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

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 ตุลาคม 2544
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กันยายน 2544
-------------------------------------

วินาศกรรมเวิลดเทรด: ความกังวลและการตั้งสติ
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544 ไดเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญที่มหานครนิวยอรกและกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ
อเมริกา เปนเหตุการณที่ทําใหทั่วโลกเกิดความตื่นตระหนก และรวมเสียใจแกผูที่ตองประสบเคราะหกรรมครั้งนี้รวมทั้ง
ญาติมิตร กับทั้งมีความเห็นที่คอนขางพองกันวาโลกจะไมเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณนี้
แมวาการกอวินาศกรรมครั้งนี้ถูกประทับตราวาเปนการกอการรายและถูกประณามคัดคานอยางกวางขวาง แต
มันก็เปนการกระทําซึ่งเปนผลมาจากความสัมพันธ นโยบาย และกระบวนการอันซับซอน กลาวคือความสัมพันธอันไมได
สมมาตรระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาหรือระหวางศูนยกลางกับชายขอบ นโยบายของสหรัฐที่เขา
แทรกแซง กอสงครามในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกในระยะกวา 50 ปมานี้ เพื่อจัดระเบียบโลกใหเปนไปในแบบที่ตนเอง
ตองการ และกระบวนการโลกาภิวัตนที่พยายามเปดการแขงขันเสรีในหมูผูแขงที่ไมเทาเทียมกัน ไปจนถึงการแสวงหา
แหลงนํ้ามันและความมั่นคงทางพลังงานเพื่อปอนการอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาแลว
การกอวินาศกรรมนี้เปนการโจมตีที่หัวใจของสหรัฐซึ่งถือวาเปนศูนยกลางของโลก เปนสัญญาณของความปน
ปวนใหญที่รออยูเบื้องหนา ซึ่งอาจเริ่มจากการตอบโตดวยแสนยานุภาพที่ไมมีใครตานทานไดของสหรัฐ และมีการกอ
การรายกลับคืนในขอบเขตที่กวางขวางรุนแรงกวาเดิม กอใหเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เปนเวลาตั้ง
สติเพื่อที่จะตัดวงจรแหงความรุนแรงนี้ไมใหหมุนวนจนนําความหายนะมาสูโลก
เฉพาะหนานี้มีสถานการณและแนวโนมที่ควรจับตาคือ
1) กระแสโลกาภิวัตนจะออนแรงลงหรือไม ตั้งแตกอนเกิดเหตุรายก็ไดพบแลววาวิกฤติโลกทุนนิยมไดลามจาก
ประเทศตลาดเกิดใหมที่ชายขอบ เขาสูศูนยกลางไดแกสหรัฐ ยุโรปตะวันตกและญี่ปุน สัญญาณเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะ
ถดถอย และนั่นก็หมายถึงวากระแสโลกาภิวัตนที่ผลักดันดวยกลุมทุนโลกและบรรษัทขามชาติกําลังออนแรงลงดวย ดัง
จะเห็นตัวเลขที่การประชุมองคการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาหรืออังคถัด (UNCTAD) ไดรวบรวมไว
จาก 51 ประเทศสําคัญ จนถึงวันที่ 3 ก.ย. 2544 เปนขอมูลการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศซึ่งถือวาเปนเครื่องชี้วัด
สําคัญของกระบวนโลกาภิวัตน พบวาลดลงอยางฮวบฮาบ ประมาณวาใน พ.ศ. 2544 นี้ การลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศจะลดลงถึงรอยละ 40 จาก 1.3 ลานลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ.2543 เหลือ 7.60 แสนลานดอลลารสหรัฐในปนี้
เปนอัตราลดลงสูงสุดในรอบ 30 ป และเปนการลดลงครั้งแรกนับแต พ.ศ.2534 โดยลดในหมูประเทศพัฒนาแลวสูงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง การกอวินาศกรรมสรางความปนปวนใหญ ในดานหนึ่งเห็นความพยายามที่แนนหนาขึ้นของกลุมทุนโลกในการ
เขามาชวยกันพยุงเศรษฐกิจไว ในอีกดานหนึ่งไดเห็นการตื่นตระหนกและความกังวลที่ทําใหกระแสโลกาภิวัตนออนตัว
เร็วขึ้น เชนขาวการถอนเงินจากพันธบัตรญี่ปุนกลับคืนมาสูสหรัฐ และการถอนเงินทุนจากสหรัฐกลับมาที่ยุโรป มีการ
คาดคะเนวา การคา การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก จนถึงการเดินทางระหวางประเทศ ก็จะลดลงมากเชนกัน โลกาภิ
วัตนที่วาดภาพโลกไววาเล็กลงเหมือนหมูบานเดียว ไดเกิดภาพแตกยอยเปนหลายหมูบาน ที่ตางคนตางอยูมากขึ้น
2) พันธมิตรตอตานลัทธิกอการรายจะเหนียวแนนหรือไม ผูนําสหรัฐและคูหูคืออังกฤษ ประสบความสําเร็จใน
การสรางพันธมิตรอันกวางขวางอยางไมเคยเปนมากอนเพื่อทําสงครามกับลัทธิกอการราย แตวาพันธมิตรเหลานี้จะมี
ความเหนียวแนนหรือไมเพียงใด เมื่อดูในรายละเอียดแลวพบวานอกจากเจตนารวมกันในการตอตานลัทธิกอการรายซึ่ง
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มีอยูหลายระดับแลว เบื้องหลังในแตละกลุมแตละประเทศมีความแตกตางในนโยบายและผลประโยชนคอนขางสูง และ
พันธมิตรอันกวางขวางนี้เกิดจากคาใชจายไมนอยของสหรัฐ เฉพาะที่เปนขาว เชน การออกปากใหเงินชวยเหลือการฟนฟู
เศรษฐกิจแกบางประเทศ การลดทอนการโจมตีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในแควนเชชเนีย การยกเลิกการควํ่า
บาตรแกอินเดียและปากีสถานในกรณีทดลองอาวุธนิวเคลียร การยอมรับการตั้งรัฐปาเลสไตนและใหอิสราเอลเปดเจรจา
สงบศึก ทั้งนี้ยังไมรวมถึงขาวการเจรจาขอตกลงลับอื่น ขณะที่เอกภาพในการปฏิบัติก็มิไดแนนแฟน เชนรัฐอาหรับบาง
แหงไมยอมเปดนานฟาใหเครื่องบินสหรัฐไปโจมตีประเทศอัฟกานิสถาน ชาวมุสลิมในหลายประเทศเดินขบวนคัดคานรัฐ
บาลตนเองที่ไปสนับสนุนสหรัฐ และคาดวาอาจกลายเปนความรุนแรงไดหากมีปฏิบัติการทางทหารจริง รัฐบาลในกลุม
นาโตเองบางประเทศประกาศไมรวมทําสงคราม บางประเทศสงวนทาที รัสเซียซึ่งถือวาเอเชียกลางเปนเขตอิทธิพลของ
ตน และจีนที่กําลังวางทอสงนํ้ามันจากบริเวณทะเลแคสเปยนก็คงไมยินยอมใหสหรัฐเปนใหญแตผูเดียวในบริเวณนี้ และ
ทายสุดแมในสหรัฐเองก็มีขบวนการประชาสังคมและขบวนการสันติภาพ คัดคานการกอสงคราม ซึ่งขบวนการนี้ก็ดูเติบ
ใหญขึ้น ผสานกับขบวนการสันติภาพในหลายประเทศ บททดสอบความเหนียวแนนของพันธมิตรนี้จะเห็นชัดขึ้นหลัง
ปฏิบัติการทางทหาร
3) สงครามตอตานลัทธิกอการรายจะประสบความสําเร็จหรือไม ขอนี้ดูจะเห็นตรงกันวาการขจัดการกอการ
รายใหหมดสิ้นนั้น ไมวาจะใชแสนยานุภาพ การขาวที่ยอดเยี่ยม และเวลานานเพียงใดก็ยากที่จะทําสําเร็จ อยางมาก
เพียงจํากัดขอบเขตและความรายแรงของการกอการรายเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะพิเศษบางอยางของลัทธิกอการ
รายซึ่งทําใหปฏิบัติการของกลุมเหลานี้ตางกับสงครามที่เคยรูจักกัน บางคนเห็นวาการทําสงครามกับการกอการรายนั้น
เปนการใชเครื่องมือแบบผิดที่ผิดทาง นั่นคือสงครามนั้นใชตานสงครามได แตการสูรบกับการกอการรายนั้นที่สําคัญ
อาศัยการตรวจตราระวังระไวอยางสมํ่าเสมอ ตองอาศัยปฏิบัติการแบบตํารวจมากกวาปฏิบัติการทางทหาร
ลักษณะพิเศษของลัทธิกอการรายไดแก ก) เปนปฏิบัติการในระดับตํ่ากวารัฐเพื่อตอตานนโยบายที่ตนไมเห็น
ดวย ซึ่งนโยบายเหลานี้มักปฏิบัติโดยอาศัยอํานาจความรุนแรงระดับรัฐ ดังนั้น ตราบเทาที่มีการกอการรุนแรงระดับรัฐ
โดยรัฐบาลหนึ่งกระทําแกประชาชนก็ดี หรือโดยประเทศหนึ่งกระทําตออีกประเทศหนึ่งก็ดี เหลานี้จะกอใหเกิดการตอสู
ซึ่งรูปแบบหนึ่งไดแกการกอการราย ข) การกอการรายนั้นสามารถกลายพันธุหรือเปลี่ยนรูปแบบไดคอนขางรวดเร็ว จาก
การใชอาวุธเขายึดตัวประกันหรือสถานที่หนึ่งดังกรณีของกองทัพแดงญี่ปุนเมื่อราว 30 ป มาสูการจัดองคกรแบบเซลลที่
แตละหนวยปฏิบัติการอยางคอนขางเปนอิสระ และพลิกแพลงหาวิธีการเอาเองตามสภาพแวดลอมและเงื่อนไข เมื่อ
เซลลหนึ่งถูกทําลาย เซลลอื่นก็ทํางานของตนตอไป ค) การกอการรายมีแนวโนมกอความเสียหายรายแรงขึ้นโดยลําดับ
ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการกอวินาศกรรมครั้งนี้ ดังนั้นแมวาจํานวนการกอการรายจะลดลง แตปริมาณความเสียหาย
กลับเพิ่มขึ้น
4) เศรษฐกิจที่เนนประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต จะเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจที่เนนความมั่นคงมาก
ขึ้นหรือไม ในกระบวนโลกาภิวัตนนั้นใหความสําคัญสูงแกประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิตและการแขงขันเพื่อ
ความเปนระดับโลกและกําไรสูงสุด แตการเนนเรื่องความสามารถในการผลิตและกําไรนั้น ก็อาจทําใหความมั่นคงลดลง
ตัวอยางเชนในสหรัฐมีการพยายามที่จะใหธุรกิจเอกชนมาทํางานแทนรัฐมากขึ้น เนื่องจากเห็นวามีประสิทธิภาพกวา ดัง
นั้นสหรัฐจึงเปนประเทศใหญประเทศเดียวที่ปลอยใหการรักษาความปลอดภัยของสายการบินและสนามบินตกอยูในมือ
ของธุรกิจเอกชนโดยการเปดประมูล บริษัทที่ใหราคาตํ่าสุดก็ไดรับงานไป ซึ่งดูจากจุดของประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การผลิตและผลกําไรแกสายการบินและสนามบินนั้นถือวาใชไดดี แตการรักษาความปลอดภัยแบบเนนกําไรเชนนี้ ทําให
การฝกอบรมเจาหนาที่เปนไปอยางไมพอเพียง การดูแลติดตามการปฏิบัติงานก็ยอหยอน พบวาอัตราการออกจากงาน
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสนามบินสูงถึงรอยละ 120 ตอป ระยะเวลาทํางานเฉลี่ยของพนักงานตกเพียง 6
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เดือน และพนักงานเหลานี้โดยทั่วไปถือวาการไดเขาทํางานในรานฟาสตฟูดอยางเชนเบอรเกอรคิงหรือแมกโดนัลดเปน
ความกาวหนาทางอาชีพ (Jeff Faux, Economic Policy Institute)
หากเศรษฐกิจของสหรัฐหันมาใหความสําคัญแกความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ก็คงไมเพียงทําใหบางอาชีพเชน
การขาว การรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีดานการรักษาความปลอดภัยเฟองฟูขึ้นเทานั้น แตขณะเดียวกันอาจ
ทําใหผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันลดลง เนื่องจากตนทุนในการผลิตตองบวกคาใชจายทางการขาวและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดวย นอกจากนี้กิจกรรมทางขาวกรองและความปลอดภัยมีแนวโนมที่จะสิ้นเปลือง ตรวจสอบ
ยากและไมมีประสิทธิภาพ อนึ่ง หากทั่วโลกหันมาปฏิบัติในแบบเดียวกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญหลวงไมใชนอย
เชน อาจจะทําใหกลายเปนเศรษฐกิจการทหาร ซึ่งในนี้รวมทั้งการพัฒนาและการแขงขันทางอาวุธดวย
5) ระบอบรัฐจะแปรเปนแบบรัฐตํารวจหรือไม รัฐในประเทศตะวันตกรวมทั้งสหรัฐถือวาเปนรัฐที่มีวุฒิภาวะ
ประกันสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชนในระดับสูง เพื่อที่จะทําสงครามตอตานลัทธิกอการรายก็จําตองระมัดระวังตรวจตรา
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งยอมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดับที่แนนอน ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐก็ไดเสนอกฎหมาย
เพิ่มอํานาจการตรวจตราแกเจาหนาที่รัฐมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไดมีความวิตกกังวลอยางกวางขวางในหมูนักวิชาการผู
หวงใยและองคกรเอ็นจีโอในสหรัฐเองวา การรวมศูนยความมั่งคั่งอยูในมือของบรรษัทขามชาติเพียงหยิบมือเดียวนั้นเปน
อันตรายตอระบอบประชาธิปไตย เพราะการรวมศูนยความมั่งคั่งยอมเปนการรวมศูนยอํานาจไปในตัว ดังนั้นขณะที่ภาย
นอกเห็นวาสหรัฐเปนประเทศประชาธิปไตยเต็มที่แลวนั้น ประชาชนสหรัฐผูมีจิตสํานึกจํานวนไมนอยกลับกําลังตอสูเรียก
รองความเปนประชาธิปไตยอยู และหวาดเกรงวา รัฐบาลจะใชการปองกันการกอวินาศกรรมเปนขออางเพื่อตัดสิทธิ
ประชาชน เพราะการระมัดระวังตรวจตราการกอการรายนั้นตองกระทําทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งไมพนที่จะมา
ตรวจตราประชาชนของตนเอง หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแลวที่ถือวาเปนประชาธิปไตย รัฐบาลในประเทศกําลัง
พัฒนาก็ยิ่งจะอาศัยขออางนี้มาลิดรอนสิทธิประชาชนหนักมือยิ่งขึ้น ระบอบรัฐตํารวจก็จะแผไปทั่วโลก เชนมีผูชี้วาที่รัฐ
อุซเบกิสถานไดจับกุมชาวมุสลิมกวา 7 พันคนในขออางตอตานการกอการราย และอื่นๆ
6) ภูมิศาสตรการเมืองเรื่องนํ้ามันจะทวีความเขมขนขึ้นหรือไม เบื้องหลังของความขัดแยงในตะวันออกกลาง
อันเปนสาเหตุตอเนื่องมาจนเกิดการกอวินาศกรรมขึ้นนั้น มาจากการแยงทรัพยากรนํ้ามันปโตรเลียมอันเปนเสนเลือด
ของประเทศอุตสาหกรรม ในบรรดาแหลงสํารองนํ้ามันนั้น ที่มีขนาดใหญที่สุดอยูที่ตะวันออกกลาง ซึ่งไดเกิดกรณีแยง
ทรัพยากรนี้มาครั้งหนึ่งแลวในสงครามอาวเปอรเซีย พ.ศ. 2534 อีกแหลงหนึ่งที่มีมากมหาศาล ไดแก บริเวณทะเลแคส
เปยน ซึ่งประมาณวามีนํ้ามันสํารองราว 2 แสนลานบารเรล ทั้งนี้ยังไมนับแกสธรรมชาติซึ่งก็มีมากเชนกัน
ที่ตะวันออกกลางนั้นสหรัฐไดใชความพยายามทุกรูปแบบในการควบคุมการไหลอยางเสรีของนํ้ามัน จนกระทั่ง
เกิดกระทบกระทั่งกับรัฐและประชาชนอาหรับผูเปนเจาของบอนํ้ามันอยางรุนแรงและตอเนื่องยาวนานหลายสิบป แตก็
สามารถกดไวไดดวยแสนยานุภาพของตน มีเพียงบางรัฐที่สําคัญคือ อิรัก ซีเรีย และอิหราน (ซึ่งไมใชรัฐอาหรับ) ที่ไมยอม
ลงให สวนที่ทะเลแคสเปยนและเอเชียกลางนั้นมีความสับสนกวา สวนสําคัญเกิดจากการออนอํานาจลงของรัสเซีย และ
สหรัฐก็มีความประสงคจะเขาไปมีอิทธิพล ซึ่งเทากับคุมบอนํ้ามันสําคัญของโลกไว ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 กระทรวง
กลาโหมสหรัฐไดเปลี่ยนสายบังคับบัญชาในเอเชียกลางจากที่เคยขึ้นกับกองบัญชาการแปซิฟก (Pacific Command)
มาขึ้นตอกองบัญชาการกลาง (Central Command) ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแนวคิดทางยุทธศาสตรสําคัญของสหรัฐ
เพราะวาบริเวณนี้เคยถือวาเปนเขตชายขอบของบริเวณแปซิฟก (ไดแกจีน ญี่ปุนและเกาหลี) กลับไดรับความสําคัญใหม
อยางสูง เนื่องจากมีปริมาณนํ้ามันและแกสธรรมชาติสํารองอยูมาก กองบัญชาการกลางนี้ดูแลบริเวณตะวันออกกลาง
อยูแลว จึงเทากับเปนการเชื่อมการบังคับบัญชาใหเปนผืนเดียวกัน อัฟกานิสถานที่หางไกล ยากจน ลาหลัง และอด
อยาก จึงไดกลายเปนดินแดนแหงผลประโยชนของสหรัฐไป
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สภาความมั่นคงสหรัฐไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับนโยบายความมั่งคงในรายงานประจําป พ.ศ.2542 วา ”สหรัฐยัง
ตองถือเปนประโยชนสําคัญเสมอชีวิตที่จะตองรักษาการเขาถึงแหลงนํ้ามันของตางประเทศ…เราจะตองสํานึกอยูเสมอ
ถึงความจําเปนในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในบริเวณการผลิตที่สําคัญเหลานี้ เพื่อประกันการเขาถึงและการ
ไหลอยางเสรีของทรัพยากรนี้” (Michlael T. Klare, Foreign Affaire, May/June 2001)
เมื่อคํานึงถึงวามีการใชนํ้ามันเพิ่มขึ้น ขณะที่แหลงนํ้ามันที่พบใหมมีนอย คาดวาการผลิตนํ้ามันจะขึ้นสูระดับสูง
สุดในระหวาง 10-20 ปขางหนา ดังนั้นจึงคาดหมายวาภูมิศาสตรการเมืองเรื่องนํ้ามันมีแนวโนมที่จะเขมขนขึ้นจนอาจ
กลายเปนความขัดแยงของประเทศมหาอํานาจได
ทามกลางความกังวล ไดมีบุคคลและกลุมบุคคลจํานวนไมนอยพากันเคลื่อนไหวใหตั้งสติ เชนชี้วาความขัดแยง
ในตะวันออกกลางสามารถลดอุณหภูมิลงไดมากหากไดปฏิบัติการในสิ่งเหลานี้ไดแก 1) เรงคืนดินแดนจัดตั้งรัฐปาเลส
ไตน 2) เรงคืนดินแดนที่อิสราเอลยึดครองจากรัฐอาหรับเปนเวลายาวนานกวา 30 ป 3) ถอนทหารและฐานทัพสหรัฐจาก
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเปนที่ตั้งเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม 2 เมือง ไดแก เมกกะ และเมดินา และในระยะยาวให
ประเทศตางๆ ลดทอนการพึ่งพานํ้ามันเปนเชื้อเพลิงลงโดยลําดับ
การปฎิบัติดังกลาวนาจะเปนทางออกที่ดีกวาในการสรางโลกที่มีสันติภาพ ปลอดจากลัทธิกอการราย และมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน

----------------------------จัดทําโดย

โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กันยายน 2544
--------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอน
1.1 ความเคลื่อนไหวการเมืองโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1.1 วินาศกรรมสะทานโลก: “ตึกแฝดเวิลดเทรด” และ “เพนตากอน” ถูกถลม “บุช” ประกาศกราวไมมีแผนดินสําหรับ
ผูป ฏิบัติการใหยืนอีกตอไป ประชาคมโลกหวั่นเกิดสงครามใหญ สวนไทยประกาศจุดยืนอยางลุกลนทามกลาง
ความสับสน ขณะที่ภาคประชาชนเรียกรองใหแกปญหาโดยสันติ
ตอนเชาเวลา 8.00 น. ตามเวลาทองถิ่น เครื่องบินจัมโบของสายการบินอเมริกา แอรไลน รุน 767 เที่ยวบินที่ 11 บินจากสนามบิน
บอสตันฟากตะวันออกเพื่อไปยังสนามบินเมืองลอสแอนเจลิส มีผูโดยสาร 81 คน ลูกเรือรวมนักบิน 11 คน ถูกจี้กลางอากาศและบินเขาชน
อาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอร 1 สวนยอดตึกประมาณชั้น 10 นับจากดานบนในเวลา 8.45 น. ตามเวลาทองถิ่น
และในเวลา 8.30 น. ตามเวลาทองถิ่น เครื่องบินจัมโบอีกเครื่องหนึ่งของสายการบินยูไนเต็ด แอรไลน รุน 767 เที่ยวบินที่ 175 ขึ้น
จากกรุงบอสตันปลายทางคือเมืองลอสแอนเจลิส มีผูโดยสารและเจาหนาที่รวม 76 คน ถูกจี้กลางอากาศและบินเขาชนบริเวณเกือบกลาง
อาคารเวิลดเทรด เซนเตอร 2 ซึ่งตั้งอยูทางใตของอาคารแรกที่กําลังเกิดเพลิงลุกไหมอยูในเวลา 9.03 น. ตามเวลาทองถิ่น ทามกลางสายตา
ชาวโลกที่กําลังดูขาวเครื่องบินชนอาคารหลังแรกอยู
กอนหนานั้นในเวลา 8.25 น. ตามเวลาทองถิ่น เครื่องบินจัมโบอีกเครื่องหนึ่งของสายการบินเดียวกัน รุน 757 เที่ยวบินที่ 77 ขึ้น
บินจากสนามบินดัลเลสในกรุงวอชิงตัน ดี ซี หางจากมหานครนิวยอรกประมาณ 3 ชั่วโมงทางบก ปลายทางคือเมืองลอสแอนเจลิส มีผู
โดยสารและเจาหนาที่รวม 64 คน ถูกจี้กลางอากาศเชนกันและพุงเขาชนตึกเพนตากอนในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ในเวลา 9.38 น. ตามเวลาทอง
ถิ่น นับเปนปฏิบัติการของเครื่องบินลําที่สาม ความเสียหายนอยกวาอาคารเวิลดเทรด เซนเตอร ระหวางนั้นมีการอพยพผูคนออกจากอาคาร
ที่ทําการ ก.กลาโหม ทําเนียบขาว และ ก.ตางประเทศ สํานักงานการบินพลเรือนสหรัฐหรือเอฟเอเอสั่งหามเครื่องบินทุกลําขึ้นจากสนามบิน
ในสหรัฐและใหเที่ยวบินโดยสารระหวางประเทศทั้งหมดที่จะเดินทางไปสหรัฐไปลงจอดที่แคนาดาพรอมสั่งปดสนามบินทุกแหง
ในระหวางที่เกิดเหตุเครื่องบินพุงชนเปาหมายทั้ง 3 แหงขางตนนั้น ไดมีรายงานขาววา มีเครื่องบินจัมโบอีกลําหนึ่งของสายการ
บินยูไนเต็ด แอรไลน รุน 757 เที่ยวบินที่ 93 ซึ่งขึ้นบินจากสนามบินเนวารก รัฐนิวเจอรซี เมื่อเวลา 8.43 น. ตามเวลาทองถิ่น มีผูโดยสารและ
เจาหนาที่รวม 45 คน ปลายทางคือเมืองซานฟรานซิสโก ทางเหนือของเมืองลอสแอนเจลิส ถูกคนรายจี้กลางอากาศ แตประสบเหตุตกลงใน
ยานชนบท แถบซอมเมอรเซ็ต ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองพิตสเบิรกส รัฐเพนซิลวาเนีย คนในเครื่องเสียชีวิตหมดทั้งลํา สันนิษฐาน
กันวาเครื่องบินลํานี้อาจถูกจี้เพื่อเขาชนแคมปเดวิด ในรัฐแมรีแลนด หรือไมก็อาคารรัฐสภาที่อยูใกลเคียง
เวลา 10.00 น. ตามเวลาทองถิ่น อาคารเวิลดเทรด เซนเตอร 2 ที่ถูกชนทีหลังบริเวณเกือบกลางตึกไดถลมพังทลายลงมารวด
เดียวทั้ง 110 ชั้น อีกครึ่งชั่วโมงตอมาอาคารเวิลดเทรด เซนเตอร 1 ที่ถูกชนเปนอาคารแรกก็ถลมตามลงมา คงเหลือแตฐานประมาณ 10 ชั้น
เทานั้น และในเวลา 16.00 น. ตึกเวิลดเทรดหลังเล็กหมายเลข 7 สูง 46 ชั้นในบริเวณเดียวกันก็เริ่มไฟไหมและถลมลงมาอีก
เหตุการณที่เกิดขึ้นสรางความเสียหายอยางคณานับ สูญเสียชีวิตผูคนเปนจํานวนมาก ตั้งแตผูที่อยูบนเครื่องบิน คนที่ทํางานภาย
ในตึก พนักงานดับเพลิงและเจาหนาที่ตํารวจที่เขาไปปฏิบัติหนาที่จํานวนหนึ่ง
1.1.2 ความเคลื่อนไหวของสหรัฐในเหตุการณวินาศกรรมครั้งนี้มีแนวโนมไมยอมความกับจําเลยอยางเด็ดขาด
หลังจากเหตุการณ ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิลยู บุช แหงสหรัฐ ไดออกแถลงการณที่แข็งกราวหลายครั้งดวยกัน อาทิ “… จะ
ดําเนินการสืบเสาะอยางเต็มกําลังใหพบและตามลาหาตัวบรรดาผูที่กระทําเรื่องนี้ขึ้น ลัทธิที่มุงรายกับประเทศของเราจะไมมีวันยืนหยัดอยูได
ตอไป…“ หรือ “ …แมการกระทําครั้งนี้จะทําลายเหล็กกลาของสิ่งปลูกสราง แตไมสามารถทําลายความแข็งแกรงประดุจเหล็กของอเมริกัน
ทั้งมวลได… “ หรือ “…ขาพเจาไดสั่งการใหหนวยขาวกรองและหนวยงานดานการรักษากฎหมายทั้งหมดคนหาผูที่รับผิดชอบและนําตัวมา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย เราจะไมแยกแยะความแตกตางระหวางผูกอการรายที่ไดลงมือกระทําสิ่งเหลานี้กับผูที่ใหที่พักพิงแกคนเหลานั้น…”
หรือ “… สหรัฐและพันธมิตรพรอมแลวที่จะกวาดลางลัทธิกอการรายใหหมดไป สหรัฐและโลกกําลังเริ่มตนสงครามโลกครั้งแรกของคริสต
ศตวรรษที่ 21 และสหรัฐจะเปนผูชนะในสงครามครั้งนี้อยางแนนอน…” เปนตน

8
-สมาชิกรัฐสภาทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวมตัวกันหนารัฐสภาประกาศรวมพลังความเปนเอกภาพแหง
ชาติในการชําระแคนกลุมปศาจรายที่จองทําลายเสถียรภาพและสันติสุขของชาวอเมริกัน
นายทอม แคสเชิล ผูนําเสียงขางมากพรรคเดโมแครตประจําวุฒิสภา แถลงวา ในฐานะผูแทนประชาชนขอประกาศวาจะไมยอม
ออนขอใหกับการกระทําที่นาสะพรึงกลัวอันขลาดเขลาของเหลาวายรายอยางเด็ดขาด สวนนายเดนนิส แฮยเทิรด ประธานสภาผูแทนราษฎร
สหรัฐ พรรครีพับลิกัน กลาววาวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะยืนเคียงบาเคียงไหลกันในการ
ตอสูกับปศาจรายที่จองทําลายประเทศชาติ จะทําใหกลุมปศาจรายตองไดรับการชดใช
นอกจากนั้น สภาคองเกรสยังไดตกลงอนุมัติเงินมูลคา 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชเปนงบประมาณในการปฏิบัติการปราบ
ปรามผูกอการราย รวมทั้งอนุมัติเงินเพื่อฟนฟูมหานครนิวยอรกดวย และในวันที่ 25 ก.ย.2544 สภาคองเกรสไดลงมติผานรางงบประมาณ
รายจายทางการทหารมูลคา 344,000 ลานดอลลารสหรัฐ ที่โยกมาจากงบฯสนับสนุนโครงการปองกันขีปนาวุธบางสวน เพื่อนํามาใชสําหรับ
การตอสูกับกลุมกอการรายหลังเหตุการณวินาศกรรม
-หนวยขาวกรองทหารของสหรัฐเชื่อเปนฝมือนายอุสมาห บิน มูฮัมหมัด บิน ลาดิน ที่สหรัฐหมายหัว
รายงานขาวกลาววาหนวยขาวกรองทหารสหรัฐเชื่อวา การกอวินาศกรรมครั้งนี้เปนฝมือของกลุม Al-Qaida นําโดยนายอุสมาห
บิน มูฮัมหมัด บิน ลาดิน ชาวซาอุดีอาระเบีย วัย 44 ป ที่สหรัฐตองการตัวมากที่สุด และขณะนี้ลี้ภัยอยูในอัฟกานิสถาน ทั้งนี้โดยวิเคราะห
จากรูปแบบการกอการราย ความรุนแรง และมีตึกสูงเปนเปาหมาย โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติการโดยมีรหัสลับคือ 911 อันเปนหมายเลข
โทรศัพทฉุกเฉินของสหรัฐซึ่งตรงกับเดือน 9 วันที่ 11 และการจี้บังคับเครื่องบินสหรัฐที่เต็มไปดวยผูโดยสารชาวอเมริกันพุงชนตึก สอนัยวา
เปนการใชชีวิตชาวอเมริกันทําลายชาวอเมริกันดวยกัน
วันที่ 13 ก.ย.2544 รายงานขาววาสํานักงานสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐหรือเอฟบีไอ ไดเบาะแสวาการวินาศกรรมครั้งนี้มีผู
ชวยวางแผนและปฏิบัติการจํานวน 50 คน รวมทั้งผูที่พลีชีพในการปฏิบัติการดวย และคาดวาการกอการครั้งนี้ตองทํางานเปนเครือขาย
เพราะหลายคนถือหนังสือเดินทางของตะวันออกกลาง โดยมีเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตต เปนศูนยรวม ความเคลื่อนไหวทางทหารของ
สหรัฐเพื่อจัดการกับจําเลยผูกอการราย เริ่มในวันที่ 16 ก.ย. 2544 ดวยการสงเรือลาดตระเวนจากญี่ปุนและสงกําลังสวนหนึ่งไปฝกซอม
ปฏิบัติการในพื้นที่นอกฝงทะเลติมอรตะวันออก หลังจากที่ความพยายามแสวงหาการสนับสนุนทางการทูตตอการปฏิบัติการของสหรัฐคืบ
หนามากขึ้น
-ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศขีดเสนใหโลกเลือกขางวาจะอยูกับสหรัฐหรือกลุมกอการราย โดยไมมีทางเลือกที่สาม
วันที่ 21 ก.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ บุช กลาวคําปราศรัยในสภาคองเกรสนานถึง 40 นาที มีใจความโดยสรุปวา จากเหตุ
การณกอการรายที่เกิดขึ้น รัฐบาลสหรัฐจะติดตามไลลาทุกประเทศที่ใหแหลงพักพิง หรือใหความชวยเหลือแกผูกอการราย ซึ่งขณะนี้ทุก
ประเทศในภูมิภาคของโลกจะตองตัดสินใจวาจะเลือกเขากับฝายสหรัฐหรือเลือกจะเขาขางกลุมกอการราย โดยนับแตนี้ตอไปสหรัฐจะถือวา
รัฐบาลของทุกประเทศที่ยังคงสนับสนุนลัทธิกอการราย เปนระบอบการปกครองที่เปนปรปกษกับสหรัฐ โดยยํ้าวาสงครามครั้งนี้ถือเปนการ
ตอสูรวมกันของโลกและเปนการตอสูระหวางอารยธรรม ทั้งนี้ สหรัฐจะใชวิถีทางการทูตทุกรูปแบบ เครื่องมือดานขาวกรองทุกชนิด เครื่องมือ
ทุกประการในการบังคับใชกฎหมาย อิทธิพลทางการเงินและอาวุธทุกประเภท เพื่อทําสงครามตอตานลัทธิกอการราย ซึ่งการตอสูครั้งนี้จะ
ยาวนานกวาการทําสงครามอาวเปอรเซียใน พ.ศ.2534 ขณะเดียวกันก็จะตางกับสงครามโคโซโว ประเทศยูโกสลาเวีย ที่ใชกําลังทหารราบ
สงครามที่จะเกิดใหมนี้เปนการตอสูรณรงคที่ใชเวลายาวนานอาจมีทั้งการโจมตีโดยเปดเผยและปฏิบัติการลับ
การปราศรัยครั้งนี้นับเปนครั้งประวัติศาสตรตอประชาชนอเมริกันและตอรัฐสภาสหรัฐ เปนวันที่สหรัฐประกาศสงครามกับการกอ
การรายอยางเปนทางการและเปนวันที่สหรัฐขีดเสนใหโลกเลือกขางวาจะอยูกับสหรัฐหรือเขาขางการกอการราย โดยไมมีทางเลือกที่สามให
เลือก
กอนหนานี้ นายพล คอลลิน เพาเวลล รมต.ตางประเทศสหรัฐ ประกาศผานรายการ “กูดมอรนิง อเมริกา” วาการกอการรายครั้งนี้
เทากับเปนการประกาศสงครามไมเฉพาะกับสหรัฐ
แตเปนการประกาศสงครามตออารยธรรม
และทุกประเทศที่เชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยบอกวาสหรัฐตองตอบโตประหนึ่งเปนสงครามและในรูปแบบที่ไมใชการโจมตีบุคคลเดียวหรือเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว นั่น
หมายความวาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจะยาวนานและเปนการเปดแนวรบหลายดาน และผลการสํารวจของแกลล็อป โพล ปรากฏวาชาว
อเมริกันถึงรอยละ 86 มีความเห็นวาการกอวินาศกรรมครั้งนี้เปนการ “เปดสงคราม” กับสหรัฐเลยทีเดียว
-สหรัฐระดมพลเตรียมเขาสูสงครามยืดเยื้อยาวนานและเจ็บปวด
วันที่ 24 ก.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ บุช เริ่มเปดแนวรบทําลายฐานที่มั่นทางการเงินของนายบิน ลาดินจําเลยที่ 1 ของการกอ
วินาศกรรมครั้งนี้ โดยแถลงวาไดลงนามในคําสั่งพิเศษอายัดทรัพยสินของนายบิน ลาดิน และขบวนการอัล-ไควดา ที่มีอยูในสหรัฐแลว มีทั้ง
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หมด 27 รายการ ทั้งที่อยูในนามของบริษัทธุรกิจ ทรัพยสินของบุคคล กลุมบุคคล และองคการการกุศลหลายแหง นอกจากนี้ ยังปรากฏ
แถลงการณของ นายโดนัลด รัมสเฟลด รมต.กลาโหมสหรัฐ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2544 ยอมรับวา ปฏิบัติการทําสงครามตอตานการกอการราย
ของสหรัฐ อาจตองสูญเสียกําลังคนจํานวนมาก มีความยืดเยื้อกินเวลานานหลายป มีความยากลําบาก และอันตราย และจะมีรูปแบบของ
สงครามแตกตางจากสงครามที่ผานๆมา ซึ่งนับเปนถอยแถลงของฝายสหรัฐที่แจกแจงรูปแบบปฏิบัติการที่ชัดเจนที่สุดเปนครั้งแรก มิหนําซํ้า
ยังประกาศเรียกกําลังพลสํารองเพิ่มเติมอีกจนทําใหกําลังพลสํารองของสหรัฐมีจํานวนถึง 14,318 คน ยิ่งไปกวานั้น นายรัมสเฟลดยังเปด
เผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อแผนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจาก “Operation Infinite Justice” หรือปฏิบัติการยุติธรรมชั่วนิรันดร มาเปน
ปฏิบัติการผดุงเสรีภาพหรือ "Operation Enduring Freedom" เพราะชื่อเดิมมีนัยที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจของชาวมุสลิม เนื่องจากคําวา
ยุติธรรมชั่วนิรันดร ไดรับการทวงติงวาอาจเปนการหมิ่นพระอัลเลาะหของชาวมุสลิม เนื่องจากมีแตพระเจาเทานั้นที่เปนผูทรงความยุติธรรม
อยางไมมีที่สิ้นสุด ไมใชมนุษยทั่วไปจะทําได และชื่อใหมยังชวยสื่อใหเห็นวาปฏิบัติการที่สหรัฐเปนแกนนําอยูในขณะนี้ ไมใชเปนสิ่งที่จะ
กระทําไดสําเร็จภายใน 5 นาที หรือ 5 เดือน แตตองใชเวลานานหลายป
วันที่ 27 ก.ย.2544 ก.กลาโหมสหรัฐมีคําสั่งใหเครื่องบินรบสหรัฐจํานวนกวา 100 ลํา เดินทางไปประจําการยังอาวเปอรเซีย และ
ไดจัดเตรียมทหารกองหนุนราว 20,000 คน สําหรับปฏิบัติการทางอากาศ ซึ่งรายงานแจงวาปฏิบัติการกาวแรกของกองทัพสหรัฐคือการตาม
ลาตัวนายบิน ลาดิน และสมาชิกเครือขายอัล ไควดา นอกจากนั้น น.ส.พ.วอชิงตันโพสตยังรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนของเอฟบีไอ วาพบ
เอกสารจํานวนมากที่ชี้ใหเห็นถึงการใชจายเงินจํานวน 500,000 ดอลลลารสหรัฐที่หมุนเวียนอยูในบัญชีเงินฝากในสหรัฐของนายโมฮัมเหม็ด
อัตตา หนึ่งในสลัดอากาศชาวอียิปต มีทั้งที่ถอนออกไปเปนเงินสด จายคาโรงแรม คาเชารถ และคาตั๋วเครื่องบิน โดยมีสลัดอากาศอีก 4 คนที่
ไดรับการฝกจากคายของนายบิน ลาดิน ในอัฟกานิสถานดวย ซึ่งเจาหนาที่สหรัฐเชื่อดวยวาสลัดอากาศเหลานี้อาจไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลที่อยูในสหรัฐดวยแตไมมีหลักฐานบงชี้อยางขัดเจน วันที่ 29 ก.ย.2544 ประธานาธิบดีจอรจ บุช ออกมาประกาศวาสหรัฐจะไมยอมให
เกิดความผิดพลาดในการติดตามลาตัวนายบิน ลาดิน และปฏิเสธที่จะชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกองกําลังปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่เขาไป
ในอัฟกานิสถานแลว เพื่อเปดทางใหเครื่องบินสหรัฐไปทิ้งระเบิดถลมที่ตั้งทางทหารหลายแหงของกองกําลังตอลิบัน โดยเฉพาะเปาหมายที่
เกี่ยวของกับระบบการปองกันภัยทางอากาศ
1.1.3 ปฏิกิริยาจากนานาประเทศสวนใหญประณามการกระทําของผูกอการราย บางประเทศระบุตองกระทําตามมติ
ขององคการระหวางประเทศ แตบางประเทศก็คัดคานการใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการ
- หลายประเทศแสดงความเสียใจและบางประเทศประกาศอยูเคียงขางสหรัฐ
หนวยขาวกรองชั้นนําของโลกอาทิ อิสราเอล อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี ลวนมีความเห็นวาเปนการกระทําของกลุมกอการราย
ภายใตการนําของ บิน ลาดิน เนื่องจากมีศักยภาพมากที่สุดที่จะลงมือกอวินาศกรรมเชนนี้ได อีกทั้งยังคาดวาสาเหตุของการกอวินาศกรรม
คือความไมพอใจสหรัฐที่มีมาแตเดิม ผนวกกับนโยบายของประธานาธิบดีจอรจ บุช ที่ไมสานตอกระบวนการสันติภาพ ระหวางอิสราเอลกับ
อาหรับของอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน และกอนหนาเหตุวินาศกรรมประมาณ 3 สัปดาห บิน ลาดิน ไดออกมากลาวเตือนวาจะวินาศ
กรรมโจมตีสหรัฐดวยวิธีที่ไมมีใครคาดคิดมากอน ไมแตเทานี้ สหรัฐยังไดรับการเตือนจากเจาหนาที่ทางการอียิปตและชาติอาหรับวาเสี่ยงที่
จะตองเผชิญกับการโดนวินาศกรรม เนื่องจากรัฐบาลของของประธานาธิบดีจอรจ บุช เลือกที่จะสนับสนุนอิสราเอลตลอดมาตั้งแตเกิดเหตุ
ปะทะกันระหวางกลุมปาเลสไตนกับอิสราเอลครั้งใหมเมื่อ 11 เดือนกอน สําหรับนายกฯโทนี แบลร แหงอังกฤษ มีทาทีสนับสนุนการตอบโต
ของสหรัฐตอกลุมกอการรายอยางชัดเจน เพราะนอกจากมีการหารือกับครม.เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยแลว ยังไดกลาวถึงการ
วินาศกรรมตึกเวิลดเทรดวาเปนการกระทําของปศาจพันธุใหมในโลก โดยนํ้ามือของผูที่ไมแครตอชีวิตมนุษย และเชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นมิ
ใชสงครามระหวางสหรัฐกับลัทธิกอการราย แตเปนการทําสงครามระหวางชาติในโลกเสรีประชาธิปไตย กับกลุมกอการราย สวน รมต. ตาง
ประเทศอังกฤษ แถลงวาอังกฤษพรอมใหความชวยเหลือทุกอยางที่สหรัฐตองการเทาที่รัฐบาลอังกฤษสามารถชวยเหลือได
ดานประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน แหงรัสเซีย ไดกลาวแสดงความเสียใจตอประชาชนอเมริกันและไดรวมกับนายกฯอังกฤษเรียก
รองใหนานาชาติตระหนักถึงปญหาการกอการรายใหมากเพราะมีการกระทําที่ปาเถื่อน มีเปาหมายทํารายผูบริสุทธิ์และบอกวาประชาคม
โลกควรรวมมือกันขจัดลัทธิกอการราย สําหรับประเทศซาอุดีอาระเบียนั้น เจาชายซาอัด อัล-ไฟซัล รมต.ตางประเทศ แถลงหลังการประชุม
รวมกับรมต.ตางประเทศสหรัฐ วาโลกควรรวมกันบีบกลุมกอการรายอยางไมตองมีความปราณีใดๆ แตจะตองไมกลายเปนศึกลางแคน สวน
กษัตริยฟาฮัด สัญญาวาจะใหความชวยเหลือสหรัฐอยางเต็มที่ แตก็เกรงวาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจะกลายเปนศึกตอตานมุสลิม
อยางไรก็ตาม ในทายที่สุดซาอุดีอาระเบียก็ไดประกาศตัดความสัมพันธทุกรูปแบบกับรัฐบาลตอลิบัน ทั้งนี้หลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประกาศตัดความสัมพันธไปแลว

10
สําหรับประเทศอื่นๆ ไดแก ออสเตรเลีย ที่บอกวาพรอมสั่งการใหทหารที่ประจําการในสหรัฐออกศึกทันที อินเดีย เสนอใหสหรัฐใช
เครื่องอํานวยความสะดวกในประเทศถาจําเปน อิสราเอล ประกาศตัวเปนหัวหอกในการชวยเหลือดานขาวกรองเกี่ยวกับกลุมทหารมุสลิม
โดยจะไมมีบทบาททางทหาร อิตาลี ประกาศเขารวมปฏิบัติการทางทหารและพรอมระดมเครื่องบินและกําลังทหารหากไดรับการรองขอ คู
เวต เสนอใหความชวยเหลือทั้งหมดที่เปนไปได สเปน เสนอฐานทัพอากาศสําหรับปฏิบัติการโตตอบอยางไมมีการสงวนทาที แมกระทั่งลิ
เบีย อิหราน อิรักและคิวบา ซึ่งลวนเปนประเทศไมเบื่อไมเมากับสหรัฐ ก็ยังกลาวประณามการกระทําครั้งนี้นอกเหนือจากกลาวแสดงความ
เสียใจตอการสูญเสียที่เกิดขึ้นแลว
สวนกลุมประเทศ จี –7 นั้น รมต.คลังของกลุมฯไดจัดการประชุมอยางไมเปนทางการทางโทรศัพทในวันที่ 25 ก.ย.2544 เพื่อหารือ
แนวทางความรวมมือในการทําสงครามตอตานการกอการราย และมีมติรวมกันวาจะประสานความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อสกัดกั้นเม็ดเงิน
สนับสนุนเครือขายการกอการราย โดยตกลงรวมกันที่จะใชมาตรการอายัดบัญชีทรัพยสินที่สงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับผูกอการรายหรือกลุม
กอการราย รวมทั้งยังหารือถึงความรวมมือกันเพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินดวย
สวนอินโดนีเซียซึ่งเปนประเทศมุสลิมขนาดใหญของโลก นางเมกาวตี ประธานาธิบดหญิงก็ไดรับปากสหรัฐวาจะสนับสนุนการ
ตอตานการกอการรายเพื่อแลกกับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทําใหเกรงกันวาจะสงผลใหผูนําอินโดนีเซียตกอยูในภาวะลําบากหากใช
มาตรการรุนแรง เนื่องจากกองทัพอิสลามในอินโดนีเซียบอกวาจะสงกําลังพลไปอัฟกานิสถาน เพื่อตอสูเคียงขางรัฐบาลตอลิบันพรอมขูจะทํา
รายชาวอเมริกันและสังหารทูตอเมริกาในจาการตาหากสหรัฐโจมตีอัฟกานิสถาน รวมทั้งมีการเดินขบวนตอตานสหรัฐตามเมืองใหญของอิน
โดนีเซียแทบทุกวัน
- หลายประเทศมีความเคลื่อนไหวไมเห็นดวยกับการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ
ทามกลางกระแสความเปนไปไดวาสหรัฐเตรียมที่จะใชการปฏิบัติการทางทหารถลมที่มั่นของ บิน ลาดิน ในอัฟกานิสถานนั้น
ปรากฏวาหลายประเทศไดแสดงความไมเห็นดวย จะเห็นไดวา ประธานาธิบดีฌากส ชีรัค ของฝรั่งเศสและนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองค
การสหประชาชาติ กลาวเตือนสหรัฐวาอาจตกหลุมพรางที่ผูกอการรายวางไว หากสหรัฐใชวิธีโจมตีโดยพุงเปาไปที่ประเทศอาหรับหรือชาว
มุสลิม โดยมีแถลงการณรวม ระบุวาสหรัฐตองมีแผนตอตานการกอการรายระยะยาวเพื่อกําจัดที่มาของปญหาที่เกิดจากหลายสาเหตุดวย
กัน เชน ความขัดแยง การไมใหความสําคัญ ความยากจน และการแบงแยกสีผิว ดานประเทศมาเลเซีย นายกฯมหาธีร โมฮัมหมัด เรียกรอง
ใหสหรัฐอยากอสงครามตออัฟกานิสถาน เพราะจะทําใหประชาชนที่ไมรูเรื่องรูราวตองลมตายลงไปดวย และเตือนวาถึงชาติตะวันตกเขายึด
ครองอัฟกานิสถานได ก็ไมไดเปนหลักประกันวาการกอการรายไดหมดสิ้นไป เพราะผูกอการรายมีอยูทั่วโลกและอาจโจมตีเปาหมายใหมอีก
และเรียกรองใหองคการสหประชาชาติจัดการประชุมระหวางประเทศเพื่อหาสาเหตุที่ทํ าใหเกิดการกอการรายและวางมาตรการเพื่อแก
ปญหาเหลานี้
สําหรับประเทศจีน นายหวัง กวงหยา รมช.ตางประเทศจีน กลาววาจีนไมไดปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือเพื่อติดตามการลาตัวผู
กอการรายครั้งนี้ แตจีนเห็นวาปฏิบัติการดังกลาวควรจะทําขึ้นภายใตกรอบของความรวมมือในวงกวาง อาทิ ตามมติขององคการสหประชา
ชาติ และยังเตือนองคการนาโตวา หากจะใชปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโตการกอการรายในสหรัฐ ก็ควรจะมีการปรึกษาหารือกันกอน
เพราะการปฏิบัติการดังกลาว จะสงผลกระทบตอภูมิภาคอื่นของโลกดวย และจากการพูดคุยทางโทรศัพทระหวางประธานาธิบดี เจียง เจอ
หมินของจีน กับประธานาธิบดีจอรจ บุช โฆษกก.ตางประเทศจีนไดออกมาแถลงวาจีนเห็นดวยกับการรวมมือในระดับนานาชาติที่จะขจัดการ
กอการราย ในเกาหลีใต มีการแสดงความไมเห็นดวยกับปฏิบัติการของสหรัฐขึ้นบริเวณหนาสถานทูตสหรัฐในกรุงโซล ในวันที่ 17 ก.ย.2544
โดยมีการชุมนุมและเดินขบวนของกลุมสหภาพแรงงานและกลุมเอ็นจีโอ 21 กลุม คัดคานการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ ไมวาจะในอัฟ
กานิสถานหรือสถานที่อื่นๆ โดยระบุวาพวกตนตอตานการกอการราย แตเห็นวาโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายตาง
ประเทศที่ไมคํานึงถึงสันติภาพ มนุษยธรรมหรือศีลธรรมของสหรัฐ สวนที่กรุงโคลัมโบ ประธานาธิบดีจันทริกา กุมาราตุงคะ แหงศรีลังกา ได
ออกมาวิจารณชาติตะวันตกที่ดําเนินนโยบายเลือกปฏิบัติในการแกปญหาการกอการราย พรอมระบุวาเหตุการณกอวินาศกรรมที่เกิดขึ้นเปน
สัญญาณเตือนครั้งสุดทายในเรื่องนี้ และใหเหตุผลวาการคนหาและทําลายกลุมกอการรายไมสามารถแกปญหาไดทั้งหมด หากตองคํานึง
ถึงปญหาความไมเทาเทียมกันทางสังคมซึ่งเปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนดวย
นอกจากนี้ ไมวาจะเปนกษัตริยอับดุลเลาะหที่ 2 แหงจอรแดน ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัก แหงอียิปต ประธานาธิบดีโมฮัมหมัด
คาหตามิ แหงอิหราน ลวนบอกวาสนับสนุนสหรัฐในการกําจัดการกอการราย แตไมเห็นดวยที่สหรัฐจะสงกําลังเขาโจมตีอัฟกานิสถาน และ
ตอกยํ้าดวยคํากลาวของอยาตอลลาห อาลี คาหเมนี ผูนําสูงสุดของอิหรานที่วา การบุกถลมอัฟกานิสถานจะทําใหเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหม
สวนนายคามาล คารราซี รมต.ตางประเทศอิหราน ยังไดพูดคุยทางโทรศัพทกับรมต.ตางประเทศแคนาดา ฝรั่งเศสและเยอรมนี เพื่อพยายาม
ยับยั้งมิใหเกิดสงครามในอัฟกานิสถาน โดยบอกวานานาประเทศควรดําเนินการภายใตกรอบและการกํากับดูแลขององคการสหประชาชาติ
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เพื่อปองกันวิบัติภัยครั้งใหม สวนนายรุด ลับเบอรส ขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ หรือ UNHCR บอกวามีแผนที่จะขอรองให
สหรัฐพิจารณาถึงผลกระทบดานมนุษยธรรมที่จะตามมาหลังการปฏิบัติการทางทหาร ไมแตเทานี้ กลุมผูที่เคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติ
ภาพยังไดสงขอความทางอีเมลถึงประธานาธิบดีจอรจ บุช เรียกรองมิใหสหรัฐใชแนวทางรุนแรงตอบโตเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยระบุวาการใช
ความรุนแรงเพื่อตอบโตของสหรัฐ มีแตจะเพิ่มวงจรแหงความรุนแรงและยังสงผลใหผูคนจํานวนมากตองเสียชีวิต ที่สําคัญพระสันตะปาปา
จอหน พอลที่ 2 แหงสํานักวาติกัน ไดกลาวในที่ประชุมสวดมนตทามกลางฝูงชนหลายพันคนเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2544 เรียกรองใหบรรดาผูนํา
โลกเห็นแกสันติภาพและพยายามหาหนทางแกไขปญหาดวยสันติวิธีและผดุงไวซึ่งความยุติธรรมและวิงวอนสหรัฐใหหลีกเลี่ยงการตอบโตอัน
มาจากความโกรธแคนซึ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและวันที่ 23 ก.ย.ระหวางการเสด็จเยือนประเทศคาซักสถานในเอเชียกลางพระสันตะปาปา
ทรงตรัสวาชาวโลกตองไมปลอยใหสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยูนี้นําไปสูการแบงแยกอยางสุดขั้ว และขอวิงวอนตอทุกคนไมวาจะเปนคริสเตียนหรือผู
ที่นับถือศาสนาอื่นใหรวมมือกันสรางสรรคโลกที่ปราศจากความรุนแรง โลกที่รักชีวิต และเติบโตขึ้นทามกลางความยุติธรรมและสมานฉันท
1.1.4 องคการระหวางประเทศตางๆ ยกเวนสันนิบาตอาหรับ ลวนสนับสนุนสหรัฐตอตานการกอการราย
วันที่ 14 ก.ย.2544 องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตไดออกแถลงการณพรอมใหการสนับสนุนทางทหารแก
สหรัฐอยางเต็มที่ในการตอสูกับกลุมกอการรายระหวางประเทศ โดยระบุวาการกอวินาศกรรมนับเปนการกระทําที่เขาขายมาตราที่ 5 ในสนธิ
สัญญาวอชิงตัน ซึ่งมีสาระสําคัญระบุวาการโจมตีดวยอาวุธ ที่กระทําตอชาติพันธมิตรนาโตไมวาจะในยุโรปหรืออเมริกาใหถือเปนการโจมตีที่
กระทําตอนาโตทั้งหมด และสมาชิกนาโตทุกประเทศมีสิทธิที่จะใชกําลังของตนเพื่อตอบโตการกระทําดังกลาวได นอกจากนี้ กลุมเอสซีโอ
หรือองคการความรวมมือแหงเซี่ยงไฮ ประกอบดวย รัสเซีย คาซักสถาน คีรกิซ ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ไดจัดการประชุมระดับผูนํา
ประเทศขึ้นที่กรุงอัลมาตี ประเทศคาซักสถาน และระบุวาไดเตรียมพรอมที่จะถอนรากถอนโคนกลุมกอการราย รวมทั้งประณามการกอการ
รายครั้งนี้อยางรุนแรง
วันที่ 28 ก.ย.2544 ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 15 ตอ 0 ผานรางมติยู
เอ็นที่ 1373 ตอตานลัทธิการกอการราย ซึ่งเสนอโดยนายจอหน เนโกรปอนเต เอกอัครราชทูตสหรัฐประจํายูเอ็น โดยเรียกรองใหบรรดา
ประเทศสมาชิก 189 ประเทศและเขตปกครองอิสระ รวมมือสกัดกั้นยับยั้งขบวนการกอการราย ดวยการแบงปนขอมูลระหวางประเทศ
สมาชิกใหระงับแหลงลงทุนและการสนับสนุนดานการกอการราย ไมใหที่พักพิงหลบซอนแกผูกอการราย รวมทั้งระบุวาการใหเงินสนับสนุน
การกอการรายถือเปนการกออาชญากรรม ซึ่งนายฌอง ดาวิด เลอวิตต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําสหประชาชาติ ประธานที่ประชุมตาม
วาระ บอกวา นับเปนมติประวัติศาสตรเพื่อแกไขปญหาในประชาคมโลก อนึ่ง รางมติดังกลาวสหรัฐเปนผูนําเสนอ ภายใตกฎบัตรสหประชา
ชาติขอที่ 7
สําหรับสันนิบาตอาหรับนั้น นายอัมร มูซา เลขานุการของสันนิบาตอาหรับ ใหสัมภาษณระหวางการเยือนประเทศจอรแดนวา ได
เคยกลาวเตือนสหรัฐเกี่ยวกับรูปแบบของการตอบโตทางทหารที่จะนํามาใช วา “เราจะไมมีการยอมรับการโจมตีประเทศอาหรับไมวาสถาน
การณจะเปนอยางไรก็ตาม” และยังเรียกรองใหมีการยกเลิกการแซงกชันอิรัก เพราะเห็นวาเปาหมายการรวมกลุมพันธมิตรในกรณีนี้ยังไมชัด
เจน อาจทําใหสหรัฐเลือกโจมตีเปาหมายตางๆไดตามใจชอบโดยเฉพาะแบกแดดเมืองหลวงของอิรัก และเพิ่มเติมวาบรรดารัฐอาหรับตางๆ
จะไมเขารวมเปนพันธมิตรตอตานการกอการราย ถากลุมพันธมิตรนั้นมีอิสราเอลรวมอยูดวย ยิ่งไปกวานั้น นายมารวาน บารกฮูติ เลขาธิการ
กลุมฟารตา หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประธานาธิบดียัสเซอร อาราฟต แหงปาเลสไตน ยังระบุวารัฐบาลสหรัฐเปนองคกรกอ
การรายชั้นนําของโลก เนื่องจากการสนับสนุนของสหรัฐที่มีตอกลุมการเมืองฝายขวาของนายกฯอารีเอล ชารอน แหงอิสราเอล
1.1.5 ประเทศไทยกับเหตุการณวินาศกรรมตึกเวิลดเทรดของสหรัฐ
- รัฐบาลไทยกับการตั้งรับอยางลุกลนในสถานการณถลมเวิลดเทรด
หลังเกิดเหตุการณวินาศกรรมสหรัฐ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ ไดสั่งการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาไปดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่สถานทูตสหรัฐและอิสราเอลประจําประเทศไทย รวมทั้งจุดสําคัญๆ ที่มีชาวอเมริกันอาศัยอยู และในวันที่ 12 ก.ย.2544 ได
เรียกประชุมครม.เปนการดวนเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่ประเทศไทยจะไดรับจากเหตุการณกอวินาศกรรมครั้งนี้ ขณะที่รมต.กลาโหม พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ สั่งการใหศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.) และหนวยทหารทั่วประเทศจับตาดูกลุมผูกอการรายที่อาจเล็ดลอดเขามา โดย
สั่งใหดูแลพื้นที่ที่เก็บอาวุธเปนพิเศษและยังสั่งการใหนายวันมูหะหมัดนอร มะทา รมต.คมนาคม เพิ่มมาตรการกวดขันผูโดยสารในทุกสาย
การบินทั้งที่ออกและเขามายังประเทศไทย เพราะเกรงวาอาจมีการกอเหตุขึ้นมาได ขณะเดียวกันทางสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยพล.ต.ต.
กฤษฎา พันธุคงชื่น ผบก.น.5 สั่งการใหจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจคุมเขมสถานทูตและบานพักทูตสหรัฐประจําประเทศไทยเปนการดวนเพื่อ
ปองกันเหตุราย
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อยางไรก็ตาม หลังจากสหรัฐประกาศวาพรอมจะทําสงครามกับผูที่เปนศัตรู วันที่ 16 ก.ย.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ นายกฯในฐานะ
ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดเรียกประชุม สมช.พรอมดวย ครม. และผูบริหารระดับสูง หนวยงานที่เกี่ยวของดานความมั่นคง
และเศรษฐกิจ โดยดวน นั่นหมายถึงการประชุมหนวยขาวกรองทั้งหมดของไทยตั้งแตระดับชาติหรือระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ
ซึ่งภายหลังการประชุม พ.ต.ท.ทักษิณ ไดยํ้าจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยตอการกอการรายทั้งปวงวา ประเทศไทยถือวาเรื่องดังกลาวเปน
อาชญากรรมที่ทั่วโลกตองรวมมือกันขจัดใหหมดสิ้น รวมทั้งประเทศไทยที่ยินดีใหความรวมมือกับนานาชาติและสหรัฐในการจัดการกับการ
กอการรายทุกรูปแบบ เพื่อมิใหการกอการรายขยายวงออกไปและทําลายความกาวหนาของโลก และตอบคําถามผูสื่อขาววา ในฐานะที่ไทย
เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ การตัดสินใจอะไรจะตองมองหลักสากลเปนหลัก สวนแนวทางนั้น เชน เห็นใจสหรัฐ ประณามการกระทํา
ที่เกิดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนขาวสารเพื่อขจัดการกอการราย และเตรียมการอพยพแรงงานไทยในตะวันออกกลางหากเกิดปญหาสงคราม
สวนตนคิดวาภาวะในขณะนี้ยังไมถึงขั้นนําไปสูสงครามโลกครั้งที่ 3 เพราะสหรัฐจะดําเนินการเฉพาะจุดหรือจํากัดวง และหากเกิดการตอบ
โตกันขึ้น ฝายความมั่นคงจะมีการหารือกันวาจะใหความรวมมืออยางไรบาง และยืนยันวาไทยจะวางตัวใหเหมาะสมที่สุด การตัดสินใจใดๆ
จะอยูบนพื้นฐานที่เปนประโยชนตอประเทศและประชาชน
ดานก.ตางประเทศ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมต.ตางประเทศ ไดแสดงทาทีของประเทศไทยในการที่จะไมใหสหรัฐใชไทยเปน
ฐานทัพ หลังจากที่หลายฝายแสดงความเปนหวงกับการประกาศสนับสนุนสหรัฐของพ.ต.ท.ทักษิณ วาเปนการประกาศทาทีเร็วไป และวันที่
22 ก.ย.2544 ไดเขาชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ยํ้าจุดยืนของประเทศไทยที่สนับสนุนการตอตานลัทธิกอการรายตามกรอบของ
องคการสหประชาชาติ และบอกวารัฐบาลไดกําหนดหนาที่การทํางานไวอยางชัดเจนอยูแลว ซึ่งฝายความมั่นคงก็ยืนยันตรงกันวาไมมีผูกอ
การรายเขามาในประเทศไทย ขอใหประชาชนสบายใจได และจะมีความเขมงวดกับการออกวีซาใหชาวตางประเทศที่เขามาในไทยเพื่อปอง
กันผูกอการรายที่เล็ดลอดเขามาในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลมุงเปาไปที่การปราบปรามการกอการรายเปนสําคัญโดยไมเนนเรื่องกลุมมุสลิมหรือ
กลุมใด สวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารก็มีความรวมมือกับทุกประเทศอยูแลว
- นานาทรรศนะภาคประชาชนของไทยตอกรณีวินาศกรรมสหรัฐ เสียงสวนใหญเสนอใหสหรัฐพิจารณาบทบาทตนเอง
ที่มีตอโลก
บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ ผอ.และบก. ศูนยขอมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม แสดงความเห็นใน น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่
15 ก.ย. 2544 วาการที่สหรัฐประกาศถอนตัวและวอลกเอาทพรอมกับอิสราเอลจากที่ประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลกวาดวยการตอตานการ
เหยียดผิวที่เมืองเดอแบน ประเทศแอฟริกาใต เพื่อประทวงรางแถลงการณการประชุมที่จะมีมติประณามลัทธิเหยียดผิวที่อิสราเอลกระทําตอ
ชาวปาเลสไตนและชนชาติอื่นๆ อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สรางความไมพอใจใหกับกลุมอาหรับได สุณัย ผาสุก นักวิชาการประจําสภาเอเชียเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาหรือฟอรัม-เอเชีย ไดแสดงความคิดเห็นในน.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 25 ก.ย.2544 วา สหรัฐควรยอนกลับ
มาพิจารณาสาเหตุที่ทําใหปฏิบัติการกอการรายตอตานสหรัฐโดยกลุมมุสลิมหัวรุนแรงขยายตัวลุกลามไปอยางรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผาน
มา ซึ่งก็คือบทบาทของสหรัฐในการจัดสรางระเบียบโลกหลังสงครามเย็นทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม รวมทั้งการ
แกไขปญหาความขัดแยงในตะวันออกกลางที่หลายๆ ฝายเห็นวา เปนการแสดงพฤติกรรมเพื่อแผขยายอํานาจครอบงําและไมเปนธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทานตอกรณีนี้ เชน นายปราโมทย นาครทรรพ บอกวา ผูที่เขาชนตึก
เวิลดเทรดไมใชคนขี้ขลาดดังที่ประธานาธิบดีจอรจ บุช ประณาม หากบุชและคนอเมริกันยังไมเขาใจความขอนี้ นาเปนหวงวา จะแกปญหา
ผิดพลาดซํ้าแลวซํ้าอีกแบบอเมริกัน ขณะที่นายอนุช อาภาภิรม หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย เสนอทรรศนะในการสนทนากับ
ผูสื่อขาวในวันที่ 12 ก.ย. 2544 กลาวตอนหนึ่งวา การระเบิดเวิลดเทรดสงสัญญาณถึงการแตกขั้วอํานาจ สหรัฐยุติบทบาทผูนําโลก และอาจ
จะตองกลืนเลือดตัวเอง เพราะเจ็บแลวไมรูจะไปทํารายใคร และถาจะแกแคนโดยโจมตีหรือเปลี่ยนผูนําคนใหม คนที่มาแทนอาจจะเจรจา
ยากกวาเกา และเพิ่มเติมวาเหตุการณนี้เปนบทเรียนที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่วาไมมีความมั่นคง 100% ในโลกนี้ สวนทาทีของรัฐบาลไทย
ควรดําเนินการภายในประเทศดวยการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแลวแจงตอประฃาชนอยางตรงไปตรงมา
สวนทาทีภายนอกก็คือการ
ประณามการกอการรายและเห็นใจตอการสูญเสีย สวน ดร.เขียน ธีรวิทย บอกวาสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียรมากมายระดับทําลายลางโลกได แต
จะเห็นไดวาอาวุธเหลานั้นก็ไมสามารถรักษาความปลอดภัยใหสหรัฐได
และสรุปวามหาอํานาจทั้งหลายควรเปลี่ยนยุทธวิธีในการสราง
ระบบความมั่นคงใหม อํานาจนั้นอาจไดมาโดยชอบธรรมหรือไมชอบธรรมก็ตามทีแตถาหากใชอยางขาดความชอบธรรมแลวพิษภัยจะตกแก
ตนเองและสังคมโดยรวม
วันที่ 29 ก.ย.2544 โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) สัมมนาเรื่อง “อนุสติตอกรณีการกอวินาศ
กรรมอเมริกา” โดยนายอารงค สุทธาศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ บาทหลวงวิชัย โภคทวี ประธานคณะกรรมการคาทอลิคเพื่อความยุติ
ธรรมและสันติ แมชีศันศนีย เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถาน ซึ่งที่ประชุมสรุปวาไมเห็นดวยกับสหรัฐที่จะประกาศสงครามกับอัฟกานิสถาน
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เนื่องจากไมมีหลักฐานระบุชัดเจนถึงเหตุกอการรายที่เวิลดเทรดเซ็นเตอร วาเปนฝมือของ เบน ลาดิน โดยบาทหลวงวิชัย บอกวาที่นาเปนหวง
คือชาวอัฟกานิสถานนับลานๆ คนไมมีที่อยู ไมมีอาหารกินเพราะตองอพยพหนีภัย เหตุที่เกิดขึ้นเปนเพราะสหรัฐใชอํานาจเขาไปยุงเกี่ยวกับ
หลายประเทศเพื่อดึงดูดทรัพยากรไปรับใชประชาชนของตนเอง ดังนั้นสหรัฐตองทําลายความเกลียดชังที่ตัวเองกอขึ้นใหกับหลายประเทศ
และตองไตรตรองวาจะทําอยางไรใหประเทศเหลานั้นคลายความเกลียดชังลงไป หลังการสัมมนา มีการนําปายผาตอตานสงครามมาให
ประชาชนรวมลงชื่อเพื่อนําไปยื่นตอเอกอัครรราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยตอไป
-ความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมในประเทศไทย ไมเห็นดวยกับการทาทีของรัฐบาลไทยที่เขาขางสหรัฐ และคัดคาน
ปฏิบัติการของสหรัฐตออัฟกานิสถาน
วันที่ 26 ก.ย. ศูนยขอมูลขาวสาร สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ไดลงบทความในน.ส.พ.มติชน ฉบับวันที่ 26 ก.ย.2544 สรุป
เหตุการณวินาศกรรมที่เกิดขึ้นวาผูกอการประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการยิงนก 2-3 ตัวดวยกระสุนเพียงนัดเดียว กลาวคือ 1) ทําให
มุสลิมตกอยูในสถานการณที่เปนปฏิปกษในสหรัฐและในสวนอื่นๆ ของโลก 2) ทําใหสหรัฐหยุดใหความชวยเหลือใดๆแกประเทศมุสลิมตางๆ
ในโลกที่สาม เชน ปาเลสไตน อัฟกานิสถานและปากีสถาน 3) สําหรับอิสราเอล บิน ลาดินคือภัยคุกคามที่สําคัญที่สุดในตะวันออกกลาง การ
ทําใหสาธารณชนชาวอเมริกันรัฐบาลสหรัฐ และทั้งโลกเชื่อวา บิน ลาดิน เปนผูบงการอยูเบื้องหลังจะทําให บิน ลาดิน ถูกสังหารโหดในที่สุด
และอิสราเอลจะเฝามองดูความโกลาหลที่เกิดขึ้นระหวางมุสลิมและคริสเตียน พรอมตักตวงผลประโยชนจากเหตุการณตางๆที่จะเกิดขึ้นตาม
มารวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในหมูชาวมุสลิมและคริสเตียน
นายกริยา กิจจารักษ รองเลขานุการจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหทรรศนะวาการ
กระทําของสหรัฐเปนการสรางความกดดันใหกับกลุมมุสลิมทั่วโลก สหรัฐประกาศอยางนี้แสดงถึงความเปนจอมเผด็จการ และวาสหรัฐควร
หาหลักฐานใหแนชัดกอนวาการกอวินาศกรรมเปนการกระทําของมุสลิมกลุมใด ไมใชออกมาระบุวาเปนฝมือของผูกอการรายชาวมุสลิมเทา
นั้น เพราะมุสลิมสวนใหญอยูอยางสันติ และแทจริงแลวก็ไมเห็นดวยกับการกอการรายที่เกิดขึ้นกับสหรัฐ เพราะเกิดความเสียหายที่สงผล
กระทบไปทั่วโลก การที่สหรัฐมีทาทีแข็งกราวเชนนี้ถือวาไมถูกตองเพราะกลุมมุสลิมทั่วโลกอาจจะออกมาเผชิญหนากับสหรัฐ สวนนายอาซีส
เบ็นหาวัน กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย จากจังหวัดยะลา แสดงความไมเห็นดวยกับทาทีของนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ และบอกวาไม
เห็นดวยที่สหรัฐจะโจมตีและไมเห็นดวยหากไทยจะยอมใหสหรัฐเขามาใชพื้นที่เปนฐานทัพสําหรับโจมตีอัฟกานิสถาน ขณะเดียวกัน คณะ
กรรมการกลางอิสลามตอนบนไดทําหนังสือไปยังเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในประเทศไทย แสดงจุดยืนคัดคานการใชกําลังปราบปราม
อัฟกานิสถาน และจากการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยคือนายทินวัฒน มฤคพิทักษ ออกมาแสดงความ
เห็นใหสหรัฐนําระเบิดนํ้ามันหมูไปทิ้งที่อัฟกานิสถาน ซึ่งเปนการแสดงอารมณขันที่ผิดกาลเทศะ ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวของกลุมองคกร
ตางๆในภาคใตมากขึ้น แตสถานการณก็คลี่คลายลงอยางรวดเร็วหลังจากที่นายทินวัฒน ประกาศการลาออกจากตําแหนง
อยางไรก็ดี กระแสตอตานสหรัฐในพื้นที่ภาคใตดูจะเพิ่มมากขึ้น โดยมีการเคลื่อนไหวขององคกรตางๆออกมาปลุกกระแส อาทิ
สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย สภาองคการมุสลิมแหงประเทศไทย รวมทั้งยังมีการพิมพเอกสารแจกจายในจังหวัดชายแดนภาคใตวาใคร
เปนผูไดรับผลประโยชนจากเหตุการณครั้งนี้ และมีการประสานงานกับผูนํามุสลิมในตางประเทศวาเห็นดวยกับการประณามการกอการราย
แตก็ออกมาเรียกรองมิใหประณามโดยใชคําวามุสลิมหรืออิสลาม ทั้งนี้จากการเปดเผยของนายมันโชว สาและที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทย ยืนยันไมเห็นดวยกับนโยบายตางประเทศของสหรัฐและทาทีตอโลกตะวันออก เนื่องจากที่ผานมา สหรัฐพยายามเขามาแทรก
แซงและแสวงหาประโยชนจากประเทศแถบนี้ตลอดเวลา ถือวาเปนความผิดพลาดของนโยบายตางประเทศของสหรัฐ และกลาวถึงรัฐบาล
ไทยวาควรวางตัวเปนกลางและไมควรยื่นมือไปชวยสหรัฐจนออกนอกหนาเพราะในประเทศไทยมีพีนองมุสลิมอยูเปนจํานวนมากหากดําเนิน
การเพียงอยูในกรอบ ชาวมุสลิมก็จะไมเสียความรูสึกกับรัฐบาลมากนัก
สวนคํากลาวของนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ซึ่งเสมือนเปนการกลาวแทนชาวมุสลิมทั่วประเทศไทย คือพรอม
สนับสนุนการปราบปรามการกอการราย เนื่องจากเปนความชอบธรรมของทุกประเทศที่จะตองดําเนินการ แตขณะเดียวกันก็อยากใหรัฐบาล
วางตัวเปนกลาง และไมเห็นดวยหากจะยอมใหสหรัฐเขามาใชพื้นที่ในประเทศไทยในการตั้งฐานทัพ
กรณีความเคลื่อนไหวของกลุมมุสลิมในประเทศไทยนั้นพ.ต.ท.ทักษิณ บอกวาสามารถทําไดแตตองอยูในกรอบของกฎหมาย เชื่อ
วาสถานการณคงไมรุนแรง ประเทศไทยเปนประเทศที่ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา ศาสนิกชนทุกศาสนาถือเปนคนไทย
(รวบรวมขอมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ 12-300944, มติชน 12-300944, สยามรัฐ 12-15,17-19,22,24,28-300944, อาทิตยวิเคราะห
รายวัน 13,15,19,21,23,28-300944, ผูจัดการ 14-16,18,21,24,25,270944, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 14-200944, มติชนสุดสัปดาห
170944,011044, Bangkok Post 16,17,23,240901)
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ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคตางๆ
1.1 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลกในชวงการรายงานเดือน ก.ย. 2544
1.1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกโนมสูความถดถอยอยูแลว ขณะที่เหตุการณวินาศกรรมรายแรงในสหรัฐอาจเรงใหเร็วขึ้น
-รางรายงานของไอเอ็มเอฟ เตือนมีอันตรายแฝงเรนอยูมากมายที่จะนําไปสูภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก
รายงานที่ประมวลไดในชวงตนเดือน ก.ย. 2544 เชน รางรายงาน "แนวโนมเศรษฐกิจโลก" ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(ไอเอ็มเอฟ) ซึ่งเตรียมสําหรับการประชุมประจําปกําหนดไวในชวงปลายเดือน ก.ย. 2544 ไดถูกสื่อมวลชนนําออกมาตีพิมพเผยแพรไปทั่ว
โลก โดยระบุวา นักเศรษฐศาสตรของไอเอ็มเอฟไดยํ้าเตือนถึงอันตรายที่แฝงเรนอยูมากมาย ที่อาจเกิดจากความถดถอยของเศรษฐกิจโลก
ซึ่งเปนไปในแนวเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในชวงตนทศวรรษ 2523 และตนทศวรรษ 2533 และวา การถดถอยครั้งนี้อาจกอใหเกิดความ
ตกตํ่ายาวนานและกินลึกกวาเดิมมากขึ้น
รายงานระบุดวยวา กําลังการผลิตในสหรัฐขยายตัวนอยลงเกินคาด บวกกับตลาดหุนที่ตกตํ่าลง อาจสงผลใหการลงทุนทางธุรกิจ
และการบริโภคของเอกชนลดลงอยางฮวบฮาบ รวมถึงความเปนไปไดที่มูลคาดอลลารสหรัฐลดลง ซึ่งนักเศรษฐศาสตรตั้งขอสังเกตวา จะนํา
ไปสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก และเปนไปไดวาอาจจุดความวุนวายขึ้นในตลาดเงินหลายแหง และอาจรุนแรงเปนพิเศษในกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา
รายงานยังไดระบุตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่นาเปนหวง เชน ตัวเลขจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ แจงถึงจํานวนชาวอเมริกันที่ยื่น
ขอสิทธิประโยชนจากการวางงาน เพิ่มขึ้น 3.17 ลานราย เปนระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 9 ป และตัวเลขการวางงานในเดือน ส.ค. 2544 พุง
ขึ้นสูงที่ 4.9% สูงสุดในรอบ 4 ป และสหรัฐยังมีตัวเลขการออมที่สูงขึ้นในเดือน มิ.ย. 2544 ทําใหเกิดการวิตกวา การใชจายของผูบริโภคจะ
ลดลงจากเดิมมากในปนี้
นอกจากนั้น นักเศรษฐศาสตรไอเอ็มเอฟยังประเมินวา ผลกระทบจากภาวะถดถอยของสหรัฐที่มีตอเศรษฐกิจโลกจะยิ่งแยลง
เนื่องจากความออนแอทางเศรษฐกิจในญี่ปุนและยุโรป โดยรายงานไดชี้ใหเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในญี่ปุนวายังยํ่าแย เห็นไดจากผลผลิตภาค
อุตสาหกรรมลดลง 2.7% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งลดลงตอเนื่องกันมานาน 5 เดือนแลว ขณะที่ยอดขายคาปลีกประจําเดือนลดลง 2.7% ลดลง
ติดตอกันเปนครั้งที่ 4 ภาวะดังกลาวฉุดดัชนีนิกเคอิของญี่ปุนตกลงตอเนื่องตํ่ากวา 11,000 จุด ในวันที่ 30 ส.ค. 2544 โดยแตะ 10,938 จุด
เปนระดับตํ่าสุดในรอบ 17 ป รายงานไดคาดแนวโนมเศรษฐกิจญี่ปุนวาจะหวนกลับไปสูภาวะถดถอยอีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 01, 120944)
-ไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในรายงาน "แนวโนมเศรษฐกิจโลก" ของไอเอ็มเอฟ ที่เปดเผยเมื่อตนเดือน ก.ย. 2544 (กอนเหตุการณ 11 ก.ย.) ไดปรับคาด
การณแนวโนมเศรษฐกิจโลกวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปนี้ลดลงเหลือ 2.8% จากการคาดการณครั้งกอนที่ 3.2% และปรับลด
แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปหนาลงจาก 3.9% เหลือ 3.6% และคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งไมเปลี่ยน
แปลง อยูที่ระดับ 1.5% ในปนี้ และ 2.5% ปหนา
และรายงานไดปรับลดแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตยูโรโซนประกอบดวยสมาชิก 12 ประเทศ ลงจาก 2.4% เหลือ
2.0% ในปนี้ และปรับลดคาดการณขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยูโรโซนปหนาจากกอนหนานี้ 2.8% เหลือ 2.5% สวนอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนี คาดวาจะอยูที่ 1.2% ในปนี้ ลดลงจากเคยคาดการณไว 1.9% คาดวาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจปหนาจะ
อยูที่ 2.1% เมื่อเทียบกับคาดการณครั้งกอน 2.6%
ไอเอ็มเอฟยังปรับลดคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษปนี้ลงจาก 2.6% เปน 2.1% และปรับลดคาดการณเปน
2.6% ปหนา สวนอิตาลีอัตราการเติบโตไมเปลี่ยนแปลงคือ 2.0% ปนี้ และ 2.5% ปหนา แคนาดาอัตราการขยายตัวไมเปลี่ยนแปลงเชนกัน
อยูที่ 2.3% ปนี้ และ 2.4% ปหนา ฝรั่งเศสคาดวาอัตราการเติบโตจะลดลงเปน 2.1% ปนี้ และ 2.2% ปหนา แนวโนมการเติบโตของเกาหลีใต
ยังไมเปลี่ยนแปลง อยูที่ระดับ 3.5% ปนี้ และ 5.5% ปหนา (กรุงเทพธุรกิจ 010944)
-หลายฝายยืนยันขอมูลชี้ชัดโลกเขาสูภาวะถดถอยแลว
รายงานขาว Manager Online วันที่ 28 ก.ย. 2544 ไดรวบรวมหลักฐานจากที่ตางๆ ที่แสดงใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจของโลกเขา
สูภาวะถดถอยแลว
รายงานกลาวถึงตัวเลขอัตราการวางงานในสหรัฐเผยยอดคนตกงานประจําสัปดาหที่สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ย.2544 เพิ่มขึ้นถึง 58,000
คน สูสถิติสูงสุดในรอบ 9 ปที่ตัวเลข 450,000 คน โดยมหานครนิวยอรก ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอรที่ถูกผูกอการรายจี้เครื่อง
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บินพุงเขาชนเมื่อวันที่ 11 ก.ย. นั้น เปนพื้นที่ที่มีคนถูกปลดจากงานมากที่สุด และทันทีหลังจากการกอวินาศกรรมดังกลาว อุตสาหกรรมการ
บินสหรัฐไดปลดคนไปแลวกวา 120,000 คน และในรายงานภาวะวางงานยังสะทอนวา อุตสาหกรรมอื่นๆ อยางเชน รถยนตก็หนีไมพนตอง
ลอยแพพนักงานเพิ่มมากขึ้น ความหวังที่จะไดงานใหมยังเลื่อนลอย เมื่อโฆษณารับสมัครงานในเดือน ส.ค. ลดลงสูระดับตํ่าสุดนับจากชวง
ตนป 1983 และคําสั่งซื้อสินคาคงทนตกลงติดกันเปนเดือนที่ 3
ขอมูลในญี่ปุนแสดงใหเห็นวา อัตราวางงานยังคงอยูที่สถิติสูงสุด ขณะที่ภาวะเงินฝดเขมขนขึ้น และผลผลิตอุตสาหกรรมตกตํ่าลง
ไมหยุด รายงานลาสุดระบุวา อัตราวางงานของญี่ปุนในเดือนที่ผานมาทรงอยูที่สถิติสูงสุด 5% การใชจายเฉลี่ยของครัวเรือนผูมีรายไดลดลง
ติดกันเปนเดือนที่ 5 ขณะที่ราคาผูบริโภครูดตอเนื่องเปนเดือนที่ 23 ผลผลิตอุตสาหกรรมขยับขึ้นเพียง 0.8% เปนครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แต
ถาเทียบกับชวงเดียวกันปที่แลวจะถือวาลดลงถึง 11.7% นักเศรษฐศาสตรตางผิดหวังไปทั่วเพราะอยากเห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 2.9% เพื่อชด
เชยความตกตํ่าตลอดหลายเดือนที่ผานมา เกี่ยวกับเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตรของวาณิชธนกิจระดับหัวกะทิแหงสหรัฐฯ เจ.พี. มอรแกน เชส
ทํานายวาเศรษฐกิจญี่ปุนจะหดตัวไมตํ่ากวา 5 ไตรมาสติดกัน โดยระบุดวยวา การกอการรายในสหรัฐจะทําใหสมดุลทางเศรษฐกิจในญี่ปุน
แกวงจากวงจรการหดตัวสูการถดถอยรุนแรง
สวนที่ยุโรป ยอดจางงานในฝรั่งเศสนาผิดหวังไมแพกัน มีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีก 31,000 คน ทําใหอัตราวางงานพุงขึ้นเปน 9%
ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจประจําเดือน ก.ย. ลดลงตํ่าสุดนับจากเดือน ส.ค. 2539 ขณะที่การสํารวจความคิดเห็นระหวางวันที่ 20-25 ก.ย.
พบวาการมองแนวโนมเศรษฐกิจในแงดีในชวงปหนาของผูบริโภคอังกฤษลดลงสูระดับตํ่าสุดนับจากเดือน มี.ค. 2523
สําหรับในเอเชีย นักวิเคราะหมีความหวังกับเอเชียริบหรี่ลง “เศรษฐกิจของเอเชียลงลึกกวาที่เคยคาดไวในแงลบที่สุดเมื่อสองสาม
เดือนกอนดวยซํ้า” ไบจาน แอกเกฟ ลี หัวหนาแผนกวิจัยประจําเอเชีย-แปซิฟกของมอรแกนฯกลาว และปรับลดตัวเลขคาดการณอัตราการ
ขยายตัวในปนี้ของประเทศตลาดเกิดใหมในเอเชีย ไมรวมอินเดียและจีน ลงเหลือแค 0.6% จาก 3.1% แอกเกฟ คาดวา ยอดขายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกจะทรุดลงเกือบ 30% ในปนี้ หลังจากพุงขึ้น 40% ในปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม เกาหลีใตและฟลิปปนสจะรับมือกับปญหาไดดีกวาเพื่อนบาน เนื่องจากมีอุปสงคภายในคอนขางแข็งแกรง ตัวเลข
ที่ออกมาลาสุดแสดงใหเห็นวา อุปสงคภายในประเทศชวยเปนฉนวนปองกันอุตสาหกรรมทองถิ่นเปนอยางดี โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางนา
ประหลาดใจถึง 4.5% ในเดือนส.ค. จากแรงหนุนของยอดขายรถยนตและโทรศัพทมือถือ
เชนเดียวกัน จีนและอินเดียตางมีตลาดภายในใหญพอที่จะลดผลกระทบจากภายนอกได โดยเฉพาะจีนนั้นประสบความสําเร็จ
ระดับหนึ่งในการกระตุนดีมานดในประเทศผานมาตรการอัดฉีดดานการคลัง
อนึ่ง ความที่เปนดินแดนที่คอนขางสันโดษ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของนิวซีแลนดสามารถขยายตัวถึง 2% ในไตร
มาสที่สิ้นสุดเดือนมิ.ย. ไมเคิล คัลเลน รมต. คลังนิวซีแลนด มั่นใจวาประเทศจะรอดพนจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวครั้งนี้ไปได (ผูจัดการ
280944)
1.1.2 สถานการณเศรษฐกิจโลกหลังเหตุกอวินาศกรรมรายแรงในวันที่ 11 ก.ย. 2544 ในสหรัฐ
-ยอดรวมความเสียหายโดยประมาณอาจถึง 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ
จากเหตุการณที่คนรายยอมพลีชีพยึดเครื่องบินโดยสาร 4 ลําในเวลาไลเลี่ยกัน บังคับเครื่องบินเขาถลมอาคารเวิลดเทรด เซ็น
เตอรในมหานครนิวยอรก และเพนตากอนในวอชิงตันเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 โดยทันทีหลังเหตุการณ นายวิลเลียม อารเบิรกเลย ประธาน
บริษัทประกันอสังหาริมทรัพย ดับบลิว.อาร เบิรกเลย กลาววาบรรดาผูบริหารในแวดวงประกัน คํานวณตัวเลขยอดรวมความเสียหายวาอาจ
ขึ้นไปถึงหลัก 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยความเสียหายในสวนของอสังหาริมทรัพยอาจสูงถึง 5,000 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่นายโร
เบิรต ฮารตวิก หัวหนานักเศรษฐศาสตรแหงสถาบันขอมูลประกันกลาววาสําหรับอุตสาหกรรมประกันแลวการถลมสหรัฐครั้งนี้อาจเปน
หายนะฝมือมนุษยครั้งรายแรงสุดในสหรัฐ เพราะเมื่อเทียบกับการจลาจลในนครลอสแอนเจลีสเมื่อป 2535 แลว มีความสูญเสียเพียง 775
ลานดอลลารสหรัฐ สวนการวางระเบิดตึกเวิลดเทรดเมื่อป 2536 บริษัทประกันตองจายไป 510 ลานดอลลารสหรัฐ และการวางระเบิดที่ทํา
การเทศบาลเมืองโอคลาโฮมา มีความเสียหาย 125 ลานดอลลารสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 130944)
-ตัวเลขเฉพาะผูเสียชีวิตอาจสูงมากจนไมสามารถรับได
สําหรับตัวเลขผูเสียชีวิตนั้น จากการประเมินขณะที่ทางการสหรัฐยังไมไดประกาศตัวเลขเปนทางการ โดยนายรูดี กุลเลียนี นายก
เทศมนตรีมหานครนิวยอรก ซึ่งกลาวภายหลังเกิดเหตุการณวา "เมื่อนับตัวเลขทายสุดแลว อาจเปนจํานวนมากกวาที่เราจะสามารถรับได
เพราะตัวเลขจะสูงมากมาก" ทั้งนี้ บนเครื่องบิน 4 ลําที่โดนจี้นั้น มีผูโดยสารและลูกเรืออยางนอย 276 คน และในอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอร
นั้น มีผูเขาไปทํางานทุกวันๆ ละประมาณ 40,000 คน ขณะที่เจาหนาที่มหานครนิวยอรก กลาววานักผจญเพลิงกวา 300 คนที่ถูกสงไปอพยพ
ประชาชนซึ่งติดคางอยูในตึกกอนอาคารถลมนั้น ยังคงสูญหาย (กรุงเทพธุรกิจ 130944)
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-ธุรกิจทั่วสหรัฐหยุดชะงัก
รายงานขาววันที่ 13 ก.ย. 2544 กลาววา เมื่อเกิดเหตุการณสะเทือนขวัญในวันที่ 11 ก.ย. บรรดาธุรกิจทั้งขนาดเล็ก-ใหญทั่วสหรัฐ
ไดปดทําการดวยเหตุผลดานความปลอดภัย และไดเริ่มเปดทําการตามปกติในอีก 2 วันตอมา โดยสถาบันการเงินสําคัญๆ และตลาดหุนใน
นิวยอรก และชิคาโกยังคงปดทําการจนถึงวันจันทรที่ 17 ก.ย. 2544 (กรุงเทพธุรกิจ 130944)
-อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอาจสูญเสียรายไดนับหมื่นลานดอลลารสหรัฐ
สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (ไออาตา) ซึ่งเปนองคการที่มีสายการบินตางๆ 266 สายทั่วโลกเปนสมาชิก แถลง
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2544 วา สายการบินตางๆ ทั่วโลกอาจตองสูญเสียเงินสูงถึง 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจากการสูญเสียรายไดใน
เฉพาะหนา และตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ และเมื่อรวมตลอดทั้งปแลวอาจตองขาดทุนสูงเปนประวัติการณ
สํานักเครดิตเรตติ้ง สแตนดารด แอนด พัวรส ไดประกาศใหเรตติ้งความนาเชื่อถือระยะยาวของบริษัทสายการบินสหรัฐฯทุกแหงรวมทั้งบริติช
แอรเวยส และ แอรแคนาดา ซึ่งกิจการตองพึ่งพาเที่ยวบินในอเมริกาเปนอันมาก ถูกขึ้นบัญชีเครดิตวอตช “ลบ” เมื่อวานนี้ อันหมายถึงอาจจะ
ถูกพิจารณาลดเกรดในเวลาตอไปนั่นเอง สวนวาณิชธนกิจ ชโรเดอรส ซาโลมอน สมิธ บารนีย ออกบทวิเคราะหชี้วา อุตสาหกรรมสายการบิน
ตองเผชิญภัยคุกคามอันรายแรงถึง 3 ดานพรอมๆ กัน ไดแก ความตองการเดินทางทางอากาศลดตํ่าลง บางทีในชวงตนนี้อาจจะลดถึง 20%
ทีเดียว, ราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้น, และมีความเสี่ยงสูงมากที่โลกจะจมลงสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ผูจัดการ 130944)
อนึ่ง รายงานขาวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2544 กลาววา สายการบินคอนติเนนตัล แอรไลน ประกาศจะลดตารางการบินในระยะยาวลง
รอยละ 20 และจะตองลอยแพพนักงานถึง 12,000 ตําแหนง เพราะสายการบินตองสูญเสียรายไดจากการงดเที่ยวบินหลังเกิดวินาศกรรมถึง
วันละ 30 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทั้งนี้สายการบินในสหรัฐฯ สูญเสียรายไดรวมกันแลวถึง 1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ นับตั้งแตที่งดเที่ยวบินใน
ชวง 3 วัน หลังเกิดวินาศกรรม (ผูจัดการ 160944)
-ตลาดหุนโตเกียวปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 18 ป ขณะที่ตลาดหุนในเอเชียที่เปดซื้อขายตกรูดระนาว ราคานํ้ามันทองคําพุง
รายงานจากกรุงโตเกียวแจงวา ดัชนีนิเคอิปดตลาดบายวันที่ 12 ก.ย. 2544 ปรับตัวลดลงไป 682.85 หรือรอยละ 6.63 ไปปดที่
9,610.10 จุด ซึ่งนับเปนการปรับตัวตํ่าที่สุด นับตั้งแตเดือนธ.ค.ป 1983 เปนตนมา ในรอบ 18 ป โดยตลาดหุนโตเกียวไดรับผลกระทบอยาง
หนักจากเหตุการณกอวินาศกรรมในสหรัฐ ซึ่งนักวิเคราะหระบุวาผลกระทบดังกลาวเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (ผูจัดการ 120944)
ขณะเดียวกันสํานักขาวซีบีเอสรายงานจากกรุงลอนดอนวา ตลาดหุนในเอเซียที่เปดทําการซื้อขายในวันที่ 12 ก.ย. ตกรูดโดยทั่ว
ไป กลาวคือตลาดหุนโตเกียวตกมากกวา 5% ฮองกง 8% ซิดนีย 3.5% โดยหุนสายการบินและบริษัทประกันภัยถูกกระทบหนักทั่วโลก ขณะ
ที่ราคานํ้ามันตลาดโลกพุงขึ้นมากกวา 31 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวา 4 ดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดเหตุการณ
กอการราย นอกจากนั้น ราคาทองในฮองกงก็พุง โดยราคาสปอต (Spot price) อยูที่ 283.50-288.50 ดอลลารสหรัฐตอออนซ เพิ่มขึ้นราว 14
ดอลลารเมื่อเทียบกับราคาปดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. แตยังมีราคาตํ่ากวาราคาทองในลอนดอน ที่ซื้อขายสูงถึง 290 ดอลลารตอออนซ (ผูจัดการ
120944)
-ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญของญี่ปุนวูบ หลังสหรัฐถูกบอมบ
รายงานขาวจากสํานักขาวรอยเตอรสกรุงโตเกียว โดยอางตัวเลขธนาคารกลางญี่ปุนซึ่งเปดเผยผลการสํารวจในรายงานเศรษฐกิจ
รายไตรมาส (Tankan) วา เดือน ก.ย. ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของบริษัทผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Diffusion index) อยูที่ลบ
33 จากที่คาดวาจะอยูที่ระดับลบ 14 และติดลบมากขึ้นจากระดับลบ 16 ในเดือน มิ.ย. ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจความคิดเห็น
ของนักเศรษฐศาสตร โดยรอยเตอรสพบวาความเชื่อมั่นฯในเดือน ก.ย.ลดลงเฉลี่ยที่ระดับลบ 28
นอกจากนี้ธนาคารกลางญี่ปุนยังระบุเพิ่มเติมวาธุรกิจฯ วางแผนลดการขยายโรงงานและอุปกรณลงรอยละ 3.1 ขณะที่รอยเตอรส
คาดวาจะลดลงรอยละ 2.5 ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรของ HSBC Securities ระบุวาการลดลงอยางรวดเร็วของ Diffusion index เปนผลกระทบ
จากการกอวินาศกรรมในสหรัฐ ซึ่งจะปรากฏผลชัดเจนในรายงาน Tankan เดือน ธ.ค. (ผูจัดการ 011044)
-ธ.กลางชาติตางๆ ทั่วโลก อัดเงินเขาชวยตลาดเงินโลก
รายงานขาวจากยูเอสเอ ทูเดย ระบุวาจนถึงวันที่ 14 ก.ย. 2544 ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรป ไดแสดงจุดยืนและทาที
ประสานความรวมมือกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พรอมอัดฉีดเงิน 118.25 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 5.32 ลานลานบาท หวัง
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดกับระบบการเงินโลก ภายหลังเกิดเหตุกอวินาศกรรมในสหรัฐเมื่อ 11 ก.ย. โดยกลุมธนาคารกลางจากนานา
ประเทศจะชวยกันอัดฉีดเงินจํานวน 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 3.6 ลานลานบาท สวนเฟดจะอัดฉีดเพิ่มอีก 3.825 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1.72 ลานลานบาท (ผูจัดการ 150944)
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กอนหนานี้มีรายงานวา นับตั้งแตเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐฯ ธนาคารกลางตางๆ ไดรวมมือกันแกปญหาเฉพาะหนาทันทีดวย
มาตรการอัดฉีดสภาพคลองทวมระบบรวมกันราว 120,000 ลานดอลลาร เพื่อปองกันปญหาชะงักงันทางการเงิน เฉพาะธนาคารกลาง
สหรัฐฯ(เฟด) แหงเดียวก็โถมสภาพคลองเขาตลาด 38,250 ลานดอลลาร มากกวาปกติรวม 10 เทาตัว นอกจากนั้นในวันที่ 12 ก.ย. บรรดา
แบงกชาติสมาชิกกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกทั้ง 7 หรือกลุมจี 7 ก็ไดออกคําแถลงยํ้ามาตรการปอนสภาพคลองแกตลาดการเงิน
อยางเหลือเฟอ พรอมกันนั้นทางธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) และธนาคารกลางญี่ปุน(บีโอเจ) ก็ประกาศวาจะอัดฉีดสภาพคลองเขาสูตลาดการ
เงินเพิ่มขึ้นกวาที่ผานมาอีก และมาตรการตรงนี้ไดเสียงตอบรับอยางดี (ผูจัดการ 130944)
รายงานขาวกลาววา หลายตลาดหุนใหญทั่วโลกสามารถประคองตัวไมใหระดับราคารวงดิ่งกลับลงไปอีกในการซื้อขายวันที่ 13
ก.ย. แมปริมาณการซื้อขายจะเบาบางเปนสวนใหญ อาทิ ตลาดลอนดอน ตลาดแฟรงเฟรต และตลาดปารีส ยังมีแรงขับเคลื่อนใหเขยิบขึ้น
หนาไดบาง เปนการตอเนื่องกับเมื่อหนึ่งวันกอนหนา พรอมๆ กับที่ตลาดฮองกง ตลาดโซล และตลาดโตเกียวสามารถกระเตื้องขึ้นดวยแรง
ชอนของถูก ขณะที่บรรดาตลาดซึ่งเพิ่งเปดทําการวันที่ 13 ก.ย. อยางตลาดไทเป และตลาดกัวลาลัมเปอร ถูกทุบแบบควันหลงแตอาการไม
สาหัส สวนสถานการณคาเงินดอลลารสหรัฐ สามารถรักษาความสมํ่าเสมอ ณ บริเวณ 119 เยนตอดอลลาร และ 0.90 ดอลลารตอยูโรได
เปนอันดี ราคานํ้ามันและราคาทองไมผันผวน หรือพยายามจะดีดตัวขึ้นสูง แตราคาพันธบัตรที่เริ่มเทรดในสหรัฐ แลวหันมาดีดแรง เพราะเก็ง
วาจะมีมหกรรมหั่นดอกเบี้ย (ผูจัดการ 130944)
-ตลาดหุน สหรัฐเปดวันแรกรวงกราวรูด ดาวโจนสปรับลดตํ่าสุดในรอบ 3 ป ขณะตลาดเขตอื่นๆ พยายามปรับตัวดีขึ้น
รายงานวันที่ 17 ก.ย. 2544 ซึ่งเปนวันที่ตลาดหุนสหรัฐ เปดทําการวันแรกหลังจากที่ปดทําการไป 4 วัน เนื่องจากเกิดการกอ
วินาศกรรมในสหรัฐเมื่อ 11 ก.ย. ที่ผานมา เพียงนาทีแรกที่เปดตลาด ดัชนีหุนดาวโจนสและดัชนีหุนแน็สแดกซดิ่งตัวลงอยางรวดเร็วและตอ
เนื่อง ซึ่งในชวง 30 นาทีแรกของการซื้อขาย โดยรวงลงมากกวา 600 จุด กอนจะคอยๆ ดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง หลังการซื้อขายผานไปราว 1
ชั่วโมง บรรดานักลงทุนตางเทขายหุนกลุมสายการบิน โรงแรม และประกันภัย ทั้งที่ในชวงเชากอนที่ตลาดหุนสหรัฐจะเปดทําการ ธนาคาร
กลางสหรัฐ หรือเฟด ไดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.5 เปอรเซ็นต เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตก็ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลง
ทุนได และในชวงปดตลาด ดัชนีหุนดาวโจนสก็ดิ่งตัวลงอีกครั้ง ปดตลาดที่ 8,922.49 จุด ลดลงไป 684.81 จุด หรือคิดเปน 7.13 เปอรเซ็นต
ซึ่งเปนระดับที่ตํ่าที่สุดในรอบเกือบ 3 ป ขณะที่ดัชนีหุนแน็สแดกซปดตลาดที่ 1,579.55 จุด ลดลง 115.75 จุด หรือ 6.83 เปอรเซ็นต
สําหรับตลาดหุนยุโรปและเอเชียวันที่ 17 ก.ย. ปรับตัวดีขึ้นไดทุกแหง โดยเฉพาะตลาดหุนลอนดอน ดัชนี FTSE ปดตลาด ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 143 จุด ขณะที่ดัชนีหุนนิกเคอิ ตลาดหุนโตเกียว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 240 จุด (ผูจัดการ 180944)
นักวิเคราะหกลาววาการลดลงกวา 684 จุด ของตลาดหุนสหรัฐ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. เปนการลดลงนอยกวาที่คาด เพราะมีการออก
มาตรการชวยพยุงตลาด ไมวาจะเปนการเปดโอกาสใหบริษัทตางๆ ซื้อหุนคืน หรือ share buy back และมีการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ 0.5 เปอรเซ็นต กอนตลาดหุนเปดทําการ ซึ่งเปนการลดกอนกําหนดการประชุมเฟดในวันที่ 2 ต.ค. 2544 (ผูจัดการ 180944)
-สถานการณการทองเที่ยวทั่วเอเชียสอแววแย
รายงานขาววันที่ 30 ก.ย. 2544 กลาววา ตลอดทั่วทั้งเอเชีย มีความหวั่นเกรงวาอาจมีการกอเหตุของชาวมุสลิมเลือดรอน ซึ่งอาจ
ทําใหการเดินทางทองเที่ยวรอบๆ ภูมิภาคแถบนี้ตองถดถอยลง
ที่เกาะบาหลี ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญที่สุดของอินโดนีเซีย ไอ จีเด ปตานา ประธานคณะกรรมการการทองเที่ยวแหงบาหลี
กลาววา “ตลาดนักทองเที่ยวอเมริกันและยุโรปตกฮวบ และเราเจอการบอกยกเลิกเปนตัวเลขเยอะทีเดียว” และวาผูประกอบการดานทัวร
จํานวนมากที่นี่หวังวา นักทองเที่ยวจากประเทศเอเชียอื่นๆ โดยเฉพาะญี่ปุน จะสามารถอุดรูโหวที่เกิดจากจํานวนซึ่งลดวูบลงของนักทอง
เที่ยวอเมริกันและยุโรปได
ทางดานมาเลเซีย ประชาสัมพันธของเครือโรงแรมและรีสอรตใหญแหงหนึ่ง ซึ่งมีกิจการทั้งที่เกาะลังกาวีและเกาะปนังแจงวา มี
การบอกเลิกจองที่พักอยูบางจากนักทองเที่ยวยุโรปและสหรัฐ และเมื่อดูจากสภาพการเดินทางทางอากาศแลว การทาอากาศยานของมาเล
เซียแถลงวา ปริมาณผูโดยสาร “ลดลงอยางสําคัญ” ในเดือนกันยายน และวาขณะนี้การทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงทํารายไดเงินตราตางประเทศ
เปนอันดับสองของมาเลเซีย และผูประกอบการบางรายกําลังเตรียมตัวรับความยํ่าแยในชวงเดือนธันวาคม ที่ปกติจะมีนักทองเที่ยวเขามากัน
มากแลว
สวนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประมาณวา จํานวนนักทองเที่ยวในรอบไตรมาสสุดทายของปนี้ ซึ่งปกติเปนชวงที่มีผูเขามาสูง
สุด อาจลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับป 2000
ทางดานเวียดนาม สวนที่กระทบหนักที่สุดคือตลาดระดับบนสุด โดยมีการบอกยกเลิกทั้งในสวนของผูเดินทางมาคนเดียว กรุป
ทัวร และผูจัดการประชุมสัมมนา
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แมกระทั่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของเนปาลก็ถูกกระทบอยางแรง โดยการจองโรงแรมที่พักในชวงเดือนก.ย.-พ.ย. ซึ่งเปนชวง
ที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุด ไดถูกบอกยกเลิกไปแลวกวา 50% นับแตเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐ
สําหรับในฮองกง พวกเอเยนตทัวรแจงวา ผูคนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวอาจจะตองตกงานกันถึง 6,000 คน หลังจากเกิดกระแส
บอกเลิกการจองที่พัก เนื่องจากผูคนสวนใหญหวาดกลัวการเดินทางดวยเครื่องบิน
“เอเยนตทัวรตางๆ ในฮองกงวาจางพนักงานกวา 20,000 คน จากขอมูลที่รวบรวมได ชี้วา ราว 20-30% อาจตองถูกเลิกจาง หาก
สถานการณยังเปนอยางนี้ตอไปอีก 6 เดือน” รอนนี่ หยวน ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวฮองกงกลาว
ทางดานสมาคมโรงแรมฮองกงก็แถลงวา โรงแรมบางแหงมีจํานวนผูเขาพักลดลงเหลือเพียง 50% ภายหลังเกิดเหตุวินาศกรรม
สยองขวัญ ทั้งที่ปกตินาจะอยูในระดับ 80% คณะกรรมการการทองเที่ยวฮองกงบอกวา ตอนนี้ไมคิดวาปนี้นักทองเที่ยวจะมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลว แมกอนหนานี้เคยทํานายวานาจะเพิ่มขึ้นเกือบ 8%
ทางดานจีน บริษัทตางๆ ในวงการทองเที่ยวตางไดเห็นจํานวนนักทองเที่ยวลดตํ่าลงแลว ทั้งจากสหรัฐฯและชาติอื่นๆ อีกทั้งคาด
หมายวาสิ่งตางๆ จะเลวรายลงอีก เจาหนาที่ผูหนึ่งในบริษัทไชนา อินเตอรเนชั่นแนล แทรเวล เซอรวิส ซึ่งเปนของรัฐกลาววา มีการบอกยก
เลิกเขามาทุกวัน สวนบางกลุมที่ตอนแรกจะมีคนมากันหลายสิบคน ก็เหลือเพียงไมกี่คน “นับจนถึงขณะนี้ ลูกคาของเราจากอเมริกาเหนือ
ราว 2,000 คน ไดยกเลิกการเดินทางมาเยือนจีน” เขาบอก (ผูจัดการ 300944)
1.1.3 การคาดการณภาวะเศรษฐกิจโลกหลังเหตุการณ 11 ก.ย.
-นักเศรษฐศาสตรเชื่อเศรษฐกิจโลกจะหดตัว
ทันทีหลังเกิดเหตุการณสะเทือนขวัญ 11 ก.ย. ในสหรัฐ นักเศรษฐศาสตรไดออกมาคาดการณภาวะเศรษฐกิจวา เชื่อวาเศรษฐกิจ
โลกจะหดตัวลง โดยเหตุการณนี้ทําลายความเชื่อมั่นของสหรัฐและทําใหนักลงทุนซื้อทองคําและสินทรัพยอื่นเพื่อเก็งกําไร ขณะเดียวกัน
ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมพรอมอัดฉีดสภาพคลองเขาสูตลาด ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการลดอัตราดอกเบี้ยใหลดตํ่าลง เพื่อปองกันอัตราแลก
เปลี่ยนในเงินสกุลสําคัญของโลกไมใหผันผวน กอนที่ตลาดหุนสหรัฐจะเปดทําการอีกครั้งในวันที่ 17 ก.ย. 2544 นอกจากนั้น ความไมเชื่อมั่น
ของผูบริโภคที่ตื่นตระหนก และที่ทําการของธุรกิจขนาดใหญและสําคัญของโลกตองปดลง ซึ่งเชื่อวาตองใชเวลาเปนสัปดาหจึงจะเปดทําการ
ได ทําใหรายไดการใชจายของสหรัฐลดลง หากธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดสภาพคลองสูระบบอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจจะไมทรุดตัวลงมาก
รวมทั้งการควบคุมสถานการณในตลาดหุนสหรัฐอเมริกาใหไดทันทวงทีเมื่อเปดทําการ
ขณะเดียวกันราคาทองคําโลกพุงสูงสุดในรอบ 4 เดือน เพราะทองคําเปนแหลงลงทุนที่มีความปลอดภัยมากที่สุด โลหะที่มีคา
เชนพลาตินั่ม และเงินก็ปรับตัวขึ้น สวนราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในคืนวันที่ 11 ก.ย. 2544 กลับเขาสูสภาวะปกติแลว หลัง
จากที่โอเปกประกาศวาจะนํานํ้ามันสํารองที่มีอยูเขาซื้อขายทันทีหากราคานํ้ามันสูงขึ้นอยางไรเหตุผล ลาสุดราคานํ้ามันดีเซลสําเร็จรูปปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น 1.3 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล อยูที่ 31.5 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล นํ้ามันเบนซินสําเร็จรูปอยูที่ 31.1 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (ผู
จัดการ 120944)
-ธนาคารโลกออกรายงานประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2544 หนังสือพิมพอินเตอรเนชั่นแนล เฮรัลด ทรีบูน ของสหรัฐไดเสนอขาวโดยอางอิงจากสวนหนึ่งของรายงาน
พิเศษของธนาคารโลก วาดวยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการโจมตีของผูกอการราย และการใหสัมภาษณของนายเจมส วูลเฟนซอหน
ประธานธนาคารโลกคนปจจุบัน ซึ่งระบุวา ผลกระทบเฉพาะหนาทางเศรษฐกิจจากเหตุการณวันที่ 11 ก.ย. จะทําใหประเทศยากจนจํานวน
มากตองตกลงสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะการสงออกลดฮวบ การทองเที่ยวพังยับ และราคาสินคาโภคภัณฑกับการลงทุนตางตกวูบ
“เมื่อประกอบกับการทรุดฮวบของเศรษฐกิจทั่วโลก การตกวูบของราคาสินคาโภคภัณฑ และการลดตํ่ารุนแรงของการคาระหวาง
ประเทศ จะเห็นชัดวาผูไดรับความเดือดรอนมากที่สุดคือประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา” วูลเฟนซอหนกลาว และวา "จากนั้นก็จะลุกลาม
ไปจนถึงผูที่มีชีวิตอยูอยางมั่งมีลนเกินในที่สุด" ดวย
รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ยังประมาณการวา ผลกระทบของการบุกโจมตีอาจทําใหอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศอุต
สาหกรรม จํากัดอยูในระดับเพียง 0.95% ในปหนา
มีตัวอยางหลายๆ เรื่องที่รายงานเวิลดแบงกยกมา เพื่อแสดงใหเห็นผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจโลกจากเหตุการณโจมตีของผู
กอการราย เชน สายการเดินเรือใหญๆ ตางเพิ่มอัตราคาระวางไปยังอินเดีย 10-15%, ยอดจองทัวรมาพักผอนในแถบประเทศทะเลแคริบ
เบียนถูกบอกยกเลิกไปถึงราว 65% รายงานยังชี้วาเงินทุนภาคเอกชนที่ไหลเขาสูกลุมประเทศกําลังพัฒนา ก็กําลังลดฮวบฮาบ และทํานายวา
จะตกลงจากระดับ 240,000 ลานดอลลารในปที่แลว เหลือเพียง 160,000 ลานดอลลารตลอดทั้งปนี้

19
ประธานธนาคารโลกเสนอวา สิ่งที่จําเปนตองทําคือการสนับสนุนทางการเงินอยางมหึมา ทั้งจากแหลงทวิภาคีและแหลงพหุภาคี
อาทิ เชนการเจรจาการคารอบใหมซึ่งมีกําหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ยังควรจะตองมีการคิดถึงวิธีใน
การชวยเหลือประเทศยากจน ใหสามารถผนวกรวมเขากับระบบการคาของโลกไดดียิ่งขึ้น
“ผมคิดวาในชวงหลายๆ ปขางหนา เราจําเปนตองมี 3 สิ่ง เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการโจมตีของผูกอการรายตอเศรษฐกิจ
โลก” วูลเฟนซอหนบอก “เราจําเปนตองมีความชวยเหลือระหวางประเทศใหมากขึ้น ตองใหเพิ่มขึ้นราว 10,000-20,000 ลานดอลลารสหรัฐ
ตอป จนยอดรวมอยูในระดับเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ลานดอลลารสหรัฐในระยะหลายๆ ปตอนี้ไป เราจําเปนตองเปดการคาใหแกประเทศ
กําลังพัฒนา และเราจําเปนตองรวมมือประสานงานในเรื่องนโยบายการเงินและการคลังกันตอไป”
อยางไรก็ตาม ธนาคารโลกระบุในรายงานวา การพยากรณนี้ใชสมมุติฐานวา ธุรกิจจะกลับคืนสูปกติภายในกลางป 2002 เนื่อง
จากในทายที่สุดผูบริโภคจะตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยที่ลดตํ่าลง อยางที่พวกเขาเคยทําในตอนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งกอนๆ อีกทั้ง
เมื่อไมมีขาวใหมๆ ที่จะเขามาช็อกเศรษฐกิจโลกแลว (ผูจัดการ 011044)
-หัวหนานักเศรษฐศาสตรโออีซีดี ชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกอวินาศ
กรรมในสหรัฐ
อิกนาซิโอ วิสโก หัวหนานักเศรษฐศาสตรขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ใหสัมภาษณใน
นิตยสารโออีซีดี อ็อบเซิรฟเวอรฉบับลาสุดวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกในไตรมาส 3 จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกอวินาศกรรม
ในสหรัฐเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 และการเติบโตของสหรัฐฯในชวง 6 เดือนหลังจะติดลบ ซึ่งหมายถึงสัญญาณของการถดถอย และวา
ประกอบกับภาวะตลาดหุนตกตํ่าทั่วโลกในขณะนี้ ทําใหคาดหมายไดวา ผูบริโภคและนักลงทุนทั่วโลกจะสูญเสียความเชื่อมั่นอยางรุนแรง
จากเหตุการณการกอการราย และจะหันมา “คอยและมอง” โดยแนวโนมนี้อาจลากยาวถึงครึ่งแรกของปหนา
เขากลาวดวยวา การที่กิจการตางๆ และผูบริโภคชะลอการลงทุน หรือการใชจายเงินกอนใหญ จะฉุดใหเศรษฐกิจโลกสะดุด และ
ตลาดอสังหาริมทรัพยตกตํ่า แตหลังจากที่ควันหลงจากการกอการรายจางลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุมโออีซีดีจะฟนตัว
อยางไรก็ดี วิสโกออกตัววา คงยากที่จะระบุเวลาชัดเจนวาเศรษฐกิจจะฟนเมื่อใด และชี้วาการฟนตัวขึ้นอยูกับความเคลื่อนไหว
โดยพรอมเพรียงของผูวางนโยบายดานการเงิน เพื่อฟนความเชื่อมั่นและกระตุนอุปสงค แตก็ตองคํานึงถึงวา แมวาการอัดฉีดสภาพคลองจะ
ชวยลดความเสี่ยงของการลมละลาย แตขณะเดียวกัน มาตรการดังกลาวก็อาจปลุกเราใหเกิดความกดดันดานเงินเฟอ และนําไปสูการหันไป
ใชนโยบายรัดเข็มขัดอยางเครงครัดในป 2003 สุดทาย วิสโกยังเตือนถึงความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งรวมถึงการจํากัดการไหลเวียนของเงินทุนและ
การคา โดยบอกวานั่นอาจสงผลลบไมเพียงกับประเทศพัฒนาแลวเทานั้น แตยังรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหมดวย (ผูจัดการ 021044)

1.2 สถานการณและคาดการณภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคตางๆในชวงการรายงานเดือน ก.ย. 2544
1.2.1 สถานการณเศรษฐกิจสหรัฐแยอยูแลวยิ่งแยลง
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ในชวงการรายงานเดือน ก.ย. 2544 (กอนเหตุการณ 11 ก.ย.) ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจหรือจีดีพีที่ผาน
มา 2 ไตรมาสยังเคลื่อนไหวอยูในพื้นที่จํากัด โดยไตรมาสแรกอยูที่ 1.3% ขณะที่ไตรมาสที่ 2 โตเพียง 0.2% ขณะที่ตัวเลขบงชี้ทางเศรษฐกิจ
อื่นก็มีแนวโนมไมดีนัก นับตั้งแตตัวเลขสงออกที่ลดลงตอเนื่องตั้งแตไตรมาสแรก -1.2% จนถึงไตรมาส 2 ซึ่งลดลง -12.2% ขณะนําเขาตํ่าลง
ตอเนื่องที่ -5% ในไตรมาส 1 และ -7.7% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ติดลบที่ 109,562 ลานดอลลารสหรัฐ สวนดุล
การคาและบริการติดลบที่ 95,015 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอประจําเดือน ส.ค.ไดเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.1% เนื่อง
จากราคานํ้ามัน บุหรี่ คาตั๋วเครื่องบินลดลง ขณะที่คารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น จึงทําใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (ไทยรัฐ 190944)
-มหาวิทยาลัยมิชิแกนเปดเผยผลการสํารวจความเชื่อมั่นผูบริโภคอเมริกันรวงลงไปอยูที่ระดับ 83.6 ตั้งแตกอนเหตุ
การณ 11 ก.ย.
รายงานขาวกลาววา ที่นาสนใจก็คือ ผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่วาความเชื่อมั่นของผูบริโภคอเมริกันรวงลงไปอยูที่
ระดับ 83.6 จาก 91.5 ในเดือน ส.ค. 2544 นั้น ไดจัดทําขึ้นกอนเหตุการณวินาศกรรมรายแรงในสหรัฐเสียอีก
“ผูบริโภคเริ่มรูสึกถึงความยากลําบากภายใตความกดดันจากการที่เงินออมรอยหรอ หนี้พุง และอัตราวางงานกระโจนทําสถิติสูง
สุด” สตีเฟน รอช หัวหนานักเศรษฐศาสตรของมอรแกน แสตนลีย วิเคราะห และเสริมวา เมื่อประกอบกับการกอวินาศกรรมที่ช็อกโลกทําให
“โศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจเปนจุดบงชี้ถึงภาวะถดถอยแหงป 2001”
สวนนายเคลาส มารตินี ประธานเจาหนาที่ฝายการลงทุนของดีดับเบิลยูเอส (กองทุนการลงทุนใหญที่สุดของเยอรมนี ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของดอยช แบงก) ชี้วา การบริโภคเปนปจจัยเดียวที่ชวยปองกันไมใหเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น ถาความเชื่อมั่นลดลงฮวบฮาบ เศรษฐกิจ
สหรัฐตองเจอปญหาหนักแนนอน และวาเหตุการณ 11 ก.ย. จะทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกตองเลื่อนออกไปอีกครึ่งป
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ดานนายซุงวอนซอน หัวหนานักเศรษฐศาสตรของเวลส ฟารโก แอนด โค.ในมินนิอาโปลิส สหรัฐ กลาวเสริมวา ตัวเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐจะแยลงกอนที่จะดีขึ้น และแนวโนมจะยิ่งอึมครึมขึ้นหากสหรัฐเปดปฏิบัติการทางทหารในวงกวาง และจากแนวโนมแงลบของ
เศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้ ประกอบกับอัตราเติบโตในฟากยุโรปที่ลดระดับลงมาเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง และญี่ปุนไหลรูดสูภาวะถดถอยครั้งที่ 4
ในรอบทศวรรษ ทําใหยากที่จะคาดวาเศรษฐกิจโลกจะหนีภาวะถดถอยพน
รายงานการวิเคราะหกลาวดวยวา แมแนวโนมหลายอยางยังเปนสิ่งที่ไมแนนอน แตบางเรื่องก็เกือบจะเปนที่แนนอนแลว อาทิ
การถลมอเมริกานั้นทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเสียหายยับเยิน ผูเชี่ยวชาญประเมินวามูลคาความเสียหายอาจสูงถึงหลายพันลานดอลลาร
สหรัฐ รุนแรงกวาครั้งสงครามอาวเปอรเซียป 1991 นอกจากนั้น อุตสาหกรรมประกันภัยก็ถูกคาดหมายเชนกันวา จะตองจายเงินกันเปนพันๆ
ลานดอลลาร ขณะที่อุตสาหกรรมสายการบินโลกคาดการณแลววาจะตองเผชิญการขาดทุนครั้งประวัติศาสตร ถึงขั้นที่สายการบินบางแหง
อาจลมละลายไปเลย และสุดทายคืออุตสาหกรรมคาปลีก ถาผูบริโภคยังเก็บตัวอยูกับบาน นั่นยอมถือเปนขาวรายสําหรับบริษัทการเงินและ
ผูใหบริการบัตรเครดิตดวย (ผูจัดการ 140944)
1.2.2 อนาคตของเศรษฐกิจญี่ปุนซึ่งที่ผานมาอยูในอาการไมแนนอน ยิ่งมีอันตองมืดมนลงอีก
สํานักคณะรัฐมนตรีแหงญี่ปุน
ไดเผยแพรการประเมินภาวะเศรษฐกิจที่ดูมืดมนเหมือนเดือนที่ผานมาเอาไวในรายงานประจํา
เดือนซึ่งออกเผยแพรเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2544 โดยรายงานนี้กลาววาเศรษฐกิจญี่ปุนยังคงอยูในภาวะเสื่อมทรุด และ “ปจจัยตางๆอันนากังวล”
ยังคงครอบคลุมทิศทางอนาคต ทั้งนี้ รายงานประจําเดือนฉบับนี้ ยังไมไดนําเอาผลกระทบจากเหตุการณสยองขวัญในสหรัฐเมื่อวันอังคารที่
11 ก.ย. มาพิจารณาไวดวย
ขณะที่ เฮโซ ทาเคนากะ รัฐมนตรีเศรษฐกิจและเจาหนาที่ของกระทรวงการคลังคนอื่นๆ ใหความเห็นวา เวลานี้ยังเร็วเกินไปและ
ยังไมมีขอมูลตัวเลขเพียงพอที่จะคาดคะเนผลกระทบของเหตุการณดังกลาวที่จะมีตอเศรษฐกิจโลก และยํ้าวาญี่ปุนควรตองยึดมั่นอยูกับ
แผนการของตน ที่จะดําเนินมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง ถึงแมจะตองประสบความความเจ็บปวดก็ตาม
อยางไรก็ดี ในสวนของนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากนั้น ตางแสดงความวิตกวา เหตุการณที่อาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอร ในมหา
นครนิวยอรกและกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่วอชิงตันถูกกอวินาศกรรม อาจผลักไสใหเศรษฐกิจสหรัฐจมลงสูภาวะถดถอย และนั่นหมายถึงวา
โอกาสการฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน ที่ตองพึ่งพาอาศัยการสงออกอยางมาก ก็จะตองเลื่อนชาออกไปดวย
กอนหนานี้ กระทรวงการคลังญี่ปุนแถลงวา ดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางสินคาและบริการที่สงออกกับที่นํา
เขาในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ของเดือนกรกฎาคม มีตัวเลขไดเปรียบดุลเหลือเพียง 775,600 ลานเยน (6,490 ลานดอลลาร) ลดลงจากระยะ
เดียวกันของปกอน 28.2% โดยทางกระทรวงฯแจกแจงดวยวา ในเดือนกรกฎาคม ยอดไดเปรียบดุลการคาของญี่ปุนเหลือเพียง 579,800
ลานเยน หรือลดลง 50.1% สืบเนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ และการที่ยอดใชจายสินคาไฮเทคของโลกทรุดฮวบ นับเปนการโหม
กระหนํ่าใสเศรษฐกิจของญี่ปุน ซึ่งเวลานี้กําลังอยูบนขอบเหวที่จะรวงหลนลงสูภาวะถดถอยเปนครั้งที่ 4 ในรอบ 10 ป (ผูจัดการ 130944)
1.2.3 ความเคลื่อนไหวของตลาดหุนในเอเชียและตลาดสําคัญหลังเกิดวินาศกรรมในสหรัฐ
ตลาดหุนที่ยังเปดทําการในวันที่ 12 ก.ย. เชน สิงคโปรติดลบ 7.42% เกาหลีใต –12.02% ฮองกง อินโดนีเซีย และญี่ปุน ติดลบ
8.87% 4.07% และ 6.63% ตามลําดับ และนับไป 7 วันทําการถึงวันที่ 20 ก.ย. 2544 ตลาดหุนสวนใหญอยูในภาวะขาลง กลาวคือ ตลาด
หุนสิงคโปรติดลบทั้งหมด 17.15% ตลาดหุนไทยซึ่งเปดทําการในวันที่ 13 ก.ย. ถึงวันที่ 20 ก.ย. ติดลบประมาณ 15.81% ไตหวัน ซึ่งเปดทํา
การเพียง 4 วันในชวงเวลาเดียวกันติดลบไป 11.88% เกาหลีใตลบ 10.76% ฮองกงลบ10.59% ฟลิปปนสลบ 9.20% มาเลเซียลบ 8.85%
อินโดนีเซียลบ 5.12% ญี่ปุนลบ 4.54% ขณะที่ตลาดหุนแน็สแดกซ และดาวโจนสเปดเพียง 3 วัน ถึงวันที่ 20 ก.ย. ติดลบไป 10.13% และ
8.94% ตามลําดับ (กรุงเทพธุรกิจ 230944)

1.3 การประชุมสุดยอดผูนําประเทศและองคการระหวางประเทศ
1.3.1 รายงานอังคถัด (UNCTAD) คาดการณอัตราการลงทุนในตางประเทศปนี้จะลดลงถึง 40% ตําสุ
่ ดในรอบ 30 ป ทั้ง
ทีย่ งั ไมไดพิจารณาโดยรวมผลกระทบของเหตุการณกอวินาศกรรมในสหรัฐเขาไปดวย
รายงานที่เผยแพรโดยอังคถัด หรือการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on
Trade and Development -UNCTAD) เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2544 ที่เจนีวา ระบุความคาดหมายการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (foreign
direct investment -FDI) ปนี้วาจะลดลงถึงรอยละ 40 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการอังคถัดกลาววา คาด
วาอัตราการไหลทั่วโลกของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศปนี้ จะมีมูลคารวมกันประมาณ 760,000 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ การคาด
การณไดประมวลจากขอมูลที่ไดรับจาก 51 ประเทศ ซึ่งรวบรวมมาถึงเพียงวันที่ 3 ก.ย. 2544 จึงไมไดรวมเอาผลกระทบจากเหตุการณกอ
วินาศกรรมในสหรัฐเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 มาพิจารณาดวย
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รายงานขาวกลาววา ระหวางการนําเสนอ "รายงานการลงทุนโลกป 2001: สงเสริมการสรางเครือขาย" ที่จัดขึ้นที่กรุงเจนีวา นั้น
เจาหนาที่ขององคการสหประชาชาติพยายามหลีกเลี่ยงการเอยถึงผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณวันที่ 11 ก.ย. และรายงานไดเนนวา
การลดลงถึง 40% ของอัตราการลงทุนในตางประเทศนี้ เทียบจากอัตราที่พุงขึ้นสูงอยางมากเมื่อปที่แลวคือสูงถึง 1.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ
จึงเปนการลดลงอยางฮวบฮาบสูระดับตํ่าสุดในรอบ 30 ป และเปนการลดลงครั้งแรกนับตั้งแตป 1991
อยางไรก็ตาม คาดหมายวา การไหลของเงินลงทุนในตางประเทศในปนี้นาจะสูงกวาเมื่อป 1998 และสูงกวาอัตราถัวเฉลี่ยของ
การลงทุนดังกลาวระหวางป 1996-2000
รายงานไดกลาวในรายละเอียดวา อัตราการไหลเขาของเงินลงทุนตางประเทศในประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแลวในปนี้คาดวาจะ
ลดลงรอยละ 49 จากปที่แลวซึ่งมีเงินลงทุนไหลเขา 1.005 ลานลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ในปนี้คาดวาจะเขามาเพียง 510,000 ลานดอลลาร
สหรัฐเทานั้น ขณะเดียวกัน รายงานกลาววา ในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนานั้น การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจะลดลงเพียง 6% เทานั้น
ดังนั้นสัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในกลุมประเทศเหลานี้จึงเพิ่มขึ้น 30% สูงกวาสัดสวนในป 1998
นายริคูเปโรอธิบายวา การลดลงของการลงทุนโดยตรงดังกลาวที่สําคัญเปนผลมาจากการลดลงของปริมาณการควบรวมกิจการ
ขามพรมแดน ซึ่งมีสูงมากในชวงปกอนๆ เชนรอยละ 50 และ 18 ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป 1999 และ 2000 มาจากการ
ควบรวมกิจการขามพรมแดน อยางเชนการควบรวมระหวาง บริษัทแมนเนสแมน (เยอรมนี) กับ โวดาโฟนแอรทัช (อังกฤษ) เมื่อปที่แลว ซึ่งมี
มูลคาถึง 200,000 ลานดอลลารสหรัฐ (Inter Press Service News Agency 190901)

2. สถานการณและคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศ
2.1 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงการรายงานเดือน ก.ย. 2544
2.1.1 ธปท. คาดหากความไมแนนอนจากสถานการณทางเศรษฐกิจสหรัฐยังยืดเยื้อตอไป จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยป
2545 ถดถอยทางเทคนิค
รายงานขาวเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2544 อางคํากลาวของ ดร.อัจนา ไวความดี ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจภายในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ระบุวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยคงไมเกิดกับไทยในระยะสั้นภายในปนี้ เพราะขณะนี้การใชจายงบประมาณ
ของรัฐกําลังเรงอยางเต็มที่ แตสําหรับปหนา ขณะนี้ยังไมสามารถคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจได แตก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัว
ตํ่ากวาที่คาดการณไว และหากความไมแนนอนจากสถานการณทางเศรษฐกิจสหรัฐยังยืดเยื้อตอไป จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยป 2545 ถด
ถอยทางเทคนิคได "เหตุการณในสหรัฐปนี้คงไมทําใหเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณไวเดิมเทาไหร เพราะเกิดชวงปลายป หาก
Growth จะลดก็ไมเทาไหร แตจะกระทบปหนามากกวา ถาเหตุการณยืดเยื้อ ก็จะเกิด Technical recession" ดร.อัจนากลาว โดยภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค คือภาวะที่เศรษฐกิจติดลบ 2 ไตรมาสติดตอกัน ดร. อัจนา ยังกลาวดวยวา การสงออกของไทยในชวงไตรมาส 3
ของปนี้อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณภายนอกประเทศ จนกระทั่งอาจติดลบเปนตัวเลข 2 หลัก เพราะปที่แลวฐานสงออกขยายตัวพุง
มาก อนึ่ง กอนหนานี้กระทรวงพาณิชย รายงานตัวเลขการสงออกครึ่งแรกปนี้ ติดลบ 0.25% จากชวงเดียวกันของปกอนในขณะที่การสงออก
9 เดือน ของป 2543 ขยายตัว 21.6% (กรุงเทพธุรกิจ 190944)
2.1.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคทรุดตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 ชี้หากความเชื่อมั่นลดลงอีก 2-3 เดือน จะสงผลใหการ
บริโภคชะงักงัน
นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยว
กับเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค.2544 จากการออกแบบสอบถามตัวอยางจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,738 คน พบวา ปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.โดยประชาชนสวนใหญเห็นวา เศรษฐกิจไทยดี 10.4% จํานวน 48.7% และ 40.9% เห็นวาแย ทําใหดัชนีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมเทากับ 69.6 สําหรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทํา ประชาชน เห็นวา ดี 7.5% จํานวน 47.4% เห็น
วา ปานกลาง และอีก 45.2% เห็นวา แย สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทําเทากับ 62.3 สวนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
รายไดในอนาคตดัชนีอยูที่ 97.2 โดยประชาชน เห็นวา ดี 16.6% เห็นวา ไมเปลี่ยนแปลง 64.1% และเห็นวาแยลง 19.3%
นางเสาวณีย กลาววา ปจจัยลบที่สงผลตอดัชนี ที่สําคัญประกอบดวย การที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ปรับประมาณการ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยป 2544 ลดลงจากเดิม 2-3% เหลือ 1.5-2% ราคาขายปลีกนํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยนํ้ามันเบนซิน
ราคาสูงขึ้น 90 สตางคตอลิตร และนํ้ามันดีเซล ราคาสูงขึ้น 50 สตางคตอลิตร รวมทั้งการสงออกชวง 7 เดือนแรก ยังมีแนวโนมชะลอตัวลง
สวนปจจัยบวก ที่สําคัญคือ การที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหนายกรัฐมนตรี ไมมีความผิดในกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพยสินหนี้สินเปนเท็จ ทําให
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ความกังวลตอสถานภาพทางการเมืองของนายกฯลดลง คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอยูในระดับ 44 บาทตอดอลลารสหรัฐ และดัชนีตลาดหลัก
ทรัพยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 37.88 จุดในเดือน ส.ค. (กรุงเทพธุรกิจ 120944)

3. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1 ความเคลื่อนไหวเพื่อรับมือกับปญหาเศรษฐกิจ
3.1.1 ครม. อนุมัติหลักเกณฑการใชจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจประจําปงบประมาณ 2545 วงเงิน 58,000 ลานบาท
จากการแถลงขาวของดร.ณหทัย ทิวไผงาม รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี วาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ก.ย. 2544
ไดอนุมัติหลักเกณฑคาใชจายสํารองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจประจําปงบประมาณ 2545 วงเงิน 58,000 ลานบาท โดยจะออกระเบียบพิเศษ
เพื่อใหสามารถใชเงินเขาสูระบบไดอยางรวดเร็วตามเปาหมาย โดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจาง และการกอสรางตางๆ ที่หากใชวิธีปฏิบัติ
เดิมของสํานักงบประมาณจะไมสามารถเบิกจายไดคลองตัว
"การจัดซื้อจัดจางและเบิกจายเงินตามขั้นตอนการใชงบประมาณปกติเปนลักษณะ Pre-audit อาจไมสามารถนําเม็ดเงินเขาสู
ระบบไดเร็ว โดยเฉพาะงบลงทุน เชน งานกอสรางของหนวยราชการและหนวยงานระดับพื้นที่จะตองทําตามขั้นตอนกลไกปกติ อาจไมเกิด
ผลในการกระตุนเศรษฐกิจไดทันตอเหตุการณ จึงอาจจะตองมีการพิจารณา ออกระเบียบพิเศษในการใชเงิน 5.8 หมื่นลานนี้ดวย" ดร.ณหทัย
กลาว และวาลาสุดมีโครงการขอรับการสนับสนุนมาแลว 437 โครงการ วงเงิน 70,498 .11 ลานบาท ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับไปพิจารณากลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญ โดยโครงการจะตองมีลักษณะการใชเงินไมเกิน 1 ป
และไมกอใหเกิดภาระผูกพันงบประมาณในปตอไป รวมถึงมีองคประกอบการใชจาย ที่เนนการใชแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในทองถิ่น และ
เนนการใชวัตถุดิบวัสดุอุปกรณที่ผลิตในประเทศไดเปนหลัก (กรุงเทพธุรกิจ 120944)
3.1.2 ครม.อนุมัติแผนปรับปรุงภาษีชุดใหญ มุงธุรกิจเอสเอ็มอีเปนหลัก หวังใชเปนหัวหอกพลิกฟนเศรษฐกิจ
นายศุภรัตน ภควัฒนกุล อธิบดีกรมสรรพากร เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2544 มีมติอนุมัติมาตรการทาง
ภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) ซึ่งประกอบดวย การปรับลดอัตราภาษีอากร การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับ
ธุรกิจเงินรวมลงทุน หรือเวนเจอร แคปปตอล และการปรับปรุงการคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินใหม
โดยการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเอสเอ็มอี ใหเฉพาะผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลาน
บาท ในลักษณะขั้นบันได ไดแก กําไรสุทธิตั้งแต 1-1,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 20% กําไรสุทธิตั้งแต 1,000,001-3,000,000 บาท เสีย
ภาษีอัตรา 25% และกําไรสุทธิตั้งแต 3,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 30% สําหรับเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวเกิน 5 ลาน
บาทขึ้นไป ยังคงตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 30% ตามปกติ
สวนมาตรการดานการปรับปรุงคาเสื่อมราคา จะเนนใหมีการหักคาเสื่อมราคาไดเร็วขึ้นเบื้องตนในปแรก เปนกรณีพิเศษ ประกอบ
ดวยทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณ เดิมกําหนดใหหักคาเสื่อมราคาภายในระยะเวลา 5 ป แตเพื่อกระตุนใหมีการใชสินคา และ
เหมาะกับอายุการใชงาน จึงปรับปรุงใหเหลือเพียง 3 ป เปนกรณีทั่วไป สวนเอสเอ็มอีใหหักคาเสื่อมในปแรกได 40% สวนที่เหลือใหทยอยหัก
ภายใน 3 ป ดังนั้น เอสเอ็มอีที่ใชวิธีหักคาเสื่อมดวยวิธีเสนตรง จะหักในปแรกได 60%
ทรัพยสินประเภทโรงงาน ปจจุบันกําหนดใหหักคาเสื่อมไดภายใน 20 ป อัตราใหมหลังปรับปรุงใหหักคาเสื่อมราคาในปแรกได
25% ของมูลคาทรัพยสิน สวนที่เหลือทยอยหักไดภายในระยะเวลา 20 ป สวนทรัพยสินประเภทเครื่องจักร ปจจุบันกําหนดใหหักคาเสื่อมได
ภายใน 5 ป อัตราใหมหลังปรับปรุง ใหหักคาเสื่อมในปแรกได 40% ของมูลคาทรัพยสิน สวนที่เหลือทยอยหักใน 5 ป
นายศุภรัตน กลาววา จากมาตรการทางภาษีดังกลาวทําใหการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลลดลงปละ 5,200 ลานบาท แตในระยะ
ยาวเมื่อเอสเอ็มอีเหลานี้มีความเขมแข็งแลว ก็จะเปนฐานภาษีที่สําคัญและยั่งยืนในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 190944)
3.1.3 รัฐบาลมอบหมายสภาพัฒนฯ ทําแผนรับมือเศรษฐกิจระยะสั้น เนนแผนกระตุนเศรษฐกิจ แกปญหาการวางงาน
การใชงบฯ 5.8 หมื่นลาน พรอมรื้อตัวเลขตามแผน 5 ป
นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาภาวะเศรษฐกิจมห
ภาคที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2544 วา ไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไปยก
รางแผนรับมือผลกระทบเศรษฐกิจระยะสั้น จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในสหรัฐตอประเทศไทย โดยเนนแผนกระตุนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน เนื่องจาก ขณะนี้ไดมีการวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณสหรัฐวา จําเปนตองติดตามและมีมาตรการระยะสั้นออก
มารองรับ รวมถึงการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจในแผนเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนเรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจยั่งยืนระยะ 5 ป
(2545-2549) ที่ผานครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม โดยตัวเลขหลักๆ ที่จะตองปรับไดแก จีดีพี ดุลบัญชีเดินสะพัด การสงออก และนําเขา ซึ่ง
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แผน 5 ปนี้ จะเปนสวนที่เชื่อมโยงกับแผนฯ 9 ทั้งนี้ในที่ประชุมไดมีการเสนอมาตรการรับมือเศรษฐกิจระยะสั้น อาทิ การบรรเทาผลกระทบ
การวางงานของประชาชน และการสงเสริมการใชเงิน 5.8 หมื่นลานใหรวดเร็ว โดยเนนการจางงาน การหาตลาดสงออกสินคาใหมๆ และการ
ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา การสงเสริมการลงทุนของธุรกิจไทย ในตลาดประเทศเชน อุตสาหกรรมกอสราง ใหไปเปด
ตลาดในตางประเทศมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 200944)
3.1.4 ครม.ปรับเปาหมายจีดีพีในอีก 5 ปขางหนาตามแผนฯ 9 ลง 1% เหลือ 4-5%
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2544 วา ที่ประชุมไดอนุมัติใหมี
การปรับลดเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 (2545-2549) ลง โดยใหปรับ
ลดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลง 1% จากเปาหมายเดิม กลาวคือ ปรับลดเปาหมายการสงออกเฉลี่ย 5 ป
ขางหนาเหลือ 6% จากเดิมตั้งไว 7% ตอป และลดเปาหมายการขยายตัวของรายไดการทองเที่ยวเหลือ 7-8% จาก 10% ตอป ขณะที่ปรับลด
การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมจาก 5.5% ตอป เหลือ 4.5% และอัตราการจางงานใหมแตละปลดลงเหลือ 230,000 คนตอป จากเดิม
300,000 คน ทั้งนี้ สาเหตุที่จําเปนตองปรับเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปขางหนาลง เพราะคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) มองวาสถานการณการกอการรายในสหรัฐจะกระทบกับรายไดการทองเที่ยวของไทย
สวนเปาหมายการขยายตัวของเงินเฟอเฉลี่ยยังคงตั้งไวที่ 3% เทาเดิม และคงอัตราการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไวที่ปละ 1-2%
ของจีดีพี แผนฯ 9 จะเนนการขยายการเติบโตใหสมดุลกับการสรางรากฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็ง และใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ไทยรัฐ
260944)

4. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
4.1 ความเคลื่อนไหวเพื่อรับมือปญหาอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว
4.1.1 ก. อุตสาหกรรม เสนอจัดตั้งโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารวมระหวาง ก. อุตสาหกรรม
และ สอท. ใชงบ 2,000 ลานบาท เพื่อบรรเทาปญหาการปลดคนงาน
รายงานขาววันที่ 28 ก.ย. 2544 กลาววา นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมต. อุตสาหกรรม ไดเปดเผยภายหลังการประชุมรวมกับนาย
ทวี บุตรสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) และนายสถาพร กวิตานนท ประธานที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรพัฒนาอุต
สาหกรรม ถึงผลกระทบจากเหตุการณเกิดวินาศกรรมในประเทศสหรัฐวา จากการหารือครั้งนี้ไดขอสรุปรวมกันในเบื้องตนวา ก.อุตสาหกรรม
จะจัดตั้งโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารวมระหวาง ก.อุตสาหกรรม และ สอท. เพื่อขออนุมัติงบกลาง
ประมาณ 2,000 ลานบาท เปนกองทุนในการสงเสริมใหเจาหนาที่ออกไปวิเคราะหบริษัทเอกชนที่มีปญหาเรื่องสภาพคลอง การขาดแคลน
วัตถุดิบ แตยังมีศักยภาพในการผลิตและสงออก ทั้งนี้เพื่อลดปญหาการปลดแรงงาน
นายสุริยะกลาววา การทําเชนนี้ยังเพื่อเปนใบเบิกทางสําหรับขอแหลงเงินกูจากธนาคารพาณิชยมาลงทุนเพิ่มเติม เพราะหลังจาก
ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาศึกษาเสร็จ ก็จะเปนตัวกลางยื่นเรื่องเสนอขอเงินกูจากธนาคารพาณิชยใหพิจารณาปลอยกูให และคาดวากิจการ
ใดที่ไดรับการรับรองจะไดรับอนุมัติเงินกูเปนกรณีพิเศษ ซึ่งที่ตองดําเนินการเชนนี้ เพราะจากที่หารือกับธนาคารพาณิชยพบวา แตละธนาคาร
แจงวา ไมสามารถจัดตั้งทีมที่ปรึกษาเพราะขาดบุคลากรไปตรวจสอบสภาพกิจการของแตละบริษัทในขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก แตหากมีหนวยงานหลักรับรองศักยภาพของกิจการมาในเบื้องตน ก็พรอมจะปลอยกูให ทั้งนี้ จะไดเสนอให ครม.
อนุมัติจัดตั้งโครงการดังกลาว ภายในเดือน พ.ย. นี้ กอนที่จะเริ่มเปดรับสมัครบริษัทที่ไดรับความเดือดรอน คาดวามีประมาณ 5 พันบริษัท
และจะใชเวลาพิจารณาโครงการภายหลังเสนอมาใน 2 เดือน (ไทยรัฐ 280944)
4.1.2 ตลท. เตรียมตั้งคณะทํางาน 4 กลุมยอยศึกษาแผนแมบทพัฒนาตลาดทุน
นายสุรัตน พลาลิขิต รองผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เปดเผยถึงความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท
ในการฟนฟูตลาดทุน (มาสเตอรแพลน) วาคณะทํางานจะหารือการพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานกลุมยอย 4 กลุม เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยว
กับตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธทางการเงิน และเครื่องมือปองกันความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อใหแผนแมบทมีเนื้อหาครอบคลุม และ
สามารถรองรับแนวทางการพัฒนาตลาดทุนในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น โดยจะสรรหาบุคคลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ในหลายหนวยงาน เชน ตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ศูนยซื้อขายตราสาร
หนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง นักวิชาการ เปนตน โดยแผนแมบทตองใหครอบคลุมถึงการพัฒนาทางดานตลาดทุน
ทั้งระบบในอนาคต เพื่อใหตลาดทุนสามารถทําหนาที่พื้นฐานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบการเงินไดครบถวน รวมถึงตองสามารถแขง
ขันกับตลาดอื่น และอยูรอดไดภายใตแรงกดดันตอภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ (ผูจัดการ 300944)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 เหยื่อความรุนแรงในสังคมไทยพุงสูง ตาย - เจ็บ เหตุทะเลาะวิวาทมากที่สุด
นพ.มงคล ณ สงขลา ปลัด ก.สาธารณสุข เปดเผยถึงสถานการณการเฝาระวังการบาดเจ็บจากการถูกทํารายอันเปนพฤติกรรมที่
เปนอันตรายตอชีวิตของผูอื่นวา จากขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บจากการถูกทํารายในประเทศไทยป 2542 ของ 19 โรงพยาบาลเครือขายที่
เฝาระวังการบาดเจ็บไมรวมโรงพยาบาลราชวิถี มียอดผูบาดเจ็บจากการถูกทํารายรวม 21,377 คน ในจํานวนนี้เสียชีวิต 600 คน เปนชาย
มากกวาหญิง อาชีพที่พบมากที่สุดคือ ผูใชแรงงาน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นในกลุมนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและอาชีพคาขาย
วิธีทํารายที่พบมากที่สุดและรุนแรงกวาเดิมคือ ทํารายโดยวัตถุมีคมกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีของการเสียชีวิตจะเกิดจากการ
ใชอาวุธปน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา เหยื่อเปนชายมากกวาหญิงรอยละ 70 ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการทํารายกันที่พบมากที่สุดคือ
การทะเลาะเบาะแวงประมาณรอยละ 20.4 รองลงมาเปนการลวงเกินทางเพศรอยละ 17.5 จากการดื่มสุรารอยละ 11.5 จากการบันดาล
โทสะรอยละ 10.9 และเหตุจูงใจสําคัญในการฆาและทํารายกัน ที่พบมากที่สุดคือ การทะเลาะวิวาท รองลงมาคือ การโกรธแคนในอดีต
อยางไรก็ตาม การถูกทํารายรางกายยังเปนปญหาสําคัญที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปในประเทศไทย ซึ่งผูเกี่ยวของทั้งในดาน
สังคม พฤติกรรม จิตวิทยา อาชญาวิทยา รวมทั้งการแพทยและสาธารณสุข จะตองรวมมือศึกษาปญหาเพื่อใหรูถึงปจจัยที่เกี่ยวของ และ
ปจจัยยับยั้งไมใหเกิดปญหา ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับพัฒนาบริการผูบาดเจ็บ และระบบสงตอในจังหวัด
รวมทั้งนํามาใชในการวางแผนปองกันและแกปญหาการบาดเจ็บในระดับจังหวัด และระดับชาติ ตอไป(ผูจัดการ 240944)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเด็ก และเยาวชน
1.2.1 ' เด็กปฐมวัย ' รากฐานชีวิตที่ขาดการดูแล
พ.ญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ ผูประสานงานชุดโครงการวิจัย 'เด็ก เยาวชน และครอบครัว' สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ไดนําเสนอไวในเอกสารเรื่อง 'เด็ก เยาวชน และครอบครัว: อนาคตของชุมชน' วาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศของเยาวชนในประเทศไทย พบวามีงานวิจัยถึง 64 เรื่อง (ดานความรู 8 เรื่อง ดานทัศนคติ 14 เรื่อง และดานปฏิบัติ 25 เรื่อง) ทั้งหมดเปน
การศึกษาเกี่ยวกับเยาวชนในระดับตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไป ไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กในระดับประถมศึกษา และพบนอยมากในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน
ในขณะที่ 'เด็กปฐมวัย' เปนวัยที่ขาดการดูแลเอาใจใสมากที่สุด ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครอบครัวโดยตรงในการใหการดูแลโอบ
อุมใหเด็กเติบโตตามวัย และมีโอกาสในการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เพราะชวงปฐมวัยเปนชวงที่เปนพื้นฐานของการเติบโตของเด็กและเยาว
ชนในวัยตอ ๆ มา แตพบวาเด็กปฐมวัยไดรับความสนใจจากสังคมนอยกวาวัยอื่น ๆ เห็นไดจากการลงทุนในภาครัฐที่ควรใหความสําคัญกับ
เด็กชวงวัยเรียนมากที่สุด (ผานงบประมาณดานการศึกษา)
แมเด็กเล็กชวงอายุตํ่ากวา 3 ป สวนใหญยังไดรับการดูแลจากมารดาโดยบิดาชวยเหลือบาง แตเนื่องจากประชากรสวนใหญของ
ประเทศจบการศึกษาเพียงชั้นประถม จึงทําใหมีขอจํากัดในดานความรูในการดูแลเด็ก รวมทั้งขาดแหลงสนับสนุนที่ดีในสังคม จึงไมตอง
สงสัยเลยวา เมื่อพบเด็กปฐมวัยจํานวนหนึ่งที่มีพัฒนาการชากวาวัย โดยเฉพาะดานที่ตองการกระตุนจากผูเลี้ยงดู ขณะที่เด็กกลุมหนึ่งอยูใน
สภาพดอยโอกาส เชน เด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กลูกกรรมกรกอสราง เด็กชาวเขา และเด็กลูกแรงงานอพยพ ฯลฯ ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
สวนใหญพบวา เด็กดอยโอกาสเหลานี้มีปญหาสุขภาพมากกวาและพัฒนาการตํ่ากวาเด็กปกติทั่วไป
ปญหาที่พบวาวิกฤติมากที่สุดสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถแบงได 3 หัวขอใหญ ๆ คือ 1) พอแมสวนใหญยังขาดความพรอมใน
การเลี้ยงดูบุตรปฐมวัย 2) ชุมชนอยูในภาวะออนแอ และ 3) สังคมไทยยังขาดความสนใจตอสถานเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ สกว. ไดใหการสนับสนุน รศ.ดร.สุนทรธาดา และนางรัชพันธุ เชยจิตร ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังและการ
ลงทุนในเด็กไทย: มุมมองของครอบครัว ชุมชน และสังคม' ซึ่งพบวา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรชุมชนที่มีบทบาทอยาง
มากในการเตรียมความพรอมสําหรับเด็กวัยเรียน รัฐจึงควรสนับสนุนทรัพยากรบางสวน เชน การพัฒนาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ สวนองค
กรชุมชนที่มีศักยภาพปานกลางถึงตํ่า รัฐตองเปนผูดําเนินการไปกอน และใหองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นตามลําดับจนกวาจะ
สามารถดําเนินการไปไดดวยตนเอง อนึ่ง 'เด็กปฐมวัย' นั้นนับเปนพื้นฐานของการเติบโตของเด็กวัยตอ ๆ มา การที่ครอบครัวของเด็กหันมา
ใหความสําคัญกับเด็กกลุมนี้มากขึ้น จึงนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง (กรุงเทพธุรกิจ, อาทิตยวิเคราะหรายวัน 220944)
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1.2.2 วัยรุนไทยตกเปนเหยื่อโรคทางสังคมเพิ่มขึ้น
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข แถลงวา ปจจุบันประเทศไทยมีคนอายุ 10 -24 ป ประมาณ 16 ลานคน ถือเปนชวงวัย
รุน ปรากฏวาแตละปมีวัยรุนประมาณ 90,000 คน ตกเปนเหยื่อของโรคทางสังคมตาง ๆ ทั้งนี้มีรายงานวา วัยรุนเปนเอดสถึงปละประมาณ
3,000 คน หรือประมาณ 12 % ของผูปวยโรคเอดสที่เพิ่มขึ้นในแตละป นอกจากนี้ พบวา วัยรุนชายเคยผานประสบการณทางเพศสัมพันธถึง
46 % ขณะที่วัยรุนหญิงเคยผานการมีเพศสัมพันธ 21% สวนใหญมักเปนการมีเพศสัมพันธระหวางเพื่อนดวยกัน และไมใชถุงยางอนามัยจน
นํามาสูปญหาการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค และการทําแทงเถื่อนซึ่งกลายเปนเรื่องที่เปนปญหามากในขณะนี้
ในสวนของยาเสพติดนั้น ปรากฏวามีวัยรุนติดยาเสพติดปละประมาณ 80,600 คน โดยติดเหลา เบียร มากที่สุด 52% รองลงมา
คือเครื่องดื่มชูกําลัง 27% สวนเรื่องอุบัติเหตุนั้นมีวัยรุนเสียชีวิตปละ 11,000 ราย เปนชายมากกวาหญิงถึง 3 เทา (มติชนสุดสัปดาห ฉบับ
100944)

1.3 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
1.3.1 ครม.ไฟเขียวผลิตสุราพื้นบาน
นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกรัฐบาลแถลงวา ที่ประชุม ครม. (4 ก.ย.2544) มีมติเห็นชอบที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยสง
เสริมใหมีการผลิตเครื่องดื่มหมักผสม และผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี ตามขอเสนอของ ก.คลัง โดย ครม.เห็นวา
โครงการดังกลาวจะชวยสรางรายไดใหประชาชน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและเปนการจัดการผลผลิตสวนเกินทางการเกษตรไดดี กระตุน
ใหเกิดการฟนตัวของภาคการผลิต และสรางชองทางการสงเสริมอาชีพ สอดรับนโยบายกองทุนหมูบาน และโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ
รวมทั้งทําใหผูประกอบการทองถิ่นมีโอกาสพัฒนาดานการคาไปสูระดับสากลมากขึ้น
รัฐบาลมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขามาสนับสนุนและชวยเหลือชุมชน และประชาชนทั้งในดานการพัฒนาสูตรการผลิต การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ และการตลาดโดยจะมอบหมายใหกรมสรรพาสามิต ก.สาธารณสุข และสถาบันการศึกษาของรัฐ เขามามีสวนรวม
ทํางานกับชุมชนโดยตรง เพื่อพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นรวมกันสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่สามารถขายไดทั้งในประเทศ และสงเปน
สินคาออกดึงเงินตราตางประเทศเขามา
ทั้งนี้ ในการขออนุญาตผูขอจะตองเปนสหกรณหรือการรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจํานวน 5 คนขึ้นไป แตไมเกิน 7
คน โดยจะตองมีภูมิลําเนาในพื้นที่ที่ขอตั้งโรงงาน ซึ่งแตละโรงงานจะมีคนงานไดไมเกิน 7 คน มีเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา ทั้งนี้เพื่อเปนการ
สงเสริมกิจการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนอยางแทจริง แตหากรายใดตองการใชแรงงานเกินกวาที่กําหนด จะตองขออนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีขอกําหนดใหสถานที่ที่ตั้งโรงงานนั้นจะตองแยกจากที่อยูอาศัยอยางชัดเจนมีการจัดสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญและทําลายสภาพแวดลอม (กรุงเทพธุรกิจ 050944, ผูจัดการ 070944)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานแรงงานไทย
1.4.1 ธ. กสิกรไทยยุคฝรั่งลุยลดพนักงาน เตรียมงบประมาณ 1.4 พันลานเปดเกษียณอายุ
นายวิลเลียม ฟอนตานา รองกรรมการผูจัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) TFB กลาววา ธนาคารไดเปดรับสมัคร
พนักงานเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด ซึ่งเปดรับระหวางวันที่ 15 ต.ค.-15 พ.ย. 2544 คาดวาจะมีพนักงานที่จะเขารวมโครงการ
ประมาณ 1,000 คน จากจํานวนพนักงานที่มีอยูขณะนี้ 11,341 คน จากสาขาทั่วประเทศ 530 สาขา
นายฟอนตานากลาววา ธนาคารไดเตรียมงบประมาณรองรับโครงการประมาณ 1,400 ลานบาท โดยพนักงานของธนาคารทุกคน
มีสิทธิสมัครเขารวมโครงการโดยความสมัครใจ ซึ่งผูที่ผานการพิจารณาจะไดรับเงินชวยเหลือจํานวนเทากับเงินเดือนสุดทายรวมคาครองชีพ
คูณดวยจํานวนปที่ทํางาน และไดรับเงินชวยเหลือพิเศษตามชวงอายุการทํางานดังนี้ อายุงานตั้งแต 1 -3 ป ไดรับ 3 เทาของเงินเดือนรวมคา
ครองชีพ อายุงานเกินกวา 3 - 6 ป ไดรับ 6 เทาของเงินเดือนรวมคาครองชีพ อายุงานเกินกวา 6 - 10 ป ไดรับ 8 เทาของเงินเดือนรวมคาครอง
ชีพ สวนผูที่มีอายุงานเกินกวา 10 ปขึ้นไป ไดรับ 10 เทาของเงินเดือนรวมคาครองชีพ
นายฟอนตานากลาวอีกวา จากการที่ธนาคารไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ใหม และวัดผลงานของบุคลากรใหชัดเจน อาจทําใหมีพนักงานจํานวนหนึ่งมีความยากลําบากในการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวการณ
และประสงคที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ขณะเดียวกันก็อาจมีบางคนที่มีปญหาดานสุขภาพที่ตองการจะพักผอน ธนาคารก็ไดจัดโครงการให
ความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษแกพนักงานที่ตองการลาออกจากงานกอนครบเกษียณอายุการทํางาน (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 290944)
1.4.2 รัฐชี้ป 2544 คนไทยตกงาน 1.3 ลานคน
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ รองโฆษกประจําสํานักนายกฯ เปดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2544 วา
ที่ประชุมรับทราบการรายงานขอมูลการวางงานของ ก.แรงงานฯ ในป 2544 คาดวาจะมีผูวางงานทั้งสิ้น 1.3 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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0.11 ลานคน หรือ 9.24% คิดเปนอัตราการวางงาน 3.9% ของกําลังแรงงานรวม โดยผูวางงานที่มีการศึกษามีแนวโนมที่จะวางงานสูงขึ้น ทั้ง
นี้มีการจําแนกระดับการศึกษาของผูวางงานในป 2544 คาดวาในระดับปริญญาตรี จํานวน 1.94 แสนคน คิดเปนระดับวิชาชีพชั้นสูง 1.09
แสนคน อาชีวศึกษา 0.54 แสนคน มัธยมปลาย 1.06 แสนคน มัธยมตน 1.93 แสนคน และระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา 6.44 แสนคน โดย
ก.แรงงานฯประมาณการวาประชากรในป 2544 มีจํานวนทั้งสิ้น 62.78 ลานคน กําลังแรงงานรวมเฉลี่ยทั้งป 33.38 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป
2543 จํานวน 1.6 แสนคน แบงเปนการจางงานภาคเกษตร 13.35 ลานคน ลดลงจากปกอน 5.4 แสนคน หรือลดลง 3.89% เนื่องจากราคา
สินคาเกษตรลดลง ตองลดพื้นที่เพาะปลูก สวนภาคอุตสาหกรรมการคาและบริการปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 190944)
1.4.3 การประกันการวางงานคาดวาสิ้นป 2545 จะเริ่มดําเนินการได
นายอิระวิชร จันทรประเสริฐ ปลัด ก.แรงงานและสวัสดิการสังคม กลาวถึงความคืบหนาการจัดทําประกันการวางงานในขั้นการ
เตรียมการวา ในขณะนี้ ทางธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือ โดยสงผูเชี่ยวชาญมารวมเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําถึงสิ่งที่ตองดําเนินการใน
ลําดับตน ๆ ในการจัดทําประกันการวางงานคือ ทบทวน ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของและกฎหมายที่จะไดรับผลกระทบจากการทําประกันการ
วางงาน อาทิ อัตราการจายเงินสบทบที่เหมาะสม ความมั่นคงของเงินกองทุนระยะยาว และการจัดทําระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเปนหัวใจของ
การประกันการวางงานในเมืองไทย เนื่องจากเปนเรื่องใหมที่ตองกระจายขอมูลขาวสารสูประชาชนทุกกลุมใหเขาใจ จึงจําเปนตองศึกษาและ
จัดระบบในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนในขั้นตอนตอไปนั้นทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสํานักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห จะตองประชุมในรายละเอียดวา ถาจะทําประกันการวางงาน
หนวยงานเหลานี้จะมีหนาที่รองรับอยางไร ทั้งการเตรียมคน ขอมูลและความตอเนื่อง
ทางดานคณะอนุกรรมการเตรียมการประกันสังคมกรณีวางงาน สรุปโครงสรางการจัดระบบประกันการวางงานในประเทศไทยวา
จะเริ่มจากผูประกันตนที่อยูในระบบประกันสังคมกอน และมีนโยบายที่จะขยายสําหรับกลุมที่อยูนอกระบบในอนาคต จัดเก็บเงินสมทบรวม
3% (ฝายละ 1%) ผูมีสิทธิตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวางงาน เปนผูมีความสามารถใน
การทํางานและตองไมใชผูที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจ จะไดรับประโยชนทดแทน อาทิ ในรูปเงินสดอัตรา 50% ของคาจางนาน 6 เดือน
สิทธิจะเกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่ 8 ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักจัดหางานของรัฐ
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ รองเลขาธิการประกันสังคม กลาววา การดําเนินการการประกันการวางงานอยางรวดเร็ว โดยทํารวม
กับผูเชี่ยวชาญที่ธนาคารโลกสงมาชวยนั้นตองใชเวลาอยางนอย 1 ป คือสิ้นป 2545 จึงจะเริ่มการประกันการวางงานได ทั้งนี้ตองไมมีสะดุด
หรือติดขัดในสวนใดเลย ในขั้นตอนการเตรียมประกันการวางงานที่ผูเชี่ยวชาญธนาคารโลกไดเสนอเพิ่มเติมจากที่สํานักงานประกันสังคม
กําหนดไวประมาณ 70 ขั้นตอน เปน 156 ขั้นตอน จึงจะเปนระบบประกันการวางงานที่พรอมสมบูรณ ขณะนี้การทําประกันการวางงานของ
ประเทศไทยอยูในขั้นเริ่มตน ซึ่งไมนาวิตก เพราะมีบางขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติไดรวดเร็ว เนื่องจากมีบางสวนที่มีความพรอมอยูแลว นอก
จากนั้น ยังมีงานอีกหลายดานที่ตองรับความชวยเหลือจากธนาคารโลกและองคการแรงงานระหวางประเทศ(ILO) ในการจัดทําระบบประกัน
การวางงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย (ไทยโพสต 070944)

1.5 ความเคลื่อนไหวแรงงานในตางประเทศ
1.5.1 คาดคนวงการบินป ' 45 ตกงานเปนแสนจากเหตุการกอวินาศกรรมในสหรัฐ
สํานักขาวตางประเทศรายงานผลเสียหายในสวนของธุรกิจการบินจากเหตุการณกอวินาศกรรมในสหรัฐ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544
วา ขณะนี้มีสายการบินหลายแหง ไดประกาศปลดพนักงานอยางเปนทางการแลว มีการคาดวาจะตกงานเกือบแสนคน เชน บริษัทโบอิ้ง ผู
ผลิตเครื่องบินรายใหญของโลก ไดประกาศแผนปลดพนักงาน 2 - 3 หมื่นคนภายในป 2545 ซึ่งสงผลกระทบถึงภาคการผลิตตอเนื่องดวย
เชน บริษัทที่รับผลิตเครื่องบินและอะไหลเครื่องบิน รวมถึงอุปกรณตาง ๆ รวมถึงบริษัทที่ผลิตรถยนตและอะไหลรถยนต ก็ไดรับผลกระทบ
เชนกัน เชน บริษัท TRW แจงวาปจจุบันบริษัทมีรายไดคิดเปน 64% มาจากการผลิตรถยนต และมีรายไดจากการผลิตอุปกรณเครื่องบินเพียง
6% ของรายไดทั้งหมด 1.72 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ไดรับผลกระทบดวย เพราะผูบริโภคไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจ จึงมีการประมาณการ
วา ยอดรายไดจากการขายรถยนตและรถบรรทุกเบาทั้งระบบจะลดลงเหลือเพียง 15.2 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2545 จากเดิมประมาณการ
วาป 2544 นี้จะมียอดรายไดถึง 16 ลานดอลลารสหรัฐ สวนบริษัท กูดริช คอรป. บริษัทผูผลิตอุปกรณเครื่องบินใหโบอิ้งและแอรบัส อินดัสตรี
กําลังวางแผนที่จะขยับขยายธุรกิจไปดานอื่น เพื่อเตรียมรับผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้น (มติชน 210944)
1.5.2 ตรวจสอบแรงงานทาสในพมา
คณะเจาหนาที่องคการแรงงานสากล (ไอแอลโอ) เดินทางถึงกุงยางกุง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2544 เพื่อเริ่มตนปฏิบัติภารกิจตรวจ
สอบการใชแรงงานในพมาเปนเวลา 3 สัปดาห วามีการบังคับใชแรงงานในพมาหรือไม อยางไรก็ตาม สหประชาชาติปฏิเสธจะเปดเผยราย
ละเอียดของภารกิจครั้งนี้
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แหลงขาวของรัฐบาลพมาเปดเผยวา ทีมเจาหนาที่ไอแอลเอ นําโดยเซอร ไนเนียน สตีเฟน อดีตผูวาการออสเตรเลียและอดีตผู
พิพากษาศาลอาชญากรสงครามเหตุการณฆาลางเผาพันธุในรวันดา และในยูโกสลาเวีย จะมุงเนนไปที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐฉาน ซึ่งมีรายงาน
วามีการใชแรงงานทาส ขณะที่พลจัตวา วินเสียน รมช. แรงงานของพมา กลาววา รัฐบาลพมาจะใหทีมเจาหนาที่ไอแอลโอทํางานอยางเสรี
และจะไมติดตามไปดวย ยกเวนแตเพื่อชวยรักษาความปลอดภัยเทานั้น (ไทยรัฐ 180944)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 รถสารเคมีควํ่ากลางกรุง สารพิษฟุงเกินคามาตรฐาน
เหตุรถบรรทุกพวงบรรจุสารเคมีพลิกควํ่าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2544 เวลา 04.00 น.เศษ บนทางดวนขาขึ้นจากยมราชหลังขับขึ้นไปได
ประมาณ 200 - 300 เมตร ชวงระหวางศูนยสงเคราะหบานเด็กออนพญาไทกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ทําใหเกิดมีสารเคมีไหลนองบนพื้นผิว
ทางดวนปริมาณมากแลวยังไหลลงไปขังในทอระบายนํ้า กอใหเกิดผลกระทบตอผูที่อยูใตทางดวนบริเวณดังกลาวโดยเฉพาะในบานเด็กออน
พญาไทที่มีเด็กหลายคนรูสึกวิงเวียนศีรษะ
นายสุเมธา วิเชียรเพชร หัวหนาฝายติดตามและฟนฟูกองจัดการสารอันตรายและกากของเสียกรมควบคุมมลพิษ กลาววา สาร
เคมีที่รั่วไหลนั้น ชื่อ อะครีโลไนไตรล (AcryIonitrile) ซึ่งเปนสารผสมทําใยสังเคราะห เปนวัตถุไวไฟใชสําหรับทําพลาสติก หากสูดดมเขาไปใน
ปริมาณมากอาจถึงตายได จึงไดมีการประกาศหามประชาชนเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมถึงไดฉีดโฟมเลี้ยงไวเพื่อระงับไอระเหย
สําหรับสารเคมีอะครีโลไนไตรลเปนสารไวไฟ มีความเปนพิษสูงโดยอาจทําใหเกิดมะเร็งในอวัยวะสําคัญ 3 จุดคือ สมอง ทางเดิน
หายใจ และปอด ซึ่งเปนพิษเมื่อสูดดม ถูกผิวหนัง หรือกลืนกิน ไอระเหยของสารเคมีทําใหเกิดระคายเคืองตอตา และระบบทางเดินหายใจ
และเปนสารที่ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังอยางรุนแรง วิธีการปองกันคือ อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป และระวังอยาใหเขาตา โดนผิวหนัง
หรือเสื้อผา หลีกเลี่ยงการไดรับสารเปนเวลานานหรือโดนซํ้าหลาย ๆ ครั้ง
อยางไรก็ตาม การจัดการสารเคมีที่กระจายอยูในทอระบายนํ้า ไดสกัดจุดทุกจุดที่จะทําใหสารเคมีกระจายออกไปยังทอระบายนํ้า
ในเขตอื่น ซึ่งเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษบอกวา การแกปญหาเรื่องนี้จะตองทําใหนํ้าในทอมีคุณสมบัติเปนกลางใหเร็วที่สุด เพราะสารอะครี
โลไนไตรล มีคุณสมบัติเปนกลาง ดังนั้น ทางเขตราชเทวีไดนําสารคลอรีนประมาณ 100 ปอนดใสลงไปในทอระบายนํ้าตั้งแตสี่แยกตึกชัยถึง
โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลังจากนําคลอรีนใสลงไปแลวไดมีการตรวจสอบอีกครั้ง พบคาสารเคมีในทอลดลงไปมาก สวนความหวั่นวิตก
วาสารเคมีรายแรงชนิดนี้จะไหลลงไปในคลองประปา ซึ่งจะมีผลกระทบกับการใชนํ้าประปาของประชาชน เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยูหางจาก
คลองประปาประมาณ 1 ก.ม. นั้น นายสุรชาญ สุวรรโณดม รองผูวา กปน. ฝายผลิตและสงนํ้า ไดสงนักวิทยาศาสตรไปตรวจสอบและเฝา
ระวังคุณภาพนํ้าในคลองประปา ซึ่งผลการติดตามตลอด 24 ชม. ไมพบความผิดปกติของคุณภาพนํ้าดิบในคลอง
อนึ่ง การตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีในชั้นบรรยากาศของโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ บานพักฉุกเฉินพญาไท และศูนย
สงเคราะหเด็กออนพญาไท พบวามีระดับความเขมขนของสารเคมีในระดับ 3 - 7 สวนในลานสวน ซึ่งถือวาอยูในระดับที่ปลอดภัย
ดร.สุมน ปวิตรานนท เจาหนาที่กลุมงานวิจัยพิษวิทยาสิ่งแวดลอม กรมวิทยาศาสตรการแพทย ก.สาธารณสุข กลาววา บุคคลที่
สัมผัสกับสารตัวนี้ทุกกลุม โดยเฉพาะผูที่อยูในเหตุการณ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่จะไดรับสารเคมีมากที่สุดนั้น จากการตรวจสุขภาพในเบื้องตน
ยังไมพบวามีใครที่มีอาการผิดปกติ แตกรมวิทยาศาสตรการแพทย จะนําเลือดและปสสาวะไปตรวจสอบในหองแล็บอยางละเอียดอีกครั้ง
หากพบวาผูใดมีสารดังกลาวในรางกายจะลงบันทึกประวัติเก็บไวเพื่อติดตามตรวจสอบอาการตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ทางดานพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ กลาววา หนวยงานที่รับผิดชอบควรจะมีการประชุมรวมกันในการกําหนดมาตรการ เพื่อ
ไมใหรถบรรทุกสารเคมีอันตรายตองผานเขาเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) และคณะ
กรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) ซึ่งในความเปนจริงแลว กฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมมีอยูแลว เพียงแตขาดการ
บังคับใชที่จริงจัง ดังนั้น ตองหันกลับมาทบทวนในเรื่องเหลานี้กันใหมหมด (ผูจัดการ 05,070944, กรุงเทพธุรกิจ 060944, มติชน 080944)

2.2 ความเคลื่อนไหวดิน นํ้า ปา
2.2.1 ความเคลื่อนไหววาดวยนํ้า
- สภาวะนํ้าบางปะกงเปลี่ยนสีและเนาเสีย เขาขั้นวิกฤติ
รายงานขาวจาก จ.ฉะเชิงเทรา แจงวา ขณะนี้แมนํ้าบางปะกงเกิดสภาวะเนาเสียมากวา 2 เดือนแลว เนื่องจากการปลอยนํ้าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม เลาหมู และกิจการนากุงลงในแมนํ้าบางปะกง ทําใหนํ้าเนาเสียสงกลิ่นเหม็นคลายกลิ่นขี้หมูคละคลุง และนํ้ายัง
เปลี่ยนเปนสีเขียวคลายแพลงตอนพืชสาหรายสีเขียวเหมือนในบอเลี้ยงกุง ทําใหชาวบานบริเวณดังกลาว ไมสามารถนํานํ้ามาใชอุปโภค
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บริโภคได และไดรับความเดือดรอน ตองอาศัยนํ้าฝนที่กักเก็บไวประทังชีวิต อีกทั้งยังไมสามารถออกเรือจับสัตวนํ้ามาขายหรือนํามาบริโภค
ไดทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนแมนํ้าบางปะกงเปนแหลงสัตวนํ้าที่ชุกชุมมากแหงหนึ่ง
นพ.ธวัชชัย วาณิชกร นายแพทยสาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา เปดเผยวา จากการสํารวจวัดตัวอยางนํ้าบริเวณหนาวัดจุกเฌอ
ปรากฏวา สภาวะนํ้าเปลี่ยนสีและเนาเสีย เนื่องมาจากการกอตัวของสาหรายเซลลเดียว หรือที่เรียกวาสาหรายนํ้าเงินแกมเขียวที่เจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว เพราะไดรับสารอาหารและอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม สงผลใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าตํ่ากวาปกติ ทั้งยังสงผลกระทบไปสูสัตว
นํ้าตลอดจนประชาชนผูบริโภคที่ไดรับสาหรายสีเขียวเขาไปสะสมในรางกายจํานวนมากอาจทําใหถึงแกชีวิตได แตในเบื้องตนยังไมพบวา
ชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวนั้นเสียชีวิต สําหรับการวัดคาออกซิเจนในนํ้าเหนือทํานบดินวัดไดในระดับ 1.9 มก./ล และบริเวณใต
ทํานบดินวัดได 7 มก./ล. แสดงวาพื้นที่ใตเขื่อนมีสาหรายนํ้าเงินแกมเขียวสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อวัดคาออกซิเจนในเวลากลางคืนจะมีคาตํ่า
มาก (สยามรัฐ 100944)
- 'เจาพระยา' ตัวอยางสถานการณนํ้าโลก
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํารายงานสถานการณนํ้าโลก (WWAP)
ขององคการสหประชาชาติ เพื่อประเมินสถานการณนํ้าจืดทั่วโลก ประมวลขอมูลพื้นฐานสําหรับการแกปญหา บริหารจัดการ และแกปญหา
สถานการณนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ ทั่วโลก โดย WWAP ไดคัดเลือกลุมนํ้าตาง ๆ จาก 6 ประเทศ เปนกรณีศึกษาคือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุน
ศรีลังกา แอฟริกา และลุมนํ้าเจาพระยา ในประเทศไทย เพราะที่ผานมาลุมนํ้าเจาพระยาเปนตัวอยางหนึ่ง ที่มีการจัดระบบบริหารจัดการที่
คอนขางครบวงจร และชุมชนที่อยูรอบ ๆ ลุมนํ้าเปนชุมชนขนาดใหญที่มีโอกาสจะสรางปญหาตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับลุมนํ้าได ผลการประเมิน
ครั้งนี้จะนําไปจัดทําเปนรายงานเสนอตอที่ประชุมสถานการณนํ้าโลกครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8-23 มี.ค. 2546 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
นายสุรพล ปตตานี ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กลาววา ปญหาหลักที่เกิด
ขึ้นในเขตลุมนํ้าเจาพระยาคือ นํ้าทวม มลพิษในนํ้า การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาที่อยูบริเวณตนนํ้า ที่นาเปนหวงที่สุดคือ เรื่องการจัดการคุณ
ภาพนํ้า ซึ่งที่ผานมายังไมสามารถทําไดอยางครบวงจร เพราะหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีระบบการประสานงานที่ดี อีกทั้งยังมีปญหาในเรื่อง
การสรางความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป ซึ่งควรจะเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของสวนอื่น ๆ ทั้งภาคประชาชน และ
องคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการเสนอรายละเอียด เพื่อเตรียมจัดทําเปนรายงานที่จะนําเสนอในที่ประชุมตนป 2545
อนึ่ง การตั้งคณะทํางานเก็บขอมูลทั้งหมด จะทําใหทราบถึงสถานการณแทจริงที่เปนอยูในประเทศ และนําเอาขอมูลเหลานั้นไป
จัดทิศทางการแกปญหาใหเปนระบบและไดรับการชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรงที่มาจากทั่วโลก ซึ่งจะไดนําเอาความรู
นั้นมาปรับปรุงใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยูในประเทศไทย (มติชน 060944)
2.2.2 ความเคลื่อนไหววาดวยปา
- อธิบดีกรมประมงคานกรมปาไมฟนฟูปาชายเลน เกรงผลกระทบการเลี้ยงกุงกุลาดํา
นายธํามรงค ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง คัดคานแนวคิดของกรมปาไมในการดําเนินโครงการฟนฟูปาชายเลนจํานวน 3 แสน
ไร เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เกรงวาจะสรางผลกระทบตอการสงออกกุงกุลาดํา เพราะปจจุบันมีการใชพื้นที่ปาชาย
เลนเสื่อมโทรมในการเลี้ยงกุงกุลาดํา หากนําไปฟนฟูทั้งหมดก็จะทําใหพื้นที่การเลี้ยงกุงและผลผลิตลดนอยลงไปดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ตลาดสงออกที่มีการเจรจาขายสงออกเอาไวเรียบรอยแลว แนวทางที่ดีนั้นควรจะนําพื้นที่ปาชายเลนที่เสื่อมโทรมมาใหเกษตรกรเชา เพื่อใช
ประโยชน หรือจะจัดเปนพื้นที่สัมปทานใหกรมประมงเขาไปดูแลก็ได ทางกรมประมงจะไดเขาไปชวยดูแลระบบการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่ปา
ชายเลน ซึ่งจะเปนการปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนตอไป รวมทั้งจะไดมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําในระบบปดที่เหมาะสมและถูก
ตองโดยไมทําลายสภาพแวดลอม อยางไรก็ตาม กรมปาไมจะตองมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการกอน เพื่อ
จะไดมีการพิจารณาทบทวนฟนฟูปาชายเลนใหม โดยแบงตามความเหมาะสมของพื้นที่ปาชายเลนวาสวนใดควรกั้นเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
และสวนใดควรนํามาใชเพาะเลี้ยงกุงชายฝงตอไป เพราะพื้นที่นากุงรางบางแหงไมสามารถนํากลับไปฟนฟูเปนปาเหมือนเดิมไดอีก (สยามรัฐ
220944)

2.3 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.3.1 ไตหวันโดนพายุไตฝุนถลม
พายุไตฝุนนาริ เคลื่อนตัวถลมไตหวันเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2544 กอใหเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง จนทําใหมีผูเสียชีวิตเนื่อง
จากแผนดินถลม แลว 16 ศพ บาดเจ็บ 19 คน นอกจากนั้นยังทําใหตองปดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย ยกเลิกเที่ยวบิน และการคมนาคม
ทางบกตองเปนอัมพาต โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไตหวันรายงานวา พายุไตฝุนนาริ (ภาษาเกาหลี หมายถึง ดอกลิลลี่) เคลื่อนตัวดวยความเร็ว
สูงสุด 130 กม. / ชม. ขณะมุงหนาสูไตหวัน เมื่อเวลา 05.00 น. ในวันที่ 17 ก.ย. 2544 กอนลดความเร็วลมเหลือเพียง 6 กม. / ชม. ระหวาง
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เคลื่อนตัวสูภาคตะวันตกเฉียงใตและภาคตะวันตก ทั้งนี้ ชาวไตหวันเพิ่งเผชิญหนากับพายุไตฝุนโทราจิ เมื่อปลายเดือน ก.ค. 2544 นับเปน
พายุที่อันตรายที่สุดลูกหนึ่งที่ถลมไตหวัน เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตถึง 200 ศพ และสรางความเสียหายกวา 173 ลานดอลลาร (ไทยรัฐ
180944)
2.3.2 โขดหินปะการังโลกใกลสูญพันธุ
อินเตอรเนชั่นนัล เฮรัลด ทรีบูน รายงานวา ระบบนิเวศวิทยาของโขดหินปะการังที่สวยงาม ทรงคุณคา และมีความสําคัญตอ
สรรพชีวิต กําลังใกลสูญพันธุดวยนํ้ามือของมนุษย ทามกลางอุณหภูมิที่สูงขึ้น การศึกษา 'แผนที่แนวโขดหินปะการังโลก' ของโครงการสิ่ง
แวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เผยแพรเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 วาการสํารวจครั้งนี้ นับเปนการศึกษาที่สมบูรณที่สุด และเปนชุดแรก
ของโลกที่รวบรวมสภาพและแผนที่แนวโขดหินปะการังทุกแหงของโลก ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาที่กําลังทําลายธรรมชาติใตทะเล
กลุมนักวิทยาศาสตรพบวา พื้นที่โขดหินปะการังโลกในดินแดนมากกวา 100 ประเทศไดหดหายไปมากกวาที่ประเมินไว เหลือ
เพียง 284,000 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดเทากับครึ่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ดวยขนาดที่เหลือนอยนี้ แนวปะการังก็ยังสามารถเกื้อกูลสาย
พันธุชีวิตตาง ๆ และผอนเพลาแรงพายุลูกยักษในแผนดินใหญหลายแหงดวย อีกทั้งยังเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญตอชีวิตประชาชนหลาย
ลานคน ประชาชนตามชายฝงไดอาศัยแหลงอาหารจากแนวปะการังเหลานี้ ทั้งเปนแหลงอาศัยพึ่งพิงของบรรดาปลา 60% ถึง 70% ทั่วโลก
รายงานกลาววา ที่นาวิตกมากก็คือ โขดหินปะการังในอินโดนีเซีย ซึ่งเปนแหลงที่มีมากที่สุด และมีการทําลายอยางเลวรายที่สุด
ดวย โดยมากกวา 80% กําลังสูญพันธุไป เนื่องจากปญหาการประมงโดยใชระเบิด และกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย
" กิจกรรมของมนุษยอาจทําลายสิ่งมีชีวิตใตทะเลเหลานี้ภายในปหรือ 2 ป แตธรรมชาติตองใชเวลานับศตวรรษหรือหลายพันปใน
การพัฒนาชีวิตอันสวยงามที่ทรงคุณคานี้ขึ้นมา " นักวิทยาศาสตรชี้ (ผูจัดการ 120944)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 กพง. สั่งลดคาไฟ 7 สตางค จี้หนวยงานรัฐลดใชพลังงาน 5%
นายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกฯ เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานแหงชาติ
(กพง.) วา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับลดคาไฟฟาจากการปรับลดแผนการลงทุนของการไฟฟาทั้ง 3 แหง จํานวน 7 สตางคตอหนวยตาม
ขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ตั้งแตการปรับคา FT รอบตอไป (ต.ค.2544-ม.ค.2545) เนื่องจาก
สพช. เห็นวาในการคิดคาไฟฟาควรจะพิจารณาฐานะทางการเงินของการไฟฟาในป 2545 - 2546 เปนหลักไมควรพิจารณาฐานะทางการเงิน
ของป 2544 สวนสาเหตุที่ปรับลดคา FT ลง เกิดจากการไฟฟาทั้ง 3 ชะลอโครงการลงทุนตาง ๆ ออกไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้ง
นี้โดยไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ยังคงเปนไปตามกฎเกณฑที่ธนาคารโลกที่เปนเจาหนี้รายใหญกําหนดไว
นอกจากนี้ ไดใหหัวหนาหนวยราชการเรงลดการใชพลังงานใหไดอยางนอย 5% ใหเลิกใสสูท ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26
องศาเซลเซียส และใหรถราชการใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 อยางเครงครัด โดยใหกรมบัญชีกลางออกเปนระเบียบบังคับ รวมทั้งใหเรง
มาตรการปดถนน เชน ถนนขาวสาร ถนนบริเวณบางลําพู เยาวราช สีลมในวันอาทิตย และเพิ่มเวลาปดมากขึ้น โดยใหเชื่อมโยงกับการสง
เสริมการทองเที่ยว (กรุงเทพธุรกิจ 230944)
3.1.2 กพช. รับมือดานพลังงานหากเกิดภาวะสงคราม
จากเหตุการณการกอวินาศกรรมในสหรัฐและความหวั่นเกรงวาจะเกิดสงครามไดสงผลกระทบตอประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภาคพลังงานที่อาจจะมีปญหาขาดแคลนนั้น นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมต.อุตสาหกรรม ไดเปดเผยวา ขณะนี้ไดมอบหมายใหกรม
ทรัพยากรธรณี (กทธ.) ไปสํารวจปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทยที่มีการนํามาใชปจจุบันวามีจํานวนมากนอยเพียงใด เพื่อสํารองไวใชแทน
นํ้ามันหากเกิดภาวะวิกฤติหรือกรณีสงครามยืดเยื้อ อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน กทธ. ไดรายงานวาปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทยมีจํานวน
เพียงพอที่จะรองรับวิกฤติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพหากไมสามารถนําเขานํ้ามันมาใชในประเทศ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน (กพง.) ที่มีนายจาตุรนต ฉายแสง รมต.ประจําสํานักนายกฯ เปนประธาน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดเสนอมาตรการการประหยัดนํ้ามันและไฟสาธารณะ ซึ่งเปนมาตรการเรงดวน
ประกอบดวย มาตรการรณรงค โดยรณรงคใหทุกคนตระหนักวามีหนาที่ประหยัดนํ้ามันใหกับประเทศ เชน ใชรถขนสงสาธารณะใหมากขึ้น
การไตรตรองกอนเดินทางเพื่อลดจํานวนการเดินทางและหมั่นตรวจสภาพรถใหอยูในสภาพดีเสมอ มาตรการบังคับคือ การเรงรัดการดําเนิน
งานตามกฎหมายที่มีอยูแลว เชน การดับเครื่องยนตทุกครั้งที่จอดรถ จํากัดความเร็วในการใชรถ เปนตน
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นอกจากนี้ ควรใชพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ในการออกคําสั่งนายกฯ
บังคับใชมาตรการตาง ๆ ดังนี้ การปดสถานีบริการนํ้ามันในเขตเมืองระหวางเวลา 24.00-05.00 น. แตยังคงใหเปดปมบนถนนสายหลัก
ระหวางเมืองได ปดไฟปายโฆษณา ไฟสองปายโฆษณา และไฟสองตึกภายหลัง 24.00 น. ปดสถานีโทรทัศนชวง 24.00-05.00 น. ปดไฟ
สนามกอลฟหลัง 23.00 น. ปดหางสรรพสินคาในชวง 22.00-10.00 น. ปดสถานเริงรมยเวลา 24.00 น. มาตรการอื่น ๆ เชน การปดถนน
ขาวสารและบริเวณบางลําภู สาทร และเริ่มทยอยปดถนนที่สามารถปดได โดยไมมีผลกระทบดานการจราจรมากนัก
ทางดาน ม.ล.ชนะพันธุ กฤษดากร รองผูวาการฝายนโยบายและแผน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาววา รัฐ
บาลไดสั่งการให กฟผ. เตรียมพรอมรับมือปญหาหากเกิดสงครามระหวางสหรัฐกับอัฟกานิสถาน โดยกําชับให กฟผ. พรอมผลิตและจายไฟ
ฟาใหประชาชนไดตลอด 24 ชม. ไมใหเกิดเหตุการณไฟฟาดับหรือไฟฟาตก อันเนื่องมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ทั้งนี้
กฟผ. ขอยืนยันวาในชวง 4 เดือนที่ผานมา กฟผ. ไดหันมาใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาทุกแหง และใชนํ้า
มันเตาเปนเชื้อเพลิงสํารอง ดังนั้นหากเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้ามันหรือการนําเขานํ้ามันดีเซลจากสิงคโปรมาผลิตไฟฟา ก็จะไมมีปญหา
ไมวาจะเกิดการขาดแคลนนํ้ามันหรือนํ้ามันราคาแพง นอกจากนี้ กฟผ. ไดสั่งการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในโรงไฟฟาทั่วประเทศ ให
เพิ่มความเขมงวดและมีการตรวจสอบดานความปลอดภัยตลอด 24 ชม. เพื่อปองกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟา จึงไมตองวิตกวาจะ
เกิดปญหาไฟฟาดับยาวนานหากเกิดภาวะสงครามขึ้น (ผูจัดการ 180944)
3.1.3 รัฐเปดโครงการประหยัดไฟกําไร 2 ตอ ประหยัดเกิน 10% รับสวนลดอีก 20% ชาติได 4,000 ลานบาท
นายพิทักษ อินทรวิทยนันท รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ(กพช.) ไดเปดเผยภายหลังเปด
ตัวโครงการ "ประหยัดไฟกําไรสองตอ" วา โครงการนี้เปนโครงการระดับประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายแหงชาติ การไฟฟานครหลวง(กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค(กฟภ.) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวสําหรับการชดเชยไฟฟาสวนลดทั้งสิ้น 800 ลานบาท ถือเปนวาระแหงชาติที่ตองการชักชวนให
ประชาชนทั้งประเทศไดมีสวนรวมประหยัดไฟฟา โดยจะรณรงคในกลุมเปาหมายคือ ผูใชไฟประเภทบานอยูอาศัยที่เปนลูกคาทั้งการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคที่มีอยูประมาณ 12 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ และมีการใชไฟรวมกัน 20,000 ลานหนวย / ป มีสวนรวม
ชวยกันประหยัดไฟใหได ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหประเทศลดการใชไฟฟาถึง 2,000 ลานหนวย
ตอป คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดไดถึง 4,000 ลานบาท
ทางดานนายยงยุทธ ศรีเจิญ ผูวาการ กฟน. กลาววา ในสวนของ กฟน. คาดวาจะมีประชาชนประมาณ 70 % ของผูใชไฟในเขต
นครหลวงประมาณ 1.26 ลานครัวเรือน ประหยัดไฟฟาไดถึง 10% ซึ่งจะทําใหมีการใชไฟลดลง 410 ลานหนวย คิดเปนเงินที่ประชาชน
ประหยัดได 1,314 ลานบาท สําหรับหนวยที่จะเปนสวนลดคาไฟฟาประมาณ 82 ลานหนวย คิดเปนจํานวนเงินสวนลดคาไฟที่ประชาชนจะ
ไดรับประมาณ 281 ลานบาท
อนึ่ง โครงการนี้เปนการออกมาตรการจูงใจใหประชาชนเขารวมโครงการอยางกวางขวาง โดยสวนลดคาไฟจะใหกับบานที่ทําการ
ประหยัดไดเกินเกณฑที่กําหนดคือตั้งแต 10% ขึ้นไปของจํานวนหนวยไฟฟาที่ใชเฉลี่ยของบานนั้น ๆ ในเดือน มิ.ย.- ส.ค. 2544 โดยรัฐบาลจะ
ใหสวนลดอีก 20% ของหนวยที่ประหยัดไดในเดือนนั้น ๆ ซึ่งประชาชนจะดูสวนลดคาไฟไดจากใบเสร็จคาไฟฟาในแตละเดือน โดยจะเริ่ม
โครงการตั้งแตเดือน ก.ย.2544-ส.ค.2545 เปนระยะเวลา 1 ป และจะเริ่มแจงผลของการประหยัดคาไฟไดตามโครงการในใบเสร็จตั้งแตเดือน
ต.ค.2544 เปนตนไป ทั้งนี้ สพช. ไดทําคูมือชุดประหยัดไฟกําไร 2 ตอ แจกสําหรับผูสนใจขอรับฟรีไดที่สํานักงาน กฟผ. กฟภ. ทุกแหงทั่ว
ประเทศ (สยามรัฐ 110944, มติชน 130944)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานตางประเทศ
3.2.1 ราคานํ้ามันดิบตกถลมทลาย โอเปกหมดปญญาปกปอง
จากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นวาสงครามปราบขบวนการกอการรายที่นําโดยสหรัฐจะไมนําไปสูการเผชิญหนาระหวางตะวันตกกับโลก
มุสลิม จะบีบใหโอเปกหันมาใชนํ้ามันเปนเครื่องมือทางการเมือง ประกอบกับความวิตกตอภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ ทําใหนํ้ามันดิบชนิด
เบรนทในตลาดลอนดอนปดลดลง 3.43 ดอลลารสหรัฐ ที่บารเรลละ 22.01 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนสถิติตํ่าสุดตั้งแตเดือน เม.ย. 2543 สวนนํ้า
มันไนแม็กซในนิวยอรกรูดลง 3.96 ดอลลารสหรัฐ ปดที่ 22 ดอลลารสหรัฐ ถือเปนการลดลงรุนแรงที่สุดภายในวันเดียวนับจากวิกฤติสงคราม
อาวเปอรเชียเมื่อ 10 ปกอน อยางไรก็ตาม นํ้ามันดิบชนิดเบรนทเริ่มกระเตื้องขึ้น 51 เซ็นตในชวงแรกของการเปดซื้อขายเมื่อวันที่ 25 ก.ย.
2544 ซึ่งนักวิเคราะหชี้วา การที่สหรัฐออกมาขอความรวมมือในการเปดศึกกับกลุมกอการราย ทําใหเกือบจะเปนไปไมไดที่ซาอุดีอาระเบีย
สมาชิกสําคัญที่สุดในองคการประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) จะสนับสนุนมติในการผลักดันใหราคานํ้ามันขยับขึ้น
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ริยาด ซัปพลายเออรนํ้ามันรายใหญที่สุดของสหรัฐ รับปากรวมมือเต็มที่ในการใหขอมูลลับเกี่ยวกับนายอุสมาห บิน มูฮัมหมัด บิน
ลาดิน ผูตองสงสัยสําคัญวาอยูเบื้องหลังการถลมอาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอรในมหานครนิวยอรก และกระทรวงกลาโหม สหรัฐในวอชิงตัน
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2544 แมวาเศรษฐกิจสหรัฐที่กําลังโซซัดโซเซ และคําขอของวอชิงตันในการรวมกันตานวิกฤติ ทําใหที่ประชุมโอเปกที่จะเริ่ม
ตนในวันที่ 26 ก.ย. 2544 ลําบากใจมาก หากจะพิจารณาปรับลดกําลังการผลิตเพื่อพยุงราคานํ้ามันขึ้นมา
ทางดานคูเวต พันธมิตรของสหรัฐ สงสัญญาณวายินดีที่จะชวยสหรัฐกระตุนเศรษฐกิจที่กําลังทรุดดวยนโยบายนํ้ามันราคาถูกลง
และคูเวตก็พอใจกับราคานํ้ามันตามตะกราของโอเปกที่ระดับ 22-25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สวนทางดานดีลเลอรเริ่มไมมั่นใจในศักยภาพ
ของโอเปกในการปกปองเปาหมายราคานํ้ามันที่ระดับ 25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หลังจากพยายามประคับประคองเปาหมายดังกลาวดวย
การลดเพดานการผลิตมา 3 ครั้งแลว ตั้งแตตนป 2544
การลดกําลังผลิตครั้งลาสุดของโอเปกมีผลตั้งแตตนเดือน ก.ย. 2544 ทําใหปริมาณการผลิตหายไปวันละ 1 ลานดอลลารสหรัฐ
และจํากัดโควตาของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ยกเวน อิรัก ที่ยังถูกสหประชาชาติแชงกชั่นไวที่ 23.2 ลานบารเรลตอวัน (บีดีพี)
ตัวแทนโอเปกคนหนึ่งยอมรับวาโอเปกไมมีทางประกาศลดกําลังผลิตลงอีก ในบรรยากาศการเมืองและเศรษฐกิจเชนที่เปนอยู แต
ทวา สมาชิกอยางอิหรานและลิเบียจะยอมรับแนวทางดังกลาวหรือไม เปนเรื่องที่ยังคงตองรอดูกันตอไป แตที่แนนอนคือ การตกถลมทลาย
ของราคานํ้ามันในขณะนี้จะเปนบททดสอบความสมานฉันทของโอเปก นับจากที่ราคานํ้ามันดิบลมในชวงหนาหนาวป 2541-2542 (ผูจัดการ
260944)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ความเคลื่อนไหวปฏิรูปเชิงโครงสราง
1.1.1 “ทักษิณ” ยืนยันดูแลการปฏิรูปการศึกษาตอไป ขณะที่ภาคประชาชนมีการผนึกกําลังติดตามความกาวหนาของ
การปฏิรูปการศึกษาพรอมเสนอแนวคิดตางๆ
วันที่ 5 ก.ย.2544 นายสุทิน คลังแสง โฆษก ก.ศึกษาฯเปดเผยในกรณีที่มีขาวกระจายในพรรคไทยรักไทยวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร จะเลิกนั่งควบตําแหนง รมต.ศึกษาฯ เพราะงานปฏิรูปการศึกษาไมคืบหนาเนื่องจากไมมีเวลาในการบริหารงาน วา พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคง
ยืนยันดํารงตําแหนงนี้เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาตอไป หรือจนกวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา และโครงสราง ก.ศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมแลวเสร็จ จึงมีความเปนไปไดที่จะเปดโอกาสใหบุคคลอื่นมาทําหนาที่ตอ
นอกจากนี้ นายกฯยังมีความเปนหวงเกี่ยวกับการนํารองเขตพื้นที่การศึกษา และกําชับใหรมช.ทั้งสองทานเรงดําเนินการเรื่องนี้
โดยเร็ว เพราะถือวาการนํารองเขตพื้นที่การศึกษาเปนวิธีการที่รัดกุมและเปนประโยชนมากที่สุด กฎหมายใดที่เปนอุปสรรคก็ใหดําเนินการ
แกไขเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเดินหนาตอไป และชี้แจงวาความลาชาของการปฏิรูปการศึกษา มาจากขั้นตอนของการระดมความคิดและ
ปรับความคิดใหตรงกัน เมื่อทําไดแลวก็ผลักดันกฎหมายได คาดวาการประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยนี้กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการ
ศึกษาจะผานการพิจารณาของสภาฯทั้งหมด แตที่นาเปนหวงคือการพัฒนาครูและการปฏิรูปการเรียนรู เพราะหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับ
ใชจะตองสรางสังคมแหงการเรียนรูใหได
วันที่ 7 ก.ย.2544 พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวระหวางเปนประธานเปดงานมหกรรมปฏิรูปการศึกษา “เกียรติยศครูสูดวงใจเด็ก” จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) วา มีความดีใจและหนักใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลไกเพื่อรองรับการปฏิรูปการ
ศึกษา เพราะเปนงานที่ไมงาย แตเทาที่พิจารณาจากกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา(สปศ.)รางมาก็ครอบคลุมพอสม
ควรแตตองนํามาประยุกตใหมั่นใจวาจะไมเกิดปญหาเวลานํามาปฏิบัติและสามารถปฏิบัติอยางตอเนื่องได
ขณะนี้ถือวาฐานเพื่อปฏิรูปพรอมแลว และกลาวกับครูตนแบบจํานวน 13,680 คน ที่ไดรับรางวัล ครูตนแบบในการปฏิรูปการ
เรียนรู (Teacher Award) วา ตองมีความอดทนที่จะเปนตนแบบใหครูคนอื่นตอไปเพราะครูยุคใหมจะตองเรียนรูไปพรอมกับเด็กเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณและการเรียนรู เนื่องจากเด็กยุคใหมมีศักยภาพในการเรียนรูไดเร็วกวาเด็กยุคกอน จึงอยากใหครูเปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูเอง สวนครูใหรวมเรียนรูกับเด็ก โดยนําประสบการณที่มีอยูมาเสริมความสามารถในการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหเกิดความรูใหมๆขึ้นมา
และสรุปวากฎระเบียบและโครงสรางเปนกรอบสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา แตการปฏิรูปการศึกษาตองปฏิรูปดวยหัวใจ พฤติกรรม
และจิตวิญญาณของตัวเอง
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1.1.2 กรรมาธิการการศึกษาจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปเชิงโครงสราง
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอาน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร เปดเผยวาวันที่ 21 ก.ย.2544 กรรมาธิการฯจะจัด
สัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา: ประเด็นปญหาใหมที่ยังไมลงตัว” โดยจะเชิญผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานการศึกษา ผูแทนองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกรเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมวิชาการวิชาชีพดานการศึกษา ผูแทนพรรคการเมือง รวมทั้งกรรมาธิการการ
ศึกษาและวัฒนธรรมวุฒิสภา รวมระดมความเห็นในประเด็นปญหาที่ยังไมลงตัวดานการศึกษา อันเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งจะหยิบยกมากลาว 5 ประเด็นดวยกันคือ 1) เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเรื่องจํานวนและสังกัด 2) การถายโอนสถานศึกษาไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 3) เรื่องครูวิชาชีพชั้นสูงกับการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะ
ตองมีการสงเสริมและเตรียมความพรอมใหครู เพื่อมิใหเกิดผลกระทบเมื่อเขาสูระบบใหม รวมถึงความกาวหนาและการเปลี่ยนจากระบบ
คณะกรรมการขาราชการครู มาสูระบบคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การบริหารและการจัดการของสถาน
ศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาทั้งดานอาชีวศึกษา พลศึกษาและศิลปากร และ 5) ผลกระทบของสถานศึกษาเอกชนภายใตพ.ร.บ.การศึกษา
เอกชน ซึ่งจะตองสรางความชัดเจนวาเจาของสถานศึกษาจะมีอํานาจและบทบาทอยางไรเมื่อมีคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน ทั้งนี้ ขอ
สรุปที่ไดจะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาลในการแกปญหา เพื่อใหปฏิรูปการศึกษาสําเร็จลุลวงทันตามที่กฎหมายกําหนด

1.2 ความเคลื่อนไหวภาคประชาชนและองคกรประชาชน
1.2.1 องคกรครูและเอ็นจีโอ ไมพอใจ พ.ต.ท.ทักษิณไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง
สําหรับความเคลื่อนไหวขององคกรภาคประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานั้น ปรากฏการเคลื่อนไหวของสหภาพครูแหงชาติ
หนึ่งในแกนนําองคกรครู ซึ่งมีนายสานิตย พลศรี เปนประธาน บอกวาทางสหภาพรูสึกผิดหวังที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯและรมต.
ศึกษา ไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง ปญหาตางๆยังไมไดรับการแกไข เชน การถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาให
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การนํารองเขตพื้นที่การศึกษา การปรับโครงสรางก.ศึกษาฯใหม มิหนําซํ้ายังมอบงานการปฏิรูปการศึกษาให
กับนายสุวิทย คุณกิตติ รองนายกฯซึ่งไมมีความรูดานการปฏิรูปการศึกษามาดูแลอีก และเสนอใหนายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษา และ
นางสิริกร มณีรินทร รมช.ศึกษา เชนกันมาดูแลแทน
นอกจากนี้ ในวันที่ 7 ก.ย.2544 มีการประชุมขององคกรเครือขายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา อาทิ องคกรตัวแทนครู ศึกษานิ
เทศก ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง องคกรพัฒนาเอกชนดานการศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง ตัวแทนประชาคมจังหวัด และองคกรทองถิ่น
รวมประมาณ 30 คน ไดจัดหารือถึงความรวมมือกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งกําลังอยูในขั้นตอนสําคัญคือการเสนอรางกฎหมายเขาสู
สภา ทั้งนี้เพื่อเปนการติดตามตรวจสอบ ใหการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนม.ค.2545 คณะ
กรรมการปฏิรูปการศึกษาจะหมดหนาที่ตามกฎหมาย จึงควรมีการรวมกลุมของภาคประชาชนมาสานตอภารกิจเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา
บรรลุเปาหมาย โดยองคประกอบหลักจะตองเปนลักษณะ 3 ประสานคือ ครู เด็กนักเรียนนักศึกษาและชุมชน-ผูปกครองและประชาชน และ
ที่สําคัญทุกกลุมตองมีแนวคิด ความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติที่เปนทิศทางเดียวกัน
นางจีระพันธุ พิมพพันธุ ประธานองคกรเครือขายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา บอกวาการจัดตั้งองคกรนี้ขึ้นมาก็เพื่อสนับสนุน
การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติและนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว โดยมุงใหการปฏิรูป
การศึกษาเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ซึ่งองคกรนี้จะทําหนาที่ประสานใหภาคประชาคมเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด รวมทั้งเผยแพร สราง
ความเขาใจ ตลอดจนเปนศูนยขอมูล รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา ซี่งขณะนี้มีมากแลวกวา 20 องคกร ดานกิจกรรมขององคกรนั้น นางจีระพันธุ บอกวาจะเริ่มจัดประชุมองคกรเครือขายการปฏิรูปการ
ศึกษาภาคประชาชนทั้ง 5 ภูมิภาค โดยจะมีการเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ มาแถลงความคืบหนาในการปฏิรูปการศึกษา รับทราบผลการดําเนิน
งานขององคกร การขยายผลการปฏิรูปการศึกษาสูองคกรเครือขายภาคประชาชนทุกระดับ รวมทั้งขอคิดเห็นและสรุปผลเพื่อนําเสนอรัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมเหลานี้จะเริ่มตั้งแตเดือนต.ค.
2544 เปนตนไป
อนึ่ง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดออกแถลงการณตําหนิการทํางานของรัฐบาล ที่ขาดความเอาใจใสในการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งการดําเนินงานที่ลาชา ไมเปนไปตามที่สัญญาไวกับประชาชนเมื่อเขาบริหารประเทศ เพราะขณะนี้เปนที่ทราบกันดีวา
เหลือเวลาอีกไมถึงปที่ ก.ศึกษาตองดําเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ที่ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 ส.ค.2545 แตขณะนี้กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษายังไมผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งทางชมรมฯไดตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะรัฐบาล
ตองการยื้อเวลา ยื้ออํานาจไวหรือไม หรือเปนเพราะไมมีบทกําหนดลงโทษชัดเจนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานลาชา สําหรับการดําเนินงานของรัฐ
บาลที่ผานมา ทางชมรมฯระบุวามีความผิดพลาดหลายประการเชน การนําเสนอ รางพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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พ.ศ.2542 การนํารองการบริหารและการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาใน 5 จังหวัด การดําเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวัน ซึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกมามากที่สุดคือเรื่องการแบงเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบุวาขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 230 ที่มีเจตนา
รมณชัดเจนวาการตั้งหรือยุบรวมหนวยงานใดๆ ตองดําเนินการทั้งกระทรวง ทบวง กรม ไมสามารถยุบรวมเพียงบางหนวยงานในกรมนั้นๆได
เพราะการนํารองเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการยุบรวมบางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธ๗.) เขาดวยกัน หรือยุบสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัด (สปจ.) บางแหงเขาดวยกัน แตทางพ.ต.ท.ทักษิณ มีทางออกวาหากสวนใดมีปญหาติดขัดดานกฎหมายก็ใหหัวหนาสวนราช
การและผูมีอํานาจหนาที่ในแตละเรื่องมอบอํานาจใหผูอํานวยการเขตพื้นที่ คณะกรรมการเขตพื้นที่และสถานศึกษาดําเนินการแทน
ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงไดออกมาตรการใหองคกรครูระดับจังหวัดและระดับอําเภอรวมกันลงชื่อภายในวันที่ 30 ก.ย.2544 เพื่อ
เสนอแกกฎหมายและออกกฎหมาย และสงตัวแทนครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาพบนายกฯ เพื่อยื่นเอกสารประเด็นปญหา และความ
ตองการขององคกรครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเตรียมประชุมใหญที่กทม.โดยขอความรวมมือจากองคกรครู 19 จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พรอมเชิญชวนครูทั่วประเทศเพื่อมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง และการปฏิรูปการศึกษาที่ไม
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 05,07,080944, มติชน 090944, สยามรัฐ 09,200944,
อาทิตยวิเคราะหรายวัน 200944)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาประเทศตางๆ ในเอเชีย
2.1.1 "เพิรก" ระบุเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาตรฐานการศึกษาตํ่า ไทยอยูอันดับ 10 จาก 12 ประเทศ ขณะที่เกาหลี
สิงคโปร ญี่ปุน ติดกลุมคุณภาพดีที่สุด
วันที่ 2 ก.ย.2544 บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิรก) ซึ่งมีที่ตั้งอยูที่ฮองกง ไดเผยแพรรายงานการ
สํารวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งมีผลตอคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในแตละประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสํารวจจากความคิดเห็น
ของผูบริหารชาวตางชาติในแวดวงธุรกิจที่ประจําอยูในภูมิภาคนี้ ในเอกสารรายงานการสํารวจของเพิรกฉบับดังกลาว ไดระบุวามาตรฐาน
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดวายังอยูในอันดับที่ไมดีนัก โดยไดจัดลําดับการวัดผลตั้งแต 0-10 คะแนน โดย 0 เปน
คะแนนที่ดีที่สุด ปรากฏวาเกาหลีใตเปนประเทศที่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในอเชียไดคะแนน 3.09 ตามมาดวยสิงคโปร ญี่ปุน
ไตหวัน อินเดีย จีน มาเลเซีย ฮองกง ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ได 3.19 ,3.5 , 3.96 , 4..24 ,4.27,4.41 ,4.72 , 5.47 ,5.96,
6.12, 6.56 คะแนนตามลําดับ การที่ เกาหลีใต สิงคโปร และญี่ปุนมีคุณภาพการศึกษาที่ดี สงผลใหประเทศทั้งสามมีคุณภาพดานฝมือแรง
งานที่ดีที่สุดเชนกัน สวนจีนและอินเดียแมจะไมติดอันดับสูงๆ แตการที่ทั้งสองประเทศมีประชากรจํานวนมากจึงกลายเปนแหลงรวมฝมือแรง
งานที่คอนขางมีทักษะสูงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมหลายดานและมีศักยภาพที่จะกลายเปนคูแขงในอนาคต
รายงานยังระบุวามาตรฐานการศึกษาในอาเซียนอยูในระดับตํ่า และวิจารณประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนสและเวียดนาม วา
มองจีนเปนคูแขงขันแทนที่จะใชเปนแหลงขาวกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหแกตนเอง และวา “แทนที่ประเทศเหลานี้จะพยายามฟน
ฝาอุปสรรคตางๆ โดยควรมองวาจะใชประโยชนหรือสรางโอกาสจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของจีนและอินเดียใหแกตนเองอยางไร
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนใหญ กลับไปมุงเนนวาควรจะปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนเองอยางไรแทน”
ขณะเดียวกันก็ระบุวาคุณภาพการศึกษาในฟลิปปนสอาจลดลง
การสํารวจครั้งนี้ “เพิรก” อาศัยเกณฑมาตรฐานหลายประการ อาทิ ความประทับใจในทุกๆดานเกี่ยวกับคุณภาพของระบบการ
ศึกษาในทองถิ่น รวมไปถึงตนทุนแรงงานในการผลิตดวย แตทั้งนี้ตองครอบคลุมไปถึงแรงงานที่มีคุณภาพ ความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษ และทักษะดานฝมือแรงงานโดยรวม ทั้งนี้เพิรกบอกวากาวแรกของการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน ตองเริ่มจากการพัฒนาระบบการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งจะตองอาศัยทั้งเวลาและเงินซึ่งบางประเทศประสบความสําเร็จมาแลวจากวิธีการนี้
2.1.2 นักการศึกษาไทยชี้ เพิรกเนนจุดออนของการจัดการศึกษาไทยและเกณฑที่ใชวัดไมเปนธรรมพอ
นายวิจิตร ศรีสะอาน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร อดีตประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูป
การศึกษา กลาวถึงการประเมินของเพิรกวา ไมวาองคกรใดก็ตามที่เขามาสํารวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในเวลานี้ผลก็
จะออกมาวาอยูในระดับตํ่ากวาประเทศอื่นๆ สาเหตุเพราะที่ผานมาไมไดรับการปรับเปลี่ยนใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง รัฐมิไดทุมเทกับ
การศึกษาอยางจริงจัง เพราะไมไดมองวาการศึกษาเปนปจจัยนําการพัฒนาในทุกดาน เพิ่งจะมาไดรับความสําคัญตอนที่รางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมนี่เอง และบอกวาหากรัฐบาลยังเชื่องชาในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา เวียดนามและอินโดนีเซียก็จะแซงหนาไทยไปไดในไมชา
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สวน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กลาวถึงการ
ประเมินของเพิรกวา เปนที่ทราบกันดีถึงคุณภาพการศึกษาไทยที่การเรียนการสอนมุงเนนเฉพาะแตความรู ความจํา แตขาดทักษะความ
สามารถ โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม อันเปนเรื่องสําคัญ ที่ผานมาการศึกษาของไทยกาวตามความรูจากตางประเทศไมทัน โรงเรียนจึงมุง
เนนพัฒนาดานวิชาการประกอบกับผูปกครองไมมีเวลาดูแลลูกและสังคมเองก็มุงการแขงขัน จนลืมเรื่องคุณธรรม ขณะที่การจัดอันดับของ
เพิรกจะวัดดานทักษะความสามารถในการทํางาน ดังนั้นหากจะจัดอันดับคุณภาพการศึกษาก็ควรกําหนดตัวบงชี้ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดวย เพราะคนเกงนอกจากคิดเกงแลวตองคิดและเห็นแกสวนรวมดวย ศ.ดร.สมหวัง ไดกลาวเพิ่มเติมวา ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติก็ให
ความสําคัญตอเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไปกับความรู และหากประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่องตอไปอีกเพียง 5 ป ก็
นาจะเห็นผลของความสําเร็จไดชัดเจน
ดาน รศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาฯ บอกวาถาพิจารณาในรายละเอียดของหลักเกณฑของเพิรกในการ
ประเมินคุณภาพแลว ตนเองก็ไมแนใจวาจะมีความเปนธรรมและสามารถประยุกตใหสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของแตละประเทศที่มีเปา
หมายทางการศึกษาตางกันไดหรือไม แตถาดัชนีเนนการสนองตอบของความตองการของตลาดแรงงาน ก็เปรียบเสมือนเปรียบคนเปนวัตถุ
เปนชิ้นสวนอุตสาหกรรม ซึ่งแคบเกินไป ดังนั้นจึงเห็นวาควรจะวัดทั้งทักษะการทํางาน และการรูจักปรับตัวในการใชชีวิตเปนสําคัญ และสรุป
วาสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับเกือบสุดทายนั้นมี 7 ประการคือ 1) เกิดจากความไมสนใจในปญหาการศึกษาไทยที่สะสม
มายาวนาน หรือความไมเทาเทียมกันของสถานศึกษาที่ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง 2) ความไมตอเนื่องในการดําเนินงานและแนวทาง
ปฏิบัติหลายอยาง ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารก็มักจะเริ่มตนกันใหม 3) การเนนการศึกษาในเชิงสืบทอดมากกวาเชิงสรางสรรค เห็นได
จากการทองจําตามครูมากกวาใหนักเรียนคิดเองหรือพัฒนาสิ่งตางๆขึ้นมาเอง 4) ขาดการประเมินในเชิงผลงานอยางจริงจัง ซึ่งสวนใหญจะ
เนนที่กระบวนการมากกวาผลลัพธ 5) การกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานทางการศึกษาที่ไมไดมุงสูความเปนเลิศ หากแตมุงสูมาตร
ฐานขั้นตํ่า จึงทําใหไมเกิดแรงผลักดัน 6) การดําเนินงานเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพอยางจริงจัง โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบาน และ 7) การ
ขาดการสนับสนุนทางดานงบประมาณอยางจริงจัง
สวน ผศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนานโยบาย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กลาววา บริษัทเพิรกถือ
เปนหนวยงานที่เชื่อถือได แตการจัดอันดับครั้งนี้อาจมีชองโหวในการศึกษาวิถีชีวิตของแตละประเทศและการจัดอันดับการศึกษาจากการวัด
ความรูนั้นจะทําใหไทยเสียเปรียบมาก เพราะสถาบันการศึกษาไทยไมเปนที่รูจักของตางชาติ ทั้งหลักสูตรของไทยก็ยังมุงพัฒนาวิชาการโดย
ขาดการเตรียมคนเขาตลาดแรงงาน การจัดอันดับจึงควรที่จะขจัดตัวแปรความตางในวิถีชีวิตของคนแตละชาติใหอยูบนฐานเดียวกัน จึงจะ
ยุติธรรม และสรุปวาหากเปนเชนนั้น ภาพรวมการศึกษาไทยนาจะอยูในอันดับที่สูงกวานี้ (มติชน, สยามรัฐ 03,070944, กรุงเทพธุรกิจ
03,050944)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
1.1.1 ก.วิทย ฯซื้อดาวเทียมจากฝรั่งเศสโดยระบบบารเตอรเทรด เพื่อใชในการสํารวจทางภูมิศาสตร
นายสนธยา คุณปลื้ม รมต.วิทยฯ ใหสัมภาษณวาไดทํารายงานถึงนายกฯเรื่องการจัดซื้อดาวเทียมเพื่อการสํารวจทางภูมิศาสตร
จากประเทศฝรั่งเศสในราคา 4,000 ลานบาท เปนการจัดซื้อในลักษณะบารเตอรเทรด หรือการแลกเปลี่ยนสินคา ระหวางดาวเทียมกับสินคา
การเกษตรของไทย โดยใหผูขายดาวเทียมซื้อสินคาเกษตรของไทยในประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะขาว ซึ่งเมื่อซื้อไปแลวจะตองสงออกไปยัง
ประเทศที่ 3 เพื่อมิใหซํ้าซอนกับตลาดสงออกของไทย สาเหตุที่ซื้อก็คือปจจุบันหนวยราชการไทยสวนใหญมีการเชาและซื้อภาพถายทางดาว
เทียมจากตางประเทศซํ้าซอนกันทั้งของก.เกษตรฯ ก.วิทยฯ และก.กลาโหม ทําใหมีคาใชจายนับรอยลานบาทตอเดือน ดังนั้นเมื่อเอกชนของ
ฝรั่งเศสติดตอมาจึงหารือกับทานนายกฯซึ่งมีความเห็นวาตองจัดซื้อในระบบบารเตอรเทรด ซึ่งทางบริษัทฝรั่งเศสอยูระหวางนําระบบการคา
ดังกลาวกลับไปศึกษา (กรุงเทพธุรกิจ 050944)
1.1.2 “อินเทล” ประกาศรวมมือกับ ”เนคเทค” ผลิตเครื่อง “พีซี” ราคาถูก
นายเอกรัศม อวยประเสริฐ กรรมการผูจัดการบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา อินเทลมี
นโยบายใหการสนับสนุน “โครงการพีซีราคาประหยัด” ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในการชวยเพิ่มศักยภาพ
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การทํางานตลอดจนสรางขีดความสามารถการติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน โดยผานทางอินเทอรเน็ต ในราคาที่ผูใชทั่วไปสามารถเปนเจา
ของเครื่องคอมพิวเตอรได โครงการดังกลาวมีผูประกอบการและจําหนายคอมพิวเตอรเขารวมโครงการขณะนี้ทั้งหมด 15 บริษัท โดยอินเทล
เปนบริษัทแรกที่ยืนยันใหการสนับสนุนดานการเงินตอโครงการในครั้งแรกจํานวน 100,000 บาท ซึ่งภายใตโครงการนี้ ผูประกอบการและ
จําหนายคอมพิวเตอรจะจําหนายพีซีมัลติมีเดียภายใตขอกําหนดเดียวกันในราคาพิเศษไมเกิน 19,900 บาท สวนนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กลาววาโครงการนี้จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชในการซื้อสินคา ทํา
ใหสามารถลดคาใชจายหรือลดตนทุนดานการบริหารการขายในสวนของผูประกอบการ โดยจะมีการเปดตัวโครงการอยางเปนทางการใน
เดือนตุลาคมนี้ และคาดวาภายใน 4 เดือนจะสามารถสรางยอดขายเครื่องคอมพิวเตอรไดกวา 100,000 เครื่อง ซึ่งการสนับสนุนของอินเทล
นับเปนจุดเริ่มตนที่ดีสามารถพัฒนาไปสูความรวมมือในการสรางซัพพลายเชนไดอีกดวย (ผูจัดการ 200944)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการวิจัย
1.2.1 “ ไบโอเทค” รวม “สกว.” ใชงบ 60 ลานวิจัยตอยอดจีโนมมนุษยและขาว
ดร.มรกต ตันติเจริญ ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) กลาววา ขณะนี้ประเทศไทยมี
ความพรอมในการใชขอมูลโครงการศึกษาแผนที่พันธุกรรมมนุษยหรือจีโนมโปรเจคตอยูแลว แตขึ้นกับวาขอมูลดังกลาวจะสามารถเขาถึงได
มากขนาดไหน เพราะวาขอมูลบางเรื่องยังไมเปนขอมูลที่เปดเผยกับสาธารณะทั้งหมด โดยมีระบบคอมพิวเตอรรองรับการอานขอมูลเหลา
นั้นไดคอนขางเร็ว เพียงแตขอมูลบางตัวไมสามารถนํามาใชได เพราะหากจะนํามาใชอาจตองตกลงทําสัญญากันกอน
อยางไรก็ตาม ดร.มรกต บอกวา ขณะนี้ไบโอเทครวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ใชงบประมาณจํานวน 60
ลานบาท ในการทําวิจัยตอจากขอมูลจีโนมโปรเจคตที่เปดเผยขอมูลสาธารณะ 3 โครงการดวยกัน กลาวคือ 1) โครงการศึกษาปญหาไขเลือด
ออกในประเทศไทย ที่ปจจุบันไดพัฒนาความรุนแรงมากขึ้นจนทําใหยากตอการตรวจวินิจฉัยมากขึ้นเปนลําดับ โดยจะใชงบประมาณในการ
วิจัยเรื่องนี้จํานวน 30 ลานบาทในระยะเวลา 5 ป 2) โครงการศึกษาจีโนมขาวเพื่อพัฒนาพันธุขาวใหมในประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ เชน พันธุขาวเพื่อปองกันนํ้าทวม ขาวทนเค็ม ขาวทนแลง ทั้งนี้ใชงบฯในการดําเนินงานจํานวน 15 ลานบาท ใชเวลาในการศึกษา
วิจัยประมาณ 2 ป และโครงการที่ 3) คือโครงการศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมีย โดยจะศึกษาหายีนสที่กอใหเกิดโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
เพื่อหาแนวทางการรักษา เพราะปจจุบันมีผูปวยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ใชงบฯจํานวน 15 ลานบาท และใชระยะเวลา 5 ป ซึ่งจะ
รวมศึกษากับสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ทั้งนี้ ดร.มรกต บอกวาประเทศไทยยังใชงบประมาณในการทําวิจัยนอยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแลวที่ใชงบเพื่อการวิจัยมากกวาหมื่นลานดอลลารสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการรายวัน 120944)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
2.1.1 อินเทลประกาศเปดตัวอินเทล เพนเทียม โฟร ความเร็ว 2 กิกะเฮิรตซ
วันที่ 28 ส.ค.2544 อินเทลประกาศเปดตัวไมโครโปรเซสเซอรพรอมกันทั่วโลก นั่นคือ อินเทล เพนเทียม โฟร โปรเซสเซอร
ความเร็ว 2 กิกะเฮิรตซ (2GHz) นับเปนกาวสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในวงการคอมพิวเตอรพีซีในรอบ 20 ป นับตั้งแต พ.ศ.2524 แสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาและนวัตกรรมลาสุดของเทคโนโลยีโปรเซสเซอร ทั้งนี้ ไมโครโปรเซสเซอรของอินเทลไดกลายเปนหัวใจสําคัญของการ
ปฏิวัติวงการคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือพีซีใหแข็งแกรงดวยสมรรถนะใหม สําหรับการใชงานของนักธุรกิจ ตลอดจนการใชงานในแงไลฟ
สไตลของผูใชพีซีทั่วไป ซึ่งผูเชี่ยวชาญเชื่อวาภายในสิ้นทศวรรษนี้ อินเทลจะมีสวนในการสรางความยิ่งใหญใหแกวงการพีซีอีกครั้ง นับตั้งแต
หนวยประมวลผลกลาง(ซีพียู)รุนอินเทล 8088 ซึ่งใชเครื่องพีซีเครื่องแรกของไอบีเอ็มจนถึงอินเทล เพนเทียม โฟร โปรเซสเซอร 2 กิกะเฮิรตซ
รุนลาสุด
คอมพิวเตอรที่ใช เพนเทียม โฟร โปรเซสเซอร ความเร็ว 2 กิกะเฮิรตซ สามารถใชสรางสรรคและโอนถายสื่อขอมูลดิจิตอลไดเร็ว
กวา 81% และยังเพิ่มสมรรถนะการทํางานใหกับนักธุรกิจไดมากกวาเดิม 50% เมื่อเทียบกับเครื่องเพนเทียม ทรี โปรเซสเซอร ความเร็ว 1 กิ
กะเฮิรตซ โดยเฉพาะกับการทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน อาทิ สามารถฟงคําสั่งจากคําพูดและสามารถตอบสนองไดทันที การตรวจ
สอบไวรัส การถอดรหัสขอมูล และการบีบอัดขอมูล ซึ่งมักจะเพิ่มโหลดใหกับการทํางานของโปรเซสเซอร สําหรับเพนเทียม โฟร ความเร็ว 2 กิ
กะเฮิรตซ นี้ ผลิตขึ้นโดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ 0.18 ไมครอน ทําใหผลิตไดในปริมาณสูง เพียงพอตอความตองการของตลาด สวนราคา
ที่วางจําหนายในขณะนี้หากซื้อรวดเดียว 1,000 ตัว ตกอยูที่ตัวละ 562 ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ อินเทลเชื่อวาการพัฒนาซอฟตแวรจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นไดวาวิวัฒนาการของพีซีจะยังคงเดินหนาตอไปอยางไมหยุดยั้งภายใน 20 ปขางหนา และพลังความสามารถในยุคใหมของ
คอมพิวเตอรจะยิ่งสูงมากขึ้น (ผูจัดการ 030944)
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2.1.2 “นิมดา” ไวรัสตัวใหมที่รายยิ่งกวา “โคดเรดและเซอรแคม” ออกกอกวนทั่วโลกหลังวินาศกรรม “เวิลดเทรด”
วันที่ 19 ก.ย.2544 ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ประกาศเตือนผูใชระบบงานอินเทอรเน็ตทั่วโลกวา
ขณะนี้มีไวรัสหนอน (worm) ตัวใหมชื่อ นิมดา (Nimda) หรือ W 32/ Nimda (W 32.Nimda.A@mm) แพรกระจายพันธุผานทางอีเมลหรือ
ไฟลแนบ (Attach File) และเว็บไซต ทํานองเดียวกับไวรัสโคดเรดรวมกับไวรัสเซอรแคมที่ออกอาละวาดมากอนหนานี้ แตมีความรายแรงมาก
กวา เพราะมีความเร็วในการแพรกระจายสูงที่สุดและติดเชื้องายที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมดที่เคยมี กลาวคือ ประมาณ 5 เทาของโคดเรด
สามารถหยุดการทํางานของเครือขายขององคกรได ที่มาของชื่อไวรัสมาจากการเขียนคําวา Admin แตเขียนกลับหลัง ไวรัสตัวนี้พบเมื่อตอน
เชาของวันที่ 18 ก.ย.2544 ออกอาละวาดในสหรัฐ และแพรกระจายอยางรวดเร็วในกลุมบริษัทที่ติดอันดับฟอรจูน 500 ในชวงบายวันเดียว
กัน มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดเชื้อนิมดาประมาณ 130,000 เครื่อง ซึ่งมีทั้งเครื่องเว็บเซิรฟเวอรและเครื่องพีซี และการกอกวนดังกลาวไดพุงสูง
สุดในวันที่ 19 ก.ย.2544 สงผลใหบริษัทจํานวนมากทั่วโลกตองปดระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสรางความเสียหายใหกับธุรกิจอันเกิดจากไม
สามารถใชงานในระบบคอมพิวเตอรไดและเปนการยากที่จะประเมินความเสียหายออกมา ทั้งนี้ บริษัทที่ตกเปนเหยื่อสวนใหญจะเปนบริษัท
ขนาดเล็กที่รวมศูนยการทํางานของระบบภายใตเซิรฟเวอรอันเดียว
จิม โจนส ผูอํานวยการตรวจสอบและพยากรณระบบคอมพิวเตอรในนิวยอรก กลาววา นิมดาสามารถแพรกระจายไดอยางรวด
เร็วไปยัง 10,000-30,000 เวิรกสเตชัน ขณะที่ เกรแฮม คลูเลย ที่ปรึกษาดานเทคนิคอาวุโสบริษัทโซฟอสแอนตี้ไวรัส (Sophos Antivirus)
บอกวาไวรัสนิมดาสามารถแพรเชื้อเขาไปในเครื่องพีซีของผูใชตามบานไดดวย เดวิด มัวร นักคนควาอาวุโสของ Cooperative Association
for Internet Data Analysis ที่ศูนยคอมพิวเตอรของ UC San Diego กลาววาประมาณสัปดาหที่ผานมา มีผูเชี่ยวชาญดานระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต ไดออกมาเตือนวาอาจมีการแพรระบาดของไวรัสคอมพิวเตอรมากขึ้น หลังเหตุการณวินาศกรรมตึกเวิลดเทรดและ
เพนตากอน ซึ่ง จอหน แอชครอฟต รมต.ยุติธรรมสหรัฐ บอกวายังไมมีหลักฐานใดๆบงชัดวาไวรัสนิมดามีความเกี่ยวของกับเหตุการณวินาศ
กรรมที่เกิดขึ้น สวนนายรัส คูเปอร ผูเชี่ยวชาญไวรัสของบริษัททรูซีเคียว กลาววา ขอแนะนําเบื้องตนในการปองกันไวรัสนิมดาคือการดึงปลั๊ก
อินเทอรเน็ตออกจากระบบกอน จนกวาผูเชี่ยวชาญจะเขาใจการทํางานและธรรมชาติของเวิรมตัวใหมอยางชัดเจน และระบุวาตนตอของไว
รัสตัวนี้มาจากจีน เพราะปรากฏมีคําวา Copyright 2001 R.P.China และคําวา Concept Virus อยูดวย
สําหรับการทํางานของนิมดาจะเริ่มจากไฟลอีเมลเหมือนไวรัสเซอรแคม โดยมาพรอมกับไฟลแนบ Readme.EXE .หรือนามสกุล
EML.NWS เมื่อผูใชคลิกเปดไฟลแนบ เวิรมจะเริ่มทํางาน และเมื่อไวรัสเขาสูคอมพิวเตอรเปาหมาย เวิรมก็จะเริ่มสแกนอินทราเน็ต หรืออิน
เทอรเน็ตบนพอรต 80 เพื่อหาไอโอเอส เซิรฟเวอร กอนเริ่มการโจมตีใหเว็บเซิรฟเวอรหยุดทํางาน สวนอินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร เวอรชั่น(ไอ
อี) 5.0 และ 5.01 เวิรมจะใชจุดออนของโปรแกรมในการเริ่มทํางานอัตโนมัติ โดยที่ผูใชไมตองเปดไฟลแนบ ซึ่งโปรแกรมแกจุดออนของไออี
5.0 และ5.01 จากไวรัสนิมดา หาไดจากเว็บไซตของไมโครซอฟตดวยการอัพเดตไออี 5.5 เซอรวิสเพ็ก 2 (SP2) สวนระบบที่ไดรับผลกระทบ
จากไวรัสคือไมโครซอฟตวินโดวส 95,98 วินโดวส มี วินโดวส เอ็นที และวินโดวส 2000
มีรายงานขาววาหลายประเทศทั้ง อังกฤษ ฮองกง เกาหลีใต จีน ญี่ปุน รวมทั้งไทยไดเผชิญกับปญหาไวรัสตัวนี้แลว โดยในยุโรป
โดนไปถึง 15,000 ราย ในฮองกง ระบุวากวา 1,000 บริษัทติดไวรัสตัวนี้ ในเกาหลีใต วันที่ 19 ก.ย.เสียหาย 327 รายแตวันที่ 20 ก.ย. เพิ่มขึ้น
ถึง 11 เทาคือเสียหายถึง 3,711 ราย สวนความเสียหายในรูปตัวเงินยังไมสามารถประเมินได จีนและญี่ปุนนั้นก็ไดรับผลกระทบในลักษณะ
เดียวกัน สําหรับประเทศไทยปรากฏรายงานจากธนาคารแหงประเทศไทยวาวันที่ 20 ก.ย. ไวรัสนิมดาไดเขามาทําลายระบบขอมูลตางๆ ใน
เครือขายคอมพิวเตอรของธนาคารจนตองสั่งปดเครื่องและถอดสายเชื่อมระบบชั่วคราวออกตลอดในชวงบายวันเดียวกัน
แตจากการที่มี
ระบบสํารองฐานขอมูลตางๆ จึงไมไดถูกทําลาย และระบบการชําระเงินผานธนาคารแหงประเทศไทย (เคลียริง) ยังคงดําเนินการไดตามปกติ
(มติชน 20,210944, ผูจัดการ 200944)
2.1.3 “เอชพีและคอมแพ็ค” ผนวกรวมกิจการ กลายเปนบริษัทผลิตคอมพิวเตอรอันดับสองของโลกรองจากไอบีเอ็ม
วันที่ 3 ก.ย.2544 เอชพีบริษัทผลิตคอมพิวเตอรรายใหญอันดับที่สองของโลกกับคอมแพ็คบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรอันดับสาม
ของโลกไดผนวกกิจการเขาดวยกันโดยการสวอปหุนมีมูลคาประมาณ 25,000 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ขาวการผนวกกิจการของบริษัทไอที
ตางๆปรากฏมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2544 แตการผนวกกิจการของสองบริษัทนี้ถือวาเปนการผนวกกิจการครั้งยิ่งใหญที่สุดอีกครั้งหนึ่งของวง
การไอที ชนิดที่บริษัทยักษอยางไอบีเอ็มและเดลถึงกับหนาวๆรอนๆเพราะบริษัทเอชพีใหมที่เกิดจากการผนวกกิจการครั้งนี้มีทรัพยสินโดย
รวมแลวกลายเปนอันดับที่สองของโลกรองจากบริษัทไอบีเอ็มเทานั้น
สวนมูลเหตุที่ทําใหสองบริษัทนี้ผนวกเขาดวยกันนั้น มณฑล พจนพรวัฒนา เจาของคอลัมน “กระแสไอที” ในน.ส.พ. กรุงเทพ
ธุรกิจ วิเคราะหวานาจะมีสาเหตุมาจาก 1) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกทําใหกําลังซื้อลดลงขณะที่ทั้งสองบริษัทมีสินคาคงคลังคอนขาง
มาก เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตนทุนตอเครื่องสูง จึงไมสามารถใชกลยุทธลดราคาในการทําตลาดได 2) ทั้งสองบริษัทมีจุด
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แข็งที่ตางกันแตตางก็เอื้อประโยชนกันและกัน อาทิ เอชพีมีจุดแข็งเรื่องเครื่องพิมพสแกนเนอร โฮสตสําหรับองคกรขนาดใหญ และมีบริการที่
ครบวงจร สวนคอมแพ็คมีจุดแข็งที่เครื่องพีซีเซิรฟเวอรสําหรับองคกรขนาดกลางและเล็ก คอมพิวเตอรมือถือ (IPAQ) ที่กําลังเปนคูแขงของ
Palm เปนตน การรวมกันจึงนาจะไดประโยชนมากกวา 3) เทากับเปนการผนึกกําลังในการตอสูกับคูแขงซึ่งของเอชพีคือไอบีเอ็มขณะที่ของ
คอมแพ็คคือเดล เพื่อสรางจุดแข็งในการแขงขันในตลาดโลกไมวาจะเปนเรื่องของราคา เทคโนโลยีและบริการหลังการขายที่ครบวงจรมากขึ้น
4) ทั้งสองบริษัทไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมายที่วางไว ทําใหเริ่มมีการเคลื่อนไหวเทขายหุนของทั้งสองบริษัทเปนระยะๆ ตัวอยางเชน
หุนของเอชพีในเดือนนี้ของปที่แลวมีมูลคา ถึง 61 ดอลลารสหรัฐ แตปนี้อยูที่ 18 ดอลลารสหรัฐ เชนเดียวกับคอมแพ็คที่ปที่แลวอยูที่ 32
ดอลลารสหรัฐ แตปนี้อยูที่ 10 ดอลลารสหรัฐ รวมทั้งยังถูกนักวิเคราะหหุนลงความเห็นวาหุนของทั้งสองบริษัทไมนาถือครอง ผลจากการ
ผนวกกิจการครั้งนี้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งในระดับผูบริหารแลว ยังสงผลทําใหพนักงานของทั้งสองบริษัทที่ทํางานใน
สวนงานที่ซํ้าซอนกันอาจถูกปลดออกไมตํ่ากวารอยละ 10 และการที่บริษัทใหมยังคงใชชื่อบริษัทเอชพี ในฐานะผูถือหุนใหญ แสดงวาชื่อคอม
แพ็คจะหายไปจากตลาดคอมพิวเตอรในเวลาไมชานี้ (กรุงเทพธุรกิจ 200944)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 แนวคิดและนโยบายดานอาหาร
1.1.1 สธ.เผย 7 แผนกินอาหารปลอดภัย
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.สาธารณสุข ไดกลาวในการประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหารแหงชาติวา ปจจุบันนี้
ประชาชนยังไมไดบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ยังคงมีผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงและโรคอาหารเปนพิษในอัตราที่สูง เพื่อแกไขปญหาดัง
กลาว สธ.จึงรวมมือกับ ก.เกษตร ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย ก.พาณิชย และกรุงเทพมหานคร ระดมสมองพัฒนาแผนแมบทระบบความ
ปลอดภัยดานอาหารแหงชาติ กําหนดเรื่องที่เปนปญหาเรงดวนที่จะดึงมาทําเปน “โครงการรวมเพื่อความปลอดภัยดานอาหารครบวงจร” ทุก
หนวยงานจะวางแผนทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และรายงานผลเปนภาพรวมของประเทศ นําเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยดาน
อาหารแหงชาติที่นายกรัฐมนตรีเปนประธานตอไป
รมต. สาธารณสุขกลาววา ขณะนี้ไดขอสรุปแลววา จะมีโครงการรวมครบวงจรที่จะเริ่มทําในปหนา 7 โครงการคือ 1. โครงการแก
ไขปญหาความไมปลอดภัยจากสารซาลบูทามอล สารบอแรกซ ยาสัตวตกคาง และจุลินทรียอาหารเปนพิษในเนื้อหมู หนวยงานที่เปนผู
ประสานงานหลักคือกรมปศุสัตว 2. โครงการแกไขปญหาความไมปลอดภัยจากสารพิษตกคางจากสารกําจัดศัตรูพืชในผัก ผูประสานงาน
หลักคือ กรมวิชาการเกษตร 3. โครงการแกปญหาความไมปลอดภัยจากยาสัตวตกคางและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษในเนื้อไก
ผูประสานงานหลักคือ กรมควบคุมโรคติดตอ 4. โครงการแกไขปญหาสารตกคางจากยาตานจุลชีพและความเสี่ยงอื่นๆในกุงเลี้ยง ผูประสาน
งานหลักคือ กรมประมง 5. โครงการแกไขปญหาความไมปลอดภัยจากสารกลุม 3-เอ็มซีพีดี (3-MCPD) ที่เกิดจากระบวนการผลิตซอสปรุง
รสจากถั่วเหลือง ผูประสานงานหลักคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 6. โครงการแกไขปญหาความไมปลอดภัยของอาหารที่
ปรุงและจําหนายในรานอาหาร ผูประสานงานหลักคือ กรมอนามัย 7. โครงการแกไขปญหาความปลอดภัยของอาหารที่จําหนายในตลาดสด
ผูประสานงานหลักคือ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งจะเริ่มงานทันทีวันที่ 1 ตุลาคมนี้ (มติชน 200944)

1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.2.1 วิจยั หนอนเยื่อไผ จากดวนธรรมดาเปน “ดวนพิเศษ”
รศ.ดร.ทิพวรรณ สิงหไตรภพ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาวิจัยหาขอมูลในดานตางๆเกี่ยวกับ
“หนอนเยื่อไผ หรือ หนอนรถดวน” จากการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา หนอนรถดวนอุดมไปดวยคุณคา
ทางโภชนาการ มีกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายถึง 8 ชนิด และที่ไมจําเปนตอรางกายอีก 9 ชนิด ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนําไปสูการเพาะ
เลี้ยงหนอนรถดวนเพื่อเปนอาชีพแบบยั่งยืน ขณะนี้ทีมงานวิจัยไดประสบผลสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งคือ ทําใหหนอนเยื่อไผเขาสูระยะดักแดกอน
ฤดูกาล ซึ่งปกติตองใชเวลาประมาณ 9 เดือน แตทีมวิจัยสามารถยนระยะทําใหหนอนเยื่อไผเขาสูระยะดักแดไดเพียง 2-3 สัปดาหเทานั้น
ดวยกระบวนการใหฮอรโมน อันจะสงผลใหการเพาะเลี้ยงหนอนเยื่อไผทําเปนอาชีพอยางจริงจังได ที่สําคัญมีหนอนรถดวนใหขายและบริโภค
ไดตลอดป เปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย
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อยางไรก็ตาม พอพันธุแมพันธุที่เกิดขึ้นจะแข็งแรงสมบูรณหรือไม และหนอนที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาจะมีรสชาติดีเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติหรือไม กําลังอยูในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย คาดวาจะรูผลในไมนานนี้ ถึงเวลานั้นการเพาะเลี้ยง “หนอนรถดวน” อาจจะเปน
อาชีพหนึ่งที่สงผลมหาศาลตอเศรษฐกิจชุมชนก็ได เพราะราคาชวงคุณภาพดีที่สุดนั้นกิโลกรัมละไมตํ่ากวา 200-300 บาทเลยทีเดียว (สยาม
รัฐ 170944, กรุงเทพธุรกิจ 140944, Bangkok Post 140901)
1.2.2 สถาบันวิจัยฯรม.ลําปาง รีดสารวิเศษจากใบขาวบารเลย ชะลอวัยชรา
จากการที่กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหมีการปลูกขาวบารเลยภายในประเทศขึ้นตั้งแตป 2531
เนื่องจากบริษัทอุตสาหกรรมแปงขาวสาลีไทยจํากัด, บริษัทยูไนเต็ด ฟลาวมิลล จํากัด, บริษัทสยามฟลาวคาแปง จํากัด และ บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการสินคาที่ตองการใชขาวบารเลยจํานวนมาก แจงวา พวกเขาจะสนับสนุนโครงการดวยการลงทุนรับซื้อ
ขาวบารเลยจากเกษตรกรในราคาประกัน แตปรากฏวาขาวบารเลยไทยไมสามารถปรับสภาพใหคงคุณคาเหมือนธัญพืชเมืองหนาวอยางเดิม
ได ปริมาณการรับซื้อก็ลดนอยลง หันไปนําเขาวัสดุจากตางประเทศ สวนหนึ่งเพื่อนํามาผสมกับขาวบารเลยในประเทศ ปญหาหนักจึงตกอยู
ที่เกษตรกรคือขายไมไดตามที่ฝนไว รายไดไมคุมกับรายจาย
ดร.ปทมา ศิริธัญญา อาจารยประจําภาควิชาพืชไร สถาบันวิจัยและฝกอบรมเกษตรลําปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทราบมา
วา ชาวตางประเทศที่อาศัยอยูในเมืองไทยไปขอซื้อเมล็ดขาวบารเลยจากชาวไรที่เชียงใหม เอาไปเพาะพอออกตนออนก็เอามาคั้นดื่มสดๆ
โดยใหเหตุผลวา ในใบขาวบารเลยมีสารสําคัญที่ชวยปองกันโรคมะเร็งได จึงคิดวานาจะวิจัยคนหาสารในใบขาวบารเลย
“งานวิจัยชิ้นนี้ไมเคยมีใครทํามากอน หลังจากเก็บขอมูลตางๆไดแลวเราใชเวลาถึง 3 ปเต็ม ในการศึกษาคนควาหาธาตุในใบขาว
เพื่อนําไปสูกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑชาเขียวสําเร็จรูปพรอมดื่มและคาดหวังวาจะนําใบขาวที่ชาวนาปลอยใหสูญสลายไปตามธรรม
ชาติโดยเปลาประโยชนในแตละปใหกลับมามีคุณคา มีราคาอีกครั้ง”
ใบขาวบารเลยนอกจากจะใหประโยชนดานอาหารแลว ยังมีสรรพคุณทางดานสมุนไพร โดยเฉพาะชวงตนออนที่มีอายุประมาณ
15 วัน จะใหสารธาตุอาหารสูงมาก อาทิ ก) สารเบตากูลแคน (B-glucan) ชวยลดคอเลสเตอรอลในรางกาย ชวยปรับนํ้าตาลในเลือด และ
ชวยลดความดันโลหิตได ข) สารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) หลายชนิด ไดแก 1.วิตามินอี ชวยในการลดกรดหรือปองกันการเกิดมะเร็ง
โรคหัวใจ ตอกระจก ชวยเรงออกซิเจนเขาสูเซลล ทําใหแผลเปนหายเร็วขึ้น ชวยในการจับตัวของรกกับผนังมดลูก และชวยเพิ่มการไหลเวียน
ของโลหิต 2. สาร 2-O-glycosylis ovitexin (2-O-GIV) เปนสารตานอนุมูลอิสระที่พบลาสุด ในใบขาวบารเลย ซึ่งมีคุณสมบัติเทากับวิตามินอี
และอาจจะมากกวาก็ได 3. วิตามินซี ชวยทําใหการยืดและหดตัวของหลอดเลือดดีขึ้น 4. สารผัก (phytonutrient) เปนสารที่ชวยปกปองราง
กายจากการเปนมะเร็ง และเสริมภูมิตานทานใหรางกาย 5. คลอโรฟลด ชวยในการกระตุนการเจริญเติบโต ซอมแซมสวนสึกหรอในรางกาย
และสรางเม็ดเลือดแดง และที่พิเศษยิ่งกวานั้น เมื่อคนพบวา ในใบขาวบารเลยมีสารเอนไซม superoxide dimutase (SOD) ซึ่งเปนสารวิเศษ
ชนิดหนึ่งซอนอยูตามซอกใบ เมื่อโดนนํ้าตมสุกที่ความรอน 100 องศาเซลเซียส สารสกัดดังกลาวจะออกฤทธิ์ทําใหผิวพรรณสดใสเตงตึง มีนํ้า
มีนวล นั่นคือ สรรพคุณชวยชะลอความแกอยางชัดเจน (สยามรัฐ 240944)
1.2.3 มะกันประสบผลเพาะพันธุขาวหอมมะลิ
สํานักขาวรอยเตอร ระบุวา นายคริส เดอเรน นักเพาะพันธุพืชจากสถาบันการศึกษาและวิจัยเอฟเวอรเกลด รัฐฟลอริดา สหรัฐ
อเมริกา ประสบผลสําเร็จในการเพาะพันธุขาว ซึ่งใหผลผลิตในลักษณะเดียวกันกับขาวหอมมะลิของไทย แตสามารถเพาะปลูกไดในสภาพ
ภูมิประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยวิธีการทําใหยีนขาวหอมมะลิกลายพันธุ และการผสมขามพันธุ ทําใหกลายเปนขาวลําตนเตี้ย ตั้งทองและออก
รวงเร็วกวาตนขาวหอมมะลิเดิม นายเดอเรนเปดเผยวา เริ่มดําเนินงานเพาะพันธุขาวหอมมะลิดังกลาว เมื่อราว 5 ปที่ผานมา หลังจากการ
เดินทางไปเยือนหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและติดใจกับคุณภาพและกลิ่นขาวหอมมะลิของไทยจนเกิดความคิดที่จะเพาะ
พันธุขาวใหมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยไดใชกรรมวิธีหลายอยางเพื่อดัดแปลงลักษณะขาวหอมมะลิ ที่เดิมเปนขาวที่ใชเวลาในการตั้งทองและ
ออกรวงนาน และตองการแสงแดดมาก ทําใหไมสามารถนํามาเพาะปลูกในสภาพที่มีแดดระยะสั้นๆ อยางในสหรัฐอเมริกาได
อยางไรก็ตาม นักวิจัยพันธุพืชชาวอเมริกันรายนี้บอกวา ตนไมไดตั้งใจจะทําลายศักยภาพเชิงพาณิชยของขาวหอมมะลิของไทย
เพราะรูดีวาขาวหอมมะลิของไทยเปนตัวสรางรายไดในการสงออกใหกับประเทศอยางสําคัญ ตนเปนนักขยายพันธุพืช เปนคนสนใจในพันธุ
ขาวตาง ๆ และสนุกกับการนั่งแกปญหาในการทํางานนี้ตลอดเวลา (มติชน 280944, Bangkok Post 280901)

1.3 ธุรกิจอาหารและการสงออก
1.3.1 WTO ทําลายตลาดขาวโพดไทย เกษตรกรเชียงรายซึ้งทรท.ไมรัก
วันที่ 5 ก.ย. จนถึงวันที่ 7 ก.ย.44 เครือขายเกษตรกร จ.เชียงรายจํานวนสองพันกวาคน ไดเดินทางมารวมชุมนุมหนาศาลากลาง
จ.เชียงราย เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลชวยแกไขปญหาราคาขาวโพดตกตํ่า ขณะนี้ราคาขาวโพดที่หนาโรงงานรับซื้อ 2.30 บาทตอกิโลกรัม แต
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ราคาตนทุนการผลิตในภาวะคาครองชีพสูงอยางปจจุบันนี้คือ 4.99 บาท เกษตรกรจึงไดเรียกรองใหรัฐชวยเหลือ โดยการประกันราคาขาว
โพดเปน 6 บาทตอกิโลกรัม ณ ความชื้น 14.5%
ราคาขาวโพดที่ตกลงตํ่ากวาตนทุนครั้งนี้เปนหนึ่งในปรากฏการณที่สะทอนความลมเหลวของตลาดเสรี สถิติความเปลี่ยนแปลง
ราคาขาวโพดตั้งแตตนป 2539 มีแนวโนมที่ราคาจะลดลงในทุกตลาด ตัวการสําคัญของความเสียหายในภาคเกษตรก็คือ การเปดเสรีทาง
การคาขององคการการคาโลก (WTO) การเปดเสรีที่เกิดขึ้นทําใหสมาคมผูผลิตอาหารสัตวถือโอกาสขยายโควตานําเขาขาวโพดจากอเมริกา
ไหลบาเขาตีตลาดผลผลิตขาวโพดของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ขอตกลงทางการเกษตรในการเปดเสรีทางการคาขององคการการคาโลก (WTO)
ยังกําหนดวา “หามรัฐอุดหนุนเกษตรกรอันเปนการทําใหกลไกราคาบิดเบือน หามอุดหนุนการสงออก และใหรัฐลดกําแพงภาษีนําเขาทั้งหมด
ลง” ซึ่งขอตกลงนี้เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา ขอตกลงกับองคการการคาโลกที่เกิดขึ้น กลายเปนการเปดเสรีที่ผูกขาด
เมื่อบังคับใหประเทศดอยพัฒนาอยางไทย เปดตลาดใหกับสินคาราคาถูกจากประเทศพัฒนาอยางสหรัฐอเมริกา กลายเปนการมัดตราสัง
ภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรไมมีอะไรที่จะสูได รัฐไดกลายเปนเหมือนมือตีนใหตางชาติเขายํ่ายีรากฐานการอยูรอดของชาติตนเอง
กลุมเกษตรกรชี้วา นโยบายของรัฐบาลไทยรักไทย เคยแถลงไววาจะใหความสําคัญกับเกษตรที่พึ่งตนเองเปนเศรษฐกิจที่พอเพียง
ไมถูกกําหนดโดยกลไกที่ไมแนนอนและไมยุติธรรมจากตลาดโลก แตสภาพที่เกิดขึ้นก็คือ รัฐบาลยังไมกลาตัดสินใจในหลายๆเรื่อง และใช
เพียงยาหอมกลอมใหเกษตรกรทนทุกขกับปญหาของตนเองโดยไมมีมาตรการอะไรที่ดีขึ้น (อาทิตยวิเคราะหรายวัน 080944)
1.3.2 นม: สัญลักษณแหงการครอบงํา
นายรังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดเผยวา การเลี้ยงทารกดวยนมมารดาเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาชานาน แตในปจจุบันผูเปนมารดาทั้งหลายกลับมีแนวโนมที่จะเลี้ยงลูกดวยนมกระปองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดังกลาวนี้เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลวกอน แตโดยผลของการเลียนแบบพฤติกรรมวิถีชีวิตของอารยประเทศ ประชาชนใน
ประเทศดอยพัฒนาจึงเริ่มเลี้ยงลูกดวยนมกระปอง
พฤติกรรมที่วานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ที่นาสนใจก็ยิ่งคือผลิตภัณฑนมที่มีการซื้อขายกันในทองตลาด
ทุกวันนี้ สวนใหญเปนผลผลิตของ “บรรษัทนานาชาติ” ทั้งสิ้น เชน เนสทเล บริสตอล ไมเยอร คารเนชั่น ฯลฯ ในการบุกเบิกตลาดในประเทศ
ดอยพัฒนา บริษัทเหลานี้ใชกลวิธีโหม “โฆษณา” เพื่อใหผูบริโภคเห็นดีเห็นงามวา อาหารทารกสําเร็จรูปมีคุณคาทางโภชนาการดีเทาเทียม
หรือดีกวานมมารดา เพราะเล็งเห็นวา ตราบใดก็ตามที่ยังคงมีการใชนมมารดาเลี้ยงทารก อาหารทารกสําเร็จรูปจะไมสามารถขายไดมากเทา
ที่ตองการ
อาจารยรังสรรค กลาววา หนังสือเลมหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงภัยพิบัติอันเกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารทารกไดดีก็
คือ ‘FoodFirst: Beyond the Myth of Scarcity’ ที่เขียนโดย “ฟรานซิส มัวร แลปเป” และ “โจเซฟ คอลลินส” ในหนังสือเลมนี้ระบุเอาไวชัด
เจนวา …แทที่จริงแลว เด็กสามารถไดรับการเลี้ยงดูดวยนมมารดาเปนเวลาถึงสองป หากไดอาหารประเภทอื่นๆ แตเพียงเล็กนอย โดยที่ไม
ตองพึ่งอาหารกระปองแตประการใด ในบางวัฒนธรรม เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยนมมารดาเปนเวลายาวนานกวานี้ แมเพียงเมื่อ 40 ปที่แลว
มานี้เอง แมชาวจีนและญี่ปุนเลี้ยงลูกดวยนมจากเตาเปนเวลานาน 5-6 ป ชาวเกาะคาโรไลนถึง 10 ป และชาวเอสกิโมถึง 15 ป
วัฒนธรรมการบริโภคนมวัวไดเริ่มแพรสะพัดหลังจากที่ “หลุยส ปาสเตอร” คิดคนวิธีการ “พาสเจอรไรซ” เพื่อทําใหไวนมีอายุที่ยาว
ขึ้นกวาปกติ และไดมีการนํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมนมในเวลาตอมา
“ถาสังเกตจะเห็นวา วัวไมไดกินนมเพื่อที่จะใหนม หรือไมไดกินเนื้อเพื่อที่จะไดนม วัวกินหญาเพื่อเกิดนม เพราะฉะนั้น คนไมจํา
เปนตองกินนมวัวเพื่อใหรางกายเกิดมีแคลเซียม รางกายสังเคราะหจากอาหารการกินอื่นๆได ผมคิดวาการกินนมวัวเปนการทําใหเกิดทาส
หรือผูตามรุนใหม ซึ่งพรอมที่จะถูกจูงจมูกไปไหนมาไหนไดเหมือนกับวัว ไมมีความคิดเปนของตัวเอง” นายสายัณห เล็กอุทัย เจาของบท
ความ “คารวะบรรพบุรุษ” ในหนังสือพิมพผูจัดการรายวันแสดงความคิดเห็น (ผูจัดการ 120944)

1.4 เชื้อโรคและสารพิษในอาหาร
1.4.1 สธ.- ปศุสัตว หามนําเขาเนื้อวัว “ยุน” เผยพบเชื้อวัวบาจากทะเล 16 ประเทศแลว
วันที่ 13 กันยายน 2544 นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงวา
จากกรณีที่มีขาวตางประเทศรายงานการตรวจพบเชื้อโรควัวบาที่ทําใหคนเปนโรคสมองฝอไดที่เมืองชิโรอิ รัฐชิบะ ประเทศญี่ปุน อย.สั่งใหเจา
หนาที่ตรวจสอบขอมูลอยางเรงดวน และพบมีหลักฐานวาวัวที่ญี่ปุนเกิดโรควัวบาจริง เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค สธ.จึงออกประกาศหาม
นําเขาเนื้อวัวและผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุนมาจําหนายในประเทศไทยแลว พรอมกับอีก 2 ประเทศคือ ประเทศกรีซและสาธารณรัฐเช็ก
รวมเปน 16 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด เบลเยียม สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร
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แลนด เดนมารก อิตาลี ลิกเคนสไตน ลักเซมเบิรก สเปน ญี่ปุน กรีซ และสาธารณรัฐเช็ก จึงขอใหผูบริโภคระมัดระวังหลีกเลี่ยงเนื้อวัวและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อวัว จากประเทศที่มีประกาศฯ หามนําเขา
ทางดานนายสัตวแพทยระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตว กลาววา เพื่อความปลอดภัย จึงอยากจะขอความรวมมือประชาชน
ชาวไทยใหบริโภคเนื้อวัวภายในประเทศ โดยเฉพาะเนื้อวัวที่มีตราของกรมปศุสัตวซึ่งปลอดจากสารเคมีตกคาง (มติชน, ผูจัดการ 140944)

1.5 ความเคลื่อนไหวดานอาหารจีเอ็มโอ
1.5.1 อย.เผยติดฉลากจีเอ็มโอ 90% เห็นดวยใชเกณฑยุน กรีนพีซแฉประชาพิจารณ อย. เอียงขางธุรกิจ
5 ก.ย.44 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการติดฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการตัดแตงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอขึ้นที่โรงแรมรอยัลริเวอร เพื่อเตรียมรวบรวม
ความคิดเห็นทั้งหมดนําไปแกไขรางประกาศ และสรุปเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนธันวาคมนี้
นส.อวยพร สุธนธัญญากร เจาหนาที่รณรงคกลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดเผยวา การที่อย.จัดใหมีการประชาพิจารณ
ที่โรงแรมนั้น กอใหเกิดความสงสัยวา อย.มีความตั้งใจที่จะรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางแทจริงหรือไม เพราะการจัดประชาพิจารณ
ในโรงแรม ทําใหกลุมประชาชนหรือองคกรผูบริโภคตางๆ ไมสามารถรวมแสดงความคิดเห็นได และจํากัดอยูเพียงแคเฉพาะกลุมผูประกอบ
การเทานั้น และนอกเหนือจากการจัดประชาพิจารณที่ไมเหมาะสมแลว นส.อวยพรยังไดวิพากษวิจารณรางฯ อีกดวยวา เต็มไปดวยชองโหว
และขอบกพรองมากมาย จนไมสามารถคุมครองผูบริโภคไดอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม รางประกาศฯที่จะออกมามีผลบังคับใชนั้นมีผลเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น กรณีผูประกอบธุรกิจสงสินคาออกไป
ยังตางประเทศ ก็จําเปนตองทําตามหลักเกณฑที่ประเทศนั้นๆ กําหนดขึ้นมา อาทิ กลุมประเทศสหภาพยุโรป ที่ยอมใหปนเปอนไดไมเกิน 1%
เกาหลีใตที่กําหนดเอาไวที่ 3% หรือญี่ปุนที่กําหนดเทากับไทยคือ 5% ที่สําคัญกวานี้คือ รางประกาศฯ กําหนดใหมีผลเฉพาะอาหารแค 2
ชนิดเทานั้น คือ ขาวโพดและถั่วเหลือง ทั้งที่ควรปฏิบัติกับพืชจีเอ็มโอทุกชนิดที่นําเขามาเปนอาหารในประเทศ เพราะปจจุบันมีพืชจีเอ็มโอ
ชนิดอื่นๆ จําหนายแลว เชน มันฝรั่ง มะเขือเทศ เมล็ดฝาย เมล็ดนํ้ามันคาโนลา
นพ.วิชัย โชควิวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากตองการใหมีการสื่อสารไดอยางตรงไปตรงมา นอกเหนือจากแบบรับความคิดเห็นที่อย.ไดแจกจายออกไปยังสํานัก
งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเปนการรับฟงความคิดเห็นทางเดียว
ขั้นตอนหลังจากรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแลวนั้น อย.ยังคงเปดใหประชาชนสามารถใหขอสังเกตเพิ่มเติมไดจนถึงวัน
ที่ 30 ก.ย.นี้ กอนที่จะมีการประมวลความคิดเห็นทั้งหมดจากทุกทางที่มีผูเสนอแนะเขามา และนําเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ สรุปแกไขราง
ประกาศฯ อีกครั้ง สําหรับสาเหตุที่ อย.เลือกเพียงแคอาหาร 2 ชนิดในระยะแรกคือขาวโพดและถั่วเหลืองนั้น ไดพิจารณาแลววา เปนการเริ่ม
ตนที่เหมาะสมแลว เพราะแมแตประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตนแบบของไทย และมีความเจริญทางวิทยาศาสตรสูงมาก ก็สรุปที่จะบังคับใชใน 2
กลุมผลิตภัณฑนี้เชนกัน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีผลกระทบคอนขางกวางขวาง ถาหากบังคับใชมากกวา 2 ชนิดหรือทั้งหมดทันที อาจจะ
มีผลในเรื่องของราคาสินคาที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นตามมา แตแนนอนวาในอนาคตคงจะตองมีการขยายในอาหารชนิดอื่นๆเพิ่มเติมตอไป สวน
การตัดสินใจใหปนเปอนได 5% นั้น เนื่องจากอาจมีปญหาความลาชาในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของหองปฏิบัติการที่จะ
เขามาทําหนาที่ในการตรวจวิเคราะหในปจจุบัน ที่มีความพรอมในการตรวจวิเคราะหหลักๆ มีอยูแคเพียง 3 แหงเทานั้น คือ ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) กรมวิทยาศาสตรการแพทย และ กรมวิชาการเกษตร
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ อย.ไดประสานงานกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อที่จะแกไขปญหาดังกลาวแลว โดยการออก
ประกาศนียบัตรรับรองใหกับหองแล็บของภาคเอกชนเพื่อใหเขามาชวยทํางานแทน นพ.วิชัยกลาวตออีกวา เพื่อเปนการปองกันไมใหผูบริโภค
เขาใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารตามประกาศนี้ อย.ตัดสินใจที่จะหามใชขอความดังตอไปนี้คือ “ปลอดจากอาหารตัดแตงพันธุกรรม”
หรือ “ไมใชอาหารตัดแตงพันธุกรรม” หรือ “ไมมีสวนประกอบของอาหารตัดแตงพันธุกรรม” หรือ “มีการคัดหรือแยกสวนประกอบที่มีการตัด
แตงสารพันธุกรรมออก” หรือขอความอื่นๆในทํานองเดียวกัน เพื่อปองกันการอวดอางหรือหลอกลวงผูบริโภค นอกจากนั้น รางประกาศฯ
ฉบับนี้ก็ไมมีผลกับผูผลิตรายยอยที่จําหนายแกผูบริโภคโดยตรง ในการที่จะตองสําแดงฉลาก เพราะเปนการยากที่ผูผลิตรายเล็กรายนอยจะ
ทราบไดแนชัดวา ถั่วเหลืองหรือขาวโพดที่นํามาผลิตหรือจําหนาย เปนพืชที่ตัดแตงพันธุกรรมหรือไม (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 060944)
1.5.2 มอนซานโตหนาแตกซํ้าสอง พบ “DNA” ลึกลับในพืช GMO
นักวิทยาศาสตรเบลเยียมพบดีเอ็นเอลึกลับนอกเหนือจากยีนใหมที่ตัดตอเขาไปในถั่วเหลืองราวดอัพ เรียดี ซึ่งเปนถั่วเหลือง GMO
ของมอนซานโต และไดรายงานเรื่องนี้ไวในวารสารยูโรเปยน ฟูด รีเสิรช แอนด เทคโนโลยี ที่ตีพิมพออกมาเมื่อกลางเดือนที่แลว
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การคนพบนี้ทําใหกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม กรีนพีซ ออกมาเรียกรองใหประเทศตางๆ ทบทวนการอนุมัติถั่วเหลืองพันธุใหมนี้ โดย
โจมตีวามอนซานโตไมรูอะไรมากนักในสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตัวเอง ยิ่งไปกวานั้น ดีเอ็นเอที่ไมเปนที่รูจักนี้อาจมีผลตอความปลอด
ภัยของถั่วเหลือง ดานมอนซานโตยอมรับวา DNA แปลกปลอมดังกลาวมีอยูจริง แตบริษัทเชื่อมั่นวาถั่วเหลืองราวดอัพ เรียดี ปลอดภัย และ
DNA ที่วาไมสงผลใดๆ ตอพืช เจอรรี่ เจ. ฮาเจลลี รองกรรมการผูจัดการใหญฝายกฏระเบียบ กลาววา DNA ลึกลับอยูในพืชมาตั้งแตแรก
ทวา นักวิทยาศาสตรเบลเยียมที่นําโดย ดร.มารก เดอ ลูส แหงศูนยเพื่อการวิจัยดานการเกษตรในเมลลี เผยวา พวกเขาไมพบ
สาย DNA แบบนี้ในถั่วเหลืองที่ไมผานการตัดตอทางพันธุกรรม (GMOs) นี่นับเปนครั้งที่ 2 ที่นักวิทยาศาสตรพบบางอยางในถั่วเหลืองราวด
อัพ เรียดี ที่ดูเหมือนมอนซานโตไมเคยระแคะระคายมากอน และไมไดกลาวอางถึงระหวางการขออนุมัติผลิตภัณฑจากทางการ ปที่แลว นัก
วิทยาศาสตรเบลเยียม และมอนซานโต ซึ่งตางแยกกันทํางานโดยอิสระ คนพบวาถั่วเหลืองพันธุนี้ไมไดประกอบดวยกอบปยีนของแบคทีเรียที่
สมบูรณแบบเพียงกอบปเดียวอยางที่คิดไวเทานั้น แตยังมีชิ้นสวนของยีนดังกลาวอีก 2 สวน
ดร.ฮาเจลลี แหงมอนซานโต กลาววา DNA ที่ไมคาดคิดมากอนนี้ถูกคนพบเพราะเทคนิคที่มีความออนไหวมากขึ้น ทําใหสามารถ
คนหาชุด DNA ที่ขนาบอยูกับยีนที่ตัดตอเขาไปไดเปนครั้งแรก เขายังบอกวาชุด DNA ลึกลับประกอบดวยตัวอักษรเพียง 534 ตัวที่ไมไดมี
ความหมายอะไร จากแผนที่พันธุกรรมของถั่วเหลืองที่มีตัวอักษรทั้งสิ้น 1,500 ลานตัวโดยประมาณ และวาการกระโดดของ DNA ไปใกลกับ
จุดที่มีการใสยีนใหมเขาไปเปนสิ่งที่คาดหมายไดสําหรับผูที่เขาใจวิทยาศาสตร
ขณะที่ดร.เดวิด อาว นักวิทยาศาสตรอาวุโสของแพลนต ยีน เอ็กซเพรสชัน เซ็นเตอร ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กลาววา ยีนที่ใส
เขาไปอาจไมไดประสานเปนสวนหนึ่งของพืชอยางสมบูรณแบบเสมอไป “การจัดลําดับใหมไมไดเกิดขึ้นบอยนัก แตผลของมันคืออะไร?” (ผู
จัดการ 060944)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 24 ก.ย. พรอมแจกบัตรทอง “30 บาท” ในกทม 13 เขต
นางสุดารัตน เกยุราพันธุ รมต.กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยถึงการติดตามความพรอมดําเนินการตามโครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรค ของ กทม. วา ไดรับรายงานวาทั้ง 13 เขตไมมีปญหาหนักใจอะไร ไดจัดแบงกลุมที่เรงดวนกอน คือ ผูที่มีฐานะยากจน และผูที่สังคมควร
ชวยเหลือเกื้อกูลที่อยูตามยานชุมชน เบื้องตนมีประมาณ 1 ลานกวาคน สวนผูที่มีรายไดระดับกลางถึงระดับสูงนั้นไดจัดสงแบบสอบถามให
เพื่อใหประชาชนแจงสิทธิ หากประสงคจะใชโครงการ 30 บาท ก็ขอใหยื่นความจํานงตามแบบฟอรมที่สงไป เพราะบางคนมีฐานะเพียงพอ ก็
อาจไมตองการใชสิทธินี้
ขณะนี้ไดเปดลงทะเบียนแลวที่โรงพยาบาลหลักของแตละพื้นที่ คือ เขตสายไหม ดอนเมือง บางเขน และหลักสี่ ลงทะเบียนที่ รพ.
ภูมิพล เขตบึงกุม คันนายาว สะพานสูง คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง ลงทะเบียนที่ รพ.นพรัตนราชธานี สวนเขตธนบุรี
และจอมทอง ลงทะเบียนที่ รพ.สมเด็จพระปนเกลา
ทั้งนี้ จะเริ่มแจกบัตรทองตั้งแตวันที่ 24 กันยายน เปนตนไป สวนผูที่ยังไมไดรับบัตรทองในวันที่ 1 ตุลาคม สามารถขอรับไดภาย
หลังที่โรงพยาบาลรัฐใกลบานที่เขารวมโครงการ 30 บาท ใน 13 เขตนํารอง และหลังจากนั้นจะทยอยเปดตั้งแตเดือนมกราคม 2545 จนครบ
ทุกเขตในเดือนเมษายน 2545 (ผูจัดการ 22-280944, มติชน 210944, กรุงเทพธุรกิจ 220944)
2.1.2 เอ็นจีโอชําแหละ "30 บาท" ลมเหลว
วันที่ 5 กันยายน 2544 ในงานตลาดนัดสุขภาพ ที่สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) จัดเปนวันสุดทาย มีการ
อภิปราย ‘30 บาท’ ภาคประชาชน นโยบายกับความเปนจริง โดย นส.สารี อองสมหวัง ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาววา หลังจากที่ ก.สา
ธารณสุขนํารองโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคใน 21 จังหวัด ปรากฏวามีประชาชนรองเรียนเรื่องบริการบัตรทองผานเครือขายและชมรมผู
บริโภคมาเปนระยะ เชน ที่รองเรียนผานชมรมผูบริโภค จ.เชียงใหม กรณีแรก มีผูปวยหญิงมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ไปรับบริการที่ รพ.สารภี
จ.เชียงใหม ผูปวยยื่นบัตรทองกอนรักษา ทางรพ.ไมสามารถรักษาไดจึงสงตอไป รพ.นครพิงค โดยระบุวาเปนผูปวยโครงการ 30 บาท
ทางรพ.นครพิงครับรักษาทําการตรวจสมองดวยเข็มเจาะที่หัวและนําไปตรวจปรากฏวาเปนเนื้องอกในสมอง ใหนอนที่รพ.โดยใหกินยาตลอด
1 สัปดาห และไมมีขั้นตอนการผาตัดหรือรักษาใดๆ
กรณีที่ 2 ผูปวยมีโรคประจําตัว เปนไมเกรน กอนที่จะไปรับบริการที่ รพ.สันทราย เคยไปรับการรักษาที่คลินิก ราคาประมาณ 400
บาท แตเมื่อมาใชบริการ 30 บาท ที่รพ.สันทราย กลับไดแตยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาปวด เจาหนาที่บอกวายาพาราเซตามอลเหมือนยา
ไมเกรน (มติชน 060944)
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2.1.3 เลือ่ นประชาพิจารณ กม.ทําแทง “หมอสุรพงษ” รับสธ.ยังขาดจุดยืน
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ รองเลขาธิการแพทยสภา ไดเสนอความเห็นเมื่อตนเดือนที่ผานมาใหกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) แกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ใหเปดการทําแทงใหกวางขึ้น จากเดิมที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดเฉพาะกรณีที่หญิงนั้นถูก
ขมขืน หรือในกรณีที่ครรภเปนอันตรายตอสุขภาพกายของแมเทานั้น โดยใหเพิ่มเรื่องสุขภาพจิตของแมและสุขภาพของเด็กในครรภเขาไป
ดวยนั้น ขณะนี้อยูระหวางการกําหนดวันประชาพิจารณของสธ.กับหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะแกไขตามที่แพทยสภาเสนอหรือไม ในขณะที่
เวลานี้ไดปรากฏมีขาวเจาหนาที่ตํารวจทลายคลินิกทําแทงเถื่อนออกมาประปราย
“ผมไมรูวาแพทยหรือคลินิกเถื่อนที่คนใหบริการไมใชแพทย ถือโอกาสทําแทงมากขึ้นหรือไม …การแกปญหาเรื่องนี้ดีที่สุด คือ
จํากัดหญิงไมใหตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ซึ่งทุกฝายตองชวยกัน โดยสธ.ตองรีบหาจุดยืนของตัวเองและดําเนินการเรื่องนี้เร็วที่สุด ซึ่งทาง
แพทยสภาไดเสนอเพิ่มเติมวา การอนุญาตใหทําแทงไดนั้น ตองจํากัดเฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น ถาอนุญาตใหสถานพยาบาล
เอกชนดวย อาจจะมีคนแอบแฝงทําแทงเถื่อนได”
พญ.พรรณพิมล หลอตระกูล จิตแพทยเด็ก กรมสุขภาพจิต กลาววา กรณีปญหาที่เด็กไปทําแทงนั้น เปนปญหาที่แกไมทันกันของ
ครอบครัวและโรงเรียน ทําใหหนวยงานทั้งสองแหงไมสามารถปกปองเด็กได ควรที่จะมีกระบวนการชวยเหลือเด็กเมื่อเกิดปญหา ซึ่งที่ผานมา
มีเพียงคําตอบเดียวคือ ถาทองจะตองเอาเด็กออกและอยูในโรงเรียนตอไปไมได ทําใหทางออกมีทางเดียวคือ จะตองไปทําแทง ซึ่งสถานที่ทํา
แทงคือคลินิกที่ผิดกฎหมาย และเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
ขณะที่นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.กระทรวงสาธารณสุข กลาววา สธ.คงตองเลื่อนการทําประชาพิจารณเพื่อแกไขกฎหมายทําแทง
ออกไปกอนโดยไมมีกําหนด เพราะที่ผานมาเปนเรื่องที่กรมอนามัยไปสํารวจในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ พบปญหาที่ผูหญิงไปแสวงหา
วิธีการยุติการตั้งครรภ จนตองเขารักษาภาวะแทรกซอนจากการทําแทงที่ไมปลอดภัยจํานวนมาก จากนั้น ไดสงเรื่องใหทางแพทยสภา
พิจารณาทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพในการแกไขปญหาดังกลาว เมื่อแพทยสภามีมติใหเปดกวางทําแทงไดมากขึ้นกลับมาที่สธ.แลว
สธ.ก็ตองหาจุดยืนกันกอนวาจะเอาอยางไร เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออนทางสังคมมาก
ดานนพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ กลาวถึงกรณีทําแทงวา เรื่องนี้นาจะเปดกวางใหผูหญิง
เปนคนเลือกทางออก เพราะผูหญิงเปนผูที่เดือดรอน และไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาดังกลาว การเปดการทําแทงในสถานพยาบาล
ของรัฐถือเปนทางออกที่ดี แตสําคัญที่สุดตองไมอยูบนการทําเพื่อการคา (ผูจัดการ 050944)
2.1.4 ทวงกม.ทําแทง กระเทือนคนพิการ อาจขัด “สิทธิการเกิด”
อนึ่ง ทางชมรมเวชพันธุศาสตรแหงประเทศไทย ไดทํารายงานการวินิจฉัยโรคกอนคลอดกับการทําแทง เสนอใหคณะอนุกรรมการ
ศึกษาแนวทางการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ของแพทยสภา ใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยราย
งานระบุวา การทําแทงเนื่องจากสุขภาพของทารกในครรภหมายถึง ภาวะที่มีความเสี่ยงสูงตอความพิการอยางรุนแรงและถาวร ทางดานกาย
ภาพหรือสติปญญา จุดประสงคของการวินิจฉัยโรคกอนคลอดกับการทําแทง คือ ชวยคูสามีภรรยาที่เสี่ยงตอการมีลูกเปนโรคพันธุกรรมหรือ
พิการ ไดมีทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกผิดปกติ มิไดมีจุดประสงคเพื่อลดจํานวนผูที่เปนโรคพันธุกรรมหรือพิการโดยการทําแทง
รายงานดังกลาวเตือนวา วิธีนี้เปนเพียงทางเลือกหนึ่งของบางครอบครัวที่ไมพรอมจะเลี้ยงลูกที่จะเกิดมาพิการเทานั้น ซึ่งผูพิการ
บางคนอาจตอตานการทําแทงในประเด็นนี้ ดวยเหตุวาหากพอแมของตนมีโอกาสเลือกใชการวินิจฉัยโรคกอนคลอดและทําแทงได ตนเองก็
จะถูกกําจัดสิทธิที่จะไดเกิดมา ชมรมฯตั้งขอสังเกตดวยวา หากสังคมมีความรูสึกดานลบตอผูพิการ อาจกอใหเกิดความกดดันตอพอแมที่
ตองทําแทง ถาพบวาลูกในครรภพิการ เพราะไมตองการใหลูกพิการเปนภาระแกสังคม แตถาหากไมทําแทงอาจถูกปฏิเสธความชวยเหลือ
จากรัฐหรือองคกรประกันสุขภาพที่จะชวยจายคาประกันสุขภาพใหในอนาคต (มติชน 130944)

2.2 พัฒนาการทางการแพทยและสาธารณสุข
2.2.1 หมอทางไกล ไมตองรอคิว
นักวิจัยในไอรแลนดพบวา การรักษาทางไกลสามารถลดจํานวนคนไขที่กําลังตองการเขาพบแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาล ซึ่ง
ทําใหคนไขที่เหลือสามารถเขาพบแพทยไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษากรณีของผูปวยโรครูมาติค (โรคไขขอ) พบวาการวินิจฉัยโรคทางไกลมี
ความแมนยําถึง 97%
แพทยกลาววา มีผูปวยโรครูมาติคเพียง 6% เทานั้นที่จําเปนตองมาพบแพทยแบบตัวตอตัวที่โรงพยาบาล แพทยสวนหนึ่งลงความ
เห็นวา การรักษาทางไกลกําลังจะเพิ่มขึ้นและกลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน อีกทั้งไดกลายเปนสิ่งที่มีประโยชนมากในชุมชนตาม
ชนบท ดวยการเชื่อมโยงผูปวยผานโรงพยาบาลเล็กๆในชุมชน
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ดร.พอล เลกเจตต จากแอนเทรียม กลาววา แมวาตัวเลขจากการสํารวจระดับความพอใจของผูปวยจะสูงกวาความพอใจของ
แพทยที่มีตอการรักษาทางไกล แตนี่ก็เปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ไมสามารถเขาพบแพทยไดโดยตรง ทั้งนี้ ดร.เลกเจตต ยังกลาวดวยวาทีม
งานของเขาไดทดลองรักษาทางไกลกับโรคผิวหนังดวย และพบวาคอนขางประสบผลสําเร็จ และยังแสดงใหเห็นวาชวยประหยัดเวลาของผู
ปวยดวย (ผูจัดการ 210944)
2.2.2 สธ.ใชเสื้อ-มุงชุบเคมีฆายุง สกัดไขเลือดออกนาน 6 เดือน
นพ.สุรพงษ สืบวงศลี รมช.สาธารณสุข เปดเผยถึงมาตรการแกไขปญหาโรคติดตอ วา ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
30 บาทรักษาทุกโรค เปาหมายที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการสาธารณสุข ก็คือ การดําเนินการเชิงปองกันโรคใหประชาชนรูจัก
การปฏิบัติตัวไมใหเจ็บปวย สําหรับโรคติดตอที่กําลังเปนปญหาของประเทศไทย ที่จะตองเรงลดจํานวนลงไดแก มาลาเรีย และ ไขเลือดออก
ซึ่งไดมอบหมายใหกรมควบคุมโรคติดตอทําการศึกษาวิจัยในภาคสนามเพื่อหาวิธีการใหมๆในการควบคุมยุงพาหะเหลานี้อยางไดผล ทั้งนี้
นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ กลาวถึงการควบคุมโรคมาลาเรียวา ขณะนี้ไดนําเทคนิคการควบคุมแนวใหมมาใช คือ การ
มุงลดรังโรคในคน จากการศึกษาพบวาประชาชนในพื้นที่ๆมีการระบาดของโรคมาลาเรียสูง เชน ที่ จ.ตาก โดยเฉพาะ 5 อําเภอในเขตชาย
แดน ไดแก อ.แมสอด, อ.พบพระ, อ.อุมผาง, อ.ทาสองยาง และอ.แมระมาด พบวารอยละ 10 ของประชากรในพื้นที่เปนพาหะนําโรคได คือ
มีเชื้อมาลาเรียอยูในตัวแตไมมีอาการเจ็บปวย แตเปนแหลงรังโรคที่สามารถจะแพรไปสูคนอื่นไดโดยมียุงกนปลองเปนพาหะ
“ทางกรมฯ จะใชหนวยแพทยเคลื่อนที่เขาไปจํากัด ใชวิธีการตรวจเลือดคนในหมูบานและทําการรักษาใหหายขาด เพราะที่ผาน
มาเรามักเนนไปที่คนปวยแลว แตไมไดรักษาคนกลุมนี้ ในเรื่องของการปองกันยุงกนปลองที่เปนพาหะก็จะใชวิธีการแนวใหม โดยใชเสื้อแขน
ยาวที่มีเนื้อผาบางคลายมุงชุบสารเคมีชื่อ “เปอรมิตริน” (Permetrin) ซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหไมเกิดการระคายเคือง นําไปชุบเสื้อทั้งตัวใหผู
ที่จะเขาปาใสคลุมชุดที่สวมใสอยูกอนแลว เพราะสารเคมีชนิดนี้จะมีคุณสมบัติไลยุงได
กอนหนานี้ กรมควบคุมโรคติดตอเคยศึกษาโดยใชสารชนิดเดียวกันนี้ ชุบมุงใหชาวบาน พบวาไดผลดี และการชุบแตละครั้งจะอยู
ทนไดนานถึง 6 เดือน ซึ่งกรมควบคุมโรคติดตอจะทดลองในระยะแรก 300 ตัวใหกับชาวบานในจังหวัดตากและสุราษฎรธานี โดยจะใชเวลา
ในการศึกษา 1 ป หากไดผลก็จะขยายพื้นที่ดําเนินการตอไปทั่วประเทศ จะไมใชวิธีพนยาเคมีกําจัดยุงมากๆ เพราะเมื่อใชไปนานๆ จะทําให
ยุงเกิดการดื้อยา และอาจทําลายระบบนิเวศนไดดวย (กรุงเทพธุรกิจ 130944)
2.2.3 พบเทคนิคใหมตรวจหาเชื้อ “พิษสุนัขบา”
4 ก.ย.2544 สภากาชาดไทยแถลงขาวการคนพบเทคนิคใหมในการตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบา วานับเปนครั้งแรกที่เราสามารถ
ตรวจหาเชื้อโรคดังกลาวไดในขณะที่สุนัขยังมีชีวิตอยู กอนหนานี้ ใชวิธีนําตัวอยางสมองสุนัขมาตรวจซึ่งจะทําไดตอเมื่อสุนัขตายแลว แต
เทคนิคใหมนี้ใชวิธีตรวจหาจากนํ้าลาย ซึ่งสามารถรูผลไดภายใน 30 นาที ขณะที่เดิมตองใชเวลา 1-2 วัน นอกจากนั้น วิธีตรวจหาเชื้อแบบ
ใหมนี้ยังถูกกวา มีคาใชจายเพียง 50 บาทเทานั้น และไมทําใหผูถูกสุนัขกัดตองฉีดวัคซีนลวงหนาในกรณีที่ไมรูแนวาสุนัขนั้นเปนบาหรือไม
ซึ่งตองใชเงินราว 1,700 บาท รายงานขาวแจงวา ผลการวิจัยนี้ไดตีพิมพลงในวารสาร JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY แลว
แตยังตองใชเวลาอีก 2-3 เดือนกอนที่จะผลิตชุดทดลองตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบาออกจําหนายในเชิงพาณิชยได (Bangkok Post 050901)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานโรคและภัย
2.3.1 เตือนพยาธิกินสมองระบาดหนัก พบผูปวย 5 พันรายไมมียารักษา
นายแพทยสมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ เปดเผยถึงสถานการณโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากพยาธิในประเทศไทย
นับตั้งแตป พ.ศ.2535 จนถึงวันที่ 9 พ.ค.2544 พบผูปวยทั้งสิ้น 4,653 คน และตั้งแตป พ.ศ.2539 จนถึงปจจุบัน จํานวนผูปวยมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป ตัวเลขผูปวยในป 2543 ที่ผานมา มีสูงที่สุดถึง 1,386 คน คิดเปนอัตราปวย 2.25 ตอประชากรแสนคน และรายงานเฉพาะป
2544 จากเดือนม.ค.เปนตนมามีตัวเลขผูปวยอยางเปนทางการจากโรคดังกลาวแลว 724 ราย
โรคชนิดนี้ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคนี้มีผูปวยคิดเปนรอยละ 95.42 ของจํานวนผูปวยทั่วประเทศ โรคเยื่อหุม
สมองอักเสบจากพยาธิ เปนโรคที่เกิดจากพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโขง พยาธิชนิดนี้จะอาศัยอยูที่เสนเลือดของปอดหนู เมื่อโตขึ้นจะมา
อยูบริเวณกระเพาะอาหาร ผานลําไสปนออกมากับขี้หนู หอยก็จะไปกินขี้หนู ซึ่งมีตัวออนของพยาธิอยู ตัวออนจะไปเจริญเติบโตในหอย เปน
ระยะติดตอมาสูคน ซึ่งจากรายงานพบวาสัตวหลายชนิด เชน กุงฝอย ปูนํ้าจืด กบ สามารถเปนตัวนําพยาธิติดตอมาสูคนได โดยจะชอนไชไป
ที่บริเวณสมอง นอกจากนี้ ยังอาจไปอยูบริเวณอวัยวะอื่นๆได เชน นํ้าไขสันหลัง กระบอกตาและปอด
โรคนี้มีระยะฟกตัวประมาณ 2 สัปดาห แตผูปวยบางรายมีอาการรวดเร็วมาก หลังจากรับประทานหอยโขงดิบยําประมาณ 24 ชั่ว
โมงก็มีอาการใหเห็น แตในบางรายนานถึง 4-5 สัปดาห อาการที่พบก็แตกตางกัน เริ่มตั้งแตปวดศีรษะเล็กนอย จนกระทั่งปวดมาก บางราย
ซึม ไมรูสึกตัวและถึงตายได การรักษาขณะนี้ยังไมมียารักษาโดยเฉพาะ ทั้งวินิจฉัยโรคก็ยังทําไดไมทั่วถึง สวนใหญเปนการรักษาไปตาม
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อาการที่ปรากฏ ขณะเดียวกัน งบประมาณสําหรับการปองกันแกปญหาโรคจากพยาธิดังกลาวยังไมมีการตั้งไวแตอยางใด ดังนั้น ทางออก
เพื่อลดการแพรระบาดของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากพยาธิในปจจุบันนี้ จึงทําไดเพียงแคการปองกันเทานั้น ดวยการแนะนําใหประชาชน
รับประทานอาหารที่สุกและสะอาด
อนึ่ง โรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis) เปนโรคเขตรอน พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ฟลิปปนส นอกจากนี้ยังสามารถพบไดในไตหวัน ญี่ปุน มาดากัสการ อินเดีย ศรีลังกา จีน อียิปต ยุ
โรป ฮาวาย หมูเกาะแปซิฟก และออสเตรเลีย (ผูจัดการ 010944)
2.3.3 เตือนภัย “ไวอะกรา” ทําคนตายแลว 616 ราย
สํานักขาวรอยเตอร รายงานจากกรุงเบอรลิน วา ก.สาธารณสุขเยอรมนี ไดรายงานตอที่ประชุมรัฐสภาวา จากขอมูลของอัปสรา
มอนิเตอริ่ง เซนเตอร (ยูเอ็มซี) ซึ่งเปนศูนยขาวสารที่ทําการติดตามตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาชนิดตางๆ ทั่วโลกที่ตั้งอยูใน
ประเทศสวีเดน เกี่ยวกับยาไวอะกราซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัทไฟเซอร ออกวางจําหนายในสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2541 และทํายอดขายได
มากกวา 1 พันลานเม็ดในปที่ผานมา พบสถิติของผูที่เสียชีวิตภายหลังการใชยาทั้งสิ้น 616 คนทั่วโลก โดยในจํานวนนี้มี 77 รายเสียชีวิต
ในสหภาพยุโรป และอีก 30 รายเสียชีวิตในเยอรมนี
อยางไรก็ตาม โฆษกของ ก.สาธารณสุขเยอรมนี ระบุวา จากขอมูลพบวาผูเสียชีวิตหลังจากใชยาไวอะกราเกือบทั้งหมด เสียชีวิต
เนื่องจากโรคประจําตัวที่มีอยูกอน อาทิ โรคหัวใจ หรือโรคเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต มากกวาจะเสียชีวิตเพราะยาไวอะกราเปนเหตุ
“เราไมสามารถระบุไดวาบุคคลเหลานี้ตายเนื่องจากการรับประทานยาไวอะกราเขาไป แตโรคประจําตัวที่มีอยูอาจเปนเหตุใหการ
รับประทานยาไวอะกราไมเหมาะกับบุคคลเหลานี้” รายงานกลาว (มติชน 090444)
2.3.4 “สมัคร” คุมเขมสุนัขจรจัด หวั่นเกิดเหตุซํ้ากรณีจตุจักร เผยสุนัขจรจัดในกรุงมีมากถึง 1 แสนตัว
นายสมัคร สุนทรเวช ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลาวถึงมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่ กทม. หลังเกิดเหตุสุนัข
บาไลกัดประชาชนถึง 52 คน ในยานจตุจักรและหมอชิต 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2544 วา เขาไดสั่งการไปยังทุกสํานักงานเขตใหกวดขันเรื่องนี้
อยางไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นถือเปนเหตุสุดวิสัย เพราะไมใชฤดูรอนซึ่งสุนัขจะมีเชื้อบาแลวไลกัดคน นายสมัครบอกวา ในกทม.มีสุนัขจรจัด
ประมาณ 100,000 ตัว ที่ผานมาเจาหนาที่ไดจัดรถเคลื่อนที่ออกทําหมันสุนัขและฉีดยาคุมกําเนิดใหเปนประจํา เพื่อไมใหมีการเพิ่มจํานวน
ประชากรสุนัข
ดานนพ.กฤษณ หิรัญรัศมี ผูอํานวยการสํานักอนามัย กทม. กลาววา เขาไดสงรถพรอมเจาหนาที่ออกไปจับสุนัขที่คาดวาจะถูก
สุนัขบายานจตุจักรกัดตั้งแตวันที่ 24 ก.ย.แลว แตก็ไมสามารถจับได เพราะสุนัขที่วิ่งอยูตามทองถนนในพื้นที่หมอชิต-จตุจักร มีชาวบานอาง
วาเปนเจาของทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เขาไดประชาสัมพันธใหดูแลสุนัขอยางใกลชิด อยาปลอยออกมานอกบริเวณ อีกทั้งใหนําสุนัขไปฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบาดวย (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 260944, สยามรัฐ 250944)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวการบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 เผยผลสํารวจ 1 สัปดาหหลังบอมบสหรัฐ คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดขึ้น
นายเขมทัตต พลเดช ผอ.บริหารประชาสัมพันธ บ.สปาแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด เปดเผยวา หลังจากเหตุการณวินาศกรรมที่ตึกเวิลด
เทรด เซ็นเตอรในสหรัฐ ทางบริษัทไดประเมินความคิดเห็นและพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศไทย เพื่อนํามาประมวลเปนขอมูลเบื้องตนใน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาใหกับลูกคา ทั้งนี้จากการสํารวจความคิดเห็นทันทีหลังการเกิดเหตุการณจาก
กลุมตัวอยาง 200 คนที่มีอายุตั้งแต 25-45 ป โดย 34.5% เปนผูที่มีอายุ 25-29 ป รองลงมาคือ 25.5% อยูในชวงอายุ 30-35 ป แบงกลุมตัว
อยางเปนชายและหญิงอยางละเทา ๆ กัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 51.5% ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
23.5% และธุรกิจสวนตัว 21% รายไดของกลุมตัวอยาง 2-4 หมื่นบาทจํานวน 65% รองลงมาคือ 4-5 หมื่นบาทจํานวน 24% แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางเปนกลุมคนเมืองที่มีกําลังซื้อมากพอสมควร
จากผลการสํารวจสินคาที่คิดจะซื้อเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับสถานการณ กลุมตัวอยางสวนใหญคือ 26% เผยวาตองการทําประกัน
ชีวิต รองลงมาคือ ซื้อโทรศัพทมือถือไวติดตอ 8% และติดตั้งยูบีซีไวที่บานเพื่อติดตามสถานการณ 6% นอกจากนี้เปนการสํารองไวในยามฉุก
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เฉินคือ เก็บเงินสดไวกับตัวเอง 12.5% สํารองขาวสาร อาหารแหง 8.5% นํ้ามัน 6.5% และสินคาอุปโภคบริโภค 4.5% สวนสินคาที่กลุมตัว
อยางระบุวาเปนสิ่งแรกที่คิดจะชะลอการซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ ไดแก สินคาฟุมเฟอย 8.5% รองลงมาคือ รถยนต 7% บาน 4.5% ทองคํา 4%
และเสื้อผา 2%
ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดังกลาว สะทอนวาพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยอาจเปลี่ยนไป สินคาประเภทอุปโภค
บริโภคและอาหารแหงจะเปนที่ตองการมากขึ้น คนไทยจะอยูบานเพื่อรอฟงขาวสารจากสื่อตาง ๆ มากขึ้น ลดการเดินทางไปตางประเทศ
เที่ยวศูนยการคานอยลง ขณะเดียวกัน สินคาบางประเภทอาจมีแนวโนมในเชิงบวก อาทิ ประกันชีวิตและประกันภัย โทรศัพทมือถือ และ
ธุรกิจโทรทัศน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ และมีผลกระทบทางจิตใจของคนไทยมากพอสมควร กอใหเกิดความหวงใยและความรักใน
ครอบครัวมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 190944)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว และชีวิตวัฒนธรรม
1.2.1 ความเคลื่อนไหวการทองเที่ยวไทย
- การกอการรายในสหรัฐ สงผลทองเที่ยวไทยสูญ 6 หมื่นลาน: งัดกลยุทธเมืองพุทธดึงการทองเที่ยว
นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ชาติวา ไดมีการรายงานแนวโนมสถานการณการทองเที่ยวจากผลกระทบการกอการรายในสหรัฐ โดยสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) ทั้งในและตางประเทศ พบวา การทองเที่ยวของไทยจะไดรับผลกระทบรุนแรงในเดือน ก.ย.2544 นี้ ซึ่งจากการประมวลรายงาน
ของสํานักงาน ททท. ในตางประเทศ รวมกับรายงานของภาคธุรกิจเอกชน พบวาในไตรมาสสุดทาย(ต.ค.-ธ.ค.2544) ไทยอาจสูญเสียจํานวน
นักทองเที่ยวสวนใหญในสหรัฐ ตะวันออกกลาง และกลุมที่เดินทางเองในตลาดที่มีความออนไหวสูงตอความปลอดภัย เชน ญี่ปุน
อยางไรก็ตาม ททท. ไดเสนอวา ไทยควรฉกฉวยโอกาสใหการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาดที่คาดวาจะมีผลกระทบนอย เชน ภูมิ
ภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและโอเชียนเนีย โดยทําตลาดเชิงรุกในการดึงดูดใหกลุมนักทองเที่ยวที่งดการเดินทางไปสหรัฐหันมาประเทศ
ไทยแทน โดยอาศัยภาพลักษณของการเปนเมืองพุทธ ที่มีความสงบ มีมิตรไมตรีและมีความเปนกลาง รวมทั้งความพรอมในการรองรับความ
ปลอดภัยใหแกผูมาเยือน ขณะที่ ททท.ไดตั้งภาพจําลองไว 3 แบบ โดยประเมินวาหากสถานการณรุนแรงในกรณีที่ 1 คือเกิดสงครามระหวาง
สหรัฐกับอัฟกานิสถาน จะทําใหรายไดจากการทองเที่ยวลดลง 63,000 ลานบาท กรณีที่ 2 หากสงครามระหวางสหรัฐกับอัฟกานิสถานคลี่
คลายตัว จะกระทบกับรายไดการทองเที่ยว 50,800 ลานบาท กรณีที่ 3 สงครามระหวางสหรัฐและอัฟกานิสถานคลี่คลายตัวและไทยปรับกล
ยุทธการตลาดไดทันทวงที จะกระทบรายได 41,800 ลานบาท ทั้งนี้ จํานวนนักทองเที่ยวในชวง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.2544) มีจํานวน 5.58
ลานคน เพิ่มขึ้น 7.91% ขณะที่เปาหมายตัวเลขนักทองเที่ยวในป 2544 จํานวน 10.3 ลานคน ขยายตัว 8.32% มีเปาหมายรายไดที่ 320,100
ลานบาท ขยายตัว 12.04%
อนึ่ง จากเหตุการณวินาศกรรมในสหรัฐ จนกลายเปนที่หวั่นวิตกกันไปทั่วโลก ทําใหประเทศตาง ๆ เพิ่มความเขมงวดในการตรวจ
คนเขาเมืองมากขึ้น ในสวนของ สตม. ก็ไดดําเนินการเรงดวนเชนกัน โดย สตม. ททท. และก.ตางประเทศ จะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
มาตรการเพิ่มความเขมงวดในการตรวจคนเขาเมือง โดยประเด็นสําคัญที่จะพิจารณาก็คือ การทบทวนการออกวีซา ณ จุดที่นักเดินทางมาถึง
กอนเขาประเทศ หรือที่เรียกวา วีซาออนอะไรฟวัล (Visa on arrival) โดยจะลดจํานวนประเทศที่ไทยออกวีซาออนอะไรฟวัลลง จากเดิมที่
อนุญาตใหนักทองเที่ยวสามารถทําวีซาประเภทนี้ได 96 ประเทศจากทั่วโลก ลดลงเหลือเพียง 15 ประเทศ เทากับใหงดการออกวีซาแบบนี้ถึง
81 ประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่เสี่ยงตอปญหาดานความมั่นคงของประเทศ เชน ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เอเชีย โดยเฉพาะ
ชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในประเทศที่สาม รวมทั้งแรงงานตางดาวทั้งหมด สวนประเทศที่ยังคงออกวีซาออนอะไรฟวัลตอไป สวนใหญเปน
ประเทศในยานเอเชียและประเทศตะวันตก
อยางไรก็ตาม ยังมีอีก 4 ประเทศที่ยังไมสามารถระบุแนวโนมวาจะสามารถจัดไวในกลุมใดคือ จีน รัสเซีย อินเดีย และอุซเบกิ
สถาน จะตองพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เพราะถือเปนกลุมที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาไทยจํานวนมาก หากเขมงวดเกินไปอาจจะ
กระทบตอการทองเที่ยวของไทยได (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ 210944, มติชนสุดสัปดาห 240944)
1.2.2 ความเคลื่อนไหวดานชีวิตวัฒนธรรม
- หนุนจัดระเบียบสังคม แกไข ' วิกฤตสังคม ' อยางถูกตอง
นโยบายภาคสังคมที่ปรากฏเดนชัดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็คือ นโยบายจัดระเบียบสังคม การที่ ร.ต.อ.ปุระชัย เปยม
สมบูรณ รมต.มหาดไทย ออกมาเขมงวดกับสถานบันเทิงเพื่อไมใหเปนแหลงมั่วสุมของเด็กและเยาวชน จึงไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชน
อยางมากมาย และเปนการจุดประกายใหรัฐบาลนําแนวนโยบายนี้มาขยายผล นายกฯ ไดสั่งการใหทุกกระทรวงที่เกี่ยวของรวมมือกันเพื่อ
เปนแรงหนุนในการจัดระเบียบสังคมใหเปนรูปธรรมและสัมฤทธิผลโดยเร็วที่สุด ทั้งในสวนของ ก.ศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
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รัฐบาลเห็นวาปญหาสังคมที่หมักหมมอยูในขณะนี้เกิดจากการขาดความจริงจังในการแกไข และไมเขมงวดในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย ดัง
นัน้ นโยบายของรัฐบาลจึงเนนใหทุกฝายในสังคมหันหนามารวมมือกัน
ถึงแมวา มาตรการการจัดระเบียบสังคมจะถูกคัดคานอยางรุนแรงจากผูประกอบการสถานบันเทิง โดยนําเรื่องผลกระทบดานราย
ไดในภาวะที่เศรษฐกิจตกตํ่ามาเปนขออาง และขอใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปเขามาเที่ยวได ขอขยายเวลาเปดถึง 04.00 น. แต ร.ต.อ.ปุระชัย ก็
ยังคงเดินหนาจัดระเบียบสังคมตอไป โดยไมแยแสตอคําคัดคานของกลุมผูชุมนุมประทวงนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากมั่นใจวา เปน
นโยบายที่ถูกตอง เพราะเปนสิ่งที่กฎหมายกําหนดมานานแลว แตในทางปฏิบัติกลับถูกปลอยปละละเลย อีกทั้งมีแรงหนุนจากประชาชน โดย
เฉพาะกลุมผูปกครองที่มีความเปนหวงบุตรหลานที่เที่ยวกลางคืน ซึ่งนาจะมีนํ้าหนักมากกวากลุมผูประกอบการเพียงไมกี่ราย
ทางดานก.ศึกษาธิการ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหนโยบายการจัดระเบียบสังคมบรรลุวัตถุประสงคมากขึ้น ก็ไดนํานโยบาย
นี้เขาไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหครูอาจารยและผูปกครองนําไปปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน สวนทางทบวงมหาวิทยาลัย
นั้น ไดเขารวมโครงการจัดระเบียบสังคมดวยการรณรงคใหนักศึกษาหันมาทํากิจกรรมสันทนาการและเลนกีฬาแทนการเที่ยวสถานเริงรมย
สวนก.สาธารณสุข ก็ไดใหการสนับสนุนโครงการฯดวยการสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการบําบัดรักษาเด็กและเยาว
ชนที่ติดยาเสพติด เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดสามารถกลับเขาสูสังคมได นอกจากนี้ยังมีโครงการมุมเพื่อนใจวัยรุน ซึ่งเปนการจัด
ตั้งศูนยใหบริการรับปรึกษาปญหาใหกับเด็กและเยาวชนทั้งในดานของปญหาสุขภาพ ดานจิตใจ และปญหาครอบครัว (สยามรัฐ, มติชน
050944 ผูจัดการ 210944)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานสื่อสารมวลชน
1.3.1 ' ทีวี - วิทยุ' ในสหรัฐ โหมรายงานขาว 'แอทแทค ออน อเมริกา' 24 ชม.
การรายงานขาวเหตุการณระเบิดอาคารแฝดเวิลดเทรด เซ็นเตอร และตึกเพนตากอน ซึ่งเปนการวินาศกรรมภายในผืนแผนดิน
สหรัฐที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรยุคใหม นับเปนการรายงานขาวทางทีวีครั้งใหญที่สุดนับตั้งแตการลอบสังหารประธานาธิบดีจอหน เอฟ
เคนเนดี้ ในป ค.ศ. 2506 ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายโทรทัศนยักษใหญ 4 แหง เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี และฟอกซ ยกเลิกรายการปกติทั้งหมด หัน
มารายงานขาวตลอด 24 ชม. แบบเดียวกับสํานักขาวซีเอ็นเอ็นและเครือขายเคเบิลอื่น ๆ
โดยซีบีเอส นิวส ใหชื่อหัวรายงานวา "แอทแทค ออน อเมริกา" หรือการโจมตีอเมริกา ขณะที่ซีเอ็นเอ็นใชชื่อวา "อเมริกา อันเดอร
แอทแทค" หรืออเมริกาถูกโจมตี และที่นาสนใจคือ หลังจากเกิดเหตุระเบิดไมนาน เอบีซี ซีบีเอส และเอ็นบีซี ไดแบงปนภาพฟุตเตจวิดีโอและ
ภาพถายจากดาวเทียมใหกันและกัน ซึ่งเปนการกระทําที่นายกยองจนนายเจฟฟรีย ชไนเดอร จากเอบีซี ถึงกับออกปากวาอาจจะเปนเรื่องที่
ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในวงการสื่อที่สวนใหญมุงแตจะแขงขันกันเปนผูนําในการเสนอขาว
สําหรับทางดานสถานีวิทยุทองถิ่นในสหรัฐจํานวนมาก พากันยกเลิกสปอตโฆษณา ดีเจ. กลาวแสดงความเสียใจตอเหตุการณที่
เกิดขึ้น พรอมกับมีการเปดเพลงสลับกับรายงานเหตุการณลาสุดเขามาเปนระยะ ๆ (กรุงเทพธุรกิจ 130944)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานการบันเทิง
1.4.1 ติงโฆษณา 'จัน ดารา' ทําลายวัฒนธรรม
นางสิริกร มณีรินทร รมช.ศึกษาธิการ กลาวในงานสรุปผลดําเนินงานและมอบเกียรติบัตรโครงการสื่อเพื่อวัฒนธรรม จัดโดยสํานัก
งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ(สวช.) และสถาบันการศึกษา 10 แหงวา ขอใหทุกฝายในสังคมรวมเปนเครือขายเฝาระวังสื่อที่สงผล
กระทบตอสังคม เพราะปจจุบันทั้งสื่อโฆษณา โทรทัศน ละคร และภาพยนตร ไดสงผลกระทบตอวัฒนธรรม กอใหเกิดความเบี่ยงเบนพฤติ
กรรมของเด็กและเยาวชน เชน โฆษณาภาพยนตรเรื่อง "จัน ดารา" ทางโทรทัศน มีภาพวาบหวิว ทําลายวัฒนธรรม ดังนั้น ไดให สวช. ทํา
หนังสือขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหโฆษณาดังกลาวแพรภาพเฉพาะตอนดึก และขึ้นคําเตือนวาไมเหมาะสมสําหรับเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้ จะใหผูที่เกี่ยวของกับ พ.ร.บ.ภาพยนตรเขมงวดมากขึ้น เชน มีการตรวจบัตรเด็กและเยาวชนที่เขาชมภาพยนตรซึ่งไม
เหมาะสม ทั้งในเรื่องความรุนแรงและเรื่องเพศ ขณะเดียวกันทางดานนายอาทร จันทวิมล เลขาธิการ สวช. ในฐานะ กบว.ทางวัฒนธรรม ได
ทําหนังสือถึงบริษัทผูผลิตภาพยนตรเรื่องนี้ใหลดภาพวาบหวิวที่ปรากฎทางโทรทัศนลง (มติชน 200944)

2. ความเคลื่อนไหวดานศาสนา ความเชื่อ และคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานการศาสนา
2.1.1 หวั่น พ.ร.บ. สงฆใหมไปไมรอด 'มหาคณิสสร' จะเปนเพียงเสือกระดาษสั่งใครไมได
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายจากกรมการศาสนาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติคณะสงฆ ที่มหาเถร
สมาคมรางขึ้นมี 80 มาตรา โดยชี้ประเด็นที่นาจับตาวาอาจจะไมผานการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ คือ ประเด็นเรื่องสํานักพระพุทธศาสนา
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แหงชาติ (ม.62) ซึ่งมีปญหาเรื่องประสิทธิภาพและความคลองตัวในการทํางาน ถายังคงสภาพเปนหนวยราชการอยู ไมเปนองคกรอิสระ
เหมือนสภาผูแทนฯ หรือแมแตมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง ซึ่งการที่ระบุหัวหนาสวนราชการนี้คือเลขาธิการก็ยังเปนขาราชการอยู แมในวรรคตอ
มาจะกลาววา การแตงตั้งและพนจากตําแหนงใหเปนตามมติของมหาคณิสสร -มหาเถรสมาคม ก็ยังมีรายละเอียดที่นาหวงอีกมากวา คณะ
สงฆจะเปนเพียงผูรับทราบเปนพิธีการเทานั้น สวนการบังคับบัญชาสั่งการ และใหความดีความชอบหรือลงโทษนั้น คณะสงฆ-มหาคณิสสร
จะทําไดดวยหรือไม เพราะคณะสงฆยังขึ้นอยูกับอธิบดีกรมการศาสนา ซึ่งสวนใหญมาตามสายการเมือง ไมมีความรูดานพุทธศาสนา การ
กําหนดใหเลขาธิการสํานักพุทธศาสนาแหงชาติไปเปนเลขาธิการ มส. และเลขาธิการมหาคณิสสร จะทําใหกิจการคณะสงฆซับซอนไมคลอง
ตัวและมี "การเมือง" เขามาเกี่ยวของอยางเต็มตัว
ในประเด็นเรื่อง "มหาคณิสสร" นั้น นักวิชาการกลาววาถือวาสําคัญที่สุด ตองเขียนกันใหมใหกรรมการมหาคณิสสรมีอํานาจหนา
ที่สั่งการได สวนคุณสมบัติที่กําหนดเอาสมณศักดิ์ตั้งแตพระราชาคณะเปนเกณฑถือวา 'แคบไป ' (ม.21) ซึ่งนาจะคํานึงถึงวุฒิการศึกษา อายุ
พรรษาใหกวางออกไป (ผูจัดการ 100944)

3. ปญหาอาชญากรรม
3.1 ความเคลื่อนไหวดานขบวนการฟอกเงิน
3.1.1 ขบวนการฟอกเงิน อาชญากรยุคดาวเทียม
หลังจากตํารวจไดจับกุม น.ส.ศรินทรรา มะหะหมัด ผูชวยผูอํานวยการสายงานลูกคาธนกิจและวาณิชธนกิจ ธ.ยูโอบีรัตนสิน ใน
ขอหารวมกับพวกโอนเงินไปตางประเทศอยางผิดกฎหมายเกือบ 7 พันลานบาท เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2544 พ.ต.อ.วรพงษ ฟูตระกูล รองผูบังคับ
การกองสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) ก็ถูกคําสั่งยายดวนไปประจํานอกหนวย และตั้งกรรมการสอบสวนในวันที่ 2 ก.ย. 2544 ฐานมี
สวนพัวพัน พรอมกับมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเพิ่มเติมในวันที่ 3 ก.ย. 2544 อีกวาคดีนี้ถูกหมกไวนานกวา 1 ป เพราะขบวนการฟอกเงิน
แกงนี้ไดกระทําการสงเงินออกนอกประเทศอยางผิดกฎหมายมาตั้งแตป 2540
พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร.เปดเผยวา หลังจากพนักงานสอบสวนไดจับกุมน.ส.ศิรินทรราแลว ไดมีการออกหมายจับนาง
รสรินและนายพิเชษฐ ชอประดิษฐ กอนจะนําไปคนหาหลักฐานในสํานักงานบริษัทที่ตั้งขึ้นมารวมทั้งบานพักดวย ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจพบหลัก
ฐานเปนจํานวนมาก และจะขยายผลตอไป เพราะคนเหลานี้กระทําเปนขบวนการโอนเงินออกนอกประเทศดวยวิธีการแยบยล เปนจํานวน
เงินครั้งละมาก ๆ
ดาน พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท รองผบ.ตร. กลาวที่สํานักงานตํารวจแหงชาติวา ไดสั่งการใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบหุนสวน
ของทั้ง 3 บริษัทที่ผูตองหาเขาไปเกี่ยวของวายังมีใครอีกบาง เนื่องจากเชื่อวาเงินที่โอนสงไปตางประเทศจํานวนกวา 7,000 ลานบาท ไมนา
จะเปนเงินของนางรสริน เพราะจากการตรวจสอบพบวา นางรสรินยังมีหนี้อีกเปนจํานวนมาก แตผูตองหาจะชวยทําใหใครหรือมีใครเกี่ยว
ของบางกําลังอยูระหวางการสืบสวน นอกจากนี้ ยังไดประสานกับ ธปท. เพื่อรวมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยึดมาไดจากบานนางรส
รินวาทําธุรกิจคานํ้ามันจริงหรือไมแลวมีการสงออกเทาไร เพราะเชื่อวาเปนการสงออกนํ้ามันจริง ๆ ไมถึง 100% ซึ่งนาจะมีการโกงภาษีมูลคา
เพิ่ม ทั้งนี้ทาง สศก. ไดเพิ่มกําลังเจาหนาที่ตํารวจเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 50 คนพรอมตั้งทีมจับกุมพิเศษอีกประมาณ 10 คน
เพื่อใหคดีดังกลาวสรุปไดเร็วที่สุด เนื่องจากจะตองตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ซึ่งมีอยูจํานวนมาก และมีเปาหมายจะขยายผลการจับกุม
ไปยังผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจากขอมูลเบื้องตนมีทั้งที่เปนตัวบุคคล ขาราชการ นักการเมือง และหางหุนสวนจํากัด
รายงานขาวเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2544 แจงวา ผูตองหาที่ตํารวจออกหมายจับทั้งหมดในคดีโอนเงินไปตางประเทศโดยผิด
กฎหมาย และผิด พ.ร.บ. ฟอกเงินนั้น มีไมกี่คนที่หลบหนีออกนอกประเทศแลว สวนนางรสริน และนายพิเชษฐ ชอประดิษฐ ยังอยูในประเทศ
ไทย ซึ่งผูตองหาที่ออกหมายจับไปในระลอกแรกนี้ยังไมใชตัวการสําคัญ เมื่อขยายผลจากหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) และธนาคารพาณิชยแลว ก็จะทราบตัวผูตองหาที่จะออกหมายจับในระลอกที่สองและสามตอไป ซึ่งถือเปนตัวการสําคัญในการ
ดําเนินการครั้งนี้ อนึ่ง ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนยังมีปญหาเรื่องหลักฐานที่จะนํามาใชในการออกหมายจับกุมผูตองหา เนื่องจากที่ผาน
มาเอกสารของ ธปท. และธนาคารพาณิชยที่เขาไปเกี่ยวของกับคดีบางสวน โดยเฉพาะในสวนของการโอนเงินผานธนาคารพาณิชยที่เกี่ยว
ของนั้น ยังไมสงถึงพนักงานสอบสวน เนื่องจากทางธนาคารแจงวามีความจําเปนจะตองใหบริการแกลูกคาของธนาคารกอน และจากการที่
ทาง ธปท. และธนาคารพาณิชยยังไมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกพนักงานสอบสวนนั้น ทําใหมีปญหาในการสืบสวนหาตัวผูตองหาที่สงเงิน
ใหผูตองหาที่ถูกหมายจับกอนหนานี้ เพื่อโอนเงินเขาบัญชีของ บ.รัตนโกสินทร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บ.ธนทรัพยทวี จํากัด และ บ.อิสเทิร
น ปโตรเพาเวอร กอนที่จะมีการสงเงินออกไปตางประเทศนั้นไมสามารถทําได นอกจากนี้ยังทําใหหลักฐานในการคานการประกันตัวผูตองหา
ตอศาลออนดวย (ไทยโพสต 04,060944,ผูจัดการ 06-070944,กรุงเทพธุรกิจ 03,080944,มติชน 08,120944,สยามรัฐ 100944)
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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
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแปลหนังสือชื่อ 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. นางสุภกานต รัตนาพันธุ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยทํางานเปน
นักเขียนตําราวิชาการใหกับบริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด และบริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด เปนประจํากอง
บรรณาธิการวารสารชัยพฤกษวิทยาศาสตร ผูชวยบรรณาธิการโครงการสิ่งพิมพ มูลนิธิโลกสีเขียวฯ นักวิชาการสํานักพิมพสวัสดี
จํากัด และเคยอยูในตําแหนงผูชวยประสานงานรองกรรมการผูจัดการ บริษัทตนออ-แกรมมี่ จํากัด
5. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
6. 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
7. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A
8. นายภานุพงษ อารีราษฎร ตําแหนงธุรการบัญชี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เคย
ทํางานธุรการและตัดแปะคลิปปงขาวหนังสือพิมพ ใหวารสารสารสนเทศของบริษัทไทยอินโฟ คอนโซลิเดท จํากัด มีความสามารถ
ทํางานดานธุรการ งานบัญชีและการจัดหา

