ลานหุน โดยจะเปดรับ
จองซื้อระหวาง 18-20 ต.ค.นี้ แบงเปนการจองซื้อผานธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ 150-175 ลานหุน โดยจะใชการจองซื้อแบบผู
ที่จองกอนจะไดรับสิทธิในการจัดสรรหุนกอน วิธีการนี้จะทําใหผูจองซื้อทราบผลทันทีโดยไมตองรอจับฉลากโดยมีเงื่อนไขวา ตองจองซื้อไม
ตํ่ากวา 1,000 หุน แตไมเกิน 100,000 หุนตอ 1 ใบจองซื้อ เพื่อใหประชาชนไดรับการจัดสรรหุนทั่วถึง สวนหุนอีก 405-430 ลานหุนจะขาย
ผานบริษัทหลักทรัพย ที่รวมจัดจําหนาย การเปดจองซื้อและชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชยทําใหเกิดความคลองตัวในการกระจายโอกาส
ซื้อหุนของประชาชนและลดขั้นตอนการทํางานไมตองตรวจสอบเช็คและคืนเช็คใหผูที่จองซื้อแตไมไดรับการจัดสรร ทําใหการนําหุนเขาจด
ทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทําไดเร็วขึ้นหรือภายในตนเดือน พ.ย.นี้ ก็จะเขาไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได
"บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้งผูดําเนินงานโรงไฟฟาราชบุรีมีทุนจดทะเบียน 14,500 ลานบาท คิดเปนหุน 1,450 ลานหุน มีกําลัง
การผลิต 3,645 เมกะวัตต มูลคาโครงการ 60,700 ลานบาท เปนโครงการที่ไดรับความคุมครองในดานความเสี่ยงตางๆ มีสัญญาขายไฟฟา
ระยะยาวใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 25 ป และมีสิทธิที่จะเขารวมประมูลขายไฟฟาในระบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟา (เพาเวอร
พูล) ตามนโยบายรัฐบาลในป 2546 คาดวามีผลตอบแทนการลงทุนตอหุน 19% และจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 40% ของกําไรสุทธิ"
ดานนางภัทรียา เบญจพลชัย ผูชวยผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯกลาววา การจําหนายหุนครั้งนี้จะทําใหตลาดหลักทรัพยฟนตัวขึ้น
เพราะเปนการนําสินคาตัวใหมเขามาในตลาดหลักทรัพยซึ่งอยูในแผนฟนฟูตลาดหลักทรัพย คาดวาหุนตัวนี้จะทําการซื้อขายไดใน 10 วัน
หลังเปดขายหุน (ไทยรัฐ 260943)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวระดับนโยบายภาคเอกชน
2.1.1 ภาคเอกชนสรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยไตรมาสที่สองและแนวโนมป 2543
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)ไดรับทราบความ
เห็นของภาคเอกชนในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่สองและแนวโนมป 2543 สรุปไดดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของป 2543
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1.1 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของป 2543 ขยายตัวรอยละ 6.6 เปนการปรับตัวดีขึ้นกวาไตรมาสแรกที่ขยายตัวรอยละ 5.3
และเปนการขยายตัวมากกวาไตรมาสเดียวกันของปที่แลว ซึ่งขยายตัวรอยละ 2.5 ปจจัยหลักที่สนับสนุนการขยายตัว คือ การสงออก และ
การใชจายภาครัฐสงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งแรกของป 2543 ขยายตัวรอยละ 5.9 สูงกวารอยละ 1.3 ในชวงเดียวกันของปที่แลว
1.2 ดานการผลิต ขยายตัวสูงกวาไตรมาสที่สองของปที่แลว ทั้งการผลิตในการเกษตร คือ พืชผลและการประมง และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ สวนสาขาการผลิตที่ชะลอตัวลง คือ การกอสรางภาครัฐและการเงินการธนาคาร
1.3 ดานการใชจาย การใชจายของครัวเรือนเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ขณะที่การใชจายของภาครัฐยังคงขยายตัวในอัตราสูง
สําหรับการลงทุนยังคงขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน สวนการสงออกสินคาและบริการยังคงขยายตัวคอนขางสูง
2. แนวโนมเศรษฐกิจครึ่งปหลังของป 2543
2.1 ดัชนีและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม แสดงใหเห็นวาการผลิตและการใชจายยังมีการขยายตัว แตชะลอ
ตัวลงเมื่อเทียบกับชวงแรกของป
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนแมจะปรับตัวดีตอเนื่อง แตเปนการปรับตัวที่ไมกระจายทั่วถึงทุกกลุมผู
บริโภคในขณะที่การสงออกยังขยายตัวในอัตราที่สูง เนื่องจากคาเงินที่ออนตัว และเศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัวตอเนื่อง โดยมูลคา
การสงออกในรูปเงินดอลลารสหรัฐ ในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 สงผลใหการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีตาม
ไปดวย มีการนําเขาสินคาทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกําลังการผลิตที่ขยายตัว นอกจากนี้จํานวนนักทองเที่ยวก็ยังคงขยายตัวตอเนื่อง
2.2 แนวโนมครึ่งหลังของป คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวชาลงกวาครึ่งแรกของป โดยมีปจจัยลบมาจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ราคา
พืชผลที่ยังคงตกตํ่าตอเนื่อง การซบเซาของตลาดหลักทรัพย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดยังคงอยูในเกณฑสูง และระบบสถาบันการเงินยังไม
ดําเนินการไดตามปกติ อยางไรก็ตาม ปจจัยบวกที่จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดดีขึ้น ไดแก เศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวอยู นาจะสง
ผลดีตอการสงออกและการลงทุนภาคเอกชน อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า นอกจากนี้รัฐบาลไดมีมาตรการเพิ่มคาใชจาย
ภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของปอีกจํานวน 5,433 ลานบาท
กลาวโดยสรุปไดวาเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของปจะมีการขยายตัวคลายคลึงกับครึ่งแรกของป คือ เปนการขยายตัวที่พึ่งพาการ
สงออก การใชจายภาครัฐและการบริโภคอุปโภคภาคเอกชน
2.3 แนวโนมเศรษฐกิจของทั้งป 2543 เมื่อรวมกับการที่เศรษฐกิจในชวงครึ่งแรกของปที่ขยายตัวรอยละ 6 ทําใหคาดวาโดยรวม
ตลอดป 2543 เศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตรารอยละ 5.0 ทั้งนี้โดยมีสมมุติฐานของราคานํ้ามันในตลาดโลก (โอมาน) เฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับ
27.00 ดอลลารตอบารเรล (ราคาเฉลี่ย 8 เดือนแรกเทากับ 25.71 ดอลลารตอบารเรล และเฉลี่ย 4 เดือนสุดทายเทากับ 29.00 ดอลลารตอ
บารเรล) และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 39.50 บาทตอดอลลารสหรัฐ (อัตราเฉลี่ย 8 เดือนแรกเทากับ 38.75 บาทตอดอลลารสหรัฐ
และเฉลี่ย 4 เดือนสุดทายเทากับ 41.00 บาทตอดอลลารสหรัฐ) โดยคาดวา การใชจายเพื่ออุปโภคบริโภครวมขยายตัวรอยละ 5.7 เปนการ
ขยายตัวของภาคเอกชนรอยละ 4.5 และภาครัฐรอยละ 10.7 การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.3 เปนการขยายตัวของภาคเอกชนรอยละ
10.0 และภาครัฐรอยละ 5.0 การสงออกทั้งปมีมูลคา 64.8 พันลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 การนําเขาสินคามีมูลคา 58.8 พัน
ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 23.0 โดยดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณ 9.0 พันลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 6.4 ของ GDP
และมีอัตราเงินเฟอประมาณรอยละ 2.0
นอกจากนี้ คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ใหความเห็นชอบขอเสนอแนะมาตรการที่
ภาครัฐและเอกชนควรรวมกันดําเนินการ เพื่อใหเศรษฐกิจฟนตัวไดอยางตอเนื่อง ในชวงครึ่งปหลังดังนี้คือ
1. ติดตามและเรงรัดมาตรการกระตุนการลงทุนภาคเอกชน ภายใตกรอบมาตรการ 10 สิงหาคม 2543 โดยเฉพาะในเรื่องการ
สนับสนุนดานสภาพคลอง
เพื่อกระตุนการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
และการแกไขปญหาอุปทานสวนเกินในภาค
อสังหาริมทรัพยใหมีผลในทางปฎิบัติ
2. เรงรัดการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยและการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเฉพาะของธนาคารของรัฐที่ดําเนินการ
ไปไดชา
3. รณรงคการประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดเร็วขี้น มาตรการของรัฐบาลเพื่อลดผล
กระทบนั้นเปนมาตรการชั่วคราว ที่จะตองคอยๆ ยกเลิกไปและปลอยใหกลไกลตลาดทํางานและลดความบิดเบือนของราคาในที่สุด
4. กระตุนจิตสํานึกและรณรงคใหลดการใชจายสินคาฟุมเฟอย โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอยนําเขา ดังจะเห็นไดจากเครื่องชี้ดาน
การใชจายภาคเอกชนแสดงวาในขณะที่ภาพโดยรวมของการฟนตัวของการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังเปราะบาง แตมูลคา
การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงอาจจะมีสวนทําใหการเกินดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง (ขาวทําเนียบรัฐ
บาล 021043)
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2.2 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
2.2.1 เผยผลงาน “แบงกชาติ” ครึ่งป กําไรเพิ่มจากปกอน 23.60% ทัง้ ปฝายกิจการธนาคารยังขาดทุน 2.25 หมื่นลาน
บาท อาจงดสงรายไดเขา “คลัง” อีก 1 ป
นางธัญญา ศิริเวทิน รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ผลการดําเนินงานใน 6 เดือนแรกของป 2543 ธปท.
มีรายได 38,120.3 ลานบาท และรายจาย 13,955.6 ลานบาท ทําใหมีกําไร 24,164.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอน 23.60% โดย
เปนกําไรจากฝายกิจการธนาคาร 2,306.8 ลานบาท และฝายออกบัตรธนาคาร 21,857.9 ลานบาท
รายไดหลักของฝายกิจการธนาคาร มาจากสินทรัพยและเงินลงทุนในประเทศ 10,146.9 ลานบาท สวนรายไดของฝายออกบัตร
มาจากการลงทุนในตางประเทศ 22,741.8 ลานบาท สวนรายจาย 80% เปนคาดอกเบี้ยเงินกูยืมในโครงการของกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.5% สวนผลงานทั้งปคาดวาจะมีกําไรเบื้องตน 42,676.4 ลานบาท มาจากฝายกิจการธนาคาร
175.1 ลานบาท และฝายออกบัตรธนาคาร 42,501.3 ลานบาท
สําหรับป 2543 คาดวามีกําไรสุทธิ 19,964.1 ลานบาท โดยฝายออกบัตรมีกําไร 42,501.3 ลานบาท ฝายกิจการธนาคารมีผลขาด
ทุน อัตราแลกเปลี่ยนอีก 22,537.2 ลานบาท เพราะมียอดการขาดทุนสะสมจากการทยอยตัด 5 ป จํานวน 16,500 ลานบาท และคาดวาจะ
ขาดทุนจากการออนตัวของคาบาท ทําใหหนี้ตางประเทศเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ซึ่งใชอัตราแลกเปลี่ยน 39 บาทตอดอลลาร หากสิ้นปคาบาท
ออนอีก การขาดทุนก็เพิ่มขึ้น ธปท.จึงไมมีรายไดนําสงกระทรวงการคลังอีกปหนึ่ง
“คณะกรรมการธปท.ยังไดมีมติกําหนดกลยุทธของ ธปท. ในป 2544 โดยมุงสรางเสถียรภาพการเงินและระบบการเงิน โดยเฉพาะ
การนําเครื่องมือการเงินใหมๆ มาใช เชน ตราสารอนุพันธตางๆ การจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่
เกิดขึ้น” นางธัญญากลาว (ไทยโพสต 050943)
2.2.2 ธปท. ขอใหสถาบันการเงินทุกแหง รายงานเพิ่มเติมธุรกรรมการซื้อขายและเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศ
เพื่อประกอบการดําเนินนโยบาย
นางสวางจิตต จัยวัฒน ผูอํานวยการอาวุโสสายฐานขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเจาพนักงานควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงินตรา ไดออกหนังสือเวียนเปนการเรงดวนถึงธนาคารพาณิชยทุกแหง รวมทั้งธนาคารเพื่อการสงออกนําเขาแหงประเทศไทย (เอ็ก
ซิมแบงก) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ไอเอฟซีที) และบริษัทเงินทุนสินเอเชีย เพื่อขอเพิ่มเติมรายงานธุรกรรมการซื้อขาย
และเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศตามรายงาน ธต.3 และ ธต.4 แลวเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผานมา
โดยใหเหตุผลวา ธปท. จําเปนตองใชขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค ในการซื้อขายเงินตราตางประเทศของลูกคาสถาบันการเงินเพิ่ม
เติมทั้งธุรกรรมในและนอกประเทศ เพื่อประกอบการดําเนินนโยบาย โดยรายงานการทําธุรกรรมและวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมของลูก
คาสถาบันการเงินที่ใหเพิ่มเติมมี 4 ขอคือ 1. เพิ่มรายงาน ธต.3 (ก) สําหรับการขายเงินตราตางประเทศใหกับตัวแทนที่ไดรับอนุญาตหรือขาย
เพื่อนําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศของบุคคลที่มีถิ่นฐานในประเทศ (resident) 2.เพิ่มรายงานการขายเงินตราตางประเทศ
ใหตัวแทนที่ไดรับอนุญาต หรือการขายเงินตราตางประเทศ เพื่อนําเงินฝากในบัญชีเงินฝากที่เปนเงินบาทของผูมีถิ่นฐานนอกประเทศ (nonresident) 3.เพิ่มรายงานการซื้อขายเงินตราตางประเทศใหตัวแทนที่ไดรับอนุญาตหรือการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศของ
บุคคลที่มีถิ่นฐานในประเทศ (resident) และ 4.เพิ่มรายงานการซื้อขายเงินตราตางประเทศใหตัวแทนที่รับอนุญาต หรือถอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก ที่เปนเงินบาทผูมีถิ่นฐานในประเทศเพื่อซื้อเงินตราตางประเทศ
ทั้งนี้ ใหรายงานขอมูลเพิ่มเติม ตั้งแตวันที่ 16 ต.ค.นี้เปนตนไปเพื่อให ธปท.ไดขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราตางประเทศที่ชัด
เจนขึ้น อนึ่ง หนังสือเวียนดังกลาว มีขึ้นอยางเรงดวน หลังจากที่สื่อมวลชนชี้เบาะแสวาสิงคโปรกําลังจองโจมตีคาเงินไทยครั้งใหญอีก (ไทย
รัฐ 290943)
2.2.3 แบงกพาณิชยรวมตัวตานรัฐกดดันใหลดดอกเบี้ยเงินกูลงอีก ชี้สวนตางดอกเบี้ยแคบมากแลว เหลือ 1% เศษ
เปนจุดคุมทุนแลว คงลดลําบาก
นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทย เปดเผยถึงกรณีที่รัฐบาล ใหธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) กดดัน
ธนาคารพาณิชยปรับลดดอกเบี้ยเงินกูลงเพื่อใหสวนตางดอกเบี้ยแคบลงวา ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาเชนนี้ การใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
เปนนโยบายทางการเงินไมนาจะชวยใหภาวะเศรษฐกิจไดรับการฟนฟู
เพราะนโยบายการเงินจะใชไดผลก็ตอเมื่อเศรษฐกิจอยูในภาวะที่
ขยายตัว
นายสิงหกลาววา รัฐบาลควรใชนโยบายทางดานการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ กระตุนการบริโภคของประชาชนตอไป อยางไรก็
ตาม การที่ธปท.ตองการใหธนาคารกรุงไทยนํารองในการปรับลดดอกเบี้ยเงินกูลงนั้น ธนาคารก็สนองเทาที่สามารถทําได หากทําโดยที่
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ธนาคารไมไหวก็คงลําบาก ถาธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกูแลวไดลูกคาสินเชื่อใหมเขามามากๆ ก็ถือวาเสมอตัว แตหากไมมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น
ตนทุนก็เพิ่มขึ้น
นายอัครเดช พืชผล กรรมการรองผูจัดการใหญธนาคารทหารไทย กลาววา การกดดันใหธนาคารพาณิชยลดดอกเบี้ยเงินกู ก็หลีก
เลี่ยงไมไดที่จะตองลดดอกเบี้ยเงินฝากดวย ซึ่งก็จะเปนการทํารายผูฝากเงิน ซึ่งขณะนี้สวนตางดอกเบี้ยรับสุทธิของธนาคารมีเพียงรอยละ 1
เศษๆ เทานั้น
นายธีระ อภัยวงศ รองกรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ กลาววา การที่ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยอีกหรือไม คงไมได
พิจารณาจากสวนตางดอกเบี้ยเพียงอยางเดียว แตตองพิจารณาจากปจจัยอื่นประกอบดวย เชน สภาพคลอง รวมทั้งการสงสัญญาณจาก
ทางการเขาไปอีกปจจัยหนึ่งดวย
นายจําลอง อติกุล กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปดเผยวา ขณะนี้อัตราสวนตางดอกเบี้ยของธนาคารอยูที่รอย
ละ 1 ถือเปนระดับที่ธนาคารอยูที่จุดคุมทุนได แตหากทางการขอใหลดอีก ตองพิจารณากอน
นายบุญทักษ หวังเจริญ รองกรรมการผูจัดการธนาคารกสิกรไทย เปดเผยวา นโยบายดอกเบี้ยตํ่า เปนเรื่องที่จําเปน เพราะจะมี
สวนชวยใหเศรษฐกิจฟนตัว แตรัฐบาลควรมีมาตรการอื่นเขามาเสริมดวย สิ่งที่จะหนุนใหดอกเบี้ยลดลงไดคือ การแกไขหนี้ดอยคุณภาพใน
ระบบอยางมีประสิทธิภาพ
นายชวลิต ธนชานันท ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเอเชีย เปดเผยวา ธนาคารฯพรอมสนองนโยบายของทางการ แตอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูขณะนี้อยูในระดับตํ่ามากแลว ก็ยังไมมีคนมาขอกู ถาใหลดอีกก็หนีไมพนตองลดดอกเบี้ยเงินฝาก ไมเชนนั้นธนาคารก็อยูไมได
"หากมีแรงกดดันจากรัฐมาก ธนาคารก็จะปรับลดเปนพิธีเทานั้น แตคิดวาคนที่พูดเรื่องนี้คงไมเขาใจสถานการณที่แทจริง" นาย
ชวลิตกลาว และวา เชื่อวา ธปท.จะใชนโยบายดอกเบี้ยตํ่าอีกไมนานเพราะตองคํานึงถึงดอกเบี้ยตางประเทศที่ขณะนี้สูงขึ้นจะสงผลกระทบ
ตอเงินไหลออกและเงินบาทจะออนคาลง ซึ่งทางการตองตัดสินใจเขาแทรกแซง เพราะหากปลอยใหผันผวนระดับ 50-60 สตางคถือวาเปนสิ่ง
ที่นาหวง (มติขน 290943)

2.3 ความเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงินในรอบเดือน ก.ย. 2543
2.3.1 ตลาดหุนซบเซาไมเลิก
การเคลื่อนไหวของตลาดหุนไทยในเดือนก.ย. 2543 นี้ ยังคงเปนการเก็งกําไรระยะสั้นตามขาว โดยเฉพาะในกลุมแบงกและไฟ
แนนซที่ราคาไดตกลงไปมาก ในชวงสัปดาหแรกของเดือน ดัชนีไดดีดตัวขึ้นอยางตอเนื่องจากกระแสปจจัยลบที่ผอนคลายลงจากราคานํ้ามัน
โลกที่เริ่มลดลง และคาเงินบาทที่ลดความผันผวน ซึ่งความกังวลที่ลดลงนี้ไดสงผลใหนักลงทุนทยอยกลับเขามาในตลาด ทั้งนี้ นักลงทุนตาง
ชาติไดกลับเขามาชอนซื้อหุนพื้นฐานเขาพอรตอีกครั้ง ซึ่งสงผลใหมูลคาการซื้อขายตอวันเพิ่มขึ้นแตก็ยังนับวาอยูในระดับเบาบาง รายงาน
ขาวกลาววา การเก็งกําไรในกลุมไฟแนนซนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากขาวแบงกชาติอนุมัติใหธนชาติเปนแบงกจํากัดธุรกิจและกําลังรอกระทรวง
การคลังอนุมัติ และขาวการกําหนดคาคอมมิชชั่นรวมกันระหวางโบรกเกอร อยางไรก็ตาม ในชวงปลายเดือน ดัชนีไดปรับลงตามแรงขายทํา
กําไรและความผันผวนของคาเงินบาทซึ่งออนคาลงไปแตะระดับ 42 บาท/ดอลลารสหรัฐ รวมถึงการปรับตัวลงของดัชนีแนสแด็ก (กรุงเทพ
ธุรกิจ 0943)
2.3.2 คาเงินบาทเดือน ก.ย. ออนทะลุ 42 บาท/ดอลลาร ตํ่าสุดในรอบ 2 ป
เงินบาทออนคาอยางรวดเร็วในเดือนก.ย. 2543 โดยกาวผานระดับ 42.00 บาท/ดอลลาร ทดสอบระดับ 42.40 บาท/ดอลลาร ใน
วันที่ 19 ก.ย. 43 ซึ่งถือเปนสถิติตํ่าที่สุดในรอบ 2 ป การซื้อขายเงินตราเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ไมสามารถปรับคาเงินบาทใหแข็งขึ้น
ไดกวา 42.00 บาท โดยปจจัยหลักที่กดดันเงินบาทคือ การออนคาลงของสกุลเงินตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะคาเงินรูเปยะหของอิน
โดนีเซีย และเปโซของฟลิปปนสซึ่งไดรับแรงกดดันจากความวุนวายภายในประเทศ การซื้อดอลลารและเงินสกุลตางประเทศเพื่อจายชําระ
หนี้ของภาคเอกชน ซึ่งคาดวามีปริมาณคอนขางมาก การปรับตัวสูงขึ้นของราคานํ้ามัน ซึ่งกําลังสรางปญหาใหกับเศรษฐกิจไทยและประเทศ
เพื่อนบาน นอกจากนี้การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าของรัฐบาลไทยและความซบเซาของตลาดหุนไทย ไดสงผลใหมีการไหลออกของ
เงินทุนจากประเทศ สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองของไทยก็ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ยังคอยกดดันคาเงินบาทอยูในขณะนี้
หลังจากออนคาใกลแตะระดับราคา 43 บาท/ดอลลาร เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 43 ที่ผานมา ในสัปดาหสุดทายของเดือนนี้ คาเงินบาท
ไดปรับตัวแข็งขึ้นอยางมาก โดยจากระดับราคาเปดตลาดในวันที่ 25 ก.ย. ที่ระดับราคา 42.63/67 บาท/ดอลลาร คาเงินบาทไดแข็งคาขึ้นมา
ปดตลาดวันที่ 29 ก.ย. ที่ระดับราคา 42.17/42.21 บาท/ดอลลาร ทั้งนี้การแข็งคาขึ้นมาของเงินบาทเกิดจากแรงเทขายดอลลารเพื่อทํากําไร
ของนักลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดออฟชอร โดยคงจะตองติดตามการเคลื่อนไหวของคาเงินบาทตอไป (กรุงเทพธุรกิจ ก.ย. 43)
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3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร
3.1.1 รองปลัด ก.เกษตร เผย กนข. เห็นชอบยุบรวมโครงการสรางไซโลของ อคส. มาอยูในโครงการไซโลหมื่นลาน
ของรมต.ประภัตรแลว
หลังจากมีรายงานขาววา พรรคชาติไทยไดมีมติใหชะลอโครงการไซโลหมื่นลานเอาไวกอน และมีการเคลื่อนไหวขององคการคลัง
สินคา (อคส.) จะดําเนินการกอสรางไซโลในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด ในวงเงิน 300 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากคณะกรรมการ
นโยบายขาว (กนข.) ตั้งแตวันที่ 25 เม.ย. ที่ผานมา
รายงานขาวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2543 แจงวา นายสุทธิพร จีระพันธ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเปดเผยหลังการ
ประชุม กนข. ซึ่งมีนายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปนประธาน วาหลังจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงโครง
การกอสรางไซโลเก็บขาวเปลือกกลับมายังกระทรวงเกษตรฯเพื่อใหทบทวน ปรากฏวาคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) ที่มีนายศุภชัย พา
นิชภักดิ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชยเปนประธาน ไดเห็นชอบใหมีการดําเนินโครงการนี้ตอไปโดยใหยุบโครงการกอสรางไซโลขององคการ
คลังสินคา (อคส.) เขามารวมอยูในโครงการเดียวกัน
ทั้งนี้ การยุบรวมโครงการกอสรางไซโลเขามาไวเปนโครงการเดียวกันนั้น เปนเพราะที่ประชุม กนข. เห็นความจําเปน ของโครงการ
นี้ที่จะตองมีอยูตอไป โดยยังคงมีวงเงินในการกอสรางไซโลทั่วประเทศ 10,800 ลานบาทและจะกอสรางใน 25 จังหวัดเชนเดิม แตอาจจะมี
การปรับเปลี่ยนพื้นที่กอสรางใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะทางและการขนสงขาวไปยังไซโลเปนหลัก สวนทางเลือกในการลงทุนและบริหาร
นั้น กระทรวงเกษตรฯ ไดเสนอไป 2 รูปแบบคือ รัฐจะลงทุนกอสรางและโอนการบริหารใหองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) รวมกับเอกชน
ทําการบริหาร หรือใหสถาบันเกษตรกรกอสรางเองโดยรัฐจะจัดหาสินเชื่อผอนปรนให อยางไรก็ตามที่ประชุมยังติดใจและทวงติงกรณีจะให
อตก.เขามาเปนแกนบริหาร และใหไปพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในสวนนี้
สวนกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดคัดคานโครงการนี้ กระทรวงเกษตรฯ คง
ไปหามไมได เพราะถือวา สศช.ไดทําตามหนาที่แตโครงการนี้เมื่อไดขอยุติกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอตอ ครม.อีกครั้ง (ไทยรัฐ 12, 300943)

4. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจภาคตางประเทศ
4.1 ความเคลื่อนไหวองคกรระหวางประเทศและการประชุม
4.1.1 “ไอเอ็มเอฟ” ประเมินภาพเศรษฐกิจโลกปหนาถดถอย การเงินตึงตัว ราคานํ้ามันกดดันใหเกิดภาวะเงินเฟอ คาด
ขยายตัวเหลือ 4.3% จากปนี้ที่เติบโตสูงถึง 4.75%
รายงานขาวจากกระทรวงการคลังเปดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 7 ที่กรุงบันดารเสรีเบกา
วัน ประเทศบรูไน วาไดสรุปรายงานอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก จากการประเมินของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
ซึ่งคาดวาในปนี้เศรษฐกิจโลกจะ ขยายตัว 4.75% เพิ่มขึ้นจากป 2542 ที่ขยายตัวเพียง 3.5% สวนในป 2544 คาดวาอัตราการขยายตัวจะลด
ลงเหลือ 4.3%
“ป 2544 สภาวะทางการเงินโลกจะตึงตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ที่ยังคงใชนโยบายทางการเงินแบบเขมงวด แม
เศรษฐกิจ สหรัฐยังแข็งแกรง แตมีแรงกดดันจากเงินเฟอในประเทศ สวนเศรษฐกิจญี่ปุนยังอยูชวงฟนตัว ซึ่งยังออนไหว มีอัตราการวางงานสูง
การบริโภคยังไมเติบโตเทาที่ควร ทําใหตองใชนโยบายทางการคลังที่เขมงวด”
รายงานขาวกลาวดวยวา ที่ประชุมไดแสดงความเปนหวงเกี่ยวกับวิกฤตการณนํ้ามันในตลาดโลก ซึ่งราคายังผันผวนและจะเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับประเทศที่พึ่งพาการใชนํ้ามันในปริมาณสูง และหากราคายังสูงตอ
เนื่อง จะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอในระบบเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรใหเรียกรองตอประเทศผูผลิตนํ้ามันใหเพิ่มกําลังการผลิต
และหามาตรการที่จําเปนสนับสนุนใหราคานํ้ามันมีเสถียรภาพในระยะยาว นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนยังหวงใย
เรื่องหนี้สาธารณะของบางประเทศที่มีหนี้อยูในอัตราที่สูงมาก
สําหรับความกาวหนาในขอตกลงความรวมมือภายใตกรอบเอเปกนั้น รายงานขาวกลาววา ไดมีความพยายามในการปรับโครง
สรางระบบการเงินของโลก ดวยการเพิ่มมาตรฐานและความโปรงใสในการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน ระบบการเงิน และระบบการคลัง
นอกจากนี้ มีการริเริ่มมาตรการที่ชวยสนับสนุนพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหเขมแข็ง เชน สนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี เปนตน
(ไทยโพสต 140943)
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4.1.2 “พิสฐิ ” รายงานผลงานรัฐบาลในเวทีประชุมประจําป “ไอเอ็มเอฟ - ธนาคารโลก” มั่นใจยิ่งเศรษฐกิจฟนตัวแลว
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดกลาวสุนทรพจนในการประชุมประจําปของสมาชิกกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศและธนาคารโลกป 2000 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชกวา เศรษฐกิจไทย ไดตกตํ่าสุดเมื่อปลายป 2541 และเริ่มฟนตัวเมื่อไตร
มาสแรกป 2542 โดยเศรษฐกิจไดเติบโตเปนบวก 6 ไตรมาส และในไตรมาส 2 ปนี้เติบโตถึง 6.6% และคาดวาทั้งปจะอยูที่ 5% สวนการสง
ออกขยายตัวมากกวา 20% ในชวง 6 เดือนแรกของป ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดยังเปนบวกสูงอยู แมวาการนําเขาเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แตเกิดจาก
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สวนแรงกดดันจากราคานํ้ามัน อัตราเงินเฟอที่ตํ่ากวา 2% ทําใหเศรษฐกิจมหภาคเริ่มกลับเขาสูภาวะที่ดี
และไทยก็ไดออกจากโปรแกรมของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ตั้งแตกลางปนี้ ซึ่งสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือระหวาง
ประเทศก็ไดปรับอันดับเครดิตของไทยกลับสูระดับลงทุนไดแลว
นายพิสิฐกลาวดวยวา รัฐบาลไทยยังรักษาแนวทางการปรับโครงสรางทั้งทางดานการเงินและภาคการผลิตที่แทจริงอยางตอเนื่อง
การปรับโครงสรางภาคการธนาคารใกลแลวเสร็จสมบูรณ ในขณะเดียวกันปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ที่เปนปญหาหลักใน
การปรับโครงสรางทางการเงิน ทางรัฐบาลก็ใหการสนับสนุนทุกอยาง ยกเวนการนําเอาเงินจากภาษีอากรไปซื้อหนี้เอ็นพีแอลโดยตรงเทานั้น
ซึ่งในสวนของธนาคารกรุงไทย ไดถายโอนเอ็นพีแอลทั้งหมดราว 10 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไปยังบริษัท
บริหารสินทรัพยเสี่ยง ทําใหกลายเปนธนาคารของรัฐที่ปลอดภาระเอ็นพีแอลแลว
“การแกไขที่ตองทําตอไป คือแกไขปญหาภาคเศรษฐกิจที่แทจริงใหฟนตัว รวมถึงการทํางานตามโครงการปรับปรุงระบบการเงิน
และเศรษฐกิจในประเทศ ดวยการแกไขกระบวนการทางการเมืองเพื่อใหมีระบบตรวจสอบการใชจายเงินและสิทธิของประชาชนในการติด
ตามตรวจสอบมากขึ้น โดย 3 ปที่ผานมาตั้งแตเกิดวิกฤติ เราไมเคยปกปองอุตสาหกรรมที่ออนแอ มีการลดภาษีและขอจํากัดทางการคา
หลายครั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแขงขัน และคุมครองผูบริโภคอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งที่ทํามาทั้งหมดจะเปนพื้นฐานที่แข็งให
เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางมั่นคงพรอมกับสังคมที่ดี” นายพิสิฐกลาว
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังกลาวดวยวา ยังมีบางสวนของเศรษฐกิจที่อยูตามชนบทไมไดรับประโยชนจากการฟนตัว
ทําใหมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของเกษตรกร ทั้งยังไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามัน และวิกฤติเศรษฐกิจยังทําใหคนกวา 8 แสนคนในภาค
เกษตรตองตกงาน แตการฟนตัวทําใหจํานวนลดลงเหลือ 6 แสนคน ซึ่งนโยบายงบประมาณเปนสิ่งสําคัญที่ใชแกไขปญหา
“ผมอยากใหมีการดําเนินการรวมกันอยางใกลชิดระหวาง ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ และองคกรระหวางประเทศและภูมิภาคตางๆ
ในการชวยเหลือประเทศที่ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน การดําเนินการจัดการและชวยเหลือในทิศทางเดียวกัน จะทําใหเกิดความ
มั่นคงและปลอดภัยในสังคมโลก ซึ่งมีการเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกันจะดีกวาปลอยทิ้งใครไวขางหลัง โดยการประชุมที่ปรากครั้งนี้จะเปน
สวนหนึ่งในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนใหแกโลก” นายพิสิฐกลาว (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต 280943)
อนึ่ง รายงานขาวกลาววา การประชุมครั้งนี้มีขึ้นทามกลางความโกลาหล ปนปวนถึงขั้นจลาจลหลังจากที่บรรดาผูชุมนุมประทวง
แนวทางการดําเนินงานของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลกและตอตานโลกาภิวัตนประมาณ 5,000 คน พยายามปดกั้นศูนยประชุมเพื่อไมให
คณะตัวแทนของ 182 ประเทศเดินทางออกจากศูนยประชุมจนเผชิญหนากับเจาหนาที่ตํารวจแลวปะทะกันกลายเปนเหตุรุนแรง มีผูไดรับ
บาดเจ็บ 69 คน ซึ่ง 44 คนตองถูกนําตัวสงโรงพยาบาลรวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจ 34 คนดวย ตํารวจจับกุมผูกอเหตุวุนวายไป 422 คน โดยวัน
ที่ 26 กันยายนนั้น ผูประทวงไดอาละวาดทุบทําลายรานคาในใจกลางกรุงปรากไปเปนจํานวนมาก ในวันที่ 27 กันยายน เหตุการณกลับสู
ความสงบ แตบรรยากาศยังเต็มไปดวยความตึงเครียด ตํารวจและทหารกวา 3,000 นาย ยังตองตรึงกําลังรักษาความสงบ (มติชน 280943)

5. ความเคลื่อนไหวการวิเคราะหและคาดการณภาวะเศรษฐกิจของภาคตางๆ
5.1 ความเคลื่อนไหวนักวิชาการและผูบริหารองคกร
5.1.1 คณะศิษยเกาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เตรียมจัดอภิปรายแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) แถลงขาวการจัดอภิปราย
ในหวขอ "แนวทางฟนฟูเศรษฐกิจเสนอตอรัฐบาลหนา" เพื่อนําเสนอแนวความคิดที่เกิดจากการปรึกษาหารือของคณะศิษยเกาวิทยาลัยปอง
กันราชอาณาจักรหลักสูตรรัฐรวมเอกชนรุนที่ 1 (ปรอ. 1) วา การอภิปรายดังกลาวจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 9 ต.ค.นี้ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ โดยมีวิทยากร ซึ่งเปนตัวแทนรุน ไดแก นายวีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายธนินท เจียรวนนท ประธาน
กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑและตน
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นวาเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังมีปญหาอีกมากที่ตองทํา การจัดอภิปรายในครั้งนี้ไมใชโจมตีรัฐบาลแตตองเสนอแนว
ทางแกไขใหรัฐบาลหนาเห็นวาสิ่งที่ควรทํามีอะไรบางและปญหาใหญๆอยูที่จุดไหน โดยประเด็นที่เปนจุดใหญในภาพรวมของเศรษฐกิจมี
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หลายเรื่องดวยกัน ทั้งที่รัฐบาลบอกวาในป 43 เศรษฐกิจจะเติบโตไมนอยกวา 4% ของจีดีพี แตรายไดในภาคเกษตรลดลง 11% ของจีดีพี ทุน
สํารองเงินตราระหวางประเทศมีแนวโนมลดลงและอุตสาหกรรมขนาดยอมยังไมมีแวววาจะฟนตัว ซึ่งปญหาตางๆ เหลานั้น ถาแกไขไมตรง
จุดเศรษฐกิจไทยอาจจะทรุดและหนักกวาเมื่อป 40 "ปญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นเวลานี้ ตองระมัดระวังใหดี เพราะดุลชําระเงินเมื่อ 2 ปกอนที่เคย
เกินดุลปจจุบันเริ่มกลับมาขาดดุล เปนสิ่งที่บงชี้วาเศรษฐกิจไทยกําลังเขาสูปญหาที่รุนแรงอีกครั้ง เพราะถาดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบแลว จะ
สงผลใหการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลเปนไปดวยความยากลําบาก"
ดังนั้น ในการอภิปรายครั้งนี้ จึงหวังวารัฐบาลหนาที่จะเขามาบริหารจะนําขอมูลและแนวความคิดไปปฏิบัติใหถูกตอง สวนสาเหตุ
ที่ ปรอ.1 ไมเสนอแนวคิดที่จะไดจากการอภิปรายตอรัฐบาลชุดปจจุบันเพราะรัฐบาลเหลือเวลาอีกไมกี่วันก็ยุบสภาแลว โอกาสที่จะนําแนว
ความคิดไปใชปฏิบัติจริงจึงไมมีทางเกิดขึ้น (ไทยรัฐ 260943)

5.2 ทัศนะตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
5.2.1 ทัศนะตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก
ศ.พอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตรชั้นนําแหงมหาวิทยาลัยพรินซตันของสหรัฐ กลาวระหวางการประชุมทางธุรกิจในเอเชีย เมื่อวัน
ที่ 31 ส.ค. 2543 ที่ฮองกงวา เศรษฐกิจของเอเชียจะฟนตัวอยางสมบูรณภายใน 5 ปจากนี้ แมเสนทางที่จะนําไปสูการฟนตัวยังคงเต็มไป
ดวยขวากหนามก็ตาม สําหรับประเทศเกาหลีใตและมาเลเซียเศรษฐกิจไดฟนตัวอยางสมบูรณแลว ขณะที่ไทยและอินโดนีเซียยังอยูในปลัก
ตม ซึ่งตองเผชิญความยากลําบากตอไป แตจะคอยๆ ฟนขึ้นทีละเล็กละนอย พรอมระบุวา มาตรการแทรกแซงตลาดหุนและการควบคุมทุน
ชั่วคราวแบบที่ฮองกงและมาเลเซียนํามาใชเพื่อใหหลุดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจไมสามารถนํามาใชกับไทยและอินโดนีเซีย หนทางที่จะนําไปสู
การฟนตัวเศรษฐกิจของไทยและอินโดนีเซียอาจไมราบรื่นนัก พรอมเตือนวา มีความเปนไปไดที่ปญหาการเมืองอาจเปนอุปสรรค รวมทั้งให
ระมัดระวังการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐและการขาดดุลงบประมาณของญี่ปุนที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสงผลใหเศรษฐกิจ
โลกไรเสถียรภาพได (กรุงเทพธุรกิจ 010943)
5.2.2 การคาดการณเศรษฐกิจ
-เอดีบีปรับการคาดการณเศรษฐกิจเอเชียปนี้ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) แถลงในรายงานวาดวยสถานการณทางเศรษฐกิจในภูมิภาคฉบับลาสุดวันที่ 18 ก.ย. 2543
วา เอดีบีจะปรับเพิ่มการคาดการณอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประจําปของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมาอยูที่รอยละ 6.9
ในปนี้ จากที่เอดีบีเคยคาดการณในเดือนเมษายนที่ผานมาวา การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัวรอยละ
6.2 ในป 2543 โดยไดรับปจจัยหนุนจากอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศ แตอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกําลัง
พัฒนาของเอเชียจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.5 ในป 2544 ขณะเดียวกันจะมีความแข็งแกรงขึ้นอีก หลังการฟนตัวอยางรวดเร็วจากวิกฤติการณ
ทางการเงินซึ่งปะทุขึ้นเมื่อกลางป 2540
ในรายงานที่มีชื่อวา ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียป 2000 (เอดีโอ) ระบุดวยวา อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ปรับเพิ่มขึ้นเกิดจากการบริโภคในกลุมประชาชนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอุปสงคในตางประเทศก็ยังคง
แข็งแกรง โดยเฉพาะการคาระหวางประเทศที่ไดรับผลดีจากสวนการฟนตัวเศรษฐกิจในยุโรปและญี่ปุนดีขึ้น แมวาอุปสงคในสหรัฐจะลดลง
ตอเนื่องก็ตาม (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 180943)
-การประเมินเศรษฐกิจไทยของนักวิชาการตางๆ
ดร.วีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต รมต. คลัง ประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวไดจริงในอีก 5-8 ปขางหนา
เพราะยังมีความนาเปนหวงเกือบทุกดาน โดยเฉพาะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะถดถอยลงไปอีก แมวาอุตสาหกรรมรถยนตหรือตัวเลขคน
ไทยไปทองเที่ยวตางประเทศจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตสิ่งเหลานี้เปนการฟนตัวเพียงระยะสั้นไมใชการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางแทจริง สิ่งที่
เห็นไดชัด คือ กําลังการผลิตที่ลดลง ภาระหนี้ตางประเทศก็ไมสามารถชําระหนี้คืนใหกับเจาหนี้ไดเชนกัน จนกลายเปนภาระหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายได (เอ็นพีแอล) สูงขึ้น ขณะที่ตัวเลขการสงออกที่สูงขึ้นไมสามารถวัดวาเศรษฐกิจไทยฟนตัวแลว เพราะตัวเลขการนําเขาสินคายังสูง
อยู (กรุงเทพธุรกิจ 040943)
นายธนวรรธน พลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการคาไทย คาดการณวาภาวะราคานํ้ามันแพงนี้จะ
สงผลใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป 2543 อยูที่รอยละ 4.3 ซึ่งคงจะไมขยายตัวสูงถึงรอยละ 4.7 ตามที่ภาครัฐคาดการณไว
และปญหาราคานํ้ามันแพงจะยังไมสงผลกระทบมากนักตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 130943,
สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 140943)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ครม. อนุมัติ กงช. ปรับขึ้นเงินเดือนอัยการ แตไมเทาศาล
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ส.ค. 2543 มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) ในหลักการที่ใหปรับเพิ่ม
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการควรจะยึดโยงและเทียบเคียงกันกับขาราชการอื่น และให กงช. กลับไปพิจารณาในราย
ละเอียดวาจะเพิ่มเทาไร แลวกลับมาเสนอ ครม.ใหเร็วที่สุด (ไทยโพสต, สยามรัฐ 230843)
วันที่ 6 ก.ย. 2543 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขาธิการ กงช. แถลงผลการประชุมของ
กงช. วาที่ประชุมมีมติสอดคลองกับที่การประชุมของ ก.พ. รวมกับปลัดกระทรวง 12 กระทรวง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมซึ่งมีปลัดก.ยุติธรรมรวม
ดวยแจงวา ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเชนนี้ หากมีการเรียกรองปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการเห็นวาไมสมควรจึงไดนํามติของที่ประชุม ก.พ. มา
แจงตอ กงช. เสนอใหชะลอการปรับปรุงเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการทุกประเภททั้งหมดไปกอนจนกวาจะศึกษาการปรับ
อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและสวัสดิการของขาราชการทั้งระบบเสร็จภายใน 1 ป ทําใหที่ประชุม กงช. มีมติใหชะลอการปรับขึ้นเงิน
เดือนอัยการตามขอเสนอของที่ประชุม ก.พ. อยางไรก็ตาม ครม. อาจไมเห็นดวยกับขอเสนอของ กงช. ก็ได (ไทยโพสต 070943)
-อัยการเสนอยุบหนวยงานคดีแพง และยกเลิกวาตางคดีแพงแกหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 10 ก.ย. 2543 มีรายงานเอกสารจากฝายประชาสัมพันธ สํานักงานอัยการสูงสุดระบุวา จากการที่ กงช. มีมติชะลอการขึ้น
เงินเดือนขาราชการทุกประเภท สงผลใหอัยการทั่วประเทศทอแทในการปฏิบัติงาน และจะพิจารณายุบหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับประชาชน
โดยตรงเปนระยะๆ โดยจะพิจารณาคืนคดีแพงที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจสงใหอัยการแกตางวาตาง รวมถึงการตรวจรางสัญญาและการ
ตอบขอหารือตางๆ เนื่องจากเห็นวาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถจางเอกชนใหดําเนินการแทนได (กรุงเทพธุรกิจ 110943)
นาย สุชาติ ไตรประสิทธิ์ อัยการสูงสุด กลาววาหากครม.ไมมีการปรับเงินเดือนใหอัยการ ก็จะเกิดปญหาขาดแคลนบุคลากรอยาง
รุนแรง จึงตองการหาแนวทางที่จะไมใหกระทบกับประชาชนสวนใหญ ซึ่งพบวา ถาคืนคดีแพงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ปจจุบันมีทุน
ทรัพย 290,000 ลานบาท ไปจางทนายความเอกชนวาคดีแทนอัยการ ก็จะทําใหไดอัยการจํานวน 493 คนเพิ่มเขามาทําคดีอาญาทุกประเภท
(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต, สยามรัฐ 120943)
วันที่ 19 ก.ย. 2543 นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) กลาววา ที่
ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให กงช. ปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ โดยให กงช. กลับไปพิจารณาใหม โดยพิจารณา
ถึงการปฏิบัติหนาที่และประเพณีของอัยการและขาราชการศาล และปรับใหใกลเคียงแตไมควรจะใหเทาขาราชการตุลาการ และใหเงินเดือน
อัยการแตกตางจากขาราชการอื่น รวมทั้งใหปรับปรุงการบริหารงานการบังคับบัญชา ดานบุคลากรและดานบัญชีในอัยการสูงสุดดวย ทั้งนี้
กงช. จะรีบดําเนินการปรับโครงสรางระบบเงินเดือนของอัยการเสียใหมไมใหมีการยึดโยงกับขาราชการพลเรือน (มติ ครม. 190943, ไทยรัฐ
230943, มติชน 260943)
วันที่ 22 ก.ย. 2543 มีรายงานขาววากลุมขาราชการระดับ 11 รวมลงชื่อยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย นายกฯ ใหรัฐบาล
พิจารณาการขึ้นเงินเดือนอยางรอบคอบ เพราะภาคราชการไมพรอมที่จะใหมีการปรับเพิ่มเงินเดือน อาจจะมีผลกระทบตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ และหากปรับเฉพาะขาราชการอัยการจะทําใหเกิดกระแสเรียกรองในภาคราชการอื่นตามมา แตหากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็ขอ
ใหปรับเฉพาะเงินประจําตําแหนง (มติชน 230943)
-กงช. ซื้อเวลาปรับขึ้นเงินเดือนอัยการ ตั้งคณะกรรมการ 4 ฝายเรงพิจารณา
วันที่ 25 ก.ย. 2543 นายธารินทร กลาววา ที่ประชุม กงช. มีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษากรอบการพิจารณา โดยมีตัวแทน
ทุกฝายประกอบดวย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน อดีตอธิการบดีจุฬาฯเปนประธาน, ตัวแทนจาก ก.คลัง, ตัวแทน ก.พ. และตัวแทนอัยการสูง
สุด โดยคณะกรรมการชุดนี้ตองศึกษาและกําหนดกรอบการพิจารณาอยางรวดเร็วเพื่อเสนอตอ กงช. อีกครั้ง กงช. จะนําความเห็นของคณะ
กรรมการตุลาการมาพิจารณารวมดวย กอนที่จะเสนอตอ ครม.เปนครั้งสุดทาย
ดานคุณหญิงทิพาวดีกลาววา เมื่อคณะกรรมการชุดนี้สรุปผลการศึกษาแลวก็จะมีการสอบถามความเห็นไปยังฝายตุลาการดวย
อยางไรก็ตาม ไมมั่นใจวาการพิจารณาของ กงช.จะทําใหเสร็จทันสมัยประชุมนี้หรือไม แตจะดําเนินการโดยเร็ว (กรุงเทพธุรกิจ,
มติชน 260943)
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1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 หลายฝายกังวลอาจเกิดความยุงยากเรื่องความพรอมของพนักงาน เมื่อ พ.ร.บ.พิจารณาคดีที่มีเด็กเปนผูตองหา
มีผลบังคับใช
ความกาวหนาการบังคับใช พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสอบสวนคดีเด็กที่เปนผูเสียหายและเด็กที่เปนผูตองหาซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 15 ก.ย. 2543 โดยขอกําหนดกฎหมายระบุใหมีบุคคล 3
ฝายคือพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหและบุคคลที่เด็กรองขอรวมสอบสวนปากคําเด็กดวยนั้น หลายฝายกังวลวาอาจ
จะเกิดความยุงยากมากขึ้นในเรื่องความพรอมของพนักงานดังกลาว
พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุธารมณ ผช.ผบช. กลาววา ความพรอมดานกําลังตํารวจนั้นไมนาเปนหวงอะไรเพราะสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีตํารวจอยูทั่วประเทศและมีพนักงานสอบสวนพรอมอยูแลว สวนดานสถานที่จะเปนที่ไหนก็ไดขึ้นอยูกับความพรอมของแตละฝาย ไมวาจะ
เปนสถานีตํารวจ หนวยของกรมประชาสงเคราะหหรือตามโรงพยาบาลตางๆในสวนของตํารวจไดเตรียมหองไวสําหรับสืบสวนเด็กโดยเฉพาะ
ดานนายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.แรงงานฯ กลาวถึงความพรอมวา กรมประชาสงเคราะหไดอบรมนักสังคมสงเคราะหและ
นักจิตวิทยาแลวประมาณ 200-300 คน กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ หากเกิดปญหาเด็กถูกรังแกหรือถูกละเมิด ทางตํารวจสามารถประสาน
ใหบุคลากรเหลานี้มาชวยในการสืบพยานได นอกจากนี้ ไดเตรียมหองสืบพยานเด็กเปนกรณีพิเศษ มีลักษณะเปนกึ่งหองพักผอนใหเด็กรูสึก
ผอนคลาย ใชการบันทึกเทปคาสเซ็ทหรือวิดีโอเทปเปนหลักฐานในการสืบพยานในศาล เด็กไมตองไปสืบพยานที่ศาลอีก โดยดําเนินการแลว
4 แหงคือ สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นนทบุรี, บานพักเด็กและครอบครัวและศูนยประสานงานเพื่อการ
พิทักษสิทธิเด็ก (ศป.พด.) จังหวัดเชียงใหม, ศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี
สวนนายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา เปดเผยถึง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กําหนดใหการสอบปากคําผูเสียหายที่เปนเยาวชนตองมีพนักงานอัยการรวมอยูดวยขณะสอบปากคํา ซึ่งกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 15 ก.ย. 2543 วา กฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานเด็กและกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพผูเสียชีวิต ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่
27 มิ.ย. 2543 ที่ผานมา ทั้ง 2 ฉบับนี้ มีผลกระทบกับการวาความของอัยการอาจทําใหตองมีการเลื่อนคดีที่ศาล เพราะจํานวนอัยการทั่ว
ประเทศมี 1,500 คน เทานั้น แตคดีที่เกี่ยวกับเด็กมีเปนจํานวนมาก ขณะนี้ทางสํานักงานอัยการสูงสุดกําลังทําเรื่องเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลัง
พนักงานอัยการอีกกวา 1,000 ตําแหนง (ผูจัดการ 150943, กรุงเทพธุรกิจ 160943)

1.3 ความเคลื่อนไหวขอพิพาทแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
1.3.1 ปญหาขอพิพาทแรงงาน"ไทยแอโร" ประกาศปดกิจการลอยแพพนักงาน 1,236 คน
มีรายงานวา บริษัท ไทยแอโร การเมนท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูที่เลขที่ 31 / 9 ม.2 ถนนพลโยธิน กทม. 35 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี ไดประกาศปดกิจการเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2543
วันที่ 19 ก.ย. 2543 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานปญหาแรงงาน บริษัท ไทยแอโร จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอโร
การเมนต จํากัด ที่ปดกิจการและเลิกจางลูกจางทั้งหมดจํานวน 1,236 คน ตั้งแตวันที่ 15 ก.ย. 2543 เนื่องจากประสบปญหาขาดเงินทุนหมุน
เวียนในการประกอบกิจการและไมสามารถจายคาชดเชยใหแกลูกจางไดเต็มจํานวนในคราวเดียวกัน ก.แรงงานฯ ไดมอบใหทุกหนวยงานเขา
ไปดําเนินการเตรียมความพรอมใหแกลูกจางที่ประสบปญหาความเดือดรอนที่ถูกเลิกจาง โดยการจัดใหสถานประกอบการที่ตองการรับลูก
จางเขาทํางานมารับสมัครงานโดยตรงที่บริษัทฯ ฝกอาชีพระยะสั้นเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานใหมและประกอบอาชีพอิสระ ตอสิทธิ
ประโยชนทดแทนประกันสังคมอีก 6 เดือน ใหการชวยเหลือกูยืมจากกองทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห และประสานกับ ก.ศึกษาธิการใน
สวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาของบุตรลูกจางที่ถูกเลิกจาง
สําหรับสิทธิของลูกจางอันเนื่องมาจากปญหาที่นายจางไมสามารถจายคาชดเชยใหแกลูกจางไดทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งเปน
เงินประมาณ 65 ลานบาทนั้น นายจางตกลงจายเงินคาชดเชยใหแกลูกจางกอนในงวดแรกคนละ 2 เดือน ในวันที่ 20 ก.ย. 2543 และจะ
ดําเนินการขอรับเงินภาษีมูลคาเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรเพื่อนํามาจายใหแกลูกจางเปนคาชดเชยอีก 1 เดือน ภายในเดือน ต.ค. 2543 สวนที่
เหลือนายจางกับลูกจางจะไดเจรจากันตอไป อยางไรก็ดี หากทั้งสองฝายไมสามารถหาขอยุติในเรื่องคาชดเชยที่เหลือได ก.แรงงานฯไดมอบ
หมายใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ทั้งนี้ ก.แรงงานฯมีแนวทางแกไขปญหาดังนี้ 1. ลูกจางควรยื่นคํารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อออกคําสั่งใหนายจางจาย
คาชดเชยใหแกลูกจาง 2. ก.แรงงานฯสั่งการใหหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการชวยเหลือแกลูกจางตามอํานาจหนาที่ ในดานการจัดหางาน
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การประกันสังคม การประชาสงเคราะห การฝกอาชีพ และเรียกรองสิทธิผลประโยชนที่ลูกจางพึงไดรับตามกฎหมายแรงงาน และ 3. ก.แรง
งานฯจะไดประสานกับนายจางและการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อใหความชวยเหลือแกลูกจางในเรื่องหอพักตอไป (มติ ครม. 190943)
-พนง. ไทยแอโรปดถนนทวงสัญญาจาก“ชวน”
อยางไรก็ตาม วันที่ 28 ก.ย. 2543 พนักงานบริษัทไทยแอโร จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยแอโร การเมนต จํากัด จํานวน 1,200
คน นําโดย น.ส. อําพร วงศพยัคฆ และ น.ส.วราพรรณ สมศิริ ทําการปด ถ.พิษณุโลก เพื่อเรียกรองขอความเปนธรรมกับนายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี เนื่องมาจากนายชุติภัทร โพธิรัตนังกุล เจาของบริษัททั้ง 2 ปฏิเสธที่จะจายเงินชดเชยใหกับคนงานตาม พ.ร.บ.แรงงาน พ.ศ.
2531 ตามอายุงานสูงสุด 10 เดือน ซึ่งทางสหภาพแรงงานไทยแอโร จํากัดและสหภาพแรงงานไทยแอโร การเมนต จํากัด ไดเขาเจรจากับ
กรรมการบริษัท โดยใหบริษัทจายเงินชดเชยใหกับคนงาน 10 เดือน เปนงวดเดียวภายในเดือน ต.ค. 2543 แตนายจางยินยอมจายใหเพียง 2
เดือนเทานั้น โดยอางวามีเงินเมื่อใดจะจัดสง EMS ไปใหยังบานพัก
อยางไรก็ตาม ที่ผานมา ทางสหภาพแรงงานทั้ง 2 บริษัท เคยไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมกับนายไสว พราหมณี ประธานคณะ
กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา และนายอิระวัชร จันทรประเสริฐ ปลัดก.แรงงานและสวัสดิการสังคม แตยังไมไดรับคําตอบ
ที่ชัดเจน ทั้งนี้กลุมผูชุมนุมซึ่งเปนคนงานหญิงทั้งหมดยืนยันที่จะทําการชุมนุมปดถนนตอไป จนกวาจะไดรับฟงคําตอบจากนายกรัฐมนตรี
แมวาจะยืดเยื้อตอไปนานเทาไรก็ตาม (สํานักงานขาวจีเอ็นเอ็น 280943)
วันที่ 30 ก.ย. 2543 ครม. มีมติใหนายจางจายเงินชดเชยใหลูกจางภายใน 2 เดือน มิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมาย (ขาวโทร
ทัศน 300943)

1.4 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
1.4.1 ก.แรงงานฯยอมใหแรงงานตางดาวทํางานตอถึง 1 ป โดยทําสัญญาประกันตัวและคํ้าประกัน 1,000 บาท/คน
หลังจากที่ครบกําหนดผอนผันแรงงานตางดาวเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2543 ในที่สุดก.แรงงานฯ ไดมีขอยุติเกี่ยวกับปญหาแรงงาน
ตางดาวจาก 3 ประเทศ คือ พมา ลาวและกัมพูชา จํานวน 106,648 คน วาจะตองทําใบอนุญาตในการทํางานของแรงงานตางดาวภายในวัน
ที่ 30 พ.ย. นี้ โดยผูประกอบการจะตองพาแรงงานดังกลาวไปทําสัญญาประกันตัวและวางเงินคํ้าประกันจํานวน 1,000 บาทตอคน จึงจะ
สามารถทํางานตอไปไดถึงวันที่ 31 ส.ค. 2544 ทั้งนี้เชื่อวาใบอนุญาตดังกลาวจะชวยทําใหการตรวจสอบแรงงานตางดาวทําไดงายขึ้น ("ชีวิต
งาน" ไทยโพสต 040943)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางประเทศ
-หวั่นแบงกลอยแพ 15,000 คน ทั่วโลก
หนังสือพิมพบิสซิเนสไทมส ฉบับ วันที่ 14 ก.ย. 2543 รายงานวา การรวมกิจการของธนาคารเชส แมนฮัตตัน กับ เจ.พี. มอรแกน
2 มหาอํานาจทางการเงินสหรัฐ ในวงเงิน 35,200 ลานดอลลารสหรัฐ สงผลใหพนักงานธนาคารดังกลาวในสิงคโปร ลอนดอน และนิวยอรกมี
ความวิตกกังวลอยางยิ่งหลังจากมีรายงานขาววาพนักงานของหนวยงานที่ซํ้าซอนกันทั่วโลกจะโดนปลดออกราว 15,000 คน จากทั้งหมด
90,000 คน สวนใหญเปนพนักงานธนาคารพาณิชยและพนักงานเอกสาร ตามแผนลดตนทุน 1,500 ลานดอลลารสหรัฐ ในปที่ 2 ของธุรกิจ
ใหม (กรุงเทพธุรกิจ 150943)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 พป.แหกตาดร.อาทิตยสงกฎหมายโคบอลตเก
หลังจากที่ ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ ไดออกมาเรงใหสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) จัดทํารางกฎ
กระทรวงเกี่ยวกับสารโคบอลตใหเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค. นี้ ในวันที่ 12 ก.ย. 2543 มีรายงานวา ภายหลังจากที่ ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.
วิทยาศาสตรฯไดแถลงผลการจัดทํารางกฎกระทรวง 2 ฉบับ วาดวยเงื่อนไขการออกใบอนุญาต และรางกฎกระทรวง วาดวยการจัดการกาก
กัมมันตรังสี ซึ่งทางพป. เปนผูดําเนินการนั้น ปรากฏวาไดมีการตั้งขอสังเกตจากกลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคตถึงประเด็นความไม
ชอบมาพากลในการรางกฎฯดังกลาว รวมทั้งคณะกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.ปรมาณู พ.ศ. 2504 ซึ่งมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาฯ
เปนประธาน และคณะทํางานปรับปรุงกฎกระทรวงภายใตคณะกรรมการชุดนี้ ก็ยังไมไดเห็นรางดังกลาวเลย โดย ดร.นเรศ จันทรขาว คณะ
ทํางานรางกฎกระทรวง หน.ภาควิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร จุฬาฯ กลาววา รูสึกงงๆ เพราะกฎกระทรวงที่คณะทํางานกําลังดําเนินการอยูยังไม
แลวเสร็จเลย แตทําไมทางก.วิทยาศาสตรฯถึงออกมาระบุวาไดดําเนินการแลวเสร็จ จนถึงขั้นไดนําไปบรรจุในวาระของ ครม.เรียบรอยแลว
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นายสันทัด สมชีวิตา ปลัดก.วิทยาศาสตรกลาววา รางฯฉบับจริงซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการชุดใหญยังไมแลวเสร็จ ทาง พป.ไดนํา
ตนรางฉบับที่เคยดําเนินการไวแลว เสนอตอรมต.วิทยาศาสตรฯ เนื่องจากการแกไขตองใชเวลานาน และทางดร.อาทิตยไดเรงรัดใหสงรางกฎ
กระทรวงภายในวันที่ 31 ส.ค. ที่ผานมา ทาง พป. จึงตองสงรางฉบับของ พป.มาให รมต.วิทยาศาสตรฯ พิจารณา สวนนายปฐม แหยมเกตุ
รองเลขาธิการ พป. ชี้แจงวา คณะทํางานในการรางกฎกระทรวงมีหลายชุด แตสามารถนํารางฯ ทั้งหมดมาปรับรวมกันไดในขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งหากจะวาไปแลว พป.เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง เพราะฉะนั้นควรจะยึดรางฯของ
พป.เปนหลัก
ดานนายสุชาติ มงคลพันธ ประธานคณะทํางานรางกฏกระทรวงฯ กลาววา หากมีการนําเสนอรางฯที่ พป.เปนผูดําเนินการรางเอง
ก็ถือวาเปนการลดความเชื่อถือ และไมใหเกียรติคณะทํางานชุดใหญ ซึ่งรางฯของ พป.เองก็ยังไมชัดเจนในหลายๆ เรื่อง (ไทยรัฐ 130943)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 กรมอนามัยประกาศเขตประปาดื่มไดที่นครพนม ยืนยันสะอาดปลอดภัยไรสารพิษ
นายศักดิ์ เกียรติกอง ผวจ.นครพนม เปดเผยวา เมื่อตนเดือน ก.ย.ที่ผานมา นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัย พรอมดวย
ดร.วันชัย กูประเสริฐ ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค รวมเปนประธานพิธีเปดประกาศใหเขตเทศบาลนครพนม เปนพื้นที่นํ้าประปาดื่มได
เพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคนํ้าประปามากขึ้น โดยกรมอนามัยรับรองคุณภาพเรียบรอยแลว (เดลินิวส 20 ก.ย.43)
2.2.2 จลาจลเมืองนครศรีธรรมราชเผารถ ตร. หนาโรงพัก เหตุจับผูตองหา 28 ราย
เกิดการจลาจลที่ จ.นครศรีธรรมราชระหวางวันที่ 2-4 ก.ย. 2543 โดยวันที่ 2 ก.ย. 2543 กลุมวัยรุนใน อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช
ที่ใชจักรยานยนตกวา 1,000 คน ไปรวมตัวที่หนาลานพระบรมรูป ร.5 สนามหนาเมือง เนื่องจากไมพอใจที่เจาหนาที่ตํารวจและตํารวจจราจร
ใชความเขมงวด จับกุมผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ผิดกฎหมาย เชนไมสวมหมวกกันน็อก ไมมีใบอนุญาตขับขี่ ไมมี พ.ร.บ.ประกันภัยบุคคลที่
สาม เพื่อหวังเงินรางวัลนําจับ โดยหลังจากการรวมตัวกันแลว กลุมวัยรุนทั้งหมดยกขบวนไปยังหนาสถานีตํารวจภูธร อ.เมืองนครฯ และทํา
การปดถนนตั้งแตสี่แยกบานแขกไปจนถึงสามแยกนํ้าพุ และเปดฉากปราศรัยโจมตีการทํางานของตํารวจจราจร และเรียกรองใหมีการโยก
ยายเจาหนาที่ตํารวจบางคนออกจากพื้นที่ เมื่อการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ ทําใหกลุมวัยรุนดังกลาวไมพอใจ หลายคนจึงปนขามรั้วบุกเขา
ไปใน สภ.อ.เมือง และใชกอนอิฐ กอนหิน ทอนไม ปาเขาใสโรงพัก ทําใหชองกระจกหนาตางและภายในอาคารไดรับความเสียหาย 117 ชอง
ประตู 4 บาน รถยนตตํารวจถูกเผาและทุบกระจก 2 คัน รถของเอกชนที่มาติดตอราชการ 1 คัน รถจักรยานยนตของกลางถูกทุบทําลาย 80
คัน จักรยานยนตของประชาชนที่มาติดตอราชการหายไป 10 คัน ตูยาม กระถางตนไมในเขตเทศบาลอีกจํานวนมาก มูลคาความเสียหายยัง
ประเมินไมได
เมื่อเวลา 20.30 น พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ ศรีวิไล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ไดสั่งการไปยังเจาหนาที่ใหหนวยปราบจลาจลพรอม
กระบองและโล 30 นาย และเจาหนาที่ตํารวจ-นปพ. ทั้งในและนอกเครื่องแบบกวา 100 นาย เขาทําการสลายม็อบ มีผูที่ถูกจับกุมจํานวน 28
คน สวนใหญถูกคุมขังอยูที่ สภ.อ.เมือง สําหรับเยาวชน 5 คน ตํารวจไดสงไปยังศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว และหลังจากเกิดเหตุ
ตํารวจไดระดมกําลังเจาหนาที่จากทุก สภ.อ. แหงละ 10 คน เพื่อรักษาความสงบในตัวเมือง และกองทัพภาคที่ 4 เพื่อเสริมกําลังในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และตั้งกองบัญชาการยอยขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ (กรุงเทพธุรกิจ 030943, ไทยโพสต 040943)
วันที่ 4 ก.ย. พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ ศรีวิไล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปดเผยวา ขณะนี้ไดมีคําสั่งยายตํารวจ สภ.
อ.เมือง จํานวนหนึ่งออกจากพื้นที่แลว และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตํารวจที่ถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ พ.ต.อ.สุด
ใจ ญาณรัตน รอง ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกลาว ระบุวา คงใชเวลาสอบสวน
ไมเกิน 1 เดือน เนื่องจากผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งกําชับใหรีบดําเนินการโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หลังเกิดเหตุไดใหประชาชนผูกอความวุนวายและ
ถูกจับกุมเขียนคํารองเรียน สวนใหญระบุวาไมพอใจการปฏิบัติงานของตํารวจบางคนที่จับกุมเพียงเพื่อหวังรางวัลนําจับ สวนการรองเรียน
เรื่องรีดไถมีเพียงเล็กนอยจะไดมีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรางวัลนําจับยอนหลัง (ไทยโพสต 040943)
อนึ่ง บทบรรณาธิการ "ปฏิวัติขบวนการรีดไถ แค.... โรคระบาดทางอารมณ ?!? " ของไทยโพสต ไดแสดงทัศนะตอเหตุการณ
จลาจลที่ จ.นครศรีธรรมราชวา เหตุการณดังกลาวบงบอกถึงอารมณความรูสึกของประชาชนตอปญหาถูกผูมีอํานาจรัฐใชกฎหมายในมือเอา
รัดเอาเปรียบโดยมิชอบ นับเปนภาพสะทอนความลมเหลวของระบบบริหารราชการแผนดินทุกระดับทั้งในสวนกลางและทองถิ่นของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย (ไทยโพสต 04,050943)
-ผบช.ภาค 8 สรุปเหตุการณจลาจล เมืองนครศรีธรรมราช
พล.ต.ท.สมศักดิ์ สายบัว ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ไดเปดเผยถึงผลสรุปเหตุความไมสงบที่ จ.นครศรีธรรมราช วา เกิดจาก
การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่เกินกวาความจําเปน โดยหวังเงินรางวัลนําจับที่มีสิทธิไดตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไวและจาก
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เหตุดังกลาวทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนและถูกกดดันมาเปนเวลานาน และจะนําเหตุการณที่เกิดขึ้นมาทําการปรับปรุงแนวทางการ
ทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งสายตรวจและจราจรใหเปนไปดวยความรอบคอบ ยึดหลักเหตุและผล อะไรที่ตักเตือนได ก็ขอใหตักเตือน
โดยใชวาจาที่สุภาพกับประชาชน
อยางไรก็ตาม พ.ต.อ.สุทัศน ชาญสวัสดิ์ ผกก.สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช กลาววา ตํารวจตองขอโทษกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมของตํารวจบางคน และไมกี่คนเทานั้นที่สรางความเดือดรอนใหกับนักเรียน และประชาชนมานานแลว ตํารวจยอมรับและขอโทษ
จากนี้ไปจะปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของตํารวจเสียใหม (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 070943)
อนึ่ง นายยศไกร รัตนบรรเทิง นสพ. ไทยโพสต ไดรายงานการตรวจสอบยอดเงินคาปรับของ สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช ประจํา
เดือน ส.ค. ที่ผานมา พบวาอยูในอัตราที่สูงพอตัว โดยมียอดรวมทั้งสิ้นจํานวน 570,000 บาท แยกเปนผลงานของตํารวจสายตรวจ 300,000
บาท และตํารวจจราจร 270,000 บาท และดวยประเด็นนี้เองที่ทําใหมีการเรียกรองใหทบทวนเงินสวนแบงคาปรับ โดยผศ.พ.ต.ท.พงษสัน คง
ตรีแกว สวนวิชาการบริหารงานตํารวจ โรงเรียนนายรอยตํารวจ ก็เห็นดวยกับการทบทวนรางวัลเงินสวนแบงแตตองพิจารณาใหรอบคอบ
พรอมกับเสนอใหใชหลักเกณฑเดียวกับทางกรุงเทพฯ ที่เคยทบทวนมาแลวครั้งหนึ่ง โดยกําหนดเพดานเงินรางวัลคาปรับสูงสุดคนละไมเกิน
5,000 บาท (ไทยโพสต 080943)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานดิน นํ้า ปา
2.3.1 สรุปความเสียหายอุทกภัย และความชวยเหลือจากรัฐบาล
สํานักงานเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครอง ก.มหาดไทย สรุปความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 17
ส.ค. 2543 จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2543 มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 43 จังหวัด ราษฎรเดือดรอน 2,560,000 คน มีผูเสียชีวิต 47 คน พื้นที่การ
เกษตรเสียหายกวา 6 ลานไร มูลคาความเสียหายเบื้องตนกวา 2,000 ลานบาท และ ยังอยูในระหวางการสํารวจเพิ่มเติม สําหรับสถานการณ
อุทกภัยที่ยังมีปญหาอยูไดแก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค จ.เพชรบูรณ จ.พิษณุโลก จ.มหาสารคาม จ. ชัยภูมิ จ. ขอนแกน จ. ศรีสะเกษ จ.
อุบลราชธานี จ. สุรินทร และ จ. รอยเอ็ด (ผูจัดการ 260943) สําหรับการรับบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ซึ่ง นสพ.ไทย
รัฐ เปดศูนยฯ รับบริจาคมาตั้งแตวันที่ 29 ส.ค. ถึงวันที่ 25 ก.ย. มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 14,384,693.75 บาท (ไทยรัฐ 260943)
- ครม.ใหงบ 526 ลานบาทชวยผูประสบภัยนํ้าทวม
วันที่ 12 ก.ย. 2543 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กลาววา ไดให ก.สาธารณสุขเรงใหความชวยเหลือทั้งเฉพาะหนาและหลัง
นํ้าทวมโดยเฉพาะการปองกันโรคติดตอตางๆที่อาจจะมาจากนํ้าแลว ดานนายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงวา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให ก.แรงงานฯ ไดรับงบชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมวงเงิน 526.5 ลานบาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยใน 129
อําเภอ 19 จังหวัด จํานวน 215,000 ครัวเรือน หรือคิดเปนราษฎรจํานวน 945,000 คน โดยในเบื้องตนจะแบงการใหความชวยเหลือใน
130,000 ครอบครัว หรือคิดเปนคนจํานวน 5 แสนคนกอน ขณะที่ ก.เกษตรฯ รายงานวาไดแบงเมล็ดพันธุขาวใหปลูกในพื้นที่ที่นํ้าเริ่มลด ซึ่ง
ในเบื้องตนสํารวจพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายได 2,580,000 ไร (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น, มติครม. 120943)

3. การเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 การปรับราคานํ้ามันเดือน ก.ย. ดีเซลทะลุ 15 บาท สูงสุดในประวัติศาสตร
มีรายงานจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. วา บริษัทเชลล, เอสโซ, คาลเท็กซ
และผูคารายยอย พรอมใจกันประกาศปรับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลตั้งแตวันที่ 14 ก.ย. ลิตรละ 30 สต. ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซล
ปรับเพิ่มเปน 14.84 บาทตอลิตร จากเดิมลิตรละ 14.54 บาท ขณะที่ บริษัทบางจากก็ประกาศขึ้นราคาตามบริษัทเอกชนทันที แตยังคงคาให
หางกันอยูลิตรละ 30 สต. โดยบริษัทนํ้ามันใหเหตุผลในการปรับราคาครั้งนี้วา เนื่องจากราคานํ้ามันสําเร็จรูป ที่ตลาดสิงคโปรดีดตัวขึ้น โดย
ราคานํ้ามันเบนซิน ณ วันที่ 13 ก.ย. อยูที่ 35.70 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จากเดิม 34.15 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล นํ้ามันดีเซลเพิ่มเปน 42
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จากเดิม 40.54 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (ไทยรัฐ ,สํานักขาวไทย 140943)
วันที่ 20 ก.ย. ปตท. และบางจากไดปรับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลจํานวน 40 สตางคตอลิตร ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลของ
ปตท.และบางจากปรับเปน 14.64 และ 14.93 บาทตอลิตรตามลําดับ สวนบริษัทนํ้ามันเอกชนรายอื่นขอปรับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซล
จํานวน 30 สตางคตอลิตร ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลของบริษัทเชลลและคาลเท็กซปรับจากเดิม 14.84 บาทตอลิตรเปน 15.14 บาทตอ
ลิตร สาเหตุของการปรับราคาขายปลีกในประเทศ เนื่องจากราคานํ้ามัน ตลาดสิงคโปร และนํ้ามันดิบตลาดโลกมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 210943)
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วันที่ 22 ก.ย. 2543 รัฐบาลสหรัฐประกาศนํานํ้ามันสํารองออกสูตลาดวันละ 1 ลานบารเรล จํานวน 30 ลานบารเรล ทําใหราคา
นํ้ามันดิบตลาดโลกลดลง 2 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ทําใหบริษัทบริษัทเชลลประกาศปรับลดราคานํ้ามันสําเร็จรูปขายปลีกในประเทศลง 30
สตางค ในวันที่ 26 ก.ย. โดยเบนซินออกเทน 95 ลดเหลือลิตรละ 16.49 บาท จากเดิมลิตรละ 16.79 บาทนํ้ามันเบนซินธรรมดาลิตรละ
15.49 บาท เดิมลิตรละ 15.79 บาท และนํ้ามันดีเซลลิตรละ 14.84 บาทเดิมลิตรละ 15.14 บาท (ไทยรัฐ 260943)
3.1.2 ความเคลื่อนไหวเพื่อการแกไขปญหาราคานํ้ามันของภาครัฐและภาคประชาชน
- ประชาชนแหตอคิวเติมนํ้ามันถูกในมาเลเซีย
หลังจากที่ราคานํ้ ามันไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยไมมีทีทาจะลดลงสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ
และเปนมูลเหตุใหมีการลักลอบคานํ้ามันเถื่อนตามชองทางแนวพรมแดน โดยเฉพาะดาน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อนําไปจําหนายให
กับผูประกอบการเดินรถในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองหาแนวทางแกไขปญหา มีรายงานวาในวันที่
17 ก.ย. นายวรศักดิ์ พวงเดช นายดานศุลกากร สุไหงโก-ลก ไดยอมผอนปรนใหประชาชนนํารถไปเติมนํ้ามันในประเทศมาเลเซีย แตมีขอแม
วาใหเติมไดเฉพาะ 1 ถังนํ้ามันของรถ และหามดัดแปลงถังนํ้ามัน หากฝาฝนก็จะจับกุมดําเนินคดี ผลจากการผอนปรนทําใหบริเวณพรมแดน
สุไหงโก-ลก เนืองแนนไปดวยประชาชนที่รอคิวนํารถไปเติมนํ้ามัน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 170943)
-ก.คมนาคมอนุมัติเรือดวนขึ้นคาโดยสาร 2 บาท, บขส. ปรับเพิ่มคาโดยสาร กม. ละ 2 สต., รถรวม กม. ละ 2-9 สต.
นายไชยา สะสมทรัพย รมช.คมนาคม เปดเผยภายหลังการประชุมพิจารณาการปรับอัตราคาบริการเรือโดยสารประจําทางวันที่
20 ก.ย. 2543 วา ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอของบริษัทเรือดวนเจาพระยา ซึ่งเสนอขอปรับอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้นระยะละ 2 บาท โดยที่
ประชุมพิจารณาเห็นวา ตัวเลขปริมาณผูโดยสารและตนทุนของเอกชนที่เพิ่มขึ้น เปนตัวเลขใกลเคียงกับผลการศึกษาของกรมเจาทา และ
สํานักนโยบายและแผนการขนสงและสื่อสาร ก.คมนาคม ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทเรือดวนเจาพระยา ปรับคาโดยสารไดตามที่เสนอ
โดย ก.คมนาคม จะสั่งการใหกรมเจาทาออกประกาศใหประชาชนรับทราบตอไป
"การอนุมัติปรับอัตราคาโดยสารเรือดวนเจาพระยาจะมีผลบังคับใชทันที ที่ผานมาเอกชนไดปรับคาโดยสารไปแลว วันที่ 15 ก.ย.
2543 ก.คมนาคมไดสั่งการใหหนวยงานสํารวจวาการปรับคาโดยสารมีผลกระทบตอประชาชนหรือไม ซึ่งพบวาการปรับคาโดยสารขึ้นระยะ
ละ 2 บาท ไมมีผลกระทบตอประชาชน" นายไชยากลาว และวาสําหรับอัตราคาโดยสารเดิมนั้น บริษัทไดคํานวณตนทุนจากราคานํ้ามันที่
ลิตรละ 6 บาท แตปจจุบันราคานํ้ามันไดปรับตัวสูงขึ้นเกินลิตรละ 14 บาท ประกอบกับคาโดยสารเดิมไดใชมาเปนเวลานานแลว ก.คมนาคม
พิจารณาแลวเห็นวา ควรใหปรับอัตราคาโดยสารตามความเปนจริงและอยูในวิสัยที่ประชาชนยอมรับได สวนเรือขามฟากนั้น ยังไมมีการปรับ
อัตราคาโดยสารแตอยางใด
นอกจากนี้ บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) ก็จะประกาศใชอัตราคาโดยสารใหมอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 21 ก.ย. 2543 โดยรถ
บขส. จะปรับเพิ่มขึ้น กม.ละ 2 สตางค ทุกระยะทาง แตในสวนของรถรวม บขส. จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 สตางค/กม. โดยระยะทาง 40
กม.แรก เพิ่มขึ้น กม.ละ 9 สตางค ระยะทางจาก กม. ที่ 41-100 กม.ปรับเพิ่มขึ้น กม.ละ 2 สตางค ระยะทางตั้งแต 101-150 กม.ปรับเพิ่ม
กม.ละ 7 สตางค และระยะทางตั้งแต 151 กม. ขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้น กม.ละ 2 สตางค (กรุงเทพธุรกิจ 210943)
-ครม. แตงตั้งนายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ เปนเลขาธิการ สพช.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ก.ย. 2543 มีมติอนุมัติตามที่ นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งการและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอใหรับโอน นายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ ขาราช
การพลเรือนสามัญ ตําแหนงรองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สวนกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 ต.ค.
2543 เปนตนไป (มติ ครม. 190943)
-สพช. รณรงคประหยัดพลังงาน 22 ก.ย. "Car free Day" หยุดรถไวที่บาน ผลคารฟรีเดย-รถลดแค 5% จากเปาเดิม
10%
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการพลังงานแหงชาติ สพช. ไดจัดการรณรงคประหยัดนํ้ามันจอดรถไวบาน 1 วัน (Car Free Day)
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2543 ที่ผานมา โดยตั้งเปาวาจะมีคนใหความรวมมือ 10% นั้น เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2543 พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ
เลขาธิการ คจร. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สจร. ไดประเมินผลสภาพการใชรถในวันดังกลาวพบวา มี
ปริมาณรถสวนบุคคลลดไปจากถนน 76,000 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 15 ก.ย. ที่ผานมา ซึ่งมีปริมาณรถที่วิ่งเปนจํานวน 1.5 ลานคัน
หรือลดหายไป 5.3% ทั้งนี้จากผลดังกลาว สามารถชวยประหยัดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได 67.2 ลานบาทตอวัน โดยคํานวณจาก
ความเร็วรถที่เพิ่มขึ้น 1 กม./ชั่วโมง จะประหยัดมูลคาความสูญเสียได 3 ลานบาท และหากสามารถดําเนินการไดตลอดทั้งปจะสามารถ
ประหยัดความสูญเสียไดถึง 20,160 ลานบาท
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ทางดานนายการุญ จันทรางศุ กรรมการอํานวยการบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ -บีทีเอส กลาวสรุปถึงผลการดําเนินการใน
วัน Car Free Day ในสวนของรถไฟฟาบีทีเอสวา ผูโดยสารมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 22 ก.ย. มีผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน 190,880 คน
เพิ่มขึ้น 2.73% อยางไรก็ตาม คาดวาตัวเลขผูโดยสารในวันดังกลาวนาจะมีปริมาณมากกวานี้ แตชวงเวลาที่ทําการเปรียบเทียบเปนชวงปด
เทอมของหลายสถาบันการศึกษา รายงานขาวจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ขสมก. แจงวา สําหรับ ขสมก.ไดจัดรถโดยสารไวบริการ
จํานวน 3,613 คัน มีเที่ยววิ่งใหบริการ 34,817 เที่ยว มีผูใชบริการประมาณ 2.94 ลานคน เมื่อเทียบกับวันที่ 21 ก.ย. พบวา มีจํานวนผู
โดยสารเพิ่มขึ้น 1.71 แสนคน หรือ 6.16% (ไทยรัฐ 260943)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานตางประเทศ
3.2.1 ราคานํ้ามันพุงสูงสุดในรอบ 10 ป
-นํามั
้ นดิบในลอนดอนและนิวยอรกพุงสูงในรอบ 10 ป ถึง 32.84 และ 35.14 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล
นายอาลี โรดริเกวซ ประธานกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) และรัฐมนตรีนํ้ามันของเวเนซุเอลา กลาวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2543
ที่ออสโล ประเทศนอรเวยวา โอเปกจะดําเนินการทุกวิถีทางที่จะสรางเสถียรภาพใหกับตลาดนํ้ามันพรอมกับระบุวา ราคานํ้ามันที่พุงขึ้นสูง
มากในปจจุบัน ไมไดสะทอนถึงพื้นฐานที่แทจริงของตลาด แตเกิดจากการสรางราคาของนักเก็งกําไร
ดานราคานํ้ามันที่ตลาดลอนดอนทําสถิติพุงขึ้นสูระดับสูงสุดในรอบ 10 ปในการคาเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2543 โดยราคานํ้ามันดิบ
เบรนตทะเลเหนือ สําหรับสงมอบเดือน ต.ค. เมื่อปดการคาวันที่ 11 ก.ย. อยูที่ระดับ 32.84 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (กรุงเทพธุรกิจ
060943) ขณะที่ราคานํ้ามันดิบที่นิวยอรกสําหรับสงมอบเดือน ต.ค ปดตลาดวันที่ 11 ก.ย. 2543 พุงขึ้นปดที่ระดับ 35.14 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรลหลังทะยานขึ้นถึง 35.85 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปนราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ป และราคานํ้ามันดิบสําหรับสงมอบเดือน ต.ค. เพิ่ม
ขึ้น 1.51 ดอลลารสหรัฐหรือ 4.22% ในการคาระหวางวันและราคานํ้ามันดิบเบรนตที่ลอนดอนปดตลาดที่ระดับ 33.60 ดอลลารสหรัฐตอบาร
เรล (กรุงเทพธุรกิจ 130943)
3.2.2 ความเคลื่อนไหวประทวงราคานํ้ามันยุโรปและทั่วโลก
-ประทวงราคานํ้ามันระบาดในยุโรป, ฝรั่งเศสยอมลดภาษีนํ้ามันระงับประทวง
วันที่ 4 ก.ย. 2543 เกิดการเคลื่อนไหวนํ้ามันราคาแพงที่ฝรั่งเศส โดยสมาชิกกลุมคนขับรถบรรทุกและกลุมเกษตรกรนํายาน
พาหนะไปปดกั้นทางเขาออกของคลังเก็บนํ้ามันกวา 60 แหงเกือบทั่วประเทศ และไดรับความรวมมือจากพนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงาน
ขับรถพยาบาลอีกดวย ทําใหในวันที่ 5 ก.ย. 2543 นายฌอง-โคลด เกยโซต รมต.คมนาคมของฝรั่งเศสไดรวมหารือกับบรรดาผูนําสหภาพ
การขนสงทางบก และทั้งสองฝายเห็นพองที่จะลดภาษีนํ้ามันลงลิตรละ 0.05 ยูโรในปนี้ และลดลงอีกประมาณลิตรละ 0.02 ยูโรในปหนา
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 6 ก.ย. เปนตนไป สวนที่กรุงปารีส เรือประมาณ 15 ลํา รวมประทวงปดแมนํ้าเซนบางชวง และบริษัททัวรทางเรือหลาย
แหงประกาศจะหยุดการเดินเรือทั้งหมดในวันที่ 6 ก.ย. เพื่อประทวงนํ้ามันแพง
การปดกั้นทางเขาออกของคลังนํ้ามัน สงผลใหผูใชยวดยานทั่วฝรั่งเศสไปเขาคิวเติมนํ้ามันกันอยางยาวเหยียด เนื่องจากวิตกวา
จะเกิดปญหาขาดแคลนนํ้ามันจนรัฐบาลตองประกาศใชมาตรการปนสวน เพื่อควบคุมการกักตุนนํ้ามัน คนขับรถบรรทุกในฝรั่งเศส เปดเผย
วา ราคานํ้ามันดีเซลพุงขึ้นไปแลว 40% ในชวงปที่ผานมา โดยราคานํ้ามันดีเซลตกลิตรละ 5.45 ฟรังก หรือประมาณ 110 บาท ขณะที่ใน
สหรัฐราคาเฉลี่ยลิตรละ 60 บาท (กรุงเทพธุรกิจ 06-070943)
วันที่ 10 ก.ย. 2543. การประทวงราคานํ้ามันในฝรั่งเศสเริ่มคลี่คลายลง แตในอังกฤษกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น กลุมผูประทวง
ไดปดกั้นทางเขาออกคลังนํ้ามัน การประทวงขยายวงกวางออกไปในแควนเวลส, เขตบริสตอลทางตะวันตกเฉียงใตของอังกฤษและอีกแหงใน
ชีไชรทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 5 แหง บริษัทนํ้ามัน "บีพี" กลาววาสถานีบริการนํ้ามัน 20 แหงจากทั้งหมด 140 แหงไมมีนํ้ามันขายให
กับลูกคา นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการนํ้ามันบางแหงเอาเปรียบประชาชนโดยฉวยโอกาสขึ้นราคานํ้ามันอีกรอยละ 30 ในชวงที่ทุกคนกําลังตื่น
ตระหนกเนื่องจากการขาดแคลนนํ้ามัน (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 100943)
การประทวงไดขยายตัวถึงเบลเยียม ผูประกอบการรถบรรทุก, รถโดยสารขนาดใหญ และคนขับรถแท็กซี่ รวมตัวกันปดกั้นเสน
ทางในใจกลางกรุงบรัสเซลลเมืองหลวง ในวันที่ 10 ก.ย. เพื่อตอตานนํ้ามันราคาแพง เจาหนาที่ตํารวจรายงานวามีรถบรรทุกกวา 1,700 คัน
เคลื่อนตัวปดกั้นถนนดานตะวันออกของบรัสเซลล ซึ่งผูประกอบการรถบรรทุกไดเรียกรองใหรัฐบาลเรงหามาตรการชดเชยใหพวกตนที่ไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากนํ้ามันแพง (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 110943)
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา การประทวงนํ้ามันแพงลุกลามไปทั่วยุโรป โดยผูประทวงไดใชรถปดกั้นถนน โรงกลั่น และคลัง
นํามั
้ น ทั้งในอังกฤษเบลเยียม เยอรมนี เนเธอรแลนด เดนมารก ทําใหนํ้ามันเริ่มขาดแคลน การจราจรเปนอัมพาต โดยเฉพาะในอังกฤษ
ประชาชนแหซื้อนํ้ามันมากักตุน จนปมนํ้ามันหลายพันแหงตองปด เพราะไมมีนํ้ามันจําหนาย สวนที่เบลเยียม ผูประทวงพากันปดกั้นโรงกลั่น
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และคลังนํ้ามันในกรุงบรัสเซลส กอนไปปดกั้นโรงกลั่นนํ้ามันใหญที่สุด ของประเทศใกลเมืองชารเลอรอย ทางใตของกรุงบรัสเซลส (ไทยรัฐ
130943)
3.2.2 สหรัฐ ไอเอ็มเอฟ และเอเปก ดันให โอเปกอนุมัติเพิ่มการผลิต 800,000 บารเรล/วัน
-สหรัฐเรียกรองใหโอเปกทําใหราคานํ้ามันอยูในระดับที่ "สมเหตุสมผล"
วันที่ 6 ก.ย. 2543 นายพี.เจ.โครวลี โฆษกทําเนียบขาวเปดเผยวา สหรัฐคิดวาราคานํ้ามันจะอยูในเปาหมายที่เรียกรอง สหรัฐ
แสดงทาทีชัดเจนตอโอเปกวา สหรัฐคิดวามีความจําเปนที่จะทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางประเทศผูผลิตและประเทศผูบริโภคเผื่อวาจะ
สามารถเห็นราคานํ้ามันอยูในระดับที่มีความยุติธรรมและเปนไปตามความตองการของโลก หลังจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกพุงพรวดขึ้น
ทําสถิติสูงสุดในรอบ 10 ป และราคานํ้ามันไลทครูด ที่ตลาดนิวยอรก เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2543 เพิ่มขึ้นอีก 1.07 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล อยูที่
34.90 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเปนราคาสูงที่สุดหลังจากอิรักใชกําลังทหารบุกยึดคูเวตเมื่อป 2533 (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 070943,
กรุงเทพธุรกิจ 080943)
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐ กลาววา เจาชายอับดุลเลาะห มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียรับปากวาจะเพิ่มปริมาณการ
ผลิตนํ้ามันเพื่อฉุดใหราคานํ้ามันโลกปรับตัวลดลง (กรุงเทพธุรกิจ 090943)
-เอเปกเรียกรองใหโอเปกเพิ่มการผลิตเพื่อลดวิกฤติเศรษฐกิจ
วันที่ 10 ก.ย. 2543 รัฐมนตรีคลังของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (เอเปก) ออกแถลงการณรวมถึงผลการ
ประชุมระหวางวันที่ 7-10 ก.ย. 2543 โดยเรียกรองใหกลุมประเทศโอเปกเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบจากระดับเดิม เพื่อดึงราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกใหปรับตัวลง และแถลงการณของเอเปกไดตั้งขอสังเกตถึงความเสี่ยงที่มาพรอมกับความผันผวนของราคานํ้ามันที่มีตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลกและตอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา
"หลังจากปริมาณความตองการทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เราขอเรียกรองใหเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับที่เหมาะสมและมาตรการที่จํา
เปนอื่นๆ เพื่อสงเสริมเสถียรภาพราคาในระยะยาว" นายลอวเรนซ ซัมเมอรส รมต.คลัง สหรัฐ แถลงหลังการประชุม และวาเอเปกคาดหวังวา
ราคานํ้ามันจะมีเสถียรภาพในระดับที่สอดคลองกับราคาเฉลี่ยในอดีต เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ทั้งฝายผูผลิตและผูบริโภค
ดานนักวิเคราะหนํ้ามัน เตือนวา จําเปนตองเพิ่มปริมาณนํ้ามันดิบอยางนอย 800,000 บารเรลตอวัน หากตองการดึงราคานํ้ามัน
ลงจากระดับสูงสุด นับจากสงครามอาวเปอรเซีย เมื่อ 10 ปกอน (กรุงเทพธุรกิจ 110943)
- โอเปกเพิ่มการผลิตนํ้ามัน 800,000 บารเรลตอวัน
ชีค อาหะเหม็ด ซากี ยามานี ในฐานะอดีตรัฐมนตรีนํ้ามันซาอุดีอาระเบียนาน 24 ป จาก 2505 ถึง 2529 และยังเปนสัญลักษณ
ของมหาอํานาจนํ้ามันอาหรับกลาววา ที่ราคานํ้ามันดิบกลับมาอยูที่ระดับ 30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลอีกนั้น เปนเพียงการเรงเวลาใหโอเปก
จะไดแตจองดูทรัพยากรนํ้ามันของตัวเอง ซึ่งไมมีใครเขาไปแตะตองอันเปนตอนสําคัญที่ยุคนํ้ามันครองโลกไดสิ้นสุดลง
“โอเปกจดจําบทเรียนกันไดนอยมากวา ตัวเองจะตองสูญเสียอยางหนักสําหรับการไมไดทําอะไรเลยที่จะควบคุมราคานํ้ามันในป
2542 ซึ่งเมื่อถึงเวลานี้ก็สายเกินไปเสียแลว …ยุคหินไมไดลมหายตายจากไปเพราะการขาดหินและยุคนํ้ามันก็จะสิ้นสุดลง แตไมใชเพราะ
การขาดนํ้ามันเชนกัน” อดีต รมต.นํ้ามันซาอุดีอาระเบียกลาว(กรุงเทพธุรกิจ 060943)
วันที่ 10 ก.ย. 2543 รัฐมนตรีของกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามันปโตรเลียม (โอเปก) เปดเผยตอผูสื่อขาวภายหลังการประชุมอยางไม
เปนทางการในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วา โอเปกเห็นพองกันถึงการเพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามัน ถึง 800,000 บารเรลตอวัน นับจากวันที่
1 ต.ค.นี้เปนตนไป โดยรัฐมนตรีนํ้ามันแอลจีเรีย กลาววา ตัวเลขดังกลาวไดรับการยอมรับจากสมาชิกโอเปกในการประชุมที่โรงแรมเวียนนา
กอนการประชุมอยางเปนทางการของโอเปกจะเปดฉากขึ้นในเร็วๆ นี้ (สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 100943)
บิล ริชารดสัน รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐ ไดประกาศเมื่อคืนวันที่ 22 ก.ย. 2543 วา จะปลอยนํ้ามันดิบ 30 ลานบารเรลออกจากคลัง
ปโตรเลียมสํารองทางยุทธวิธีแหงชาติ (เอสพีอาร) ซึ่งมีอยูทั้งหมด 571 ลานบารเรล อันเปนการนําเอสพีอารออกมาใชครั้งแรกนับตั้งแตอิรัก
บุกยึดคูเวตในป 2533 โดยจะปลอยออกมาวันละ 1 ลานบารเรลตอวัน (กรุงเทพธุรกิจ,สํานักขาวจีเอ็นเอ็น 260943)
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ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1.ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 กรณีการโอนหุน เพื่อเตรียมรับตําแหนงนายกฯ ของหัวหนาพรรคไทยรักไทย
1.1.1 สื่อมวลชนประโคมขาวกรณี พ.ต.ท.ทักษิณและภรรยาโอนหุนใหบุคคลใกลชิด เพื่อเตรียมรับตําแหนงนายกฯ มี
การตอบโตโจมตีกันอยางเผ็ดรอนรุนแรง ระหวางพรรคทรท.กับพรรคคูแขงทางการเมือง
วันที่ 4 ก.ย.2543 คุณหญิงพจมาน ภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาไดจําหนาย
หลักทรัพยบริษัทชิน คอรเปอเรชั่นส ที่ถืออยูจํานวน 69,300,000 หนวย คิดเปนรอยละ 23.59 ของจํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดใหกับนายพานทองแท ชินวัตร ลูกชายจํานวน 42,475,000 หุน คิดเปนรอยละ 14.46 และนายบรรณพจน ดามาพงศ พี่ชายจํานวน
26,825,000 หุน คิดเปนรอยละ 9.13 ทําใหตนเองมิไดเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาวอีกตอไป
และในวันเดียวกันพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาไดจําหนายหลักทรัพยบริษัทซิน คอร
เปอเรชั่นส ที่ถืออยูจํานวน 32,920,000 หนวย คิดเปนรอยละ 11.21 ของจํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหกับนายพานทองแท
ชินวัตร ลูกชายจํานวน 30,920,000 หุน คิดเปนรอยละ 10.53 และนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นองสาวจํานวน 2,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
0.68 ทําใหตนเองมิไดเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาวอีกตอไปเชนเดียวกับภรรยา นอกจากนี้คุณหญิงพจมานยังแจงวาไดขายใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุนธนาคารทหารไทย(วอรแรนต)จํานวน 450 ลานหนวยมูลคาหนวยละ 10 บาทรวม 4,500 ลานบาท ใหกับนายพานทองแท
ดวย
การโอนหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ ถือเปนการจัดการทรัพยสินและธุรกิจสวนตัวเพื่อเตรียมเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปโดย
ตรง ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวาตนเองไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจสัมปทานผูกขาด ซึ่งกลายเปนจุดออนทางการเมืองที่เปนเปาการถูกโจมตีมา
ตลอด (ไทยโพสต, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 060943, มติชนสุดสัปดาห 110943) และในการใหสัมภาษณผานรายการ "คม ชัด ลึก" ทางเนชั่น
แชนนัล ยูบีซีกลางดึกคืนวันที่ 5 ก.ย. 2543 พ.ต.ท.ทักษิณบอกวาหากพรรคไทยรักไทยลมเหลวกับการเลือกตั้งไมไดรับตําแหนงนายกฯก็จะ
เลนการเมืองตอไป ซึ่งหากเลิกเลนการเมืองแลวก็ไมกลับไปทําธุรกิจแตจะไปสอนหนังสือแทน (กรุงเทพธุรกิจ 060943)
-กลุมพรรคการเมืองคูแขงทักษิณออกมารุมโจมตีอยางรุนแรง
วันที่ 13 ก.ย.2543 นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกฯ ใหสัมภาษณวาพ.ต.ท.ทักษิณ ไมไดแสดงความจริงใจใน
การแสดงบัญชีทรัพยสินใหชัดเจน โดยอางการเสนอขาวของน.ส.พ.ประชาชาติกรณีโอนหุนใน 3 บริษัทคืออินโฟลิงค เอสซี แอสเสท และเท
เลอินโฟมีเดีย ใหคนในบานจํานวน 5 คน ประกอบดวยแมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถเกาแกและภรรยา วาควรบอกวาคน
เหลานี้มีบุญคุณมากนอยเพียงใด ทําไมตองโอนทรัพยสินตอนนี้ เพราะหากโอนใหจริงโดยเสนหาก็ไมเปนความผิดแตหากเปนการใหถือหุน
แทนแลวโอนกลับมาก็อาจเขาขายแจงบัญชีทรัพยสินเปนเท็จได (ไทยโพสต 140943) กรณีดังกลาวพ.ต.ท.ทักษิณ ใหสัมภาษณวาเปนเรื่อง
การตั้งบริษัทสวนตัว ตนไมไดทําอะไรผิดเนื่องจากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตั้งแตปพ.ศ.2535 ตั้งแตตนยังไมไดเขามาทํางานทางการเมืองและ
ยังไมมีแผนจะเขาสูการเมืองดวยซํ้า(มติชน14,270943, สยามรัฐ 1809453)
วันที่ 21 ก.ย.2543 นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปตย เรียกรองใหพ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากหน.พรรคและให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมสรรพากร เขามาตรวจสอบ
การโอนหุนของพ.ต.ท.ทักษิณ ดังที่เคยตรวจสอบพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน (ผูจัดการ 220943)
วันที่ 22 ก.ย.2543 ร.ต.เสงี่ยม บุษบาบาน เลขาธิการสถาบันวิทยาการเมืองและกฎหมาย ไดยื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษพ.ต.ท.
ทักษิณ ตอคณะกรรมการป.ป.ช. กรณีการโอนหุนตางๆ ใหกับแมบาน คนรับใช และคนขับรถ เพื่อใหป.ป.ช.ดําเนินการไตสวนวินิจฉัยเพื่อทํา
การถอดถอนดําเนินคดีอาญาหรือสงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองและสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจากการกระทําดังกลาวอาจ
มีเจตนาหลอกลวงและทํานิติกรรมอําพราง โดยนายกลานรงค จันทิก เลขาธิการป.ป.ช.เปนผูรับเรื่อง และบอกวาวันที่ 26 ก.ย.2543 จะรวบ
รวมขอมูลของเจาหนาที่และขอรองเรียนเสนอที่ประชุมป.ป.ช. พิจารณา (มติชน, ไทยโพสต 230943กรุงเทพธุรกิจ 250943)
ในสวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นายสุรัตน พลาลิขิต รองผูจัดการฯ ไดชี้แจงวากรณีที่พ.ต.ท.ใชวิธีใหบุคคลอื่นถือหุน
แทนหรือนอมินีนั้นไมใชเรื่องใหมเกิดขึ้นพรอมกับธุรกิจ ถือเปนประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ ไมมีกฎหมายรองรับวาผิดหรือไมผิด ขณะเดียวกัน
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รองหน.พรรคไทยรักไทย บอกวากรณีของพ.ต.ท.ทักษิณกับพล.ต.สนั่นเปนคนละกรณีกัน ของพ.ต.ท.ทักษิณ เงินที่
มีมาจากการทําธุรกิจ แตของพล.ต.สนั่นไมรูที่มา ไมรูวาจะเก็บไวที่ไหนจึงตองทําสัญญาเงินกูขึ้นมา (มติชน 240943, กรุงเทพธุรกิจ
250943)
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-"ทักษิณ" ตอบโตขอกลาวหา
ในการปราศรัยเปดตัวผูสมัครส.ส.พรรคไทยรักไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2543 นั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไดตอบ
โตกรณีถูกกลาวหาวาหลบไปตางประเทศวา ตนไปเยอรมนีเพื่อไปดูงาน สวนเรื่องหุนเทียบกับพล.ต.สนั่น คนละเรื่อง กฎหมายป.ป.ช.มีไว
เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริต "มีไวเพื่อปองกันกุยไมใหเขามาโกง…มีไวไลกุยออกไปจากการเมือง" ซึ่งคํากลาวขางตนไดรับการตอบโต
จากพล.ต.สนั่นผานสื่อมวลชนวาคนที่ตั้งเปาเปนนายกฯ ไมควรใชคําพูดแบบนี้…สวนตนเองเปนทั้งรองนายกฯ และรมต.มา 7 สมัย จะเปน
กุยคงไมได ตนเปนมากกวาคุณทักษิณเยอะ และตอบผูสื่อขาววาสันดานใครเปนอยางไรขุดไมได แตนิสัยเปลี่ยนได และทํานายอนาคตพรรค
ไทยรักไทยวา "อยูไดก็เกงแลว และตนไมยุงกับกุยหรอก" (มติชน, ไทยโพสต 26,270943)
หลังการประชุมของป.ป.ช.นายโอภาส อรุณินท ประธานป.ป.ช.แถลงวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับเรื่องการโอนหุนของพ.ต.ท.
ทักษิณไวพิจารณาโดยจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตอไป ซึ่งการตรวจสอบจะกระทําเปน 2 ประเด็น คือทรัพยสินที่ยื่นไวมีอยูจริง
หรือไม ถาไมมีแลวยื่นถือวาเปนเท็จ ถามีอยูแลวไมยื่นถือวาปกปด เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน
ต.ค.2540 (ไทยโพสต, มติชน 270943)

1.2 ความเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาภายในของพรรคประชาธิปตย
1.2.1 การยุติบทบาททางการเมืองของพล.ต.สนั่น ปชป. เลือกเลขาธิการพรรคคนใหมจากคนนอก ภายใตกระแส
ตอตานจากสมาชิกพรรคภาคเหนือ
สื่อมวลชนไดรายงานความเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาภายในพรรคประชาธิปตย โดยกลาววา เมื่อครั้งที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
เพื่อเปนรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2 บรรยากาศภายในพรรคประชาธิปตยไดเกิดแบงแยกเปน 3 กลุมคือ ส.ส.กลุมภาคใต ส.ส.กลุมกทม.
และส.ส. กลุมพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน ซึ่งอยูในตําแหนงเลขาธิการพรรคในสมัยนั้น ตอมาการแบงกลุมดังกลาวปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเมื่อปที่ผานมาและจากนั้นก็คงอยูตลอดมา จนกระทั่ง พล.ต.สนั่น ตองเผชิญขอหาการแจงบัญชีทรัพยสินหนี้
สินเปนเท็จ ถึงขนาดตองลาออกจากทุกตําแหนงการเมือง รวมทั้งตําแหนงเลขาธิการพรรค จึงเปนโอกาสของส.ส.กลุมอื่นโดยเฉพาะกลุม
ภาคใตที่ไดเขามาจัดโครงสรางและภาพลักษณของพรรคกันใหม โดยเริ่มจากการเลือกตั้งเลขาธิการพรรคคนใหม
รายงานความเคลื่อนไหวกลาวอีกวา การเลือกตั้งเลขาธิการพรรคคนใหมดังกลาว สงผลใหสถานการณในพรรคประชาธิปตยรอน
ระอุตั้งแตเริ่มมีการเคลื่อนไหวสรรหาเลขาธิการพรรค ซึ่งมีการแบงออกเปนขั้วอยางชัดเจน มีรายงานขาววา คืนวันที่ 14 ก.ย.2543 พล.ต.
สนั่น ขจรประศาสน อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปตย ไดเขาพบนายกฯชวน หลีกภัย ที่บานพิษณุโลก เพื่อแสดงความไมเห็นดวยกับการที่
นายกฯชวน หลีกภัย หน.พรรคประชาธิปตย และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองหน.พรรคจากภาคใตแสดงทาทีสนับสนุนนายอนันต อนันตกูล
อดีตปลัด ก.มหาดไทย ใหมาดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค โดยยืนยันวาควรเลือกคนในพรรคซึ่งหากไมใชนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รักษา
การเลขาธิการพรรค ก็ควรจะเปนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหน.พรรคจากกทม. แตการหารือยังไมไดขอยุติ
มีรายงานขาววา เชาวันที่ 15 ก.ย.2543 นายอนันต อนันตกูล ใหสัมภาษณวาสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยแลวตามคํา
เชิญของหัวหนาพรรค โดยจะลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ และไมตอบปฏิเสธเมื่อสื่อมวลชนตั้งคําถามเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงเลขาธิการ
พรรค ตอนเที่ยงวันเดียวกันนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ไดเขาพบนายกฯชวน และแจงความจํานงถอนตัวจากการเปน 1 ใน 3 ชื่อที่หน.พรรค
จะเสนอในที่ประชุมใหญของพรรคเพื่อลงมติเลือกเปนเลขาธิการพรรค ขณะเดียวกันนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก็ยืนยันวาหากไดรับการเสนอ ก็
ไมขอรับตําแหนงเลขาธิการพรรคเชนกัน
และในเย็นวันเดียวกันมีการพบปะของส.ส.สมาชิกพรรคประชาธิปตยภาคเหนือจํานวนหนึ่ง ที่บานสนามบินนํ้าของ พล.ต.สนั่น
ขจรประศาสน อางวามาคุยกันเรื่องสวนตัว ซึ่งเมื่อสื่อมวลชนตั้งคําถามในเรื่องเลขาธิการพรรค พล.ต.สนั่นไดแสดงความเห็นวาการเสนอชื่อ
บุคคลที่เปนสมาชิกพรรคไมถึงป เปนเลขาธิการพรรคตองขอมติ 3 ใน 4 เพื่อยกเวนขอบังคับพรรค
วันที่ 16 ก.ย.2543 ระหวางเวลา 13.00-15.30 น. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน และส.ส.ในสังกัดหลายคน มีการพบปะกันที่โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด หลังจากนั้นพล.ต.สนั่นไดเดินทางไปตางจังหวัดทันที ซึ่งในวันเดียวกันนี้ พรรคประชาธิปตยจัดงานเลี้ยงสังสรรคกอนประชุม
วิสามัญพรรคในวันรุงขึ้น โดยมีแกนนําพรรคและประธานสาขาพรรครวมงานเลี้ยงคับคั่ง ยกเวนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน และส.ส.ในสังกัด
หลายคน
พรรคประชาธิปตยจัดประชุมใหญวิสามัญที่โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด พลาซา ในวันที่ 17 ก.ย.2543 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะมา
ดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคทามกลางความขัดแยง หลังการกลาวปาฐกถาพิเศษของนายชวน หลีกภัย หน.พรรคในหัวขอ "กาวไปขาง
หนากับพรรคประชาธิปตย" แลว นายชวนไดเสนอชื่อผูเหมาะสม 3 คน เพื่อรับเลือกตั้งเปนเลขาธิการพรรค ประกอบดวย นายอนันต อนันต
กูล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายนิพนธ พรอมพันธุ ซึ่งสองคนขางทายขอถอนตัว นายอนันต ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนน 225 เสียงจาก
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ทั้งหมด 287 เสียง ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองหน.พรรคประชาธิปตย บอกวานายอนันต มีจุดขายตรงที่เคยเปนอดีตปลัดก.มหาดไทยมา
กอนสามารถประสานกับประชาชนไดทุกจังหวัดและจะทําใหประชาธิปตยถูกโกงการเลือกตั้งนอยลง เชื่อวาพล.ต.สนั่น คงไมมีปญหาอะไร
และคงจะปฏิบัติตามที่ ป.ป.ช.ระบุวาจะไมยุงเกี่ยวทางการเมืองเปนเวลา 5 ป
สวนนายยงยุทธ ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคประชาธิปตย คนใกลชิดพล.ต.สนั่น ยอมรับวาพรรคประชาธิปตยเปนพรรคที่ดี แต
หัวหนาพรรคใชภาวะการเปนผูนําเปลืองเกินไป และยํ้าวาความจริงหน.พรรคนาจะหาทางลงใหพล.ต.สนั่นไดดีกวานี้ และตอมาในวันที่ 18
ก.ย. 2543 นายอนันต เดินทางไปขอคําแนะนําจากพล.ต.สนั่นดวยตนเองที่บานสนามบินนํ้า แตปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ ขณะเดียวกัน พล.
ต.สนั่น แนะนําใหส.ส.กลุมภาคเหนือยุติการตอตานนายอนันต เนื่องจากถูกปลอยขาววาจะถอนตัวจากพรรคประชาธิปตยยกทีม
ภาพความขัดแยงระหวางแกนนําพรรคประชาธิปตยกับพล.ต.สนั่น กรณีเสนอชื่อเลขาธิการพรรคคนใหมที่เกิดขึ้นนั้น นายบัญญัติ
ไดเปดเผยภายหลังวาพล.ต.สนั่นไมทราบเรื่องการเสนอนายอนันต จนสัปดาหสุดทายกอนวันประชุม ขณะที่พล.ต.สนั่นกลาวในงาน "วันชื่น
คืนสูไรสม" ที่คอลัมนิสตอาวุโสของหนังสือพิมพฉบับตางๆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2543 ที่โรงแรมเดอะแกรนดวา ตนเปนคนดึงนายอนันต
เขามาเอง เพราะเปนสิทธิของเลขาธิการพรรคและหน.พรรคซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
สําหรับประเด็นการดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตยของนายอนันตนั้น ไดรับการวิจารณจากสื่อมวลชน (คอลัมน "ขาง
ประชาราษฎร" น.ส.พ.ผูจัดการ 190943) วาเปนการเขามาขัดตาทัพ เพื่อมิใหสมาชิกพรรคที่เปนแกนนําตองเปลืองตัวในภาวะที่พรรคประชา
ธิปตยกําลังตกตํ่า และเปนการสรางภาพวาเพื่อประสานกับพรรคประชากรไทยและพรรคความหวังใหมเนื่องจากนายอนันตมีความคุนเคย
กับหน.พรรคทั้งสอง อยางไรก็ตาม การวิจารณของสื่อมวลชนยังระบุวา นายอนันตเคยเกี่ยวพันกับการทุจริตสรางถนนของรพช.ที่ใชเงินกู
จากธนาคารโลก แมจะรอดพนจากการถูกดําเนินคดีแตก็ตองเดินทางไปดูงานตางประเทศถึง 2 ป และอีกปญหาหนึ่งคือหลังจากเกษียณ
อายุราชการแลว นายอนันตไดเกี่ยวของกับการบริหารงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยบริษัทหนึ่งที่ถูกปดไปและผูบริหารที่ฉอโกงก็ถูกดําเนิน
คดี (มติชน, ไทยโพสต, 16-190943, สยามรัฐ 16-200943, กรุงเทพธุรกิจ 170943, ผูจัดการ 190943)

2. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการเมืองในประเทศเพื่อนบาน
2.1.1 สัมพันธไมตรีสิงคโปร-มาเลเซียมีปญหา: ทั้งลี กวน ยู และโกะ จก ตง วิจารณผูนํามาเลเซียหลายเรื่อง รวมทั้ง
ปญหาสมองไหลของมาเลเซียไปสิงคโปร
วันที่ 18 ส.ค.2543 นายลี กวน ยู รมต.อาวุโสของสิงคโปร เดินทางมาเยือนมาเลเซียโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยปรับความสัมพันธ
อันดีระหวางสิงคโปร-มาเลเซีย แตจากการที่นายลี กวน ยู หลุดปากวิพากษนายกฯมหาธีร โมฮัมหมัด แหงมาเลเซีย วา กระทําผิดพลาด
อยางใหญหลวงครั้งแลวครั้งเลากรณีนายอันวาร อิบราฮิม อดีตรองนายกฯและอดีตรมต.คลังมาเลเซียที่ถูกดําเนินคดีในขอหาทุจริตคอรรัป
ชัน และประพฤติผิดทางเพศ ตั้งแตการสั่งจับกุมนายอันวารภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศ ที่กําหนดใหคุมตัวผูตองสงสัยไวได
โดยปราศจากการไตสวน ทั้งที่ตนคิดวานาจะเปนการตั้งขอหาในคดีอาญามากกวา รวมทั้งการที่ไมจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาไตสวนนายอัน
วารโดยทันที ทําใหมหาธีรถูกมองวารูเห็นเปนใจตอการปฏิบัติดังกลาวดวย ขณะเดียวกันนายลี กวน ยู ก็แสดงความเสียใจกับนายอันวารที่
ตองพลาดพลั้งและสูญเสียโอกาสหลายประการ ทําใหไดรับการวิจารณจากนักวิชาการมาเลเซียวา ตองรอดูปฏิกิริยาจากบางกลุมวามีความ
คิดเห็นในแงลบตอคํากลาวของนายลี กวน ยู หรือไม อยางไรก็ตาม ทั้งสองประเทศ คงตองพยายามแกปญหาความแตกตางระหวางกันให
หมดไป (มติชน 190843)
อนึ่ง วันที่ 8 ก.ย.2543 นายโกะ จก ตง นายกฯสิงคโปร ยังไดกลาวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอาเซียนกับสหรัฐวาเริ่มจืดจาง
ลงดวยสาเหตุหลายประการ อาทิการที่สหรัฐใหความสําคัญกับการกระชับความสัมพันธกับจีนและญี่ปุนมากกวา รวมทั้งสหรัฐใหความสน
ใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น และการที่อาเซียนเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน ปญหาความยุงยากภายในประเทศ
ปญหาความมั่นคงทางการเมืองในหลายประเทศ ทําใหบั่นทอนความนาเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียนลง ผูจัดทํานโยบายตางประเทศของ
สหรัฐจึงมองเห็นความสําคัญของการมีสัมพันธกับอาเซียนนอยลง และประการสุดทาย นายโกะ ไดระบุโดยไมเอยชื่อประเทศวาบางประเทศ
ในอาเซียนโยนความผิดไปใหสหรัฐ กรณีเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ฐานที่บีบใหประเทศอาเซียนเปดรับกระแสโลกาภิวัตน โดย
บอกวาการกลาวโทษดังกลาวเปนความเสียหายมากกวาสรางสรรค และจะทําลายไมตรีจิตของสหรัฐที่มีตอภูมิภาค รวมทั้งจะสงผลกระทบ
ตอผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งประเทศที่นายโกะระบุเปนที่เขาใจกันวาหมายถึงมาเลเซียนั่นเอง (กรุงเทพธุรกิจ
090943)
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นอกจากนี้ มาเลเซียยังประสบปญหาแรงงานขามไปทํางานในสิงคโปร ราฟดาห อาซิส รมต.การคาและอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศของมาเลเซีย เรียกรองใหรัฐบาลทองถิ่นของรัฐยะโฮรเรงแกไขปญหาสมองไหลขามพรมแดนไปสิงคโปร โดยแตละวันมีแรงงานจาก
มาเลเซียประมาณ 200,000 คนเดินทางไปทํางานแบบไปเชาเย็นกลับในประเทศสิงคโปร โดยเรียกรองใหยะโฮรตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อแก
ปญหาดังกลาว รวมทั้งแนะนําใหทําแบบสอบถามแจกจายใหแรงงานที่ขามไปทํางานในสิงคโปรที่บริเวณดานตรวจคนเขาเมือง เพื่อประเมิน
ผลและหาแนวทางดึงดูดแรงงานมาเลเซียเหลานี้กลับเขามาทํางานในประเทศ เนื่องจากเปนสาเหตุใหมาเลเซียตองนําเขาแรงงานจากตาง
ประเทศที่ถูกกฎหมายถึง 1 ลานคน และแรงงานเถื่อนอีกหลายแสนคน ทั้งนี้ ราฟดาห อาซิส สรุปวาเงินไมใชปจจัยสําคัญของปญหาเนื่อง
จากคาครองชีพในสิงคโปรสูงกวามาเลเซีย และการที่มาเลเซียมีอัตราวางงานถึงรอยละ 2 ก็ไมไดมาจากสาเหตุไมมีตําแหนงงานรองรับ แต
เปนเพราะชาวมาเลเซียเลือกงานมากเกินไป (ผูจัดการ 050943)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 กรณี ก.ศึกษาฯ ออกระเบียบยกเลิกการใชไมเรียวในโรงเรียน
1.1.1 เสียงสะทอนมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย ตัวแทนเอ็นจีโอเสนอใหมีมาตรการรองรับ สวนครูเกรงวาเด็กจะไม
กลัว รมต.ศึกษาฯ ยืนยันประกาศยกเลิก
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯ แถลงเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2543 วาไดลงนามในระเบียบก.ศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543 ปรับปรุงจากระเบียบเดิมพ.ศ.2515 ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยหามครูเฆี่ยนตีเด็กนักเรียน และให
ใชการลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดได 5 ขั้นตอนคือ 1) วากลาวตักเตือน 2) ทํากิจกรรม 3) ทําทัณฑบน 4) พักการเรียนไมเกิน 7 วัน และ 5)
ใหออกจากสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติและรัฐธรรมนูญ ซึ่งในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จะไมมีการลงโทษ
นักเรียนโดยการใหออกจากสถานศึกษาเด็ดขาด กลาวคือระดับประถมฯและมัธยมตนฯ จะลงโทษดวยการวากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม และ
ทําทัณฑบน ระดับมัธยมปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ใหลงโทษดวยการวากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม ทําทัณฑบนและพักการเรียน มี
เพียงระดับอนุปริญญาและระดับอุดมศึกษาที่จะลงโทษทุกสถาน รวมถึงโทษใหออก การลงโทษประการแรกเปนอํานาจของครูประจําชั้น
สวนประการที่ 2-5 ผูบริหารสถานศึกษาตองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโทษ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและปองกันการใชอารมณของ
ครูในการลงโทษ โดยมีผลบังคับใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2543
-มีทั้งกระแสตอบรับและตอตานระเบียบดังกลาว จากหลายฝาย
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ หรือครูหยุย เลขาธิการมูลนิธิสรางสรรคเด็ก สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกรรมาธิการกิจการสตรี
เยาวชน และผูสูงอายุวุฒิสภา เห็นดวยกับระเบียบใหมของก.ศึกษาฯ แตถาไมมีกลไกมารองรับจะเกิดปญหาตามมาแนนอน เพราะการลง
โทษดวยการตีของครูก็เพื่อยับยั้งพฤติกรรมเบื้องตนของเด็ก และคิดวามาตรการวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑและไลออกไมเพียงพอตอการ
แกปญหา และเสนอแนวทาง 3 ประการคือ 1) ใหครูไดเรียนรูเรื่องการคุมครองสิทธิเด็กและดานจิตวิทยาใหมีความเขาใจวาอยูกับเด็กได
อยางไร 2) สรางกลไกครูประจําชั้นที่ตองเรียนรูประวัติเด็กวามีพฤติกรรมอยางไร ครอบครัวเปนอยางไรเพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด และ 3) จะ
ตองสรางหองแนะแนวทางชีวิตไวทุกโรงเรียนและมีครู 1 คน เพื่อสรางความเขาใจกับเด็ก และเพิ่มเติมวาถาครูไมสามารถใชไมเรียวลงโทษ
ได การดุดาเด็กแทนการตี การไลเด็กออกนอกหองเรียน ก็จะยิ่งทารุณกับเด็กไปกันใหญ เด็กจะตอตานและจัดการกันเองโดยไมยุงกับเด็ก
คนที่มีปญหา ทําใหเด็กคนนั้นไมมีเพื่อนและหันไปหาทางออกอยางอื่นเชนพึ่งยาเสพติด หนีโรงเรียนและกลายเปนเด็กเรรอนในที่สุด
ครูสําเริง นิลประดิษฐ แสดงความเห็นวาคนที่ไมเคยบริหารโรงเรียนมากอนไมทราบหรอกวาปญหาในโรงเรียน มีอะไรบาง การตี
ของครูก็มีขั้นตอน การตีนับเปนวิธีสุดทายแตตองมีไวเพราะเปนการปองกัน
นพ.วัลลภ ปยมโนธรรม ผูบริหารสวนใหคําปรึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและนักจิตวิทยาชื่อดังบอกวาควรมีการยืด
หยุนโดยเปดโอกาสใหครูมีอํานาจในการตีเด็กไดแตตองมีขอบเขตในการตี มีเหตุผลไมใชอารมณ และยกตัวอยางคลินิกของตนวามีเด็กอายุ
14 ป ตองออกจากโรงเรียนมากกวา 10 แหงในชวง 2 ปที่ผานมาโดยไมเคยถูกตีเลยและครอบครัวก็มีฐานะดี ทั้งนี้เพราะเด็กไมรูกติกาของ
สังคม จึงไมรูวาสิ่งใดควรหรือไม
ทํานองเดียวกัน นพ.วิเชาว กอเจริญจิต รักษาการนายกสมาคมครูและผูปกครองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปดเผยวาการยกเลิก
หรือไมยกเลิกการลงโทษเด็กดวยการตีไมใชประเด็นสําคัญ เพราะการลงโทษขึ้นกับจรรยาของครู วาอยูในขอบเขตไมกลายเปนการทําราย
รางกายหรือกระทํารุนแรงไป การปรับจรรยาครูและควบคุมคุณภาพครูจะแกปญหาการลงโทษดวยวิธีการรุนแรงได
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สวน ดร.กษมา วรวรรษ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา เห็นดวยกับมาตรการดังกลาวเนื่องจากมีทางเลือกที่สรางสรรคมาก
กวาการเฆี่ยนตี และบอกวาปจจุบันมีหลายโรงเรียนที่ไมใชการลงโทษดวยวิธีการดังกลาว แตการยกเลิกควรมีมาตรการอื่นๆ กํากับ เชน การ
สนับสนุนใหครูไดรูจักเด็กเปนรายคน การใหความรูแกครูเรื่องการศึกษาพิเศษที่จะทําใหเขาใจเด็กที่มีปญหาในการเรียนและความประพฤติ
เปนตน
นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็เห็นดวยกับการยกเลิกการลงโทษดวยไมเรียวดวยเชน
กัน แมในสมัยกอนผูปกครองจะเห็นวาชวยทําใหลูกของตนเปนคนดีได แตสถานการณปจจุบันครูจํานวนไมนอยที่มีปญหาสวนตัว เชน
ครอบครัว หนี้สิน ทําใหมีความกาวราวมากขึ้น ทั้งนี้มีผลงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทจุฬาฯระบุวาครูในปจจุบันมีความกาวราวมากขึ้นใน
การแสดงออกทั้งกิริยา วาจา และพฤติกรรมการลงโทษเด็ก เชนดาเด็กวาโงเหมือนควาย หัวขี้เลื่อย หยิก บิดหู ทุบหลัง ตีดวยไมจนเปนแนว
ใชไมบรรทัดเคาะเล็บนิ้ว ปาดวยแปรงลบกระดาน ไมฉากฟาด รองเทาตบหนา ไมระนาดเคาะหัวจนเลือดคั่ง เปนตน แตการลงโทษที่มี
วิจารณญาณจะเปนผลดีแกเด็ก และเห็นวาการใชมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคงไมไดผล
สําหรับแนวคิดจากผูรักษากฎหมายนั้น พล.ต.ต.อุกฤษฎ ปจฉิมสวัสดิ์ รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล (ผบช.น.)กลาววาปจจุบัน
ผูปกครองและนักเรียนสามารถแจงความดําเนินคดีกับครูไดทันที ในขอหาทํารายรางกายหากครูใชไมเรียวทําโทษ เพราะกอนหนาการ
ประกาศระเบียบใหมของ ก.ศึกษาฯ มีผูปกครองจํานวนไมนอยที่เขาแจงความครูในขอหาทํารายรางกาย ซึ่งวิธีการลงโทษของครูจะสอให
เห็นถึงเจตนาอยางชัดเจนวาเปนการอบรมสั่งสอนหรือทํารายรางกาย สําหรับความคิดเห็นสวนตัวแลวไมเห็นดวยกับการยกเลิกการตีเพราะ
เทากับผลักภาระไปใหผูปกครอง เรื่องนี้ปญหาคือทําอยางไรที่จะใหครูมีจิตสํานึกในความเปนครูและใชวิจารณญาณในการลงโทษมากกวา
วันที่ 16 ก.ย.2543 คณะทํางานดานเด็กประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็ก 18 องคกร เชน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิสรางสรรค
เด็ก สหทัยมูลนิธิ โสสะมูลนิธิ เสถียรธรรมสถาน ฯลฯ ไดออกแถลงการณรวมกันเกี่ยวกับระเบียบยกเลิกการใชไมเรียวของก.ศึกษาฯ วาคณะ
ทํางานดานเด็ก ในฐานะองคกรที่ทํางานดานการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็กโดยตรง เห็นดวยกับระเบียบดังกลาว เพราะสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยทํากับประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งสาระประการหนึ่งคือการคุมครองเด็กจากรูปแบบความรุนแรงทั้งปวง
ทั้งทางรางกายและจิตใจ ไมเห็นดวยกับแนวคิดของผูปกครองบางคนที่มีความรูสึกที่ดีตอการใชไมเรียวในอดีต มาตัดสินความรูสึกของผูอื่น
ในอนาคต
การปองกันดวยการหามใชจะทําใหแนใจมากขึ้นในความปลอดภัยของเด็ก
และยอมสงผลดีตอการปลูกฝงแนวคิดแบบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งการยึดหลักเด็กเปนศูนยกลางดวย
นอกจากนี้ผลการสํารวจของเอแบคโพลระหวางวันที่ 20-22 ก.ย. 2543 จากกลุมตัวอยางในกทม.จํานวน 1,228 ตัวอยางสวน
ใหญเห็นดวยกับการยกเลิกการใชไมเรียวถึงรอยละ 40.1 ไมเห็นดวยรอยละ 37.8 และไมแนใจ ไมมีความคิดเห็นรอยละ 22.1 ของจํานวนตัว
อยาง โดยเห็นวาไมเรียวเปนเครื่องมือสรางความรุนแรง และเปนที่ระบายอารมณของครู และรอยละ 47.9 เห็นวาควรใชวิธีการตักเตือนพูด
คุยดวยเหตุผล
-"สมศักดิ์" ยืนยันประกาศยกเลิกการใชไมเรียวในโรงเรียน
อยางไรก็ตาม แมจะมีเสียงสะทอนที่หลากหลาย นายสมศักดิ์ ก็ยังคงยืนยันประกาศยกเลิก โดยใหเหตุผลวากอนประกาศมีการ
ตั้งคณะทํางานซึ่งมีตัวแทนจากนักวิชาการ นักจิตวิทยา และไดขอสรุปมาแลววาควรยกเลิกการเฆี่ยนตีและใหครูมีวิญญาณของความเปนครู
ใหความรักความเมตตาตอเด็ก สวนเด็กที่มีพฤติกรรมเกเรก็หาทางใหเขารูจักรับผิดชอบตอสังคมที่เขาอยู มีกิจกรรมที่สรางสรรค เนื่องจาก
เรากําลังเขาสูการปฏิรูปการศึกษา ที่เด็กจะเรียนไดอยางมีความสุข มองเห็นครูเปนพอแมคนที่สอง เห็นสถานศึกษาเปนบานหลังที่สองที่เขา
มาแลวมีความอบอุน ทั้งนี้นายสมศักดิ์บอกวาหากผูใดมีเหตุผลดีมาหักลางไดจึงจะพิจารณายกเลิก แตสวนตัวเห็นวาหากเปลี่ยนการเฆี่ยนตี
มาเปนการใหทํากิจกรรมจะชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กชวยเหลือสังคมไดมากขึ้น เชน เก็บขยะ กวาดถนน ปลูกตนไม เพราะกระบวนการ
สรางคนดวยไมเรียวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และปจจุบันก็มีการรณรงคเรื่องสิทธิเด็กกันมากดวย สําหรับองคการคาคุรุสภานั้น
นายวิชัย พยัคฆโส ผูอํานวยการองคการคาคุรุสภา บอกวาเตรียมยกเลิกการขายไมเรียวในรานคาขององคการคาฯ แลว
อยางไรก็ตาม หลังจากกระแสขาวเผยแพรอยางกวางขวาง สื่อมวลชนไดติดตามความเคลื่อนไหวรายงานวา แมจะมีการเผยแพร
ระเบียบใหมของก.ศึกษาฯออกไปแลว ก็ยังปรากฏการลงโทษของครูอยางรุนแรงที่มีตอลูกศิษย ที่โรงเรียนสระบุรีพิทยาคม ซึ่งครูสอนวิชา
คณิตศาสตรใชกีตารฟาดศีรษะเด็กนักเรียนหญิงจนกีตารแตก ครูถูกตั้งกรรมการสอบสวนตัดสินลงโทษดวยการตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต
และตั้งกรรมการสอบทางวินัยรวมทั้งถูกยายออกจากโรงเรียนเดิม แตก็มีบางโรงเรียนที่เห็นดวย และมีการทําพิธีอําลาไมเรียวก็มี เปนตน
(กรุงเทพธุรกิจ 14,19,260943, ไทยโพสต 13,15,260943, สยามรัฐ, มติชน 14,15,17,290943, ผูจัดการ 150943, Bangkok Post 160900)
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2. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
2.1 การออกนอกระบบของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญ มีการเคลื่อนไหวกันบางแลว แตยังตองใช
เวลาอีกนาน
นายวิจิตร ศรีสะอาน ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) แสดงความคิดเห็นกรณีโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา มีแนวคิดที่จะออกนอกระบบราชการวา กฎหมายเปดชองใหโรงเรียนสามารถเปลี่ยนฐานะเปนองคกรมหาชนไดเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยในกํากับของ ก.ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ควรใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดูแลวาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาควรจัด
ระบบการศึกษาอยางไรจึงจะตอบสนองความตองการของคนในพื้นที่ไดดีที่สุด เพราะหากมีการแยกไปดูแลเองอาจไมสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นที่ตองมีการกําหนดดวย (ไทยโพสต 130943)
ดร.กษมา วรวรรณ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปดเผยถึงแนวทางการกระจายอํานาจใหกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อสอดรับกับพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติวาแตละโรงเรียนมีประสิทธิภาพความพรอมแตกตางกัน หากสถานศึกษาใดมีความพรอมที่จะบริหารงานออกนอกระบบ
ราชการทางกรมสามัญศึกษาก็พรอมใหการสนับสนุน เชนโรงเรียนขนาดใหญที่มีความพรอมสามารถพึ่งตนเองได ก็จะใหการสนับสนุนดาน
วิชาการมากขึ้น สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กจะเสริมความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ แตทั้งนี้สถานศึกษาที่ตองการออกนอก
ระบบจะตองมีหลักประกันในผลงานและพรอมรับการตรวจสอบ และเทาที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ไดแกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) ที่ขอบริหารเงินบํารุงการศึกษาดวยตนเอง ทั้งนี้ ทางกรมสามัญฯ เสนอใหศึกษาความเปนไปไดจากโรง
เรียนมหิดลวิทยานุสรณ ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารงานเปนองคกรมหาชนวามีขอดีขอเสียอยางไร (กรุงเทพธุรกิจ 140943, มติชน 150943)
สวนดร.รุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(กกศ.) เห็นวาการออกนอกระบบของโรงเรียนตองผานกระบวน
การหลายขั้นตอน คงตองใชเวลาอีกนาน และยกตัวอยางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาเนื่องจากตองการสรางโรงเรียนใหเนนทางดานวิทยา
ศาสตร ดังนั้นจึงตองการความอิสระและคลองตัว จึงตองมีระบบการบริหารที่แตกตางกันออกไป โดยใชระบบการบริหารจัดสรรงบฯแบบเงิน
อุดหนุนและไดเงินเดือนตามประสบการณและความสามารถ ไมตองใชบัญชีเงินเดือนเหมือนครูทั่วไป อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนระบบใด
หากยังจัดการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะตองรับนักเรียนอยางเปดกวางตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และเงื่อนไขของรัฐที่ระบุ
ไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติวาดวยการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งจัดการศึกษาใหผูมีความบกพรองทางรางกาย และบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
(กรุงเทพธุรกิจ 140943)
ผอ. อัศวิน วรรณวินเวศร แหงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปดเผยถึงสาเหตุของความพยายามออกนอกระบบราชการวาทางโรง
เรียนมีเปาหมายในการเปนโรงเรียนฐานะพิเศษสําหรับผูที่เปนเลิศหรืออัจฉริยะ จําเปนตองใชทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน แตงบประมาณจัดสรรจากกรมสามัญศึกษา ก.ศึกษาฯ ไมสามารถตอบสนองไดอยางเพียงพอ ซึ่งที่ผานมาโรงเรียนก็อาศัยเงินสนับสนุน
จากสมาคมศิษยเกาเปนหลัก ทําใหมั่นใจวาโรงเรียนมีความพรอมที่จะเลี้ยงตัวเองไดหากออกนอกระบบ แตสิ่งที่โรงเรียนตองการมากกวาคือ
ความคลองตัวในการดําเนินภารกิจ ที่ปจจุบันติดขัดลาชาอันเนื่องมาจากสารพัดกติกาภายใตระบบราชการ เพราะหากโรงเรียนปรับเปลี่ยน
สถานภาพได ก็จะสามารถขยายขอบขายใหบริการการศึกษาไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการเปดสอนภาคคํ่าที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการจัดกลุมการศึกษาตามอัธยาศัยและโฮมสคูล แตขณะนี้ความคืบหนายังอยูในระยะเริ่มตน (กรุงเทพธุรกิจ 150943)
สวนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เกิดขึ้นเนื่องมาจาก มติครม.วันที่ 21 ธ.ค.2543 ใหจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร เพื่อเปนสถาน
ศึกษาเฉพาะทางในรูปขององคกรมหาชนอิสระ แตเมื่อพบอุปสรรคดานงบประมาณจึงใชวิธีเปลี่ยนสถานภาพโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญฯ
ใหเปนองคกรอิสระ แทนการตั้งโรงเรียนใหมที่ใชงบฯมากกวา และนับตั้งแตวันที่ 26 ส.ค.2543 เปนตนมาโรงเรียนมหิดลฯจึงมีสถานภาพ
เปลี่ยนไป แมจะยังคงรับงบประมาณและอยูในสังกัดกรมสามัญฯ แตความแตกตางอยูตรงความรวมมือของกรมสามัญฯ กับมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยูในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ทุนการศึกษา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่มาชวย
สอนเสริมเปนบางครั้ง รวมทั้งนักเรียนสามารถไปใชหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนจากทั่วประเทศ
มีพื้นฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ดี สามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนมหาวิทยาลัยใดก็ได
นายสมพงษ รุจีรวรรธน ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลฯ กลาววาหลังจากเปลี่ยนสถานภาพเปนองคกรมหาชน โรงเรียนไดปรับหลัก
สูตรวิทยาศาสตรใหเขมขนขึ้น เนนภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยมากขึ้น เพิ่มภาษาตางประเทศที่ 2 และประสานกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนพี่เลี้ยง และมีการจางอาจารยชาวตางประเทศเพิ่ม
ขึ้นดวย และเมื่อเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเต็มรูปแบบจะลดนักเรียนจากหองละ 40-45 คนเหลือเพียง 24 คน (กรุงเทพธุรกิจ 150943)
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ไมแตเทานี้ ทาง ก.ศึกษาฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ยังไดจัดโครงการนํารองรูปแบบการ
กระจายอํานาจบริหาร ใน 3 โรงเรียนคือโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร จ.ปทุมธานี และโรงเรียนวัดดอนทอง จ.
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีการดําเนินงานในลักษณะกระจายอํานาจบางแลว เชนการเปดใหสมาคมครูผูปกครอง และคณะกรรมการโรง
เรียนเขามารวมมีบทบาทและรวมรับผิดชอบในฐานะเจาของโรงเรียน โดยรวมออกกฎระเบียบแนวทางพัฒนาการศึกษา การแสวงหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน ฯลฯ กําหนดเวลาแลวเสร็จป 2543 จากนั้นจะขยายโครงการนํารองจังหวัดละ 1 โรงเรียน
จนป 2545 ก็จะกระจายอํานาจทุกโรงเรียนตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติกําหนดไว อยางไรก็ตาม นายชัยยุทธ บุณยสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนราช
วินิต บอกวาการกระจายอํานาจตางกับการออกนอกระบบ เนื่องจากเห็นวา ระบบราชการยังมีดานดีในแงของหลักประกันความมั่นคง
สําหรับคนทํางาน ซึ่งจะชวยดึงดูดคนเกง มีความเดนกวาเอกชนตรงที่รัฐเปนเจาของทําใหไมตองยุงในเรื่องกําไรขาดทุน ประเด็นสําคัญอยูที่
วาทําอยางไรจะแกปญหาความไมมีประสิทธิภาพใหหมดไป (กรุงเทพธุรกิจ 150943)

3. ความเคลื่อนไหวดานการศึกษาในตางประเทศ
3.1 ผูเชี่ยวชาญอเมริกัน แนะ ร.ร.ประถมใหหยุดใชคอมพิวเตอรสอนเด็ก
กลุมพันธมิตรเพื่อวัยเด็ก (Alliance for Childhood) องคกรใหคําปรึกษาเรื่องเด็ก ไดออกหนังสือเรียกรองฉบับหนึ่งเมือวันที่ 12
ก.ย.2543 ลงนามโดยนักการศึกษา จิตแพทย และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ รวม 75 คน ขอใหระงับการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษาสวน
ใหญ พรอมกับเผยแพรรายงานชื่อวา "ทองคําสําหรับคนโง : การพิจารณาอยางวิเคราะหวิจารณตอการใชคอมพิวเตอรในวัยเด็ก" (Fool 's
Gold : A Critical Look at Computers in Childhood) ซึ่งระบุวาคอมพิวเตอรสามารถกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของเด็ก อาทิ
ความเครียดซํ้าซาก ความเครียดของสายตาที่เกิดจากการเพงมอง โรคอวน การแยกตัวโดดเดี่ยวทางสังคม และสําหรับเด็กบางคนยังมีความ
เสียหายระยะยาวตอพัฒนาการดานกายภาพ อารมณ และสติปญญาอีกดวย รายงานระบุเพิ่มเติมวา แมคอมพิวเตอรจะเปนอุปกรณการ
สอนที่ดีแตเปนตัวตนเหตุที่แยกเด็กกับผูใหญออกจากกันในขณะที่เด็กตองการความผูกพันกับผูใหญ นอกจากนี้เด็กยังจําเปนตองมีเวลา
สําหรับการละเลนทางกายภาพ การมีบทเรียนดานศิลปะและการมีประสบการณตรงตอโลกธรรมชาติ กลุมผูรวมลงนามยังไดเรงรัดใหมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อตัดสินปญหาประโยชนหรือโทษของคอมพิวเตอรในโรงเรียนใหชัดเจนขึ้น ซึ่งในบรรดาผูรวมลงนามที่สําคัญเชน
นายแอลวิน พอสเซนต ศาสตราจารยดานจิตเวชศาสตรแหงคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยฮารวารด เปนตน (ผูจัดการ 150943Bangkok
Post 150900)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 อินเทอรเน็ต : ดาบสองคมสําหรับวัยอยากรูอยากเห็น
องคกรเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระหวางประเทศคาดการณวาปค.ศ.2001 จะมีเด็กเลนอินเทอรเน็ตมากกวา 28 ลานคนและจะเพิ่ม
เปน 77 ลานคนในป ค.ศ.2005 โดยที่เปนเด็กไทยประมาณ 300,000 คน ซึ่งนับวาเปนเรื่องดี เปนการเปดโลกทัศนสูเทคโนโลยี แตหากผูใช
ขาดความเขาใจที่ดีพออินเทอรเน็ตก็เปรียบเสมือนดาบสองคมสําหรับผูใชได บทความของพิษณุรักษ ปตาทะสังข ในกรุงเทพธุรกิจ ไดยกตัว
อยางเหตุการณในสหรัฐวามีการติดตอระหวางแซมเด็กชายวัย 14 ป กับชายสูงวัยที่อางวาอายุเทากันในแชทรูม จนกระทั่งคุนเคยและมีการ
นัดหมายพบกันปรากฏวาแซมถูกชายคนดังกลาวขมขืน เมื่อผูปกครองสังเกตพฤติกรรมของลูกที่เปลี่ยนไปจึงทราบเรื่องและไดแจงตํารวจจับ
พบหลักฐานทั้งรูปภาพเด็กชายที่แสดงใหเห็นวาชายสูงวัยคนนั้นเปนพวก "รักเด็กชาย" แตพฤติกรรมของแซมกลับเก็บกดและกอเหตุรายแรง
ดวยการขมขืนเด็กชายวัย 13 ป ที่นําของมาขายหนาบาน เมื่อไดรับการตอตานแซมลงมือฆาและนําศพไปทิ้งหลังบาน ทางการสหรัฐจึงมี
การทบทวนเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต
สําหรับประเทศไทย จิตราภรณ วนัสพงศ เจาหนาที่ขอมูลและสื่อสาร มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาทางเพศจากเด็ก (เอ็กแพค) มี
ประสบการณการทํางานดานอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ ใหขอมูลวาอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กผูใชอินเทอรเน็ตมีหลายรูปแบบ ประการ
แรก นอกเหนือจากเว็บลามกตางๆ ยังมีภาพหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมกับเด็ก หรือมีนัยทางสังคม เชนเว็บที่สนับสนุนความรุนแรง การเหยียด
สีผิว ยาเสพติด การสอนทําระเบิดขวด ซึ่งอาจสงผลตอความคิดหรือพฤติกรรมของเด็ก ในยุโรปเด็กทดลองทําระเบิดขวดและนําไปทดลอง
โยนเลน ก็สารภาพวานําความรูมาจากอินเทอรเน็ต เปนตน การพูดคุยผานแชทรูมนําไปสูการลอลวงจากผูใหญที่มีความผิดปกติทางจิตหรือ
นิยมการมีเพศสัมพันธกับเด็ก อันตรายประการตอมาจากอินเทอรเน็ต คือการที่เด็กใชเวลากับอินเทอรเน็ตมากเกินไป นอกจากสงผลโดยตรง
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ตอสุขภาพรางกายแลว ยังลดความสัมพันธกับสังคมไดในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะครอบครัวแตจะหันไปมีความสัมพันธกับคนแปลกหนา ซึ่ง
เปนความรูสึกแบบฉาบฉวย ใหสังเกตวาเด็กจะพูดนอยลง
สวนความพยายามแกไขปญหาดังกลาวในประเทศไทยนั้น เนคเทคหรือศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ไดตรากฎหมายเพื่อควบคุมการใชอินเทอรเน็ต แตสวนใหญเนนการปกปองทางธุรกิจมากกวา นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมในกฎหมายอาญาที่
เกี่ยวของกับสื่อลามกอนาจาร โดยเอาผิดกับผูที่ครอบครองสื่อลามกดวยโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต นอกเหนือจากที่เคยเอาผิดเฉพาะผูจําหนาย
เทานั้น ซึ่งจะเอื้อตอการละเมิดสิทธิเด็กในเวลาเดียวกัน แตการจับกุมกระทําไดยากเพราะไมสามารถทราบไดวาผูครอบครองอยูที่ใดอาจใช
เซิรฟเวอรจากเมืองนอกได กฎหมายจึงไมอาจพึ่งไดรอยเปอรเซ็นต สวนในดานเทคนิคมีการใช Filtering Software ทําหนาที่กลั่นกรอง
เว็บไซตและภาพที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็กโดยนําไปติดไวกับคอมพิวเตอรซึ่งเด็กจะไมสามารถเขาไปดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสมเหลานั้นได
นอกจากนี้ จิตราภรณ ยังยกตัวอยางความรวมมือกันในระดับภาคธุรกิจอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนตัวจักรสําคัญที่สรางกระแส
การใชอินเทอรเน็ตใหเขามาสูกลุมเด็กมากขึ้น ในยุโรปมีการประสานความรวมมือกันระหวางกลุมบริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ต(ไอเอสพี)
ทั่วยุโรป 500 แหง เรียกวา EuRo ISPA รวมกันรางกฎหมายโดยมีขอตกลงหลายๆ อยางที่ควบคุมการใชอินเทอรเน็ตในทางที่ผิดโดยเฉพาะ
ในกลุมเด็ก ตามรางกฎหมายดังกลาว จะมีเว็บไซตตักเตือนหรือสัญญาณเตือนหากมีเว็บไมเหมาะสมปรากฏขึ้น และออกขอตกลงสําหรับ
ตรวจสอบการทํางานของไอเอสพีดวยกันหากไอเอสพีใดไมปฏิบัติตามจะมีการลงโทษ เรื่องการกลั่นกรองคําพูด หรือรูปภาพที่ไมเหมาะสม
จากรายการ สิ่งเหลานี้สามารถทําไดในประเทศไทย อยางไรก็ตาม สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งคือการใหความรูเพื่อสรางความเขาใจใหกับเด็ก และ
ยกตัวอยางประเทศนิวซีแลนด วามีการรณรงคใหความรูกับเด็กเกี่ยวกับอันตรายจากการใชอินเทอรเน็ต ทั้งสอนในหองเรียนและเผยแพร
ตามสื่อทั่วไป รวมทั้งกลุมคนรอบขาง เชน ผูปกครองที่พรอมจะอธิบายใหเด็ก รวมทั้งการระบุขอหามตางๆ แกเด็กในการทองอินเทอรเน็ต
เชนหามบอกชื่อที่อยูหรือขอมูลของตนใหกับคนในแชทรูมนอกจากขออนุญาตพอแมกอน หามใหเบอรบัตรเครดิต หรือเลขที่บัญชีเงินฝาก
หามใหพาสเวิรด หามโตตอบกับขอความที่หยาบคาย และที่สําคัญคือหามไปพบกับคนที่นัดหมายจากแชท เปนตน แตที่สําคัญที่สุดของวิธี
การปองกันอันตรายจากอินเทอรเน็ต คือความเอาใจใสของครอบครัวและครู (กรุงเทพธุรกิจ 010943)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 บ. เว็บไซตบันเทิงในตางประเทศปลดพนักงาน สัญญาณเตือนผูผลิตเว็บไซตในประเทศไทย
บริษัท Pop.com และ Shockwave.com ยืนยันเมื่อสัปดาหแรกของเดือนก.ย. 2543 วาไดปลดพนักงานออกจํานวนหนึ่ง สําหรับ
Pop.com นั้นเปนบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนจาก สตีเวน สปลเบรก รอน โฮเวิรด ฯลฯ รวมทั้งผูบริหารอีกหลายคนในฮอลลิวูดและบริษัทวัล
แคน เวนเจอร ของพอล อัลเลน ผูรวมกอตั้งบริษัทไมโครซอฟต คอรป ทั้งนี้โฆษกของ Pop.com บอกวาแมอินเทอรเน็ตยังเปนชองทางใน
การสรางสรรค แตการเปลี่ยนแปลงอยางมากของภาวะตลาด ไดสงผลตอโอกาสความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ แตแหลงขาว
ระบุวา Pop. com ประสบปญหาความขัดแยงในบริษัทและขาดความแนนอนในเรื่องแผนธุรกิจและทิศทางของบริษัท
สวน Shockwave.com ผลิตรายการออนไลนรวมกับ ทิม เบอรตัน จิม เบลูซี เจมส แอล.บรูค และเบน สไตน ไดปรับลดคาใช
จายลงพรอมทั้งปลดพนักงานออก 20 คน จาก 170 คน ลอวเรนซ เลวี ซีอีโอของ Shockwave.com บอกวาเปนชวงเวลาที่ทาทายสําหรับทุก
คนในโลกอินเทอรเน็ตเนื่องจากตลาดกําลังปรับตัวอยางรุนแรง และจะเหลือเพียงบริษัทที่สามารถผลักดันสื่อประเภทนี้และกลายเปนแบรนด
ใหญในชวง 2-3 ปขางหนา ซึ่งจะตองมีการปรับเปาหมายและปรับปรุงประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทจะยังคงมุงเนนเนื้อหาและเกม
อินเทอรแอคทีฟตอไป โดยเนื้อหาบางสวนสตูดิโอของบริษัทจะผลิตเองและบางสวนนําเนื้อหาจากภายนอกมาใช ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอตอง
สามารถยกระดับสื่อใหมนี้ดวย ทั้งนี้ตองอาศัยความเปนอินเทอรแอคทีฟเปนสําคัญ (กรุงเทพธุรกิจ 110943)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและการพัฒนาอาหาร
1.1.1 ญี่ปุนจีบไทย รวมมือพัฒนาพันธุขาวใหม
นายอําพน กิตติอําพน ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา จากการที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเดินทางไปญี่ปุนเพื่อเจรจากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรปาไมและประมงของญี่ปุนนั้น ทางญี่ปุนไดขอ
ใหไทยรวมมือในการศึกษาพัฒนาพันธุขาวใหมๆ โดยในอนาคตเอกชนญี่ปุนจะเขามารวมลงทุนกับไทยในเรื่องการแปรสินคาดวย

30
เนื่องจากญี่ปุนไดวิเคราะหสถานการณในอนาคตวา ในการเจรจาขององคการการคาโลก (ดับบลิวทีโอ) รอบใหมนี้ จะมีผลที่ออก
มาบังคับใหญี่ปุนตองเปดตลาดเสรีมากขึ้น ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตสินคาเกษตรภายในประเทศของญี่ปุน ญี่ปุนจึงพยายามจะ
หลีกเลี่ยงการเปดตลาดเสรีดังกลาว โดยมีแผนที่จะรวมลงทุนในตางประเทศเพื่อนํามาเปนขออางในการเปดตลาด โดยสินคาขาวเปนปจจัย
สินคาเกษตรดานการบริโภคที่สําคัญและไทยเปนประเทศที่ผลิตขาวไดดีกวาประเทศคูแขงอื่นๆ ญี่ปุนจึงใหความสนใจโดยเฉพาะการพัฒนา
พันธุขาวหอมมะลิ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อไมใหไทยเสียเปรียบ (กรุงเทพธุรกิจ 060943)
1.1.2 เกษตรฯ ระดมความเห็นพัฒนาถั่วเหลือง
นายศุภชัย แกวมีชัย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา กรมฯจะจัดใหมีการประชุมโตะกลมเรื่อง “ทิศ
ทางการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลืองไทย” ในวันที่12 ก.ย.นี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในการกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตถั่วเหลืองในอนาคต
ปจจุบันไทยสามารถผลิตถั่วเหลืองไดประมาณ 3-4 แสนตันตอป คิดเปนมูลคา 3,000 ลานบาท ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการ
ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตางๆ จึงตองนําเขาจากตางประเทศ ในรูปของกากถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลือง และนํ้ามันถั่ว
เหลือง ทําใหตองสูญเสียรายไดปละไมนอยกวา 2 หมื่นลานบาท
นอกจากนี้ ถั่วเหลืองที่นําเขายังมีปญหาในเรื่อง การตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เพราะประเทศผูสงออกถั่วเหลืองรายใหญของ
โลก เชน สหรัฐ สวนใหญจะปลูกถั่วเหลืองพันธุที่มาจากจีเอ็มโอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองในประเทศทดแทนการนํา
เขา ดังนั้นกรมฯจึงตองจัดใหถั่วเหลืองเปนพืชไรที่ตองเรงวิจัยและพัฒนาในชวงป 2544-2546 เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นแตจะไมวิจัยพันธุจาก
จีเอ็มโอ (กรุงเทพธุรกิจ 070943)
1.1.3 เกษตรฯ กลับลําเลี้ยงกุงนํ้าจืด เตรียมกําหนดพื้นที่เลี้ยงยั่งยืน
รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณแจงวา ในการประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนดพื้นที่ การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแบบ
ยั่งยืนในเขตพื้นที่นํ้าจืด โดยมีการพิจารณาในวันที่ 27 กันยายน กรณีที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติตามขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร ที่เห็นควรใหมีการแบงแยกระบบการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด โดยอนุญาตใหมีการเลี้ยง
ในระบบปดเปนรายๆ ไป ไมใชหามเลี้ยงทั้งหมดทั่วประเทศ โดยใช พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม ตามมาตรา 9 แตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิ
การฯ เห็นวา การเลี้ยงกุงกุลาดํารายใหญที่มีการเลี้ยงในระบบปดไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอม ไมสงผลกระทบตอพื้นที่รอบขางนาขาว หรือ
พืชไรอื่นๆ อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไมสามารถบอกไดวา พื้นที่จังหวัดไหนจะไดรับการยกเวนบาง
สําหรับการฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีของผูประกอบการขณะนี้ ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แถบจังหวัดภาคกลาง คือ อางทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม เพราะราคากุงกุลาดําที่ถีบตัวสูงเปนแรงจูงใจใหมีการฝาฝน
กันมาก ตั้งแตมีการประกาศมาตรา 9 เมื่อกลางป 2542 จนถึงขณะนี้ มีผูประกอบการที่ยื่นขอความชวยเหลือจากกรมประมงเพื่อขอเปลี่ยน
อาชีพประมาณ 1,000 ราย จากยอดผูเลี้ยง 1,800 ราย สวนใหญจะขอเปลี่ยนจากกุงกุลาดําไปเปนเลี้ยงกุงกามกรามและเลี้ยงปลา ซึ่งกรม
ประมงอยูระหวางการของบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ปจจัยแจกจายใหแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการ (ผูจัดการ 250943)
1.1.4 พบเทคนิคดัดแปลงยีนทําใหตนชาและกาแฟปลอดกาเฟอีน
วารสารวิทยาศาสตรเนเชอร (Nature) ตีพิมพผลงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยกลาสโกวในสกอตแลนด และ
มหาวิทยาลัยโอชาโนมิซึและซึคุบะในญี่ปุน ที่ใชเทคนิคการโคลนหรือถอดแบบพันธุกรรมและดัดแปลงเอนไซมปองกันไมใหยีนในตนชาและ
กาแฟผลิตกาเฟอีนไดสําเร็จ ทําใหไดตนชาและกาแฟที่ปลอดจากสารกาเฟอีน แตยังคงรสชาดเหมือนเดิม และไมกอใหเกิดผลขางเคียงจาก
ฤทธิ์กาเฟอีน เชน หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น วิตกกังวล ความดันเลือดสูง และนอนไมหลับ คาดวาจะสามารถนําผลผลิตดังกลาวออกสูตลาดได
ภายใน 5-10 ปขางหนา
การสกัดกาเฟอีนออกจากชากาแฟนั้น ทําใหเสียรสชาดดั้งเดิม และกระบวนการดังกลาวก็สิ้นเปลืองคาใชจายสูง ทําใหชาและ
กาแฟสกัดกาเฟอีนมีราคาแพง แตนักวิจัยยืนยันวา เครื่องดื่มดัดแปลงยีนปลอดกาเฟอีนนี้ นอกจากจะคงรสชาดดั้งเดิมโดยไมกอใหเกิดผล
ขางเคียงแลว ยังอาจจะเพิ่มสวนประกอบหลายชนิดของชาที่มีสรรพคุณในการปองกันโรคหัวใจมากขึ้นไปอีก (กรุงเทพธุรกิจ 050943)

1.2 ธุรกิจอาหาร
1.2.1 ผูผลิตไขรายยอยโวย “ซีพี” ผูกขาด
นายมาโนช ชูทับทิม ประธานสหกรณผูเลี้ยงไกไข จ.ฉะเชิงเทรา เปดเผยวา ขณะนี้มีผูผลิตและสงออกไขไกรายใหญไดใชอํานาจ
ดานตางๆ ไปในเชิงลักษณะกีดกันทางการคาแกผูเลี้ยงไกไขรายยอย โดยผานชองทางตางๆเชน การผูกขาดพันธุลูกไก และอาหารสัตว
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เปนตน สงผลใหผูผลิตรายยอยไดรับผลกระทบ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา พ.ร.บ.การแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 ที่มีผลบังคับใชแลวนาจะ
ใชบังคับเรื่องนี้ได เพื่อไมใหผูผลิตรายใหญเอาเปรียบรายยอยมากเกินไป
“ขณะนี้ผูผลิตรายยอยขายไขหนาโรงงานในราคาฟองละ 1.35 บาท ขณะที่ตนทุนการผลิตสูงถึงฟองละ 1.45 บาท ซึ่งเปนเชนนี้
มา 11 เดือนแลว ขณะที่มีผลผลิตประมาณเดือนละ 20 ลานฟอง สงผลใหผูผลิตรายยอยขาดทุนเดือนละ 6 ลานบาท หากเปนเชนนี้ตอไปผู
ผลิตรายยอยไมสามารถอยูไดและจะเกิดผลกระทบตอเนื่อง จึงอยากใหกรมการคาภายในนําเรื่องดังกลาวเขาไปพิจารณา” นายมาโนชกลาว
แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชย กลาววา สมาคมผูเลี้ยงไกไขไดเสนอเรื่องดังกลาวมาแลว กรมการคาภายในไดใหเจาหนาที่เก็บ
ขอมูลทั้งผูที่ไดรับความเสียหายและผูที่รองเรียนเขามา คาดวาเร็วๆ นี้ คงจะไดรับขอมูลตางๆ เพิ่มมากขึ้น จากนั้นจะนํามาพิจารณาวาเรื่องนี้
จะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการวาดวยการแขงขันทางการคาไดหรือไม
แหลงขาวกลาววา บริษัทธุรกิจขนาดใหญในดานเกษตร ที่ผูผลิตไขไกรายยอยเห็นวาใชอํานาจเหนือตลาด ผูกขาด และปดกั้น
ตลาดรายยอยคือ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑหรือซีพี (ไทยโพสต 120943)
1.2.2 ฝรั่งเศสเขม นําเขาพืชผักไทย โหระพา – พริกขี้หนูพบปรสิต
แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชยเปดเผยวา ในชวงที่ผานมากระทรวงเกษตรและประมงฝรั่งเศสไดมีการตรวจสอบและกักกันสินคา
พืชผักนําเขาจากประเทศไทยเปนประจํา เนื่องจากมีการตรวจพบปรสิต และไดแจงใหไทยทราบผานทางสํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ
ณ กรุงปารีส อยางตอเนื่องเพื่อใหมีการดําเนินการแกไข แตจนกระทั่งปจจุบันก็ยังมีการตรวจพบอยูเชนเดิม ดังนั้น ทางฝรั่งเศสจึงไดแจงมา
วามีความจําเปนตองสั่งการใหศุลกากรฝรั่งเศสเขมงวดกับการตรวจควบคุมพืชผักนําเขาจากประเทศไทย ซึ่งตามปกติฝรั่งเศสมิไดมีกฎขอ
บังคับพิเศษภายในหรือเลือกปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนําเขาสินคาพืชผักของสหภาพยุโรป (อียู) เทานั้น
สําหรับพืชผักที่มีปญหาหลักๆ ไดแก ใบโหระพา พริกขี้หนู และพริกชี้ฟา ซึ่งไดมีการตรวจพบปรสิต ซึ่งสวนใหญเปนพวก
Liriomyza sativae และ Bemisia Tabaci โดยมีสถิติการตรวจพบของทางการฝรั่งเศสคือ โหระพา ในป 2542 ตรวจพบ 39 ครั้ง จํานวน
1,737 กก. และป 2543 (ม.ค.-26 ก.ค.) ตรวจพบ 31 ครั้ง จํานวน 1,642 กก. สวนพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟาสวนมากตรวจพบ Bactrocera
Latifrons ไดตรวจกักสินคาครั้งแรก ภายหลังตรวจพบเมื่อ 12 พค. 2543 และ ไดตรวจพบอีกรวม 52 ครั้ง ปริมาณสินคา 2,834 กก.
รายงานขาวแจงวา ปญหาเกิดขึ้นเพราะ หนวยงานที่ตรวจสอบและใหใบรับรองของไทยละเวนการปฏิบัติหนาที่ เมื่อสินคาชนิดนี้
เคยผานการตรวจสอบแลว พอจะสงออกในครั้งตอๆ ไป เจาหนาที่ตรวจสอบก็มักจะไวใจและปลอยใหผานไปโดยไมตรวจสอบเขมงวดมาก
นัก สรางความเสียหายกับภาวะการสงออกเปนอยางมาก สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบในปจจุบัน ก็คือ กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว กรมประมง กรมวิทยาศาสตรการแพทย สินคาไทยที่ถูกตางประเทศตรวจพบเชื้อตางๆ เคยเกิดขึ้นแลว เชน การตรวจพบเชื้อ
อหิวาตกโรคในสินคาประมง การตรวจพบสาร MCPD ในซอสปรุงรส และตรวจพบสารที่เปนอันตรายอื่นๆ เชน สารหนู แคดเมียม เปนตน
(ไทยโพสต 100943, ผูจัดการ 110943)
1.2.3 จําปเลือก “ขาวหอมมะลิดอกคําใต” เปนอาหารหลักบนเครื่อง
นายศรี ธรรมสอน ประธานกรรมการสหกรณดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปดเผยวา บริษัทการบินไทยไดลงนามในสัญญาซื้อขาย
ขาวหอมมะลิจากสหกรณในปแรก ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544 เปนวงเงิน 5 ลานบาท เรียบรอยแลว ขาวหอมมะลิดัง
กลาวไดคัดเลือกเปนอาหารหลักบริการบนเครื่องบินของสายการบินไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสายการบินอีก 46 แหงที่เปน
เครือขายใชบริการของครัวการบินไทย ซึ่งจะทําใหขาวหอมมะลิจากอําเภอดอกคําใต เปนที่รูจักในกลุมผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตาง
ประเทศมากขึ้น
อําเภอดอกคําใตมีศักยภาพในการผลิตขาวหอมมะลิเปนอยางมาก โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 160,000 ไร และมีการพัฒนาคุณ
ภาพผลผลิตเรื่อยมาจนเปนที่ยอมรับของกรมสงเสริมสหกรณและบริษัทแอมเวย ตอนนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดสั่งซื้อขาวหอมมะลิ
จากสหกรณอีกเปนจํานวนมาก จึงถือวาเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาสินคาเขาสูตลาดโลกโดยไมตองมีพอคาคนกลางแตอยางใด (กรุงเทพ
ธุรกิจ 200943)

1.3 อาหารเปนยา
1.3.1แอปเปลดัดแปลงยีนอาจชวยปองกันฟนผุได
นักวิทยาศาสตรอังกฤษ กําลังทดลองใชเทคนิคดัดแปลงยีนหรือสารพันธุกรรมของแอปเปลและสตรอวเบอรรี เพื่อนํามาใช
ประโยชนในการปองกันฟนผุและชวยใหผลไมคงความสดไดนานขึ้น อีกทั้งทนตอเชื้อราไดดวย ซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอวงการเกษตรกรรม
ในอนาคต
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ศ.เดวิด เจมส แหงฮอรติคัลเจอรัล รีเสิรช อินเตอรเนชันแนล (Horticultual Research Intertional) ซึ่งเปนสถาบันวิจัยชั้นนําทาง
ดานเทคโนโลยีชีวภาพของพืชในอังกฤษเปดเผยวา นักวิทยาศาสตรคนพบโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ปองกันแบคทีเรียที่ทําใหเกิดฟนผุ และ
กําลังวิจัยตอไปวาโปรตีนตัวนี้ซึ่งจะนํามาใชแตมหรือทาฟนสามารถปองกันฟนผุไดจริงหรือไม โดยมีจุดประสงคที่จะนําหนวยพันธุกรรมที่ทํา
หนาที่ผลิตโปรตีนดังกลาวใสเขาไปในผลไม เพื่อดัดแปลงแอปเปลและสตรอวเบอรรีใหกลายเปนแหลงผลิตยาปองกันฟนผุ (กรุงเทพธุรกิจ
190943)
1.3.2 กินถั่ว ปลา ผัก ผลไม ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด
พญ.วิไล พัววิไล อายุรแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เปดเผยวา การออกกําลังกายจะชวยแกปญหาโรคหัว
ใจขาดเลือดไดอยางดี เพราะในชวงที่ออกกําลังกาย รางกายจะผลิตสารที่เปนไขมันชนิดดีที่เรียกวา HDL ใหสูงขึ้นมาแทรกไขมันชนิดเลว
และทําหนาที่ขับไลไขมันชนิดเลวออกไปจากรางกาย นอกจากนี้ การระมัดระวังเรื่องของอาหารก็เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง งดไขมันอิ่มตัวคือ
พวกที่เก็บไวในตูเย็นแลวมีไขมัน จับตะกอน นํ้ามันหมู ไขแดง ตองหลีกเลี่ยงหรืองด ใหไดอาหารที่ควรรับประทานคือ อาหารประเภทถั่ว ปลา
ผัก ผลไม โรคนี้โดยปกติจะเกิดในกลุมคนสูงอายุ แตปจจุบันพบวาในคนไขที่มารับการรักษาอายุนอยที่สุดคือ 28 ป และกลุมอายุ 30 ปเศษ
ก็เริ่มพบมากขึ้น
และนาเปนหวงมากในกรณีของอาหารที่มีการโฆษณากันวา ดี สามารถชวยลดคอเลสเตอรอลได ตรงนี้ทางการแพทยยังไมเคยมี
การพิสูจนได รวมถึงวิตามินอีที่มีการพูดกันวาสามารถชวยตานอนุมูลอิสระ เรื่องนี้มีการพูดกันบนเวทีประชุมใหญวิชาการที่บารเซโลนาเมื่อ
ปที่แลว สรุปวาวิตามินอีไมชวยแกปญหา คนที่เปนโรคนี้แลวขอใหหลีกเลี่ยงภาวะเครียดดวย เพราะภาวะเครียดจะเปนตัวเรงใหเกิดภาวะ
เสนเลือดแตกได (กรุงเทพธุรกิจ 190943)

1.4 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.4.1 เตือนนักกินเครื่องใน ตรวจพบสารตกคางมากถึงกวา 80%
ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยถึงกรณีที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดออก
สํารวจวิจัยการตกคางของยาปฏิชีวนะและสารตานจุลชีพในเนื้อสัตวและเครื่องในสัตวในกรุงเทพฯ พบยาปฏิชีวนะตกคางในเครื่องในสัตว
มากถึงกวา 80% สําหรับตัวอยางวิจัยมาจากการซื้อตัวอยางจากตลาดสด 10 แหงในกรุงเทพฯ และซื้อตัวอยางปลาทับทิมจากหางสรรพสิน
คา ซึ่งการตรวจสอบและใชชุดทดสอบเนื้อไก เนื้อกุง เนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อปลา รวม 321 ตัวอยาง พบสารตกคาง 28 ตัวอยาง หรือคิดเปน
8.7% ขณะที่เครื่องในสัตว ไดแก ตับหมู ตับไก ตับวัว ไตหมู และไตวัว รวม 245 ตัวอยาง พบสารตกคาง 197 ตัวอยาง หรือคิดเปน 80.4%
การบริโภคเครื่องในสัตวสวนใหญเปนการบริโภคในประเทศไมใชการสงออก เพราะตางประเทศไมรับซื้อและไมนิยมบริโภค เนื่อง
จากเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและสารพิษตางๆ ของสัตว เชน ตับ ไต ซึ่งเปนอวัยวะกรองของเสีย ขณะที่ไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน
สารเหลานี้ที่ตกคางในสัตว การมีสารตกคางในเครื่องในสัตวถึงกวา 80% มีผลโดยตรงใหผูบริโภคเครื่องในเหลานี้เสี่ยงตอการดื้อยา
ปฏิชีวนะ นอกจากการเสี่ยงเปนโรคเกาต เพราะการบริโภคเนื้อสัตวที่มีตัวยาปฏิชีวนะตกคางอยูมากๆ จะทําใหรางกายของผูบริโภค คุนเคย
กับยาปฏิชีวนะ เมื่อเกิดเจ็บปวยจากโรคและตองการยาปฏิชีวนะก็จะเกิดอาการดื้อยา ศ.ดร.ภักดี กลาวยอมรับวา กรมวิทยาศาสตรการ
แพทยคงไมสามารถที่จะไปไลตรวจไดครบถวน เนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยาง เชนเดียวกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ดังนั้น จึงไดพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะตรวจหาสารตกคางไดสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถขยายขอบขายการตรวจ
วิเคราะหใหกวางขวางขึ้น
สวนในอนาคตนั้น องคการกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (โคเด็กซ) จะกําหนดมาตรฐานสารตกคางในอาหาร ซึ่งไทย
คงตองรางกฎหมายมาตรฐานดังกลาวเชนกัน (ผูจัดการ 010943, ไทยโพสต 120943)
1.4.2 ระวังผลไมบรรจุแพ็ก หามกินทันทีเพราะอาจมีสารพิษ
นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ปจจุบันไดมีการนําผลไมหลายชนิด อาทิ สมเชง
องุน ฝรั่ง ชมพู มาตัดแตงบรรจุแพ็กพรอมบริโภค วางจําหนายอยูตามซูเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคาทั่วไป อย.เคยไดรับการรองเรียน
จากผูบริโภคบางรายวา ซื้อผลไมรวมแพ็กดังกลาวแลวนํามารับประทานทันที จากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิดอาการเวียนหัว คลื่นไส
อาเจียน ชาตามปลายลิ้น ริมฝปาก ซึ่งทาง อย. ไดรับเรื่องนี้ไปประสานงานกับ กทม. เพื่อดําเนินการตอไป
นพ.ศิริวัฒนกลาวตอไปวา สารพิษที่ตกคางในผลไมสวนใหญเปนสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง ซึ่งหาก
เกษตรกรใชอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใชในปริมาณที่มากเกินไปหรือฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชแลวรีบเก็บผลไมจําหนายทันที ไมรอ
ใหสารเคมีสลายตัวตามเวลาที่กําหนดไว เมื่อสารเคมีเขาสูรางกายเปนปริมาณมากในครั้งเดียวจะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน เชน อาจเปนพิษ
ตอระบบประสาทสวนกลางทําใหกลามเนื้อสั่น กระสับกระสาย ชักกระตุกและหมดสติ หรืออาจเปนพิษตอระบบหายใจ ทําใหหายใจขัดและ
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หยุดหายใจได แตอาการที่พบมากที่สุดคือ พิษตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน หากมีพิษดังกลาวตองรีบนํา
ผูปวยไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด
สําหรับกรณีที่ไดรับสารเคมีไมมากนัก แมอาจไมกอใหเกิดอาการพิษอยางเฉียบพลัน แตการสะสมในรางกายทําใหเกิดพิษที่
อวัยวะตางๆ และอาจกอใหเกิดมะเร็งได ทางที่ดีควรซื้อผลไมสดที่ยังไมไดปอกเปลือก แลวนํามาลางนํ้าใหสะอาดโดยลางหลายๆ ครั้ง เพื่อ
ชะลางสารเคมีใหหมดไปกอนปอกเปลือกรับประทาน (ผูจัดการ 010943)
1.4.3 กินเจ ระวังเจอผักเปอนสารพิษ
นายคมสัน หุตะแพทย ผูอํานวยการศูนยสื่อเพื่อการพัฒนาและบรรณาธิการหนังสือเกษตรธรรมชาติ เปดเผยวา ในชวงเทศกาล
กินเจ ผูบริโภคควรระวังในการใชวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหาร 2 อยางที่สําคัญคือ ผักและถั่วเหลือง เนื่องจากระยะนี้ยังไมเขาสูฤดูหนาวซึ่งเปน
ฤดูที่เหมาะตอการปลูกผัก ประกอบกับเปนระยะที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประสบภาวะนํ้าทวม จึงมีการใชสารเคมีสูงขึ้นเพื่อเรงผลผลิตตาม
ความตองการของตลาด ซึ่งผูบริโภคควรระมัดระวังในการเลือก และควรนําผักมาลางนํ้าใหสะอาดหลายๆ ครั้งกอนการปรุง
สําหรับวิธีลดความเสี่ยงตอสารเคมี คือ การบริโภคผักตามฤดูกาล เลือกบริโภคผักพื้นบานหรือผักอนามัยปลอดสารพิษ ผักที่ควร
หลีกเลี่ยงเปนผักประเภทหัว ไดแก กะหลํ่าปลี แครอท หัวไชเทา บร็อคโคลี่ เพราะผักพวกนี้เติบโตไดดีในหนาหนาว ถานอกฤดูกาลแมลง
เยอะมาก ซึ่งตองใชยาฆาแมลง การบริโภคผักปลอดสารพิษก็ตองระวัง เพราะผักปลอดสารพิษไมใชปลอดสารพิษ 100% แตเปนผักที่ควบ
คุมการใชสารเคมีซึ่งยังตองลางใหสะอาดเชนกัน
ดานนายสมัคร สุนทรเวช ผูวาฯ กทม. กลาววา มาตรการควบคุมผักปลอดสารพิษ ซึ่งคณะผูบริหาร กทม.ชุดที่ผานมาไดดําเนิน
การตรวจหาสารพิษในผักจากรถผักในตลาดคาสงนั้น เปนวิธีการที่ไมถูกตองและไมเห็นดวยที่จะสนับสนุนใหดําเนินการตอไป เนื่องจากไม
ใชวิธีแกไขปญหาที่ตนเหตุ แตจะใชวิธีอื่นเพื่อดําเนินการควบคุมผักใหถูกสุขลักษณะ โดยมีแผนจะดําเนินโครงการนํารอง สงเจาหนาที่ผูเชี่ยว
ชาญหรือมีความรูพิเศษดานสารพิษไปควบคุมวิธีปลูกผักของเกษตรกร ซึ่งคาดวาจะมีการผลิตผักสงขายกทม. หากเจาของแปลงผักรายใด
ใชสารอันตรายเจือปนในผักก็จะลงโทษ โดยบทลงโทษตองหารือวาจะใชมาตรการตามกฎหมายใด “ในสวนของบุคลากรที่จะเขาไปทํางานนี้
กทม.รับสมัครอาสาสมัคร ซึ่งโครงการนํารองนี้จะเริ่มในแปลงผักยานบางแคเปนอันดับแรก” นายสมัครกลาว (ไทยโพสต 260943,มติชน
270943)
1.4.4 หวั่นลูกอมปศาจอาจกอมะเร็งในเด็ก
อย.พบลูกอมปศาจระบาดหนักในโรงเรียน ทําใหเด็กคลื่นไสอาเจียน หวั่นทําใหเกิดมะเร็ง เพราะใสสีผสมอาหารเกินมาตรฐาน มี
สารโลหะหนัก นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงกรณีลูกอมปศาจวา เมื่อชวงตน
เดือน ก.ค.ทางอย.รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรปราการและเจาหนาที่ตํารวจ ขอหมายศาลเขาตรวจคนบริษัทแหงหนึ่ง
ใน จ.สมุทรปราการ พบลูกอมปศาจยี่หอ GREAT MONSTER จํานวน 2 หมื่นเม็ด จึงอายัดไวและสงวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของกรม
วิทยาศาสตรการแพทยเพื่อหาสารปนเปอน แตเบื้องตนสันนิษฐานวามีโลหะหนักหรือใชสีผสมอาหารเกินมาตรฐาน
อยางไรก็ตาม ขณะนี้เกิดอีกกรณีที่ จ.ราชบุรี โดยเบื้องตนไดรับรายงานวาเปนลูกอมยี่หอเดียวกันกับที่ยึดไวไดที่ จ.สมุทรปราการ
จึงอยูระหวางการตรวจสอบวา ผูคาลักลอบนําเขามาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร เองโดยตรงหรือรับมาจากแหลงอื่น นพ.ศิริวัฒน กลาว
อีกวา ในแงความไมปลอดภัยดานอาหารของลูกอมปศาจ ซึ่งอาจมีโลหะหนักผสมอยู หรือใชสีผสมอาหารเกินมาตรฐานกําหนดนั้น จะมี
อันตรายทั้งแบบเฉียบพลันและระยะยาว โดยเบื้องตนจะมีอาการปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ อาเจียน หายใจออนลง สวนในระยะยาวอาจเปน
สาเหตุของมะเร็งในอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะกระเพาะปสสาวะ
สําหรับการเอาผิดในแงกฎหมายแบงไดหลายกรณี เชน เอาผิดกับผูนําเขาในขอหานําเขาอาหารที่ไมไดรับอนุญาต จําหนาย
อาหารที่ไมบริสุทธิ์ จําหนายอาหารที่ใชสีผสมอาหารเกินมาตรฐาน ซึ่งมีโทษทั้งจําคุกและปรับ “ที่ผานมามีการลักลอบนําเขาสินคาที่เขาขาย
นี้อยูประปราย ฉะนั้น ตองอาศัยสื่อมวลชนใหชวยประชาสัมพันธใหผูปกครองและทางโรงเรียนกวดขันดูแลการซื้อของกินของบุตรหลาน
ดวย” นพ.ศิริวัฒนกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 010943)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสุขภาพ
2.1.1 “บวรศักดิ์” เรงสธ.กระจายอํานาจ รุก 36 อรหันต ลงพื้นที่พบประชาชน
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลากลาววา เรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยเฉพาะดานสาธารณสุข
และการรักษาพยาบาล เปนเรื่องที่ตองทําใหกระจางทั้งเปาหมายและวิธีการ เพราะการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขเปนเรื่องที่สลับซับ
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ซอนทั้งหนวยงานและเนื้องาน อีกทั้งมีความเฉพาะในเรื่องของวิชาชีพ โดย 36 อรหันตหรือคณะกรรมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นทั้ง 36 คน
ใหนักวิชาการที่นั่งอยูในหองแอรไมไดรูธรรมชาติของงานสาธารณสุขเขียนรูปแบบกระจายอํานาจดานนี้ขึ้นมา โดยไมถามความสมัครใจของ
ประชาคมสาธารณสุขเลย หากแพทยยังงอมืองอเทาไมสนใจเรื่องนี้จะเกิดอันตรายใหญหลวงตอระบบบริการสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชนทั่วประเทศ
ดานนายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ทราบวาเรื่องการกระจายอํานาจเปนเรื่องที่สําคัญ โดย
เฉพาะการกระจายอํานาจดานสาธารณะบริการ ดานสาธารณสุข ซึ่งมีความเปนวิชาการและความละเอียดออนเฉพาะทางสูงมาก “เรื่องนี้ไม
ใชเรื่องงายแตยากมาก ขนาด สธ.ขอใหแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลที่จบใหมเปนพนักงานของรัฐ เพื่อเตรียมพรอมการถายโอน
สูทองถิ่นตั้งแตมติ ครม.เรื่องนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา จนบัดนี้ 5 เดือนแลว พนักงานของรัฐในสังกัด สธ. 8,000 กวาชีวิตยังไมสามารถ
ตกเบิกเงินเดือนไดเลย ไมมีสวัสดิการใดๆ เหมือนที่รับสัญญาวาจะใหกรมบัญชีกลางแจงวาอนุมัติเงินเดือนแลวแตคลังจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด
แจงวาไมมีระเบียบเขียนไวก็ยังเบิกไมได เพราะฉะนั้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทุกกระทรวงจะมาประชุมกันที่
สธ. เรื่องการเตรียมความพรอมในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ผมจะนําเรื่องพนักงานของรัฐหารือใหแลวเสร็จ เพื่อเปนดานแรกในการ
กระจายอํานาจดานสาธารณสุข” นายกร กลาว (มติชน 250943)
2.1.2 สธ. จับมือมหาวิทยาลัยเรงผลิตหมอ เผยทั่วประเทศขาดแพทยกวา 7 พันคน
นพ.สุจริต ศรีประพันธ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณ (19 ก.ย.)วา จากการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2542 ที่ผานมาพบ
วา โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศยังขาดแคลนแพทยถึง 2,591 อัตรา ในขณะที่ระดับประเทศยังขาดแคลนแพทยถึง 7,294 อัตรา ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขไดรับความรวมมือจากคณะแพทยศาสตร จากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการดําเนิน
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทตั้งแตป 2537 มีเปาหมายที่จะผลิตแพทยใหไดจํานวน 300 คน/ป
สําหรับโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท มีหลักการวาทางมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 13 และกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนชั้นปที่ 4-6 โดยการกําหนดกับดูแลควบคุมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย สวนการคัดเลือกนักศึกษาใหรับผิดชอบรวมกัน โดยใชระบบที่ทําใหนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาศึกษาตาม
โครงการนี้ใหมากที่สุด
อยางไรก็ตาม จากแผนการผลิตนักศึกษาแพทยในป 2542 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ ไดตั้งเปาหมายไวถึง
2,987 อัตรา แตขณะนี้รับไดเพียง 897 อัตรา นับวายังมีปญหาการขาดแคลนแพทยอยางสูง ดังนั้น เพื่อใหสามารถผลิตแพทยเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว และแกปญหาการกระจายแพทยออกสูชนบทในระยะยาวอยางไดผล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ให
เลื่อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไปอีก 2 ป จากเดิมที่กําหนดใหสิ้นสุดในป 2547 เปนป 2549 (กรุงเทพธุรกิจ 200943)
2.1.3 สปรส. ดันบริการสุขภาพระดับตนประจําครอบครัว
นพ.วิพุธ พูลเจริญ รองประธานคณะอนุกรรมการดานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
(สปรส.) เปดเผยวา จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข นักวิชาการ รวมทั้งประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคพบวา ในอนาคตคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะมีผูใหบริการสา
ธารณสุขระดับตนประจําครอบครัว โดยใหประชาชนมีสิทธิเลือกมาขึ้นทะเบียนไวกับสถานบริการแหงใดแหงหนึ่ง เชน สถานีอนามัย คลินิก
รานยา ศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนที่อยูใกลบานหรือใกลสถานที่ทํางาน สามารถเขาถึงไดสะดวก และ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอสถานบริการนั้น เพื่อที่ประชาชนจะไดเขาไปใชสถานบริการแหงนั้นเปนแหงแรก เมื่อมีความเจ็บปวยหรือมี
ความจําเปน
คณะอนุกรรมการดานวิชาการ จึงไดทําขอเสนอที่จะพัฒนาระบบบริหารสุขภาพระดับตนของไทย ซึ่งเนื้อหาสาระทั้งหมด 4
ประเด็นใหญๆ สําคัญ ไดแก การสรางหลักประกันสุขภาพ 100%, การมีเงื่อนไขในระบบประกันสุขภาพใหประชาชนมีสิทธิเลือกลงทะเบียน
กับผูใหบริการสุขภาพระดับตนใกลบาน, การสรางเงื่อนไขทางการเงินใหมีการใชและใหบริการที่เหมาะสมมีคุณภาพดี รวมทั้งจูงใจใหมีการ
พัฒนาบุคลากรระดับตน และสุดทายคือ อาจจําเปนตองมีองคกร กลไกระดับชาติที่จะกํากับดูแลระบบบริการสุขภาพระดับตน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง (สยามรัฐ 250943)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.2.1 10 องคกรชาวบานดีเดย กม.ปฏิรูปประกันสุขภาพ
นางชลิดา ศรีสหบุรี ผูประสานงานโครงการรณรงคเพื่อหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปดเผยภายหลังการประชุมรางพระราช
บัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับประชาชน) วา เครือขายภาคประชาชนไดรางพ.ร.บ. ประกันสุขภาพแหงชาติเสร็จแลว เหลือเพียงการ
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ปรับเปลี่ยนบางมาตรา ซึ่งในวันที่ 11 ตค. จะมีการจัดเวทีประกาศเจตนารมณใหประชาชนรับรู และรวมกันผลักดัน เพื่อเปนการประกันสุข
ภาพใหกับประชาชนทุกคนในประเทศอยางเทาเทียมกัน
สาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแหงชาติฉบับประชาชน มีหลักการใหญๆ 4 ขอ คือ 1. ทุกคนตองมีประกันสุขภาพ 2.
สิทธิประโยชนเดียวกัน 3. เปนระบบเดียวกันไมใชระบบขาราชการ บริษัทเอกชน บัตรคนยากจน ซึ่งเกิดความเหลื่อมลํ้าดานบริการ และ 4.
มีทางเลือก คือ ประชาชนสามารถเลือกรับการรักษาแบบตะวันตก แผนไทย แผนโบราณ หรือแผนอื่นๆได กฎหมายฉบับนี้ประชาชนทุกคน
จะมีบัตรเดียวเหมือนกัน เหมือนบัตรประชาชน สิทธิประโยชนเทาเทียมกัน นางชลิดากลาว ดานการจัดเวทีใหญประกาศเจตนารมณในวันที่
11 ต.ค. แบงเปน 2 สวน คือ ในกรุงเทพฯฯ ซึ่งอาจใชสถานที่ทองสนามหลวงหรือลานพระบรมรูปทรงมา โดยจะมีประชาชนจากเครือขาย
ตางๆ ทั้ง 10 เครือขาย 1,000-2,000 คน ซึ่งนอกจากการประกาศเจตนารมณเพื่อเชิญชวนใหประชาชนรวมผลักดันกฎหมายแลว จะมีการลา
รายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อยื่นกฎหมายฉบับประชาชนสูรัฐสภา พรอมกับเชิญชวนพรรคการเมืองอีกสวนเปนระดับภูมิภาค
นายจอน อึ๊งภากรณ ส.ว.กรุงเทพฯ กลาววา ในทางเทคนิคสามารถทําตามรางกฎหมายฉบับนี้ แตปญหาอยูที่พรรคการเมือง
ตางๆ จะเอาหรือไม ซึ่งหลักสําคัญอยูที่การทําเปนระบบเดียว เพื่อความเทาเทียมกันของทุกคน ซึ่งอยากเรียกรองพรรคการเมืองประกาศจุด
ยืนอยางชัดเจน เพื่อใหเครือขายประชาชนเดินหนาผลักดันตอไป ในสวนของผูใชแรงงานเห็นดวย เพราะระบบประกันสังคมเดิมครอบคลุม
เฉพาะตัวเอง แต พ.ร.บ.ประกันสุขภาพจะครอบคลุมทุกคนในครอบครัว แตไมรูวาในสวนกองทุนประกันสังคมจะเอาดวยหรือไม “กลุมคนที่
จะออกมาโวยคือ ขาราชการ เพราะเปนกลุมคนที่ไดรับการบริการประกันสุขภาพดีที่สุด ตอหัว 2 พันกวาบาทตอป ขณะที่ประกันสุขภาพของ
คนจน 200 กวาบาทถึง 300 กวาบาท แตหากมีการใชกฎหมายฉบับนี้ การประกันขั้นพื้นฐานก็ตองเทาเทียมกันหมด ถาตองการบริการที่
พิเศษกวาคนมีเงินก็สามารถหาบริการที่ดีกวาในรูปแบบอื่นๆ ได” นายจอนกลาว (ไทยโพสต 070943)
2.2.2 ผวา "โรคหัวใจ" ลามทั่วโลก แนะเดินสุขภาพ-หามเครียด
นางโกร ฮารเลม บรุนแลนด ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ออกแถลงการณเนื่องในวันโรคหัวใจโลก ซึ่งจัดรวมกับยูเนสโก
และสมาพันธโรคหัวใจโลกเมื่อเร็วๆ นี้วา โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจคราชีวิตประชาชนทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และภูมิภาคตางๆ มาก
กวาโรคภัยไขเจ็บอื่นๆ และมีแนวโนมวาอาจขยายวงกวางไปถึงภูมิภาคอื่นๆ ของโลกดวย คาดวาภายในปนี้โรคหัวใจจะกลายเปนเพชฌฆาต
อันดับ 1 ที่คราชีวิตผูคนในประเทศกําลังพัฒนา ทั้งๆ ที่ไมควรจะเปนเชนนั้น เพราะสวนใหญสามารถปองกันและควบคุมได
ผูอํานวยการองคการอนามัยโลกกลาวแนะนําวา การเดินเปนวิธีการออกกําลังกายที่สะดวกและงายที่สุดสําหรับประชาชนสวน
ใหญ การกินอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ การควบคุมนํ้าหนักใหเหมาะสม เลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงความเครียด รวมทั้งการควบคุมระดับ
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ก็เปนปจจัยสําคัญ ที่จะชวยปองกันโรคหัวใจเชนกัน (มติชน 240943)
สําหรับประเทศไทยทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช รองประธานมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย เผยถึงการจัดนิทรรศการโรคหัวใจครั้ง
ที่ 14 ระหวางวันที่ 12-17 ก.ย. ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา วาในงานประกอบดวยนิทรรศการขอมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจ การบริการตรวจ
วัดความดันโลหิต ตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา การแสดงการปฏิบัติการชวยชีวิต สัมมนาดานวิชาการ และมีแพทยคอยใหคําปรึกษา
ดานโรคหัวใจตลอดงาน และเนื่องจากวันที่ 24 กันยายน ทางองคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนวันหัวใจโลก มูลนิธิหัวใจจึงรวมกับหนวย
งานอื่นๆ จัดเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดวย
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ แพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจ เผยวา ในแตละปมีประชากรโลกมากกวา 10 ลานคน เสียชีวิตจากกลุม
โรคหัวใจและหลอดเลือด และในอีก 5 ปขางหนา คาดวาจํานวนการตายจะเพิ่มเปน 20 ลานคน โดย 13 ลานคน เปนประชากรในประเทศ
กําลังพัฒนาและยุโรปตะวันออก จึงนับวาในศตวรรษที่ 21 นี้ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 1 ใน 5 อันดับ
แรกของโลกที่ตองเริ่มและเรงรัดการดําเนินการ โดยมีกลุมโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองที่ทําใหเปน
อัมพาต เปนสาเหตุนํา นอกจากนี้ในรายงานขององคการอนามัยโลกเมื่อป 2540 ไดระบุถึงสาเหตุสําคัญของการเกิดการแพรกระจายของ
กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นวา อาชีพที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายนอย การออกกําลังกายที่ไมเพียงพอและไมสมํ่าเสมอ การ
บริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม ปริมาณพลังงาน เกลือ ไขมัน มากเกินไป การบริโภคบุหรี่ แอลกอฮอลปริมาณมากเกินไป รวมทั้งปจจัยเสี่ยง
อื่นๆ เชน ภาวะเครียด โรคติดเชื้อ เปนตน (ไทยรัฐ 070943)
2.2.3 พบไรฝุนตัวการภูมิแพคนเมือง
นพ.มงคล ณ สงขลา อธิบดีกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข กลาววา จากขอมูลวิชาการทางการแพทยพบวา ปจจุบัน
ประมาณ 20% ของประชากรโลกเปนโรคภูมิแพ และมีแนวโนมจะเปนกันมากขึ้น สําหรับประเทศไทยมีผูวิจัยอัตราการกระจายของโรคหอบ
หืดและโรคแพอากาศในเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานคร ในป 2538 พบถึงรอยละ 40 ถือวาเพิ่มประมาณ 3 เทาในโรคหอบหืด และเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เทาในโรคแพอากาศ
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ทางดานแพทยหญิงกิ่งกาญจน เต็มสิริ แพทยคลินิกโรคภูมิแพโรงพยาบาลราชวิถี กลาวถึงปญหานี้วา โรคภูมิแพเปนภาวะที่ราง
กายมีปฏิกริยากับสารบางอยางที่เขารางกายแลวเกิดอาการขึ้น โดยที่คนปกติจะไมเปน สาเหตุนําจริงๆ คือ บุคคลที่มีอาการจะเปนคนที่มี
ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันในรางกาย เชื่อกันวาถายทอดทางพันธุกรรม อาการที่สังเกตไดวาตัวเองเปนโรคภูมิแพที่เห็นงายๆ ก็คือ
อาการทางระบบหายใจเปนหวัดเรื้อรัง มีอาการทางผิวหนังมีลมพิษผื่นคันหรือแพอาหาร และโรคหอบหืด
แนวทางการปองกันควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ สารกอภูมิแพที่สําคัญคือ ตัวไรฝุนซึ่งเปนสัตวเล็กๆ มองไมเห็น กินขี้ไคลคนเปนอาหาร
อาศัยอยูตามที่นอนอยูในฝุน นอกจากนี้ ซากสัตวพวกแมลงตางๆ เชน แมลงวัน แมลงสาบ มด ยุง สิ่งขับถาย และมูลสัตวเหลานี้จะปะปน
อยูในฝุน เปนเหตุใหเกิดอาการแพขึ้นได นอกจากฝุนแลวยังมีพวกละอองเกสรหญา พวกหญาแพรก หญาขน เกสรผักโขม ดอกกก และพวก
เชื้อราทุกชนิดที่อยูบริเวณที่หมักอับชื้น เชื้อราในอาหาร นอกจากนั้น ก็พวกสัตวเลี้ยงที่มีขนทั้งขน และนํ้าลาย
สิ่งที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆ ที่ทําใหมีอาการแพ และรับประทานยาตามที่แพทยสั่ง มีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนดื่มนํ้ามากๆ สิ่งเหลานี้จะชวยใหคนที่มีความบกพรองของระบบภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข (ผูจัดการ 160943, กรุงเทพธุรกิจ 180943)
นอกจากนี้นิตยสารเอนไวรอนเมนทอล ไซนซ แอนด เทคโนโลยี ในสหรัฐอเมริกา เผยแพรรายงานผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สตอกโฮลมของสวีเดนระบุวา สารเคมีจากจอคอมพิวเตอร สามารถทําใหผูใชงานคอมพิวเตอรปวยเปนโรคภูมิแพได โดยสวนประกอบใน
พลาสติกของจอภาพวิดีทัศนและเครื่องคอมพิวเตอรสามารถกระตุนใหผูใชงานเกิดอาการแพ เชน อาการคัน คัดจมูกและเวียนศีรษะ เปนตน
จอภาพคอมพิวเตอรจะเริ่มแผกระจายสารเคมีเมื่ออุณหภูมิแวดลอมเพิ่มสูงขึ้น อุปกรณคอมพิวเตอรจึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดโรค
ภูมแิ พ โดยเฉพาะในหมูพนักงานในสํานักงาน (กรุงเทพธุรกิจ 200943, มติชน 290943)

2.3 ปญหาจรรยาบรรณทางการแพทยและแพทยพาณิชย
2.3.1 รพ.ฟองแพง-อาญา เรียก 1 ลาน จับแมคนไขไมมีคารักษาเขาคุก
11 กันยายน นส.พจศนา บุญทอง หัวหนาศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค เปดเผยวา กรณีนส.เบญจมาศ ทวีสุข ที่ประสบอุบัติเหตุรถ
ยนตชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2542 และมีพลเมืองดีนําสงรพ.ศรีสยาม แตปรากฏวาทางโรงพยาบาลไดกักศพเพื่อตอรองคารักษาพยาบาล
จํานวนกวา 240,000 บาท ซึ่งนางประมวล ผูเปนแมไมสามารถหาเงินมาชําระได ญาติของผูตายจึงตัดสินใจขอความชวยเหลือจากสื่อมวล
ชน หลังจากที่สื่อมวลชนไดลงขาว ทางโรงพยาบาลศรีสยามจึงยอมใหญาตินําศพผูตายไปบําเพ็ญกุศลได จนเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผานมา
เจาหนาที่ตํารวจ สภ.อ.สอง อ.สอง จ.แพร ไดไปจับกุมนางประมวลที่จ.แพรและไดนํามาควบคุมตัวไวที่ สน.โคกคราม จึงรูวาทางรพ.ไดนําขอ
ความที่ลงในหนังสือพิมพมาฟองนางประมวลแมของผูตาย 2 คดีดวยกัน คือทางแพง เนื่องจากนางประมวลแมผูตายไดติดตอใหศูนยพิทักษ
ผูบริโภคและสื่อมวลชนชวยเหลือจนปรากฏเปนขาวทางสื่อมวลชนนั้น เปนเหตุให รพ.เสียหายอยางมาก จึงฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเปน
จํานวนเงิน 1 ลานบาท และฟองทางอาญาวานางประมวลหมิ่นประมาทอีกดวย
นส.พจศนากลาววา ทางรพ.ไดเริ่มฟองทางแพงเรียกคาเสียหายตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2542 และศาลตัดสินใหจําเลยคือ นาง
ประมวลตองจายคาเสียหายใหกับโจทกจํานวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนปเดียวกัน ตลอดเวลาที่มีการนําสืบพยานนั้น เปนการ
นําสืบพยานโจทกฝายเดียว ซึ่งไมนาจะยุติธรรม สวนในคดีอาญานั้น เจาหนาที่ตํารวจ สน.โคกครามไดออกหมายเรียกนางประมวลใหมา
สอบปากคํา นางประมวลก็ไมไดรับหมายเรียกอีกจนตองออกหมายจับ และประสานใหเจาหนาที่ สภ.อ.สองไปจับนางประมวลลงมา
กรุงเทพฯ พรอมทั้งยึดทรัพยในคราวเดียวกัน
นางประมวลกลาววา รูสึกเสียใจและตกใจมาก กอนหนานี้ลูกสาวตายกวาจะไดศพไปทําบุญก็ลําบาก เปนเรื่องราวกับรพ. พอทํา
ศพเสร็จยังเปนเรื่องถูกตํารวจจับอีก "เมื่อวานแมจะนอนในคุก ถามตํารวจวาคุกอยูไหน แมจนไมมีเงินใหเขา ไมมีเงินประกันตัว อยากเขาคุก
เขาไปพักผอน เพราะแมเหนื่อยเหลือเกิน ตํารวจหลายๆ คนก็ใจดีกับแม บอกวาไมตองเขาคุกหรอกใหนั่งอยูในหองก็ได ตํารวจเขาบอกวาแม
ทําเพื่อลูกทําไมแมตองติดคุกดวย แมก็บอกวาแมไมรู" นางประมวลเลาทั้งนํ้าตา
2.3.2 หมอฉีกจริยธรรม จายยาชุด "ลดความอวน" เสี่ยงตาย
ภก.วิโรจน สุมใหญ ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลาประสบการณเกี่ยวกับการใชยา
ลดความอวนในประเทศไทยวา "เมื่อป 2540 ผมกับนักวิชาการของ อย.ไดทําการวิจัยการจายยาลดความอวน ในสถานพยาบาลเอกชนใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวาสถานพยาบาลที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 67 แหงมีมากถึง 40 แหงที่จายยาใหกับผูปวยทันทีโดยไมตอง
ปรึกษาแพทย เมื่อนําตัวอยางยาที่แพทยเหลานั้นสั่งจายมาวิเคราะห พบวามียาหลายตัวที่ใชรวมกันแลวจะเกิดอันตรายตอผูปวย เสี่ยงตอ
การเสียชีวิตสูงมาก โดยยาชุดสวนใหญประกอบดวยยากลุมตอไปนี้คือ
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1. ยาที่ทําใหไมอยากอาหาร ยาในกลุมนี้ไดแก พวกอนุพันธของแอมเฟตามีน หรือยาบา ยาในสวนนี้ออกฤทธิ์ที่สมอง สวนไฮโป
ทาลามัส บริเวณที่เปนศูนยควบคุมการกินอาหาร มีผลทําใหรูสึกเบื่ออาหาร กินอาหารไดนอยลง แตมีขอเสียคือเมื่อใชไประยะหนึ่งมักจะมี
อาการดื้อยา และกอใหเกิดอาการขางเคียงอันไมพึงประสงค เชน นอนไมหลับ มือสั่น ใจสั่น หงุดหงิด เมื่อใชไปนานๆ มีโอกาสเปนโรคลิ้นหัว
ใจรั่วได
2. ยาขับนํ้าหรือยาขับปสสาวะ ยากลุมนี้นากลัว เพราะจะออกฤทธิ์ขับนํ้าออกจากรางกาย ทําใหปสสาวะบอยและปริมาณมาก
ขึ้น จึงทําใหนํ้าหนักตัวลดลงอยางรวดเร็ว แพทยมักใชยานี้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะบวมนํ้า ยาเหลานี้หากใชในระยะยาวอาจ
ทําใหเกิดอาการออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง กระหายนํ้า คอแหง ปากแหง เนื่องจากรางกายมีการสูญเสียเกลือแรและนํ้าออกไปทางปสสาวะ จะ
ทําใหรางกายเสียสมดุล สงผลถึงการทํางานของหัวใจได
3. ยาฮอรโมน โดยมากมักจะเปน "ไทรอยดฮอรโมน" ซึ่งออกฤทธิ์ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น แตหากใชปริมาณมาก
จะทําใหเกิดอาการใจสั่น เหงื่อออกมาก หรือมีอาการคลายคนที่เปนโรคตอมไทรอยดเปนพิษได ยาในกลุมนี้นากลัวที่สุด
4. ยาระบายหรือยาถาย ยากลุมนี้มีหลายชนิด ออกฤทธิ์กระตุนลําไสใหบีบตัว บางชนิดก็ทําใหอุจจาระออนตัวหรือเพิ่มปริมาณ
อุจจาระทําใหถายมากหรือบอยมากขึ้น
5. ยาลดกรด ยาชนิดนี้จะทําใหกระเพาะอาหารบีบตัวนอยลงจึงทําใหไมรูสึกหิว ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกินยานี้นานๆ
จะทําใหเกิดอาการทองผูก หรือขาดสารอาหารบางอยาง เนื่องจากยาลดกรดไปรบกวนการดูดซึมของสารอาหาร โดยเฉพาะฟลูออไรดและ
ฟอสเฟต เปนตน
นอกจากยาชุดที่บางครั้งแพทย สนับสนุนใหกินยาสารเคมี หรืออาหารเสริมบางชนิด เชน สารเคมีที่ผลิตจากใยพืชที่มักจะอยูใน
รูปของอาหารสําเร็จรูป ซึ่งปรุงแตงใหมีพลังงานตํ่า ก็ควรจะพิจารณาเกี่ยวกับสารอาหารตางๆ และปริมาณที่ไดรับดวย เพราะหากไดรับสาร
อาหารที่ไมครบถวนก็จะไมเปนผลดีตอรางกาย นอกจากนี้ยังพบวา แพทยบางคนก็แนะนําใหกินผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภท แอบซอรบิ
ทอล ซึ่งก็คือ เสนใยอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกวาไคโตซาน ที่ไดจากสวนเปลือกกุงหรือปู มีคุณสมบัติในการจับไขมันไดดี แอบซอรบิทอล จึงมี
ประโยชนในการลดการดูดไขมันที่ไดจากอาหารที่กินเขาไป แตใครที่ตองการลดความอวน ซึ่งไขมันสะสมอยูมากตามสวนตางๆ ของรางกาย
แอบซอรบิทอล ไมสามารถกําจัดได ตองออกกําลังกายควบคูไปดวย ที่สําคัญแอบซอรบิทอล ไมไดมีสวนในการกําจัดสารอาหารอื่นๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งสารอาหารจําพวกโปรตีนหรือคารโบไฮเดรต ซึ่งเปนสารที่ใหพลังงานแกรางกายเชนกัน หากตองการลดนํ้าหนักก็ควรจะควบ
คุมการกินอาหารใหนอยลงและหมั่นออกกําลังกายอยูเสมอ จึงจะสามารถลดนํ้าหนักได
ที่ผานมา อย.มักไดรับเรื่องรองเรียนหลายรายวาญาติพี่นองที่กินยาลดความอวนแลวเกิดความผิดปกติ ฉะนั้นแพทยจึงตองคํานึง
ถึงจริยธรรมวาควรปฏิบัติกับผูปวยอยางไรดวย "ผมเองเปนเภสัชกร เห็นแพทยสั่งใชยาแลวรูสึกขนหัวลุกมาก" ภก.วิโรจนกลาว (มติชน
030943)
2.3.3 กระแสจัดฟนฟเวอรสนั่นเมือง
กระแสคลั่งจัดฟนระบาดในหมูวัยรุน มีทั้งกลุมที่จําเปนตองทําและพวกที่ทําเพราะแฟชั่น ผศ.ทพ.วัชร เพชรคุปต หัวหนาภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ปจจัยสําคัญที่แปรเปลี่ยนสภาพของการจัดฟน จากเดิมที่เต็ม
ไปดวยความหวาดกลัวกลายมาเปนเรื่องปกติธรรมดา ก็คือการที่บริษัทผูผลิต "ยางรัดฟน" ที่ออกแบบใหมีสีสันตางๆ อยางหลากหลายและ
สารพัดสีนั่นเอง "ตอนนี้ที่จุฬาฯ มีคนมาตอคิวจัดฟนนานรวมๆ 2 ป ผมคิดวาในโรงพยาบาลที่มีคณะวิชาทางดานทันตแพทยก็มีลักษณะเชน
เดียวกับที่จุฬาฯ แตสําหรับโรงพยาบาลเอกชนอาจจะลดหลั่นกันลงไปบาง"
ในสวนของราคาคาบริการมีหลากหลาย เชนที่คณะทันตแพทยจุฬาฯ ถาเปนการจัดฟนโดยคณะนักศึกษาทันตแพทยจะเสียคาใช
จายประมาณ 25,000 บาท สวนกรณีของคลินิกพิเศษที่ดําเนินการโดยอาจารยแพทยผูมีความชํานาญแลว เสียคาใชจายประมาณ 35,000
บาท ถาเปนโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนทั่วไป คาจัดฟนจะสูงขึ้นไปอีกคือ จะตกอยูที่ในราว 40,000-50,000 บาท เปนอยางนอย ทวานั่นก็
ไมไดหยุดยั้งกระแสความฮิตที่เกิดขึ้นไดเลยแมแตนอย สงผลใหปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนมากกวา 70-80% ตองผนวกเอาเรื่องของการจัด
ฟนไวเปนสวนหนึ่งของการใหบริการดวย
ขณะเดียวกันอุปกรณจัดฟนยังตองนําเขาจากตางประเทศทั้งรอยเปอรเซ็นต เพราะไมสามารถผลิตไดในประเทศไทย ในปหนึ่ง
ตองสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนคาอุปกรณจัดฟนถึงราว 10 ลานบาท อยางไรก็ตาม แมการจัดฟนจะมีประโยชนแตก็ใชจะไมมีปญหา
เพราะนอกจากจะเปนการเสียเงินแลว ยังอาจทําใหสุขภาพฟนมีปญหาไดอีกดวย เพราะจริงๆ แลวการจัดฟนจะกระทําก็ตอเมื่อมีความผิด
ปกติเกิดขึ้นใน 3 กรณี โดยสามารถเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ 1. ผูปวยมีฟนซอนเกมากๆ เพราะนําไปสูสาเหตุของฟนผุและเหงือก
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อักเสบ 2. กรณีที่มีความผิดปกติของโครงสรางใบหนา เชน ฟนลางครอมฟนบน สุดทายคือ 3. ผูที่เคยถอนฟนและฟนมีชองวาง ทําใหจําเปน
ตองจัดฟนเพื่อใหมีการใชฟนที่ถูกตอง
"ผมคิดวาถาหากทันตแพทยนั้นมีจรรยาบรรณจริง มีความรับผิดชอบพอควร ตองจัดฟนใหเฉพาะผูที่มีความจําเปนจริงๆ ไมใชใคร
เขามาก็รับทําหมด เพราะการติดเครื่องมือจัดฟนไมใชแฟชั่นที่ดีนัก เพราะถาดูแลไมดีอาจเกิดฟนผุ หรือเหงือกอักเสบ กรณีที่ดูแลไมทั่วถึง ที่
นาตกใจไปกวานั้นก็คือ ปจจุบันมีทันตแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดฟนในประเทศไทยเพียงแค 250 คนเทานั้น สงผลใหมี
ทันตแพทยบางรายที่ไรจริยธรรม และเห็นแกอามิสสินจาง หันมาใหบริการจัดฟนชนิดที่ผิดๆ ถูกๆ และไมมีความรูอยางแทจริง อันนํามาซึ่ง
การจัดฟนที่ผิดพลาดขึ้น" ผศ.ทพ.วัชร กลาว (ผูจัดการ 040943)

2.4 สุขภาพผูสูงอายุ
2.4.1 พบผูสูงอายุเกือบครึ่งเปนโรคความดันโลหิตสูง
ดร.สุวรรณา จันทรประเสริฐ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา กลาวถึงรายงานการศึกษาเกี่ยวกับโรคในผูสูงอายุวา โรคที่ผู
สูงอายุไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยมาก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ คิดเปนรอยละ 46,38 และ 17
ตามลําดับ ของผูสูงอายุที่ศึกษาจํานวน 400 คน นอกจากนี้ ยังมีโรคไขมันในเลือดสูง ไตวายเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหาร ขอและกระดูก
เปนตน
ดานนพ.สุทธิชัย จิตะพันธกุล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา จากการคาดการณประชากรผูสูงอายุ นาจะ
มีผูสูงอายุกวา 60,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งมักมีปญหาทุพพลภาพ ดูแลตนเองไมได จําเปนตองพึ่งพาผูอื่น และบางรายถูกทอดทิ้งหรือถูก
ปฏิบัติโดยไมชอบ ผูสูงอายุในกลุมนี้มีปญหาทั้งทางสุขภาพกาย สังคม และทางจิตใจดวย ปจจุบันความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวชศาสตรผู
สูงอายุของแพทยและบุคลากรทางการแพทยยังจํากัด ปญหาหรือโรคของผูสูงอายุจํานวนมากขาดโอกาสไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ตกอยู
ในระยะขาดการดูแล เนื่องจากดีเกินกวาจะเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสําหรับระยะเฉียบพลัน แตก็แยเกินกวาที่จะพํานักในชุมชน
สําหรับมาตรการปองกันปญหา ไดเสนอใหลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังในผูสูงอายุ รวมถึงการปองกันเพื่อใหเกิดโรคนอยที่สุด และการเฝา
ระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
รายงานขาวแจงวากอนหนานี้มีผลงานการศึกษาแนวโนมและสภาพปญหาผูสูงอายุในประเทศไทย จัดทําโดยรศ.ดร.วิพรรณ รูฟ
โฟโล สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบุวา ครอบครัวยังคงเปนสถาบันหลักในการดูแลผูสูงอายุ มีเพียงรอยละ 18 ที่อยู
ตามลําพัง ขณะเดียวกัน ปญหาทางเศรษฐกิจและสุขภาพยังเปนปญหาสําคัญโดยเกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอเลี้ยงชีพ และ
2 ใน 3 มีสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงไมดีมาก โรคที่มีรายงานวาเปนกันมากคือ ปวดหลัง ปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
กระเพาะ โรคหัวใจ (กรุงเทพธุรกิจ 150943)
2.4.2 ยังไมมีรูปแบบดูแลผูปวยสูงวัย "อัลไซเมอร"
นพ.ธนู ชาติธนานนท รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลกในปจจุบัน พบวาสัดสวน
ของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสหประชาชาติประมาณการไวในป 2568 จะมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุในโลกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
9.7 และในแถบภูมิภาคเอเชียจะมีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 โดยเฉพาะประเทศไทยอีก 10 ปจะมีประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ปไมนอยกวา
7.8 ลานคน แนวโนมนี้ ยอมนําไปสูปญหาของผูสูงอายุในดานตางๆ ทั้งดานการเสื่อมถอยทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม รวมถึง
ปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและญาติผูดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร ที่มีจํานวนผูปวย
โรคนี้จํานวนไมนอย ไดรับปญหาของความไมเขาใจในความผิดปกติ ผูดูแลบางรายมีความโกรธรังเกียจผูปวย รูสึกทอแท สิ้นหวัง ทั้งยังพบ
วาผูปวยโรคสมองเสื่อมเองก็ไดรับทุกขทรมานจากปฏิกริยาตอบสนองของคนรอบขางที่ไมเขาใจปญหาของโรคนี้ บุคคลที่สามารถจะเปนที่
พึ่งสําหรับญาติและผูปวยมีเปนจํานวนนอยมาก แพทยและบุคลากรทางการแพทยจํานวนมาก ยังขาดความรูความเขาใจที่แทจริง เปน
ปญหาที่เกิดขึ้นและควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน
นพ.ปรีชา ศตวรรษธํารง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา กลาววา โรคสมองเสื่อมสามารถปองกันไดดวยการออก
กําลังกาย และผูที่จะเปนโรคสมองเสื่อมอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดเสื่อม ซึ่งเมื่อเลือดไปเลี้ยง
สมองไมทันก็จะทําใหสมองเสื่อมและเปลี่ยนเปนโรคอัลไซเมอรไดเชนกัน
นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย กลาววา ปจจุบันพบวาผูสูงอายุปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดยาก
เพราะสถานภาพทางความรูและเศรษฐกิจตกตํ่า รวมทั้งผูสูงอายุจะมีอายุยืนยาวออกไปอีกมาก ทําใหโอกาสเกิดความพิการทั้งทางรางกาย
และจิตใจสูงมากขึ้น ตองชวยเหลือตนเองสูงมากเพราะคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมตํ่าลง รวมทั้งไดรับความชวยเหลือจากครอบครัว
ลําบากมากขึ้น (มติชน 230943)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 เจาของหางสินคาแบรนดเนมชื่อดังระดับโลก บุกเปดสาขาแหงใหมในกรุงเทพฯ ระบุมั่นใจวาลูกคาคนไทยมี
กําลังซื้อสูง
ในงานเปดตัวอยางเปนทางการของรานขายสินคาแบรนดเนมหรูจากอิตาลี เฟนดิ เมื่อคืนวันที่ 8 ก.ย. 2543 นางคารลา เฟนดิ
เจาของหางดังกลาว ซึ่งเดินทางจากอิตาลีมารวมงาน กลาววา กรุงเทพฯ เปนเมืองที่มีโอกาสทางธุรกิจสูงกวาประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และ มร.
ปแอร บัวรซอง ผูจัดการทั่วไปของ บ.ลูมาร กรุปส (ไทยแลนด) ที่ดูแลผลิตภัณฑเฟนดิ กลาวอยางมั่นใจวา ลูกคาคนไทยมีกําลังทรัพยสูง และ
มีความตองการสินคาของเฟนดิมาก ไมวาเศรษฐกิจไทยจะเปนเชนไรก็ตาม ตนเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกคาคนไทยวา กลุมลูกคาหลักๆ ที่
เคยซื้อสินคานี้ประจํา ก็จะยังมีกําลังซื้ออยูตลอดไมเปลี่ยนแปลง และวา ตลาดเมืองไทยจะทํายอดขายและรายไดที่ดีใหกับบริษัทไดแนนอน
รายงานขาวกลาววา ในการเปดรานเมื่อวันที่ 7 ก.ย. กอนงานฉลอง 1 วัน มีแขกและบุคคลในวงการสังคมชั้นสูงมารวมงานกัน
อยางคับคั่ง มีลูกคาคนไทยมาเลือกซื้อสินคาของเฟนดิไปเปนจํานวนมาก สวนใหญมักจะนิยมซื้อกระเปา เสื้อผา กระโปรง เข็มขัด รองเทา
มากเปนพิเศษ สนนราคาพบวา ยี่หอเฟนดินี้ยังแพงกวาแบรนดเนมดังอื่นๆ อาทิ หลุยสวิตตอง เชนกระเปาใบขนาดเทาฝามือ ราคา 12,000
บาท ไปจนถึงราคาแพงที่สุดคือ 3.5 ลานบาท คือเสื้อคลุมขนสัตว "เฟอร" รายงานขาวกลาววา ลูกคาแตละรายที่เขามาซื้อสินคา มักจะใชเงิน
ในการจับจายแตละครั้งไมตํ่ากวา 30,000 -200,000 บาท (ไทยโพสตพาดหัวขาววา "ไฮโซเมิน ศก. ทรุด แหทุมซื้อสินคาดัง")
รายงานขาวกลาวดวยวา บรรยากาศในการเลี้ยงฉลองที่เริ่มตั้งแต 4 ทุม ถึงประมาณตี 5 ของอีกวันหนึ่ง ซึ่งเจาของหางเฟนดิทุม
ทุนมหาศาลจัดขึ้น โดยเนรมิตให เดอะ สปชี่ อารีนา เธคขนาดใหญในซอยสุขุมวิท 24 กลายเปนเมืองเอนเทอรเทนเมนตแหงใหม มีแขก
พิเศษจากวงการตางๆ เขารวมประมาณ 2,000 คน หลายคนใสเสื้อผาของเฟนดิครบชุด ตั้งแตเสื้อ กระโปรง กระเปา รองเทา (ไทยโพสต
090943)

1.2 การนันทนาการ กีฬา ทองเที่ยวและชีวิตวัฒนธรรม
1.2.1 คนไทยยังไปเที่ยวตางประเทศมากขึ้น ใชจายช็อปปงเพิ่มขึ้น
รายงาน ศูนยวิจัย กสิกรไทยเกี่ยวกับการทองเที่ยวตางประเทศของคนไทย พบวา ขณะที่วิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าเริ่มคลี่คลายลงใน
ป 2542 ประกอบอีกหลายปจจัยที่เกื้อหนุนตลาดทองเที่ยวตางประเทศ สงผลใหกระแสนิยมเที่ยวตางประเทศหวนกลับมาอีกครั้ง ทําใหมีคน
ไทยเดินทางไปตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยังกระตุนใหมีการใชจายในตางประเทศเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยคนละ 3,319.85 บาทตอวัน
ในป 2542 เปนเฉลี่ยประมาณคนละ 3,400 บาทตอวันในป 2543 และใชเวลาในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 12.44
วันในป 2542 เปนเฉลี่ย 12.65 วันในป 2543 จึงคาดวาจะมีจํานวนคนไทยเดินทางไปเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นเปน 1.86 ลานคนในป 2543
ทําใหประเทศไทยมีรายจายจากการเดินทางไปเที่ยวตางประเทศของคนไทยคิดเปนมูลคาไมตํ่ากวา 80,000 ลานบาทในป 2543 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 14.9 จากป 2542
รายงานกลาววา เปนที่นาสังเกตวา คาใชจายรายการสําคัญที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ การใชจายเพื่อซื้อสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
มาตามลําดับ จากเฉลี่ยประมาณคนละ 10,507 บาทตอการเดินทางแตละครั้งในป 2540 เพิ่มขึ้นมาเปนเฉลี่ยคนละ 11,407 บาทในป 2541
และเฉลี่ยคนละ 12,773 บาทในป 2542 สําหรับในป 2543 คนไทยที่เดินทางไปเที่ยวตางประเทศยังคงมีแนวโนมใชจายเพื่อซื้อสินคาเพิ่มขึ้น
เปนเฉลี่ยคนละ 14,000 บาทตอการเดินทางแตละครั้ง สงผลใหประเทศไทยสูญเสียเงินตราตางประเทศจากการจับจายซื้อสินคาของนักทอง
เที่ยวคนไทยในตางประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 26,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21% จากป 2542 และคิดเปนสัดสวน 32% ของรายจายดานการ
ทองเที่ยวทั้งหมดของไทยในป 2543 (ผูจัดการ 060943)
1.2.2 การแขงขันกีฬาโอลิมปก 2000 ไทยได 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากกีฬามวยสมัครเลนและยกนํ้าหนัก
หญิง
รายงานขาวการเขารอบชิงชนะเลิศการแขงขันมวยสากลสมัครเลนในมหกรรมกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ 27 "ซิดนีย 2000"
ประเทศออสเตรเลียลาสุด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2543 กลาววา นักชกไทยเพียงคนเดียวที่สามารถผานดานเขารอบชิงเหรียญทองไดสําเร็จคือ
วิจารณ พลฤทธิ์ หรือที่มีชื่อในการชกมวยไทยวา "ศรีสัชนาลัย ศศิประภายิม" จากอําเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พบกับนักมวยชาวคาซัค
สถาน บูลัต ยูมาลิคอฟ โดยหลังจากการชก 4 ยกสิ้นสุดลง วิจารณ ซึ่งทําคะแนนนํามาตลอดจึงเปนฝายชนะขาดลอย ควาเหรียญทองมวย
โอลิมปกเกมส ซิดนีย รุนฟลายเวตมาครอง
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รายงานขาวกลาววา ทันทีที่ยกสุดทายจบลง วิจารณซึ่งรูตัววา เปนฝายชนะอยางขาดลอย ไดวิ่งเขามุมไปนําเอาธงไตรรงค มา
คลุมตัวพรอมกับชูพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นเหนือศีรษะ กอนจะไดรับการชูมืออยางเปนทางการ จากกรรมการ
และกอนจะลงจากเวที ยอดนักชกชาวไทย ไดกมลงกราบที่พื้นสังเวียนทั้ง 4 ทิศ เพื่อขอบคุณแฟนมวยชาวไทยที่ยกพลเขามาใหกําลังใจอยาง
ลนหลาม ซึ่งภายหลังจากที่วิจารณขึ้นแทนรับเหรียญทองจากกรรมการ บริหารโอลิมปกสากล "ไอโอซี" ชาวฟลิปปนส ชาวไทย ที่อยูในสนาม
เกือบพันคนก็ไดตะโกนรองเพลงชาติไทยเสียงดังกึกกองซิดนีย เซนเตอร ฮอลล ซึ่งนับเปนครั้งที่สองในประวัติศาสตรที่เพลงชาติไทยไดมี
โอกาสไปดังในการแขงขันโอลิมปกเกมส หลังจากเมื่อ 4 ปที่แลว สมรักษ คําสิงห ทําใหเพลงชาติไทยดังขึ้นเปนครั้งแรกที่แอตแลนตา หลัง
จากเขาควาเหรียญทองโอลิมปกเหรียญแรกมาใหประเทศไทยไดสําเร็จ
สวนเหรียญทองแดงสองเหรียญ ไดมาโดย พรชัย ทองบุราณ ซึ่งขึ้นชกกับมาริน ไซเมียน ชาวโรมาเนีย พายแพดวยคะแนน 26-16
จึงไดเหรียญทองแดง สวนเหรียญทองแดงอีกเหรียญหนึ่ง เกษราภรณ สุตา นักยกนํ้าหนักจาก จ.ลําปาง ความาไดกอนหนานี้ และชาว
จ.ลําปางไดจัดการฉลองตอนรับไปแลวอยางคึกคักเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2543
รายงานขาวกลาววา ในพิธีสดุดีเกษราภรณ นายพีระ มานะทัศน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง และผูเกี่ยวของตลอดจนประชาชน
ไดพากันไปที่ทาอากาศยานนครลําปาง เพื่อรอรับเรือตรีหญิง เกษราภรณ สุตา และ น.ส.อภิญญา ภาคสุโพธิ์ ที่พลาดหวังจากซิดนียเกมส
อยางคึกคัก โดยที่หนาตัวอาคารไดมีทหารจากคายฝกรบพิเศษประตูผา จํานวน 12 นาย แตงกายชุดรบทัพจับศึกสีแดงในสมัยกอน แสดง
การตีกลองสะบัดชัย เพื่อตอนรับวีรสตรีผูที่นําชื่อเสียงมาสูลําปางและประเทศชาติ
หลังจากที่รับชอดอกไมจากผูตอนรับเพียงครู ผูวาราชการจังหวัดลําปางไดนําจอมพลังสาวนั่งรถมา มีขบวนบุคคลสําคัญของ
จังหวัดจํานวน 12 คัน ติดตามยาวเหยียดเขาสูถนนสายสําคัญในตัวเมือง นําโดยวงดุริยางคของโรงเรียนลําปางกัลยาณี ซึ่งตลอดทางกอนที่
จะมาถึงสวนสาธารณะเขลางคนคร มีวงดุริยางคของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง โรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งตลอด 2 ขางทางที่ขบวนผานมา มีนัก
เรียนนักศึกษาจากโรงเรียนตางๆ และประชาชนจํานวนมากคอยปรบมือตอนรับ และบนถนนสายตางๆ ในตัวเมืองตางติดปาย "ขอตอนรับ
หญิงเหล็กแหงเมืองเขลางคนคร เรือตรีหญิง เกษราภรณ สุตา กลับเมืองลําปาง"
อนึ่ง นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี รองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนแมงานจัดการตอนรับครั้งนี้ เผยวา มีชาวลําปางหลายสาขา อาชีพได
พากันมาแสดงความจํานง มอบทองคําและของรางวัลซึ่งมีมูลคารวมแลวไมตํ่ากวา 3 ลาน 5 แสนบาท โดยหลังจากการตอนรับ และทาน
อาหารกลางวันแลว ชาวอําเภองาวจํานวนกวา 1 รอย คนที่เดินทางมารับจอมพลังสาวเพื่อเดินทางกลับสูบานเกิดในเชาวันที่ 28 ก.ย. เพื่อ
พามาแกบนที่บริเวณศาลเจาพอประตูผา ริมถนนสายลําปาง-งาว เขตอําเภอแมเมาะลําปางอีกครั้ง (ไทยรัฐ 28-300943)

2. ศาสนา ความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
2.1.1 สคบ. เอาผิดกับสถาบันวิจัยคนควาวิชาการสั่งจิตใตสํานึก ฐานใชขอความโฆษณาเปนเท็จ
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.)
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2543 วา ทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดรับแจงจากผูบริโภค ขอใหตรวจสอบการโฆษณาพลังจิต
ใตสํานึก ของสถาบันวิจัยคนควาวิชาการสั่งจิตใตสํานึก (TISAR) ทางสื่อสิ่งพิมพ โดย ร.ต.อ. สรพล สุขทรรศนีย อาจารยคณะนิติศาสตร ม.
ธรรมศาสตร ซึ่งกลาวอางวา พลังจิตที่เปดสอน ชวยควบคุมสถานการณ บังคับบัญชาบุคคลตางๆ ชวยดูแลสุขภาพและควบคุมพลังแหงโชค
ไดเปนผลมากขึ้น
ทั้งนายจุรินทรระบุวา ทาง คคบ. เห็นวาเปนการสรางความเขาใจผิดใหกับประชาชน ใหหลงเชื่อขอความโฆษณาและสมัครเขารับ
การอบรมหลักสูตร ซึ่งปจจุบันมีการเปดฝกอบรมทุกวันเสาร-อาทิตย ที่โรงแรมเอเชีย ผูอบรมตองเสียคาใชจาย 2,800 บาท ทั้งนี้นายจุรินทร
ระบุวา ร.ต.อ.สรพลนั้นถือวามีความผิดฐานใชขอความโฆษณาอันเปนเท็จ กอใหเกิดความเขาใจผิดตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค
รายงานขาวกลาววา ขอความโฆษณาในหนังสือพิมพอางวา พลังจิตสามารถเปลี่ยนรูปโลหะได ยอมเปลี่ยนโชคชะตาได เชน การ
ทําใหชอนงอ ตัดดินสอเปนสองทอน ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก
อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ น.พ.กําพล ศรีวัฒนกุล จาก ม.มหิดล ไดชี้แจงตอ คคบ. วา การฝกพลังจิตสะกดจิต เปนการกระทําโดยผูที่
ผานการฝกอบรม เชน แพทยสะกดจิตคนไข เพื่อขจัดสิ่งที่ฝงลึกในเชิงลบออกจากจิต แตศาสตรของการสะกดจิตนี้ไมไดผล 100% จึงไมได
รับการพัฒนาเทาที่ควร สวนหลักสูตรของ TISAR นี้ ผูฝกจะทําสําเร็จไดถาใชจินตภาพเปน และขณะเมื่อจิตอยูในภาวะสงบ ก็จะสามารถ
ออกคําสั่งกับรางกายใหทําในสิ่งที่ตองการได แตมีขอจํากัดวาไมสามารถสั่งไดทุกเรื่อง (มติชน 080943)
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3. เยาวชน ปญหาสังคมและยาเสพติด
3.1 เยาวชนไทยควา 3 เหรียญเงินจากการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผอ.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปดเผยวา ตามที่ประเทศไทยสงผูแทนเยาว
ชนจํานวน 4 คน เขารวมการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 12 ประจําป 2543 ระหวางวันที่ 23-30 ก.ย. ที่ผานมา ที่กรุง
ปกกิ่ง ประเทศจีน โดยมี ศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ เปนหัวหนาทีมนั้น ผลการแขงขันปรากฏวา เด็กไทยสามารถควา 3 เหรียญเงินจากการแขง
ขัน ซึ่งไดแก นายเขมรัตน นิ่มปุญญกําพงษ จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นายประมุข ขันเงินจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นายผนวกเดช สุวรรณ
ทัต จาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนนายฆนัท ตั้งวงศศานต จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ไดเหรียญทองแดง
ผอ.สสวท.กลาววา การแขงขันครั้งนี้มีผูแทนเยาวชนเขารวมจํานวน 72 ประเทศทั่วโลก สําหรับกิจกรรมตางๆ ในการแขงขัน
ประกอบดวย การแขงขันเก็บคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การทัศนศึกษากําแพงเมืองจีนและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน
สําหรับประเทศไทย ไดสงผูแทนเยาวชนเขารวมแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2534 และจากการแขงขัน
ระหวางป 2534-2543 นั้น สถิติการแขงขันของผูแทนเยาวชนไทยคือ ได 3 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง
ดร.ธงชัยกลาวดวยวา สําหรับผูแทนเยาวชนไทยทั้ง 4 คน จะไดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษา ตอดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ตั้งแตระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ณ ตางประเทศ (ไทยรัฐ 300943)

3.2 กรมสามัญศึกษาวิจัยปญหายาเสพติด พบแพรระบาดหนักทั่วทุกหัวระแหง เพราะซื้องายขาย
คลอง
นางจิรพันธ ไตรทิพจรัส เจาหนาที่ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา เปดเผยผลการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุของปญหาสารเสพติดกับ
มาตรการแกไขที่ไดผลจริง และความรูในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยระบุวา สาเหตุของการแพรระบาดของยาบา
ในสถานศึกษานั้น มาจากโครงสรางทางสังคมในโรงเรียนเปนแบบแยกสวนกัน ครูกับผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันแบบอํานาจ
เผด็จการเบ็ดเสร็จควบคุมสังคมในโรงเรียน ครูสวนใหญมุงเนนแตการสอนตามเนื้อหาในหนังสือ ไมไดใหความรักความเอาใจใสเด็ก
ระเบียบของโรงเรียนเขมงวดและลงโทษเด็กรุนแรงเกินไป เชน การเฆี่ยนตีเมื่อเด็กไมทําการบาน แตงกายและใชกระเปาเรียนไมเหมาะสม
และยังควบคุมดูแลเด็กไมเพียงพอ จัดการเรียนไมเหมาะสม มีคาบวาง ใหเด็กนักเรียน ม. 2 ม.3 เดินเรียน ซึ่งการเดินเรียนเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนซื้อยาบาในโรงเรียนไดงาย
นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางสวนที่ชอบมั่วสุมอยูตามหองนํ้าของโรงเรียน หรืออยูตามดาดฟาอาคารเรียนและมุมที่ปลอดคน โดย
เฉพาะตามหองนํ้าโรงเรียน รั้วอาคารเปนสถานที่ที่เปนแหลงยาบาที่สําคัญ ชวงเวลา 10.00-11.00 น. และ 16.00 น. เปนเวลาที่มีการซื้อขาย
ยาบากันในหองนํ้ามากที่สุด แหลงคายาบาสวนใหญจะอยูใกลโรงเรียน และในชุมชน ครูสวนใหญก็มีความเกรงกลัวไมกลาเขาไปตรวจสอบ
ดูแลในเรื่องนี้ เนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่เปนมาเฟยคายาบา มักจะเขามาคุกคามครู
ผลการศึกษาไดระบุวาการแพรระบาดของยาบาในโรงเรียน มีเครือขายอยู 5 แบบ คือ 1) นักเรียนรับยาบาจากผูจําหนายราย
ใหญและรายยอยนอกโรงเรียนนํามาจําหนาย 2) ผูจําหนายรายยอยนํามาสงใหกับนักเรียนที่หลังโรงเรียน 3) ผูจําหนายรายยอยนํามาสง
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน 4) นักเรียนบางคนนําติดตัวมาจําหนาย และ 5) นักศึกษาศิษยเกาสถาบันการศึกษาอื่น นําเขามาจําหนายในโรง
เรียน จากนั้น ผูซื้อยาบาไปใชรวมกับเพื่อนในกลุม 1-3 คน (สยามรัฐ 070943)
อนึ่ง รายงานขาวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2543 กลาววา นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาธิการ ไดกลาวถึงผลการประชุมหนวย
งานการปราบปรามยาเสพติดที่ระบุวา โครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการลมเหลววา ไมอยากใหมีการโยนความผิดของปญหา
ยาเสพติดไปที่หนวยงานใดหนวยหนึ่ง เพราะทุกฝายมีหนาที่ตองปดชองวางการลุกลามของยาเสพติดใหได โดยเฉพาะการชวยกันหาทางทํา
ใหชุมชนปลอดยาเสพติด โรงเรียนถึงจะรอดพนจากยาเสพติดดวย และวา ก.ศึกษาฯ ไดประกาศใหปการศึกษา 2544 เปนปแหงสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด และใหถือเปนนโยบายสําคัญเรงดวนที่ทุกสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดตองถือปฏิบัติ ดําเนินการอยางจริงจังและตอ
เนื่องในนโยบาย 10 ประการ เชน กําหนดใหครูอาจารยรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด รวมถึงตองประสานขอความรวมมือผู
ปกครอง ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น ตํารวจ ทหาร เขามามีสวนรวมดําเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติด (ผูจัดการ 130943)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance : Investment & Banking; California State
University, Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป
ตําแหนง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

