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

--------------------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 พฤษภาคม 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
เมษายน 2543
-------------------------------------

ความผันผวนใหญ: เหตุการณไมนาวางใจ
สําหรับผูที่หวังวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนไปอยางมั่นคง การปฏิรูปการเมืองเปนไปอยางราบรื่น และ
การปฏิรูปดานอื่นจะเกิดขึ้นตามมานั้น เหตุการณผันผวนในเดือนเมษายน 2543 สออาการไมแนนอนอยางสูงและไมนา
ไววางใจอยางมาก เมื่อคํานึงถึงเหตุการณตลอด 4 เดือนที่ผานมา อาจคาดไดวาป 2543 นี้จะเปนปแหงความโกลาหล
วุนวายมากปหนึ่ง
ในทางเศรษฐกิจ กรณีรวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทยไดลุกลามกลายเปนเรื่องใหญโต สุมความคิดชาติ
นิยมทางเศรษฐกิจใหระอุ ในทางเปนจริงแลวทั้งธนาคารแหงประเทศไทยกับกระทรวงการคลังมีความเห็นพองกันในเรื่อง
การรวมบัญชี ความเห็นตางอยูที่วาจะนําเงินที่พอเจียดจากการรวมบัญชีนั้นไปใชหนี้ที่ใครกอไว ความรุนแรงและยืด
เยื้อของความขัดแยงระหวาง 2 สถาบันนี้เปนสัญญาณแสดงความหนักหนวงของหนี้สาธารณะ ขณะที่หนี้ภาคเอกชน
เองการแกไขเปนไปอยางลาชา สวนหนึ่งเนื่องจากยังไมเคยประสบบทเรียนที่มีหนี้เสียหรือการลมละลายมากถึงขั้นนี้มา
กอน อีกสวนหนึ่งเกิดจากกฎระเบียบและความไมแนใจของผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะในธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย
ยังคงใชทาทีที่ระมัดระวังไมยอมปลอยกู ตลาดหุนกูเฟองฟูขึ้นพรอมกับอัตราเสี่ยงที่สูงขึ้นสําหรับผูที่เขาไปภายหลัง
ในชวงปลายเดือนเมษายน 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยออกอาการไหลรูดลง ทําใหความเชื่อมั่นลดลง มี
การพูดถึงวิกฤติรอบสองเพิ่มขึ้น ที่ปรากฏความผันผวนมากกวานั้นก็คือในชวงสั้นเพียง 3 สัปดาหของเดือนเมษายน
ดัชนีหุนแนสแดกซึ่งถือกันวาเปนหุนของ "เศรษฐกิจใหม" มีอนาคตสดใส ไดลดลงอยางฮวบฮาบถึงรอยละ 35 ซึ่งสาหัส
ยิ่งกวาที่เคยเกิดขึ้นครั้งเศรษฐกิจตกตํ่าใหญ พ.ศ.2472 เสียอีก
ความผันผวนของหุนแนสแดกแสดงวาสิ่งที่เรียกวาเศรษฐกิจใหมนั้นก็ยังอยูภายใตกฎของระบบทุนนิยมเดิมที่
เมื่อเติบโตสุดขีดแลวก็เริ่มตก เพียงแตวามีเงื่อนไขใหมบางอยางไดแก การใชนโยบายทางการเงิน การที่เงินทั่วโลกไหลสู
สหรัฐฯเนื่องจากไดผลตอบแทนสูง ความรํ่ารวยที่เกิดจากหุน การใชจายที่สูงของประชาชน การลงทุนเพิ่มอยางตอเนื่อง
การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนขนาดเศรษฐกิจอันใหญมาก เปนตน ทําใหภาวะการซบเซายืดออกไป
ความผันผวนของดัชนีหุนแนสแดกและดาวโจนสไดแสดงวาสุขภาพทางเศรษฐกิจสหรัฐฯซึ่งปจจุบันเปนหัวรถ
จักรฉุดลากเศรษฐกิจโลกอยูในสภาพไมนาวางใจ ซึ่งยอมจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจของไทย
อยางไรก็ตาม ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยสหรัฐฯเปนเพียงดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งก็คือนักลงทุนตาง
ประเทศยังคงเปนผูขายหุนสุทธิอยางตอเนื่อง แสดงถึงความไมสนใจของกลุมนักลงทุนเหลานี้เนื่องจากไดผลตอบแทน
นอยและขนาดของตลาดหุนไทยก็เล็กมาก เชนเมื่อเทียบกับเกาหลีใต หรือญี่ปุน
ในดานการเมือง การเลือกตั้งส.ว.รอบ 2 กอใหเกิดการถกเถียงอยางสูง จากเรื่องทางเทคนิค เชนวาควรจะ
ประกาศกอนแลวถอนภายหลัง ไปสูเรื่องหลักการ เชนเห็นวาเปนการใชเผด็จการเพื่อสรางประชาธิปไตย หรือใชอํานาจ
เพื่อสรางอํานาจ รวมทั้งมีการขยายผลไปถึงเรื่องสุญญากาศทางอํานาจ และการปนปวนทางการเมือง ซึ่งชี้ใหเห็นวาหน
ทางปฏิรูปการเมืองไทยมีอุปสรรคและความยากลําบากเพียงใด
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เปนที่เห็นไดชัดวาการ "แขวนชื่อ" ในการเลือกตั้งส.ส.จะยิ่งกอผลกระทบสูงกวาการแขวนชื่อส.ว. เนื่องจาก
เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลและพัวพันกับพรรคการเมืองโดยตรง เชน ส.ส.จากพรรคการเมืองหนึ่งถูกแขวนชื่อมาก
ยอมสงผลกระทบตอความชอบธรรมของพรรคการเมืองนั้น และก็มีผลตอการจัดตั้งรัฐบาลอีกตอหนึ่ง
มีการเสนอใหปรับเปลี่ยนทั้งดานกฎหมายและการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)หลายประเด็น
ดวยกัน จนทําใหเกิดความรูสึกวาการทุจริตในการเลือกตั้งของผูสมัครเปนสิ่งที่แนนอน แกไขไมได
ปญหาจากกรณี "แขวนชื่อ" ของกกต. รวมทั้งปญหาอื่นที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นจากองคกรตรวจสอบ
หลายองคกรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหมนั้น นาจะมีความละมายคลายกันคือ เกิดจากการปฏิรูปจากสวนบนหรือการ
ปฏิรูปสวนปลายเหตุ ดังนั้นยอมบังเกิดผลจํากัด การหวังพึ่งหรือความพยายามที่จะใชองคกรเหลานี้เพื่อการปฏิรูปการ
เมืองมากเกินไปอาจกลายเปนปญหาหลักการใชเผด็จการเพื่อสรางประชาธิปไตยได ซึ่งในที่สุดอาจเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองเอง
เพื่อใหการปฏิรูปการเมืองบังเกิดขึ้นอยางจริงจังก็จําตองมีการ
ปฏิรูปจากสวนลางหรือการปฏิรูปจากรากหญาดวย ซึ่งดูจะเปนเรื่องใหญ กอใหเกิดการถกเถียง ความวุนวายมากกวา
การปฏิรูปจากสวนบนเสียอีก ถาหากแกปญหากรณีแขวนชื่อไมสําเร็จ การปฏิรูปขั้นที่ยากกวาก็ดูจะไมสําเร็จเชนกัน
สําหรับการเลือกตั้งส.ส.ในปลายปนี้คาดวาตัวบุคคลยังคงมีความสําคัญ เนื่องจากนโยบายของพรรคการเมือง
ตาง ๆ มีความคลายคลึงกัน กลาวในทางนโยบายแลวดูจะมีทางเลือกเดียว ไดแกการผูกพันอยูกับโลกทุนนิยมตอไปโดย
หาทางใหเศรษฐกิจฟนตัวเร็วที่สุด กลาวในทางตัวบุคคลแลวก็มีใหเลือกมากกวาหนึ่ง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้คงอยูใน
บรรยากาศเกามากกวาที่จะเกิดสีสันทางการเมืองใหม ๆ ดังที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516
เหตุการณระหวางประเทศที่นาจับตาไดแกกรณีจลาจลในซิมบับเว ทวีปแอฟริกา โดยชนพื้นเมืองขับไลเจาของ
ฟารมซึ่งเปนชาวผิวขาว ถึงขั้นมีผูเสียชีวิต การจลาจลนี้เกิดขึ้นจากการประจวบของหลายเหตุปจจัยไดแก 1) ผลตกคาง
จากลัทธิอาณานิคมเดิม และลัทธิอาณานิคมใหมทําใหชาวผิวขาวที่เปนเจาอาณานิคมไดครอบครองทรัพยสินและที่ดิน
จํานวนมาก 2) การแยงที่ดินทํากินหรือทรัพยากรธรรมชาติ 3) ความแบงแยกทางเชื้อชาติหรือความรูสึกทางชาตินิยม 4)
การแขงขันทางการเมืองภายในประเทศนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นที่ซิมบับเวอาจเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาไดทั่วโลก หากการเพิ่มประชากรยังสูง ความยากจน
แผคลุมไปทั่ว และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมขาดแคลน กรณีของซิมบับเวและในแอฟริกานั้นดูเหมือนยุโรปซึ่งเปน
เจาอาณานิคมเดิมคงจะตองรวมรับผิดชอบแกไข สวนหนึ่งก็เนื่องจากวามีแนวโนมที่ยุโรปจะใชแอฟริกาเปนดินแดนใน
อิทธิพล คลายกับสหรัฐฯที่มีลาตินอเมริกา ในเดือนเมษายน 2543 นี้ก็มีการประชุมสุดยอดยุโรป-แอฟริกา
การประชุมสุดยอดที่สําคัญในเดือนนี้อีกรายการหนึ่งไดแกการประชุมสุดยอดกลุม 77 ซึ่งเปนกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาที่จัดขึ้นในประเทศคิวบา ซึ่งจบแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แสดงวารัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบัน
ยังขาดพลังทั้งทางความคิดและทางวัตถุในการรวมตัวกันตอรองกับประเทศมหาอํานาจและบรรษัทขามชาติบทบาทการ
ตอสูจึงดูไปอยูที่องคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมมากกวา ดังจะเห็นวาการชุมนุมของ
กลุมเอ็นจีโอหลายพันคนที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 16-17 เมษายนเพื่อประทวงการประชุมใหญประจําปของธนาคารโลก
และไอเอ็มเอฟสงผลสะเทือนอยางสูงและเปนขาวใหญไปทั่วโลก
ภายใตความผันผวนไมนาวางใจนี้ยอมเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้น แตก็เปดโอกาสสําคัญให ไดแกการเริ่มคิดคนหา
ระบบเศรษฐกิจที่อยูรอด ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง คําตอบสําเร็จขณะนี้ยังไมมี แตใน
ทามกลางการปฏิบัติเพื่อแกปญหา อยางเปดใจกวาง ปรองดอง และเห็นแกสวนรวมในระยะยาวก็ยอมจะไดคําตอบบาง
ประการ
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
(เมษายน 2543)
--------------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 ธปท. ชี้นําทุนสํารองเหลือ 1.5 แสนลานบาท
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. กลาววา ธปท.ไดจัดทํารายงานฐานะตัวเลขทุนสํารองทางการแจงให ก.คลังทราบ โดย
รายงานดังกลาวระบุวา ตัวเลขที่ไดจากการรวมบัญชีของฝายธนาคารและฝายออกพันธบัตรอยางชัดเจนมีอยู 5 แสนลานบาท หากคํานวณ
กําไรฝายการธนาคารที่ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับ 37 บาทตอดอลลารสหรัฐจะมีกําไรทั้งสิ้น 348,000 ลานบาท และเมื่อหักจาก
การขาดทุนตราสารหรือพันธบัตรที่ซื้อเปนดอลลารสหรัฐไปจํานวน 3 พันลานบาท ทําใหฝายธนาคารมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู
345,000 ลานบาท ดังนั้นในการรวมบัญชีฝายออกบัตรและฝายธนาคารประมาณ 5 แสนลานบาท และหักจากผลกําไรอัตราแลกเปลี่ยน
345,000 ลานบาท ที่เปนตัวเลขกําไรทางบัญชีจะพบวามีกําไรที่เปนเม็ดเงินเหลือเพียง 155,000 ลานบาทเทานั้น โดยจํานวนเงินดังกลาว
ธปท. ไดระบุอยางชัดเจนในรายงานวาจะตองใชในสวนใดกอนหลัง (กรุงเทพธุรกิจ 030443)
-ธารินทร-เตายุติเกาเหลา เตรียมจัดสัมมนารวมบัญชีใน 24 พ.ค. 2543
กรณีความขัดแยงในการราง พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทยระหวางนายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลังและม.ร.ว.จัตุมงคล
โสณกุล ผูวาการ ธปท. กรณีรวมบัญชี ธปท. และการนําเงินสํารองสวนเกินชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูระบบสถาบันการ
เงินซึ่งยังไมมีความชัดเจนวาจะยุติลงได จนสื่อมวลชนไดใหฉายาตางๆ เชน สองคูกัดแหงป ธารินทร-เตา หรือ เกาเหลา (ผูจัดการ 290443)
ในวันที่ 28 เม.ย. 2543 นายธารินทร เปดเผยหลังจากเชิญ ม.ร.ว. จัตุมงคลเขาพบที่ ก.คลัง และรวมหารือกวา 3 ช.ม. วา เชิญมาเพื่อหารือ
แนวทางในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการรวมบัญชี ธปท. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 พ.ค. 2543 โดย ก.คลังจะเปนแมงานในการจัดสัมมนา
เพื่อรับฟงความคิดเห็นประเด็นปญหาการรวมบัญชีของฝายการธนาคารและฝายออกบัตรของ ธปท. และการนําเงินกําไรหลังรวมบัญชีเขา
มาชดเชยผลเสียหายใหกองทุนฟนฟูฯ จากนักวิชาการ นักการเงิน นักวิชาการการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน คอลัมนิสตและสื่อมวล
ชนทุกแขนง โดยผลสรุปที่ไดจากเวทีสัมมนาครั้งนี้จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป
สวนการหารือที่เปนประเด็นความขัดแยงนั้นนายธารินทรกลาววาไดหารือถึงการบริหารและกฎหมายใหมของ ธปท. ปญหาหนี้ไม
กอใหเกิดรายไดในระบบสถาบันการเงิน การแปรรูปธนาคารพาณิชยของรัฐ รวมทั้งสถานภาพความเขมแข็งในอนาคตของธนาคารพาณิชย
หลังถูกแปรรูปกิจการแลว ซึ่งกฎหมายใหมจะใหอํานาจตรวจสอบสถาบันการเงินเปนของ ธปท. จากปจจุบันที่ ธปท. ตองใชกฎหมายรวม
กับก.คลัง และยืนยันวายังคงใหความสําคัญตอประเด็นความเขมแข็งของ ธปท. ความเปนอิสระในการบริหารนโยบายการเงิน การเพิ่ม
ความเขมแข็งในการตรวจสอบสถาบันการเงินซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของ ธปท. และกลาวถึงกรณีความขัดแยงวาโดยหลักการ ธปท. ก็ยินยอม
มาตลอด “ผมไมไดมองวาเปนความขัดแยงกันในประเด็นที่ ครม. อนุมัติให ธปท. ดําเนินการชวยชดเชยภาระขาดทุนใหแกกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูระบบสถาบันการเงิน ดวยเงินบัญชีสวนที่เหลือหลังการรวมบัญชีและ ธปท.ไดเพิ่มความแข็งแกรงใหคาเงินบาทและสถานะ ธปท. ที่
ผานมา ก.คลังก็ชี้แจงเรื่องดังกลาวทุกครั้ง” และวา ม.ร.ว. จัตุมงคลรับในหลักการวาเงินที่เหลือจากการรวมบัญชี ธปท. และหักการสํารอง
และฐานะ ธปท. มีความมั่นคงแลว จะนํามาชวยชดเชยภาระหนี้ของกองทุนฟนฟูฯ บางเพราะปญหากองทุนฟนฟูฯเปนปญหาใหญที่ตองแก
ดาน ม.ร.ว. จัตุมงคล กลาวปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆ ตอผูสื่อขาวโดยกลาวสั้นๆวา รมต.คลังไดมีคําสั่งหามเขาใหความเห็นตอ
เรื่องราวที่กําลังเปนประเด็นกันอยูในขณะนี้ (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 290443)
1.1.2 ธปท. ชี้ไตรมาสแรกเศรษฐกิจโต 5% ภาคการเงินยังแย ฟนตัวชา
ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานตัวเลขภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกของป 2543 เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของป 2542 โดย
ภาคเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น การสงออกขยายตัว 30.4% จากระยะเดียวกันของปกอน และเครื่องชี้การอุปโภคและบริโภคทั้งยอดจําหนาย
ของหางสรรพสินคา ยอดจําหนายรถยนตและสินคาอุปโภคบริโภคนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่มปรับตัวดีตอเนื่อง รวมถึงยอดขายรถยนตเชิง
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พาณิชย การนําเขาสินคาทุนและยอดขายปูนซีเมนตในประเทศซึ่งเปนเครื่องชี้การลงทุนเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้น แตภาคการเงินโดยรวมยังปรับ
ตัวไมดีเทาที่ควร
ดร.อัจนา ไวความดี ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจการเงิน ธปท.คาดวาเศรษฐกิจไตรมาสแรกป 2543 จะโตประมาณ 5%
เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปกอน หรืออาจจะสูงกวา 5% เล็กนอย โดยมาจากปจจัยสงออกเปนหลัก ซึ่งขยายตัวถึง 30.4% จากระยะเดียว
กันของปกอนที่ลดลง 4.2% ดานการนําเขาขยายตัวในอัตรา 38.3% จากระยะเดียวกันของปกอนที่ลดลง 1% แตดุลการคายังเกินดุลใน
ระดับสูง 2,688 ลานดอลลารสหรัฐ สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสแรกเกินดุลถึง 4,050 ลานดอลลารสหรัฐ สวนเครื่องชี้วัดดาน
อุปโภคและบริโภคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยตัวแปรทางดานยอดจําหนายหางสรรพสินคาไตรมาสแรกโต 4.6% ซึ่งตํ่ากวาไตรมาสที่ 4 ป 2542
ที่ขยายตัว 9.3% แตเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป 2542 ถือวาปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยหดตัว 9.6% ยอดจําหนายรถยนตไตรมาสแรกป 2543
โต 97.3% เทียบกับระยะเดียวกันของปกอนที่หดตัว 19.1 % และยอดจําหนายรถจักรยานยนตปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องไตรมาสแรกขยายตัว
68.8% สูงจากระยะเดียวกันของปกอนที่ลดลง 11.7% สวนสินคาอุปโภคบริโภคนําเขาในไตรมาสแรกโต 15.7% เพิ่มจากชวงเดียวกันของป
กอนที่เพิ่ม 13.1% และภาษีมูลคาเพิ่มขยายตัวเพิ่ม 17.5% จากที่หดตัว 9.5% ในไตรมาสแรกปที่แลว ตัวแปรดานการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 โดยยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยไตรมาสแรกขยายตัว 35.1% จาก 1.9% ในไตรมาสแรกป 2542 สวนการนําเขาสิน
คาทุนขยายตัว 21.9% จากไตรมาสแรกปที่แลวหดตัว 8.2% ดานยอดขายปูนซีเมนตในประเทศปรับตัวขึ้นเล็กนอยขยายตัว 2% จากที่เคย
หดถึง 24% ในไตรมาสแรกของปที่แลว (กรุงเทพธุรกิจ 300343)
1.1.3 ครม. ผานงบป 2544 วงเงิน 9.1 แสนลาน
นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 11 เม.ย. 2543 วา ครม. เห็นชอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2544 วงเงิน 910,000 ลานบาท โดยรัฐบาลใหความสําคัญพิเศษในการจัดงบประมาณลงสูดานการ
ศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การกระจายอํานาจสูทองถิ่น มุงเนนการพัฒนาคนและการปรับปรุงการบริหารภาครัฐ ไดแบงรายจายการ
ลงทุน 220,917.7 ลานบาท รายจายประจํา 676,947 ลานบาท รายจายเพื่อชําระคืนตนเงินกู 12,135.3 ลานบาท สวนประมาณการรายได
805,000 ลานบาท ทําใหขาดดุลงบประมาณ 105,000 ลานบาท การจัดสรรงบประมาณใหกระทรวงตางๆ ไดแก ก.ศึกษาธิการไดงบฯสูงสุด
160,864 ลานบาท รองลงมาคือ ก.มหาดไทย 106,078 ลานบาท ก.คลัง 96,993 ลานบาท ก.กลาโหม 77,218 ลานบาท และ ก.เกษตรฯ
68,346 ลานบาท สวนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญไดงบประมาณเพิ่มขึ้นในปนี้ถึง 133.5% หรือ 3,658 ลานบาท
ในปงบประมาณป 2544 ถือเปนปแรกที่ใชงบประมาณอุดหนุนองคกรปกครองทองถิ่นโดยตรงและไดมีการจัดงบฯสนับสนุนการ
ถายโอนงานบริการสาธารณะสูทองถิ่นจํานวน 73,019 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปปจจุบัน 38,219.9 ลานบาทเกือบเทาตัว ถือวาเกินที่ พ.ร.บ.
กําหนดและกําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นตองมีรายไดไมนอยกวา 20% ของรายไดของรัฐ “สวนการพิจารณาจัดสรรงบฯใหกับกระทรวง
ตางๆจะยึดกรอบตัวเลขของแตละกระทรวงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก หากกระทรวงใดตองการปรับแผนก็ใหปรับภายในวงเงินที่ไดรับ แต
การปรับจะตองไมผูกพันกับงบฯขามปหรือทําใหรายจายประจําเพิ่มขึ้น”
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กลาววาในปงบประมาณ 2544 จะเก็บภาษีไดทั้งหมด 8.05 แสนลานบาท ดังนั้นจะขาดดุลอยู
1.05 แสนลานบาท ซึ่งจะตองหาเงินมาจากการกูยืม ซึ่งเปนการกูภายในประเทศ แทนการกูตางประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกัน
และเปนนโยบายของก.คลัง ที่จะทําใหรัฐวิสาหกิจใชวิธีการกูในประเทศ อยางไรก็ตาม งบประมาณรายจายป 2544 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณ
ในปที่แลว 5 หมื่นลานบาทคิดเปนรอยละ 5.8 (มติชน 120443)
1.1.4 แค 6 เดือนรัฐกระเปาฉีกเกือบ 8 หมื่นลานบาท สรรพากรถอนขนหานลด 12%
นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ โฆษก ก.คลัง แถลงวาในเดือน มี.ค. 2543 รัฐมีรายรับ 70,256 ลานบาท มีรายจาย 75,121 ลานบาท ทํา
ใหรัฐขาดดุลงบประมาณ 4,856 ลานบาท เมื่อรวมดุลนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 3,250 ลานบาท สงผลใหรัฐขาดดุลเงินสด 1,165 ลานบาท
สวนการเก็บรายไดในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2543 (ต.ค. 2542-มี.ค. 2543) รัฐมีรายรับ 345,761 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียว
กันของปกอน 1.1% สวนรายจายเมื่อรวมคาดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและรายจายรายปกอนๆ แลว
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 415,723 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.5% ทําใหดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 69,962 ลานบาท และเมื่อรวมดุลนอกงบประมาณ
ซึ่งขาดดุล 8,714 ลานบาท สงผลใหดุลเงินสดขาดดุล 78,676 ลานบาท และเงินคงคลังสิ้นเดือน มี.ค. ที่มียอดเงินคงเหลือประมาณ 60,507
ลานบาท ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่มีเงินคงคลังประมาณ 70,000 ลานบาท
การเก็บรายไดในเดือนมี.ค. 2543 กรมสรรพากรสามารถเก็บรายได 35,137 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 9.6% สวน
6 เดือนแรกของงบประมาณ 2543 จัดเก็บได 205,554 ลานบาท ตํ่ากวาปกอน 12.5% สวนกรมสรรพสามิตเดือนมี.ค. จัดเก็บได 14,756
ลานบาท สูงขึ้น 0.1% สวน 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2543 จัดเก็บได 88,136 ลานบาทเพิ่มขึ้น 10.0% กรมศุลกากรเดือน มี.ค. จัดเก็บ
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รายได 7,686 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25% สวน 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2543 จัดเก็บได 43,327 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.5% สวนรายได
รัฐวิสาหกิจที่นําสงคลังเดือน มี.ค.มีจํานวน 3,500 ลานบาท และชวง 6 เดือนมีการนําสงแลว 6,690 ลานบาท สวนยอดหนี้คงคางในเดือน
มี.ค. มีหนี้ในประเทศ 1,082,075 ลานบาท หนี้ตางประเทศ 21,493 ลานดอลลารสหรัฐ (มติชน 280443)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
2.1 ความเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงินในรอบเดือน เม.ย. 2543
2.1.1 ดัชนีตลาดหุนผันผวนเนื่องจากปจจัยภายนอก
ในไตรมาสแรกของป 2543 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องถึง 17.08% เปนผลใหนักลงทุนในประเทศตาง
หมดกําลังใจและเริ่มระแวงนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ดัชนีหุนไทยในเดือน เม.ย. นั้น ไดรับผลกระทบอยางหนักจากปจจัย
ภายนอก โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงของดัชนีหุนดาวโจนสที่ดิ่งลงไป 617.78 จุด หรือ 8.16% และดัชนีแนสแด็กที่ตกลงไปถึง
355.51 จุด หรือ 9.6% เมื่อวันที่ 14 เม.ย. อันเปนผลจากตัวเลขดัชนีผูบริโภคซึ่งเปนตัวชี้แนวโนมภาวะเงินเฟอของสหรัฐฯขยับตัวมากกวา
ประมาณการ และจะเปนผลตอเนื่องไปถึงอัตราดอกเบี้ยใหมที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศในวันที่ 16 พ.ค. ทําใหตลาดหุนเอเชีย
รวมทั้งตลาดหุนไทยถูกกระทบจากขาวรายนี้ในทันทีที่เปดตลาดในวันที่ 17 เม.ย. โดยดัชนีตลาดหุนของไทยปดที่ระดับ 392.88 จุด ปรับตัว
ลดลงถึง 21.57 จุด แมวาดัชนีดาวโจนสกับดัชนีแนสแด็กจะดีดตัวกลับขึ้นมา ดัชนีตลาดหุนไทยก็ยังไมฟน ปรับตัวลดลงไปอีก 7.63 จุด ใน
วันรุงขึ้น (18) เนื่องจากมีกระแสขาววา ทีพีไอ แพลนเนอร หรือฝายลูกหนี้ คือ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน จะเปนผูชนะ สงผลใหนักลงทุนไทย
และตางประเทศเกิดความไมมั่นใจ และเกรงวาการแกไขปญหาของทีพีไอจะยืดเยื้อออกไปอีก แตหลังจากมีขาวออกมาวา เจาหนี้เปนฝาย
ชนะ ดัชนีไดปรับตัวสูงขึ้นทันที ชี้ใหเห็นวา การลงทุนในตลาดหุนไทยชวงนี้ยังอางอิงกับกระแสขาวและปจจัยภายนอกมาก ทําใหตลาดหุน
ผันผวนและมีความไมแนนอนสูง
ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือน วอลุมของตลาดบางตาอยางเห็นไดชัด จากเดิมซื้อขายกันวันละกวา 6 พันลานบาท เหลือเพียง 2
พันลานบาทเทานั้น ดัชนีจึงปรับตัวลดลงบางเล็กนอย และปดตลาดในวันสุดทายที่ 390.40 จุด (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เม.ย. 2543)
2.1.2 คาเงินบาทออนลงตลอดเดือน
ในเดือน เม.ย. 2543 เงินบาทออนคาลงเรื่อยๆ โดยมีการซื้อขายอยูในชวง 37.70-38.10 บาท/ดอลลารสหรัฐ เหตุผลหลักเนื่องมา
จากปจจัยภายนอก เชน การปรับตัวลดลงอยางรุนแรงของตลาดหุนไทยที่รวงตามตลาดหุนแนสแด็กและดาวโจนส และผลกระทบจากคาเงิน
รูเปยะหของอินโดนีเซียที่ออนลง เปนที่นาสังเกตวา ปจจัยภายในซึ่งนาจะถือเปนขาวดีอยางเชน ผลการตัดสินกรณีทีพีไอนั้น กลับไมสามารถ
สงผลใหเงินบาทแข็งคาขึ้นได สวนขาวดีเกี่ยวกับการที่มูดี้สออกมาใหขาววา ประเทศไทยมีโอกาสดีที่จะไดรับการปรับอันดับความนาเชื่อถือ
มาอยูในระดับนาลงทุน ก็แทบจะไมสงผลใดๆตอตลาดเงินเลย
นอกจากนี้ ความสับสนเกี่ยวกับขาวปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และปญหาการรวมบัญชีระหวางกระทรวงการ
คลังกับธปท.นั้น นับเปนชนวนสําคัญอันหนึ่งที่ฉุดคาเงินบาทใหออนตัวลงในสัปดาหสุดทายของเดือน เม.ย. โดยชวงปดตลาดคาเงินบาทตก
มาอยูที่ 38.12-38.15 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงินบาทสวนใหญเกิดจากนักลงทุนที่ทําการซื้อขายเงินดอลลาร
ตางทยอยซื้อดอลลารเก็บเนื่องจากไมมั่นใจสภาพของตลาดเงินในระยะอันใกลนี้ (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เม.ย. 2543)

2.2 ความเคลื่อนไหวธนาคารและสถาบันการเงิน
2.2.1 ครม. อนุมัติตั้งเอเอ็มซีธ.กรุงไทย กองทุนถือหุน 100%
นางสาลินี วังตาล ผูอํานวยการสํานักงานฟนฟูเศรษฐกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) เปดเผยวา หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ในสวน ธ.กรุงไทย ที่คางชําระเกิน 12 เดือน และโอนไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย (เอ
เอ็มซี) จะแบงการบริหารจัดการสินทรัพยออกเปนกลุมๆ โดยขึ้นอยูกับสภาพหนี้และความยากงายในการติดตามหนี้ โดยหนี้ที่มีความซับ
ซอนซึ่งสวนใหญเปนหนี้ของผูมีอิทธิพลและนักการเมืองจะวาจางผูเชี่ยวชาญตางประเทศใหเปนผูบริหารจัดการหนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด สวนหนี้ในกลุมที่ไมมีความซับซอนและไมไดเกี่ยวกับผูมีอิทธิพลจะใหคนไทยเปนผูติดตาม (ไทยโพสต 080443)
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รมช.คลัง เปดเผยภายหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2543 วา ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง
บริษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) ของธ.กรุงไทย โดยมีกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน 100% เงินทุนประเดิม 25 ลาน
บาท โดยจะรับโอนหนี้เสียที่คางชําระตั้งแต 12 เดือนขึ้นไปจากธนาคาร 537,000 ลานบาท เปนหนี้ของธนาคารมหานคร 233,000 ลานบาท
และ ธ.กรุงไทย 305,000 ลานบาท โดยจะเริ่มดําเนินการโอนหนี้หลังปดงวดสิ้นเดือนมิ.ย. 2543 นี้ และกองทุนฟนฟูฯจะเปนผูหาแนวทางดู
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แลบริหาร ซึ่งอาจจะจางเหมาใหเอกชนมาดูแลก็ได หลังจากโอนหนี้เสียไปแลว ธ.กรุงไทยจะมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ลดจาก
63.7% เหลือ 16.5% มีเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 9.56%
นายศุภรัตน ควัฒกุล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กลาววา หนี้ที่จะโอนใหเอเอ็มซีคิดเปนประมาณครึ่งหนึ่ง
ของหนี้ ธ.กรุงไทย โดยปจจุบัน ธ.กรุงไทยขาดทุนสะสมกอนจะโอนหนี้ 156,000 ลานบาท แตหลังจากคืนทุนแลวโอนหนี้ใหเอเอ็มซีธนาคาร
จะมีผลขาดทุนลดลงเหลือ 95,000 ลานบาท และคาดวาจะใชเวลาประมาณ 5 ปจึงจะเสมอตัวและเริ่มมีกําไรหรือเริ่มลางทุนสะสมได โดยป
2543 ธนาคารจะเริ่มมีกําไรเพื่อตัดขาดทุนสะสมไปจนครบประมาณ 5 ป อยางไรก็ตาม กองทุนฟนฟูฯจะตองออกตั๋วสัญญาใชเงินในนามเอ
เอ็มซีเพื่อจายเปนคาซื้อหนี้เสียทั้งสิ้นประมาณ 328,850 ลานบาท โดยคํานวณจากการหักสวนคืนทุนและสํารองที่จะโอนไปดวย
นายพงศธร ศิริโยธิน รองกรรมการผูจัดการใหญ ธ.กรุงไทย กลาววา ปจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียน 219,850 ลานบาท ซึ่งหลัง
จากคืนทุนใหเอเอ็มซีเพื่อเปนรายไดตัดขาดทุนสะสมจํานวน 108,000 ลานบาท จะเหลือทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ 111,850 ลานบาท
สวนกันสํารองใหครบ 100% นั้นตองใชเงินอีกประมาณ 2-3 หมื่นลานบาท โดยปจจุบันธนาคารไดกันสํารองแลว 84% หรือประมาณ
179,000 ลานบาท ดานนายอรรถพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกลาววา การจัดตั้งเอเอ็มซีจะไมสงผลตอการดําเนินคดีกับ
ผูที่มีสวนบริหาร ธ.กรุงไทยจนเกิดความเสียหายและจะไมสามารถกลบเกลื่อนความผิด รวมทั้งการดําเนินการดังกลาวไมไดเกี่ยวกับเรื่องการ
เมือง เพราะการดําเนินคดี ธปท. ก็ดําเนินการอยู (มติชน 190443)
2.2.2 สินเชื่อธนาคารไตรมาสแรกหดตัว 10.13%
รายงานขาวจากบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย เปดเผยผลประกอบการของธนาคารพาณิชยในไตรมาสแรกของป 2543 วา ในดานสิน
เชื่อของระบบธนาคารพาณิชยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหดตัว 10.13% โดยยอดคาง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2543 ไดลดลงเหลือ
3,601,574 ลานบาท โดยกลุมธนาคารขนาดใหญมีสินเชื่อหดตัวถึง 10.82% ขณะที่ธนาคารขนาดกลาง 4 แหงมีสินเชื่อหดตัว 5.68% และ
ธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก 5 แหงหดตัว 15.50% สําหรับการดําเนินงานดานเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยปรากฎวาเงินฝากขยายตัว
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 0.26% ทําใหยอดรวมเงินฝากทั้งระบบ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2543 อยูที่ 4,425,089 ลานบาท โดยถือวา
อัตราการเพิ่มนอยมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระบบอยูในระดับตํ่ามาก ทําใหลูกคาของธนาคารที่ฝากเงินอยูโยกยายเงินไปลงทุน
ในแหลงที่ใหผลตอบแทนดีกวา ทั้งการลงทุนในหุนกู ตลาดหุนพันธบัตร หรือกองทุนตางๆ (กรุงเทพธุรกิจ 260443)

2.3 กระแสการซื้อและผนวกกิจการในประเทศ
2.3.1 เอชเอสบีซียืนยันซื้อ ธ.ศรีนครราคา 3.5 หมื่นลานบาท
นายศิวพร ทรรทานนท ที่ปรึกษา ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. กลาววา ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิง คอรปอรเร
ชัน (เอชเอสบีซี) ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไดสงหนังสือยืนยันการซื้อ ธ.ศรีนครมายังกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแลวโดย
ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯกําลังพิจารณาถอยคําในรางสัญญาใหถูกตองตามระเบียบราชการ เพื่อปองกันปญหาภายหลังจะไมถูก
กลาวโทษ โดยคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯตกลงขายที่ราคา 3.5 หมื่นลานบาท ซึ่งถือวาเปนราคาที่เหมาะสมกับสภาพหนี้ที่ไมกอใหเกิดราย
ได (เอ็นพีแอล) อยางไรก็ตามสาเหตุที่การเจรจาลาชาเพราะมีการประเมินเอ็นพีแอลตางกัน โดยเอชเอสบีซีมองวาเอ็นพีแอลอยูที่ระดับ 95%
ขณะที่กองทุนฟนฟูฯคาดการณวามีจํานวน 70% เทานั้น (กรุงเทพธุรกิจ 27,280443)
2.3.2 กรณีทีพีไอ: ชัยชนะครั้งที่ 2 ของเจาหนี้
ในวันที่ 19 เม.ย. 2543 การประชุมเพื่อเลือกผูทําแผนของบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย(ทีพีไอ) ไดเปดฉากขึ้น มีเจาหนี้
แสดงสิทธิจะเขามาลงคะแนนทั้งสิ้น 418 ราย ดวยมูลหนี้ประมาณ 131,924,776,703.83 บาท ผลการประชุมปรากฏวา บริษัทเอฟเฟคทีฟ
แพลนเนอร ที่เปนฝายเจาหนี้นําโดยธนาคารกรุงเทพ เปนฝายชนะ หลังจากที่เจาหนี้ไดลงมติเลือกผูทําแผนแลว ขั้นตอนตอไปเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจะนําเสนอมติของเจาหนี้ตอศาลลมละลายกลาง เพื่อมีคําสั่งใหแตงตั้งอยางเปนทางการ และเขาสูกระบวนการทําแผนฟนฟูกิจ
การบริษัททีพีไอตอไป
ทางดาน นายประชัย เลี่ยวไพรัตน อดีตประธานเจาหนาที่บริหารทีพีไอ แสดงสปริตยอมรับคําสั่งของศาล และลุกขึ้นมาจับมือ
แสดงความยินดีกับ นายแอนโทนี่ นอรแมน กรรมการผูจัดการบริษัทเฟอรเรีย ฮอดจสัน ซึ่งถือหุน 99% ในบริษัทเอฟเฟคทีฟ แพลนเนอร
พรอมกับยืนยันอยางหนักแนนวา เขาพรอมใหความรวมมือในการฟนฟูกิจการทีพีไอ นอกจากนี้นายประชัยยังหวังวา จะสามารถแกไข
ปญหาฐานะทางการเงินของทีพีไอ ใหสําเร็จลุลวงไดกอนระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมาย 5 ป ซึ่งคาดวาอาจจะสําเร็จภายใน 1-2 ป
เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนจํานวนหนึ่งเพื่อนําเงินมาชําระหนี้คืนกอนกําหนด โดยการขายหุนเพิ่มทุนนั้นนายประชัยยืนยันวาจะตองได
ราคาไมตํ่ากวา 17 บาทตอหุน (กรุงเทพธุรกิจ 20-210443)
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3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร
3.1.1 ม็อบชาวนาหลายจังหวัดลุกฮือ เรียกรองรัฐบาลประกันราคาขาวปดถนนสายเหนือจราจรอัมพาต
เมื่อปลายเดือน มี.ค. ชาวนาภาคกลางไดออกมาเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลแทรกแซงราคาขาวโดยรับซื้อขาวเปลือกความชื้น
15% ในราคาตันละ 4,850 บาท โดยใชงบประมาณ ถึง 7,000 ลานบาท เพื่อรับซื้อขาวเปลือกจากโรงสี เพื่อใหโรงสีรับซื้อขาวจากชาวนาใน
ราคาประกัน วันที่ 3 เม.ย. 2543 กลุมชาวนาประมาณ 3,500 คน จาก จ.พิษณุโลก เดินทางดวยรถยนตบรรทุก 6 ลอ 1,600 คัน ไปชุมนุมที่
หนาศาลากลาง จ.พิษณุโลก เพื่อประทวงรัฐบาลกรณีใหความชวยเหลือชาวนาแบบรับซื้อขาวเปลือกไมเทากัน โดยชาวนา จ.พิจิตรไดราคา
ตันละ 4,700 บาท แตชาวนา จ.พิษณุโลกไดราคาตันละ 3,300 บาท จึงเห็นวาไมเปนธรรมและไดยื่นขอเสนอใหรัฐบาลใหความชวยเหลือรับ
ซื้อขาวเปลือกราคาราวตันละ 5,000 บาท (ผูจัดการ 040443)
วันที่ 5 เม.ย. 2543 กลุมเกษตรกร 4 จังหวัด ประกอบดวย จ.สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี ประมาณ 2,000 คน ที่
รวมตัวชุมนุมอยูในเขต อ.ไทรนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ไดเคลื่อนยายมาชุมนุมยังสถานที่ใหมบริเวณสี่แยกนพวงศ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตัดแยกถนนลาดหลุมแกว หมูที่ 2 ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแลว จ.ปทุมธานี โดยใชรถอีแตน รถยนตปกอัพรวมกวา 60 คัน จอดขวางปดถนน
ชวงบริเวณสี่แยกเรียกรองใหรัฐบาลเรงแกไขชวยเหลือชาวนา 4 ขอคือ 1) เรงแทรกแซงราคาขาวเปลือกใหขายไดราคาเปนธรรมในความชื้น
15% ตันละ 5,500 บาท 2) ใหรัฐบาล หรือ ก.พาณิชยควบคุมราคาสินคา ยาปราบศัตรูพืช ปุย และนํ้ามัน 3) ใหรัฐบาลยืดกําหนดการชําระ
หนี้เงินกูจาก ธ.ก.ส. ในกรณีชาวนาไมมีเงินชําระ งดการปรับดอกเบี้ย หรือใหปลดดอกเบี้ย และ 4) ใหรัฐบาลชวยเหลือเงินชดเชยใหกับชาว
นาที่ไดรับผลกระทบจากราคาขาวเปลือกที่ขาดในป 2543 การชุมนุมปดถนนทําใหถนน 4 สายคือ สายปทุมธานี-บางเลน และถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี ทั้งขาเขาและขาออก กทม. จราจรเปนอัมพาต รถยนตติดยาวประมาณ 4-5 กม แมที่ประชุม จ.นนทบุรี จะมีมติวา โรงสีขนาด
ใหญ 4 แหงไดเขารวมโครงการรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา จ.นนทบุรี โดยรับซื้อขาวความชื้น 15% ราคาตันละ 4,850 บาท สวนขาว
ความชื้น 25% จะถูกหักคาความชื้นตามอัตราที่หนวยราชการกําหนด และใหเริ่มรับซื้อตั้งแตวันที่ 9 เม.ย. 2543 โดยทางจังหวัดจะตั้งคณะ
กรรมการดูแล และมีผูแทนเกษตรกรรวมสังเกตการณเพื่อความโปรงใส แตชาวนายังไมพอใจมติดังกลาวเพราะมติที่ประชุมมีผลเพียง จ.
นนทบุรีจังหวัดเดียว ม็อบตองการเจรจากับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทําใหชาวนาที่มารวมชุมนุมเพิ่มขึ้นจาก 2,000 คนเปน 3,000 คน (มติชน,
ไทยโพสต 060443)
ที่ จ.พิจิตรกลุมเกษตรกรชาวนากวา 300 คน นํารถบรรทุกขาวเปลือกกวา 120 คัน กระจายปดถนนสายพิจิตร-ตะพานหินและ
บริเวณหนาสหกรณการเกษตรพิจิตรและหนาชุมนุมสหกรณพิจิตรเพราะไมพอใจที่ไมสามารถขายใหสหกรณทั้ง 2 แหง ทําใหการจราจรติด
ขัดเชนกัน ผูวาราชการ จ.พิจิตรออกมาชี้แจงวาภาครัฐยังไมสามารถรับซื้อขาวเปลือกได ใหนําไปขายใหโรงสีเอกชนกอน หากไมฟงเหตุผล
จะจับขอหากีดขวางจราจรทําใหผูอื่นที่ไมเกี่ยวของไดรับความเดือดรอนทําใหผูชุมนุมเปดถนนสลายการชุมนุมและรวมตัวขายขาวใหโรงสี
เอกชนตามคําแนะนําของทางการ (มติชน 060443, กรุงเทพธุรกิจ 070443)
วันที่ 7 เม.ย. 2543 ชาวนา จ.สุพรรณบุรีกวา 2,000 คน ไดมาชุมนุมหนาที่วาการอําเภอเมือง ผูชุมนุมระบุวาโรงสีไมยอมรับซื้อ
ขาว 5% ที่ความชื้น 25% ซึ่งมีการตกลงกันเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2543 ใหชาวนาภาคกลาง 5 จังหวัด ขายในราคาตันละ 4,250 บาท โดยเจา
ของโรงสีอางวาไมมีการทําสัญญาเกรงวาหากซื้อไปแลวรัฐบาลไมประกันราคาใหตามที่ตกลงกันจะทําใหขาดทุน จึงรับซื้อแคราคาตันละ
3,500-3,700 บาทเทานั้น ทําใหนายประภัตร โพธสุธน รมต.เกษตรฯ และนายนิพนธ วงษตระหงาน ผอ.องคการคลังสินคาออกมาเจรจากับ
ผูชุมนุม นายประภัตรยอมรับวาหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการแกไขปญหาราคาขาวนั้นทํางานลาชา เนื่องจากตองนําเขาที่ประชุมคณะ
กรรมการนโยบายขาว (กนข.) ตามขั้นตอนกวาจะอนุมัติขาวก็หมดจากมือชาวนาแลว ดานนายนิพนธกลาววาขณะนี้ไดรับอนุมัติใหโรงสีรับ
ซื้อขาว 5% ที่ความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,250 บาท และไดทําสัญญากับโรงสีเขารวมโครงการใน จ.สุพรรณบุรี 22 โรง และใหนายพงษ
ศักดิ์ ลิ่มทองนายกสมาคมโรงสี จ.สุพรรณบุรีมายืนยันพรอมกับโชวสัญญาใหดู (ไทยโพสต 080443)
-ม็อบชาวนาปทุมธานีฮือปดถนนจราจรติดยาว 2 กม. ก.พาณิชยสั่งยืดเวลารับซื้อ-จํานําขาว
วันที่ 10 เม.ย. 2543 กลุมเกษตรชาวนาในพื้นที่ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ประมาณ 1,000 คน พรอมรถอีแตนประมาณ 100 คัน
รวมกันปดถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา บริเวณที่วาการอ.ลําลูกกา เนื่องจากไมพอใจการประกันราคาขาวของรัฐบาล แตสามารถยกเลิกการปด
ถนนเมื่อนายอําเภอลําลูกกามาเจรจา ตอมาเวลา 14.00 น. ไดเคลื่อนตัวไปปดถนนวงแหวนตะวันออกทั้ง 6 ชองทางของดานเก็บเงินเขา
กทม. พื้นที่ ต.บึงคําพลอย อ.ลําลูกกา ทําใหจราจรติดขัดยาว 2 กม.
วันเดียวกันนี้ที่ ก.พาณิชย มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) นายไพฑูรย แกวทอง รมช.พาณิชยกลาววาที่ประชุม
มีมติใหขยายเวลาการรับจํานําขาวเปลือกจากเดิม 5 เดือนเปน 7 เดือน ซึ่งสิ้นสุด 31 พ.ค. 2543 รวมทั้งใหขยายเวลาการรับซื้อขาวสารโดย
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องคการคลังสินคา (อคส.) และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปจนสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2543 และใหทั้ง 2 หนวยงานเปนผูออกตั๋ว
สัญญาใชเงินในประเทศ (ดีแอล/ซี) ใหแกโรงสีหลังการทําสัญญาเพื่อใหโรงสีขายตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารเพื่อจะไดไปจายคาขาวใหแก
เกษตรกรเร็วขึ้น นายนิพนธ วงษตระหงาน ผูอํานวยการ อคส. กลาววา ในวันที่ 10 เม.ย. 2543 ทางอคส. และอ.ต.ก. จะออกประกาศรับซื้อ
ขาวความชื้น 25% เมล็ดสั้นอีกประมาณ 1 แสนตัน โดยเพิ่มราคาขาวเปลือกอีกประมาณตันละ 200 บาท เปนราคาตันละ 4,300 บาท สวน
ขาวเปลือกเมล็ดยาวคาดวาจะออกประกาศรับซื้อราคาตันละ 4,500 บาท เมื่อนายนิพนธเดินทางไปชี้แจงกับเกษตรกร จ.ปทุมธานีที่ชุมนุม
อยูวาโรงสีที่เขารวมโครงการจะรับซื้อขาวเปลือกในราคาตันละ 4,300 บาท และหักเปอรเซ็นตความชื้นตามที่กฎหมายกําหนด โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 11 เม.ย. 2543 ผูชุมนุมจึงสลายตัวกลับ (มติชน 110443)
-ชาวนาพิษณุโลกลุกฮือปดถนน-รางรถไฟบีบโรงสีรับซื้อขาวเปลือกตันละ 4,000 บาท
วันที่ 21 เม.ย. 2543 ชาวนากวา 500 คน จาก ต.ดงประคํา และตําบลอื่นๆ ใน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ไดนํารถอีแตนกวา 50
คันมาปดถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ บริเวณหลักกม.ที่ 44-45 บานปาแดง ต.ดงประคํา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อเรียกรองให ก.
พาณิ ชยแ ละจ.พิษณุโ ลกรั บซื้อ ขาวเปลือกเนื่องจากกอนหนานี้ชาวนานํ าขาวเปลือกไปขายใหโรงสีที่เขารวมโครงการแทรกแซงราคา
ขาวเปลือกกับก.พาณิชย โดยขอใหโรงสีรับซื้อขาวเปลือกความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,000 บาท แตทางโรงสีรับซื้อในราคา 3,000 บาท
จึงทําใหกลุมชาวบานไมพอใจ และปดถนนเสนทางดังกลาว แมผูวาราชการ จ.พิษณุโลกไดเจรจากับผูชุมนุมแตก็ไมสามารถตกลงกันได ใน
วันที่ 22 เม.ย. 2543 ไดมีการประชุมรวมระหวางชาวนา เจาของโรงสี และเจาหนาที่จังหวัด ก็ไมสามารถตกลงกันไดแมวาโรงสีจะเพิ่มราคา
รับซื้อเปนตันละ 3,700 บาท เพราะชาวนายืนยันจะใหโรงสีรับซื้อขาวเปลือกความชื้น 25% ในราคาตันละ 4,000 บาท ทําใหชาวนาไมพอใจ
ปดถนนดังกลาว เจาหนาที่ตํารวจตองประชาสัมพันธใหรถยนตตางๆ ที่เดินทางไป จ.แพร นาน และเชียงใหมเปลี่ยนเสนทางไปใชเสนทางอื่น
นอกจากนั้นม็อบยังไดปดกั้นเสนทางเดินรถไฟระหวางสถานีหนองตม หมูที่ 2 ต.มะตอง และสามแยกสะพานวงฆอง หมูที่ 3 อีก (กรุงเทพ
ธุรกิจ 230443)
-ครม. วิตกถกม็อบชาวนา ผอ. คลังสินคาขอลาออก
วันที่ 26 เม.ย. 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) นายไพฑูรย แกวทอง รมช.พาณิชย ไดหารือขอเรียกรองของ
เกษตรกรในหลายจังหวัดที่ไมพอใจราคารับซื้อขาว เพราะขาวมีความชื้นมาก ทําใหราคาลดลง ขณะที่บางพื้นที่ไมมีการชวยเหลือเพิ่มเติม
นอกจากการหารือราคาขาวแลวนายนิพนธ วงษตระหงาน ผอ. อคส. ยังหารือเพื่อขอลาออกจากตําแหนงเพราะนอยใจที่ไมไดรับความรวม
มือจากขาราชการ ก.พาณิชย ในการแกไขปญหาราคาขาวในพื้นที่ จ.พิจิตร นครสวรรค และนนทบุรี โดยมีผูใหญ ก.พาณิชยสั่งไมใหขาราช
การเขายุงเกี่ยวโครงการ อคส. นอกจากนั้นทางโรงสีก็ไมอยากเขารวมโครงการดวย
นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกรัฐบาลแถลงในที่ประชุม ครม. ก.พาณิชย ชี้แจงปญหาราคาขาวตกตํ่ามาจาก 5 สาเหตุการ 1) การ
ปลูกขาวนาปรังมีมากขึ้น ทําใหปริมาณเกินความตองการภายในประเทศ 2) ขาวนาปรังมีคุณภาพตํ่า 3) ราคาขาวของไทยในตลาดโลกสูง
กวาคูแขง 4) ปญหาสภาพคลองของโรงสี 5) ธ.ก.ส. มีเปาหมายรับจํานําขาว 2 ลานตัน แตรับจํานําแค 6 แสนตัน เพราะราคาจํานําตํ่ากวา
ราคาขายในตลาด ก.พาณิชยแจงวาจะเรงรัดให อคส. และ อ.ต.ก. เรงรัดซื้อขาวสาร ซึ่งตองหารือในที่ประชุม กนข. ตอไป โดยอาจตองให
เงินชวยเหลือ เพื่อใหรับซื้อขาวจากชาวนา หรืออาจใหโรงสีรับจางอบขาวที่มีความชื้นสูงในพื้นที่ซึ่งมีการทํานาปรังมาก โดยจะขออนุมัติ
คชก. ประมาณ 400 ลานบาท และตองหาตลาดขาวใหม เชน อิหราน แอฟริกา ลาตินอเมริกาและอิรัก (ไทยโพสต 260443)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานอุตสาหกรรม
3.2.1 ศงป.เริ่มฮิต 'เอสเอ็มอี' แหรับบริการปรับกลยุทธทําแบบเคลื่อนที่ทั่วประเทศ
นายวรากรณ สามโกเศศ ประธานกรรมการนโยบายศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
ประชาชน (ศงป.) กลาวถึงความคืบหนาการดําเนินงาน ศงป. วา ในการดําเนินงานที่ผานมาตั้งแตวันที่ 29 ก.พ. -24 มี.ค. 2543 มียอดผูเขา
รับการบริการเพิ่มขึ้น 2,488 ราย และมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกวา 5,444.041 ลานบาท ทําใหปจจุบันตั้งแต ศงป. เริ่มดําเนินงานมาเมื่อ 1 ต.
ค. 2542- 24 มี.ค. 2543 มีผูสนใจขอรับบริการปรึกษาทางการเงินรวมทั้งสิ้น 7,675 ราย จากศูนยตางๆ 25 ศูนยทั่วประเทศ คิดเปนเงินลงทุน
กวา 35,336,442 ลานบาท ซึ่งถือวาการดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจเมื่อเทียบกับในชวง 3 เดือนแรกที่มีคนรูจัก
นอยมาก การดําเนินงานตอไป ศงป. ไดตั้งเปาหมายใหเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วประเทศมาใชบริการไมตํ่ากวา 2,600 รายตอเดือนจาก 25
ศูนยทั่วประเทศ ใหคําแนะนําปรึกษาหากผูใชบริการตองการหาแหลงเงินทุนใหในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ศงป. ไดจัดทําฐานขอมูลของ
ผูใชบริการเพื่อใหเปนประโยชนและเปนปจจุบัน ซึ่งจะสามารถนําขอมูลและปญหาที่เกิดขึ้นจริงรายงานตอหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงพรรณนา นอกจากนี้จะจัดศูนยบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ที่ผานมาไดบริการใน จ.ภูเก็ต เพชรบูรณ สกลนคร มุกดาหาร
และในเดือนเม.ย. 2543 นี้จะใหบริการใน จ.พิจิตรและจังหวัดอื่นๆ (ผูจัดการ 040443)
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4. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในตางประเทศ
4.1 กระแสซื้อและผนวกกิจการในตางประเทศ
4.1.1 การเจรจาคดีไมโครซอฟตลมเหลว
ลําดับเหตุการณคดีฟองรองบริษัท ไมโครซอฟต
เดือน/ป

เหตุการณสําคัญ

ป 2537
เมษายน
กรกฎาคม

ตุลาคม

เนทสเคป คอมมิวนิเคชันส คูแขงสําคัญไมโครซอฟตชวยใหผูบริโภคเขาสูอินเทอรเน็ตผานโปรแกรมบราวเซอร
ชื่อ "เนวิเกเตอร"
รัฐบาลสหรัฐรวมทําขอตกลงกับไมโครซอฟต โดยมีเงื่อนไขหลัก หามไมโครซอฟตบังคับ หรือกดดันใหคาย
ผลิตคอมพิวเตอรติดตั้งเฉพาะซอฟตแวรของบริษัทควบคูกับระบบปฏิบัติการวินโดวส ขอตกลงดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากผูพิพากษา โธมัส เพนฟลด แจ็คสัน แหงศาลชั้นตนของสหรัฐในป 2538
ไมโครซอฟตเริ่มพัฒนาบราวเซอรของบริษัท ใหชื่อวา "อินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร"

ป 2538
พฤษภาคม

บิล เกตส ผูกอตั้งไมโครซอฟตปรับกลยุทธบริษัท เนนรุกธุรกิจอินเทอรเน็ต

พฤศจิกายน

ไมโครซอฟตเปดตัว "เอ็กซพลอเรอร 2.0" ถูกมองวามีประสิทธิภาพดอยกวา "เนวิเกเตอร" แตไมโครซอฟต ให
ลูกคาใชฟรี

ป 2540
ตุลาคม

พฤศจิกายน
11 ธันวาคม
15 ธันวาคม

ไมโครซอฟตมีขอแมแกบริษัทผลิตคอมพิวเตอรวา เมื่อการติดตั้งระบบวินโดวส ในคอมพิวเตอร จะตองติดตั้ง
อินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร ดวย ทําใหกระทรวงยุติธรรมกลาวหาไมโครซอฟตวา ละเมิดคําสั่งของศาลที่ใหไว
ในป 2537
กระทรวงยุติธรรมตั้งขอหาไมโครซอฟต ที่พยายามนําอินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร มารวมเขากับระบบวินโดวส
95 เพื่อตองการเพิ่มสวนแบงตลาดจากคูแขง เนทสเคป คอมมิวนิเคชันส
ผูพิพากษาโธมัส แจ็คสัน มีคําสั่งเบื้องตนบังคับใชกับไมโครซอฟต ใหยกเลิกขอตกลงการติดตั้ง อินเทอรเน็ต
เอ็กซพลอเรอร ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ไมโครซอฟตอุทธรณคําตัดสินของผูพิพากษาแจ็คสัน

ป 2541
22 มกราคม
18 พฤษภาคม
23 มิถุนายน
25 มิถุนายน
19 ตุลาคม
24 พฤศจิกายน
27 ธันวาคม

ไมโครซอฟตสามารถตกลงกับกระทรวงยุติธรรม เพื่ออนุญาตใหผูผลิตคอมพิวเตอรสวนบุคคลสามารถซอน
หรือไมใชอินเทอรเน็ต เอ็กซพลอเรอร ได สวนดานเนทสเคปไดประกาศแผนใหใชบราวเซอรของตนฟรี
กระทรวงยุติธรรม พรอมพันธมิตร 20 รัฐ ยื่นฟองไมโครซอฟต กลาวหาวา ดําเนินการผูกขาดตลาด
ศาลอุทธรณตัดสินคานคําพิพากษาของผูพิพากษาแจ็คสัน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 โดยยอมรับวา บริษัทมี
สิทธิที่จะรวมบราวเซอร เขากับวินโดวส
วินโดวส 98 ขจัดเสนแบงเขตแดนระหวางเว็บ และความสามารถในการรับขอมูลของซอฟตแวร คอมพิวเตอร
สวนบุคคล
ผูพิพากษาแจ็คสันเปนประธานการไตสวนกรณีรัฐบาลกลาวหาไมโครซอฟตดําเนินการผูกขาดตลาดซึ่งละเมิด
ตอกฎหมายตอตานการผูกขาดตลาดเปดฉากขึ้น
อเมริกา ออนไลน เขาถือครองกิจการเนทสเคป และจับมือเปนพันธมิตรกับซัน ไมโครซิสเต็ม ตัวแทนของ
ไมโครซอฟตออกมากลาววา ขอตกลงดังกลาวเปนการพิสูจนวาไมโครซอฟตไมไดขับคูแขงออกจากตลาด
รัฐเซาท แคโรไลนา ถอนตัวจากคดีฟองรองไมโครซอฟต เนื่องจากขอตกลงขางตน เปนหลักฐานแสดงวา
ไมโครซอฟตไมไดขับคูแขงออกจากตลาด
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ป 2542
26 กุมภาพันธ

เสร็จสิ้นการไตสวนคดีในสวนแรก

มีนาคม

ไมโครซอฟต และรัฐบาล เปดเจรจาถึงความเปนไปไดที่จะมีการประนีประนอมนอกศาล

10 สิงหาคม

คูคดีชี้แจงหลักฐานตอศาล

5 พฤศจิกายน

ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ผูพิพากษาแจ็คสัน ระบุวา ไมโครซอฟตสรางความเสียหายตอผูบริโภค
ดวยการหาประโยชนจากการมีเอกสิทธิ์ ในตลาดระบบปฏิบัติการเพื่อขจัดการแขงขัน
ผูพิพากษาแจ็คสันแตงตั้งผูพิพากษาริชารด โพสเนอร จากศาลอุทธรณ เพื่อเปนตัวกลางในการเจรจาระหวาง
รัฐบาลกับไมโครซอฟต

19 พฤศจิกายน
ป 2543
13 มกราคม
22 กุมภาพันธ

นายบิล เกตส กาวลงจากตําแหนงหัวหนาคณะเจาหนาที่บริหาร(ซีอีโอ)ของไมโครซอฟต เพื่อเตรียมใชเวลา
สวนใหญไปกับการพัฒนาซอฟตแวร
ผูพิพากษาแจ็คสันรับฟงการไตสวนคดีนี้รอบสุดทาย

24 มีนาคม

ไมโครซอฟตยื่นขอเสนอในการประนีประนอมที่ปรับปรุงใหม จากนั้น 4 วัน ผูพิพากษาแจ็คสันชะลอการ
ประกาศคําตัดสิน เพื่อเปดทางใหการเจรจานอกศาลดําเนินตอไป
1 เมษายน
ผูพิพากษาโพสเนอร ประกาศยุติการเจรจาระหวางรัฐบาลและไมโครซอฟต ซึ่งจบลงดวยความลมเหลว และ
เปดทางใหผูพิพากษาแจ็คสัน ประกาศคําตัดสินของศาล
3 เมษายน
ผูพิพากษาแจ็คสันประกาศตัดสินไมโครซอฟตวามีความผิดจริง ทําใหนักลงทุนตางกังวล ทําใหราคาหุนของไม
โครซอฟตกลงถึง 13% เมื่อเปดตลาดในวันรุงขึ้น
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 050443, www.cnn.com, Highlights of the legal battle between Microsoft and the Justice Department
ในวันที่ 3 เม.ย. 2543 ผูพิพากษาศาลแขวง โธมัส เพนฟลด แจ็คสัน ไดออกคําพิพากษาตัดสินคดีไมโครซอฟต วามีพฤติกรรมผิด
จริงตามกฎหมายตอตานการผูกขาด "เชอรแมน แอนตีทรัสต แอค" อยางไรก็ตาม ในคําพิจารณาขั้นที่ 2 นี้ ผูพิพากษาแจ็คสัน มีคําตัดสินที่
เปนประโยชนกับบริษัท ไมโครซอฟต โดยกลาววา ขอตกลงทางการตลาดระหวางบริษัท ไมโครซอฟต กับบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรตางๆ นั้น
สามารถกระทําไดอยางถูกตองตามกฎหมาย สําหรับขั้นตอไปในการดําเนินคดีนี้กําลังจะเขาสูกระบวนการขั้นสุดทาย โดยในระหวางนี้ ผู
พิพากษาแจ็คสัน จะรับฟงขอโตแยงจากทั้ง 2 ฝายอีกครั้ง แลวจึงตัดสินมาตรการที่จะดําเนินการกับบริษัทไมโครซอฟตตอไป ซึ่งผูพิพากษามี
อํานาจที่จะเลือกมาตรการใดก็ได ตั้งแตสั่งผาบริษัทไปจนถึงสั่งหามมิใหบริษัทดําเนินธุรกิจแบบใดแบบหนึ่งได หลังจากที่คําตัดสินดังกลาว
ออกมา บริษัทไมโครซอฟต ไดประกาศทันทีวา จะอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว ในขณะที่อัยการสูงสุด เจเนต รีโน ชมเชยคําพิพากษาดัง
กลาววา เปนชัยชนะของผูบริโภคสหรัฐฯอยางแทจริง (กรุงเทพธุรกิจ 040443)
4.1.2 แผนผนวกเดรสเนอร-ดอยชแบงกลม
เดรสเนอร แบงก ธนาคารยักษใหญของเยอรมนี แถลงเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 43 วา คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ไดลงมติอยาง
ไมเปนเอกฉันท ใหยกเลิกแผนผนวกกิจการรวมกับดอยช แบงก ธนาคารชั้นนําสัญชาติเดียวกัน เปนการยุติแผนรวมกิจการซึ่งจะกอกําเนิด
ธนาคารรายใหญสุดของโลกไปโดยปริยาย เนื่องจากไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องชะตากรรมของ ไคลนเวิรต เบ็นสัน หนวยงานดานวาณิช
ธนกิจในเครือเดรสเนอร การยกเลิกแผนดังกลาว สงผลใหอุตสาหกรรมการเงินของยุโรปเกิดความกังวลวา เดรสเนอร แบงก อาจตกเปนคู
ผนวกของธนาคารของสหรัฐฯได (กรุงเทพธุรกิจ 060443, Cnn.com 040443)

4.2 ความเคลื่อนไหวองคกรทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
4.2.1 ศึกประทวงการประชุมประจําปไอเอ็มเอฟ และเวิลดแบงก
การประชุมประจําปของธนาคารโลก (เวิลดแบงก) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ระหวาง
วันที่ 16-17 เม.ย. 2543 ที่ผานมา ดําเนินไปทามกลางการเดินขบวนของกลุมผูตอตานระบบโลกาภิวัตนนับหมื่นคน กลุมนักเคลื่อนไหวเหลา
นี้ตางประณามการดําเนินนโยบายของเวิลดแบงกวา เปนการพอกพูนหนี้สินและเพิ่มปญหาความยากจนในแกประเทศยากจน อีกทั้งเรียก
รองใหไอเอ็มเอฟ และเวิลดแบงกสรางความโปรงใสในการคัดเลือกผูนํา ถึงแมวาการเดินขบวนในครั้งนี้จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได
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มากนัก แตองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ที่มารวมกันประทวงเหลานี้สามารถทําใหผูคนตางหันมาสนใจ และใหความสําคัญกับปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดจากระบบโลกาภิวัตนมากขึ้น (ผูจัดการ 170443, Bangkok Post 170443)

4.3 สถานการณเศรษฐกิจในสหรัฐฯ
4.3.1 ดัชนีดาวโจนสและแนสแด็กรวง: ฝนรายของนักลงทุน
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสวันที่ 14 เม.ย. 2543 ดิ่งลงถึง 617.78 จุด ปดตลาดที่ระดับ 10,305.77 นับเปนการปรับตัวลดลงมาก
ที่สุดเปนประวัติการณ ตั้งแตตลาดหุนวอลลสตรีทตั้งขึ้น แตเมื่อเทียบเปนสัดสวนแลวดัชนีลดลง 5.66% ซึ่งหางไกลจากการดิ่งเหวถึง 22%
ในวัน "จันทรทมิฬ" หรือ แบล็ค มันเดย เมื่อเดือน ต.ค.2530 ขณะที่ดัชนีแนสแด็กเองก็ถูกกระแสกดดันใหลดลงเชนกัน โดยลดลงถึง 355.49
จุด หรือ 9.67% ปดตลาดที่ระดับ 3,321.29
การดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส มีสาเหตุหลักมาจากกระทรวงพาณิชยของสหรัฐฯ ประกาศดัชนีราคาผูบริโภค (ซีพีไอ) ประจําเดือน
มี.ค.วา เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งสูงกวาที่คาดไว ความวิตกเกี่ยวกับปญหาเงินเฟอ ทําใหนักลงทุนพากันเทขายหุน เพราะมองวาดัชนีซีพีไอที่เพิ่มสูง
ขึ้น เปนสัญญานชี้วาเงินเฟอจะพุงสูงขึ้น ซึ่งจะเปดทางใหนายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สามารถดําเนินการในสิ่ง
ที่เขาหวังที่จะทํามาตลอด นั่นคือ การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งหนา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 พ.ค. 2543 (ไทยโพสต 170443)

5. ประมวลทัศนะทางเศรษฐกิจจากภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจและองคกรพัฒนา
เอกชน
5.1 ทัศนะตอความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคา วิเคราะหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัว 2-3% เพราะมีปจจัยสนับสนุนคือการใชจายภาครัฐที่
สูงขึ้น การลงทุน การสงออกปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม แมการสงออกเพิ่มขึ้นใน 2 เดือนแรก แตการนําเขาก็เพิ่มขึ้นมากเชนกัน โดยมีภาวะ
เกินดุลการคาเพียง 300 ลานดอลลารสหรัฐ สวนปจจัยอื่นเชนหนี้ไมกอใหเกิดรายไดลดลงจาก 38% เหลือตํ่ากวา 20% ในสิ้นปนี้ จึงควรเรง
รัดขบวนการปรับโครงสรางหนี้ สวนปจจัยหนี้ภาครัฐยังคงมีอัตราสูงเพราะจะแขงกับเอกชนในการออกพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้คาดวา
ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นชวงปลายป (ผูจัดการ 120443)
ธงชัย สันติวงษ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ กลาววาเศรษฐกิจไทยถึงวันนี้ภาพรวมดีขึ้นเรื่อยๆ แตภาพลึกตํ่าลงและไดเสนอทางแกไข
ปญหาเศรษฐกิจดังนี้ 1.ใหรัฐบาลเขากํากับระบบการบริหารธนาคารพาณิชยทั้งหมดในทันที โดยใหอยูภายใตการบริหารของคณะเจาหนาที่
กลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ดวยเหตุผลวาธนาคารพาณิชยไทยตอนนี้ทุกรายลวนแตกําลังปวยไขหนัก 2.ใหใชมาตรการแกไขหนี้ NPL รายใหญๆ
จํานวนหนึ่ง ที่เปนหนี้หมายศาลดวยการออกกฎหมายพิเศษ บังคับใหประนอมหนี้ตามเวลาที่กําหนด ซึ่งเพียงแกไขรายใหญๆ ไมกี่ราย NPL
ของประเทศกลุมใหญที่เปนตนเหตุปญหาการกูเกินขนาดของภาคเอกชนที่ทํากับสถาบันการเงิน จะถูกแกไขในทันทีเปนสวนมาก NPL ที่
เหลือจากรายกลางและรายยอย จึงดูไมนากลัวและการรวบรวมสติเพื่อแกไข จะทําไดงายและเปนไปอยางสรางสรรค 3.ใหเอาเงินสะสมที่มี
อยูกับเม็ดเงินใหมที่ไดมากระจายไปสูภูมิภาคผานธนาคารเอกชนในทองถิ่น (ในทางปฏิบัติทุกธนาคารจะมีชมรมธนาคารพาณิชยสาขาใน
จังหวัด) ใหเอาเงินแบงปนไปหลอเลี้ยงธุรกิจตางๆ อันเปนเสนเลือดของเศรษฐกิจประเทศที่แทจริง ใหดําเนินการตอไปไดโดยไมขาดเม็ดเงิน
ตองระมัดระวังใหมีการควบคุมตัวเลขเงินใหม 4. สวนภาครัฐใหลดงบประมาณการใชจายสวนกลางและการเกลี่ยบุคลากรและงบประมาณ
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งสวนสาม เพื่อใหกระจายขาราชการสวนกลางและทรัพยากรเงินลงไปสูภูมิภาค (กรุงเทพธุรกิจ 100443)
นายทาดาโอะ ชิโน ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) กลาววา ประเทศไทยอาจมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอ
ปราว 4.5% ในปนี้และปหนา โดยเศรษฐกิจไทยพนจากภาวะวิกฤติแลว อัตราการฟนตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นไดจากเมื่อป
ที่แลวขยายตัวถึง 4% หลังจากที่ติดลบ 10.4% ในป 2541 (ไทยรัฐ 130443)

5.2 ทัศนะตอการรวมบัญชีของธปท.และเงินทุนกูชาติหลวงตามหาบัว
ดร.อัมมาร สยามวาลา ศาสตราจารยเกียรติคุณแหงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ใหความเห็นวา เรื่องเงิน
สํารองใชหนี้กองทุนฟนฟูฯ ธปท.และก.คลังนาจะตกลงกันไดวาความเหมาะสมจะอยูที่ใด โดยหลักการไมคัดคาน คลังนาเห็นใจที่ตองดูแล
ภาระภาษี ธปท. ก็นาเห็นใจที่ตองมีเงินไวใหพอ เนื้อแทของเรื่องเปนเกมกดดันแบงกชาติจากรัฐบาล ความกลัวการถูกซักฟอกที่ตองออก
พันธบัตรเพิ่มเมื่อเขาสภา หรือเปนความบริสุทธิ์ใจตอแผนดินไมมีใครแนใจ เพราะเรื่องนี้พัวพันกับหนี้สินเกาที่ตองกมหนาใช และอนาคตที่
ไมอาจคาดเดา (สยามรัฐ 070443)
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นายจาตุรนต ฉายแสง เลขาธิการพรรคความหวังใหม กลาววา เรื่องเงินบริจาคชวยชาติผานหลวงตามหาบัวรัฐบาลไมไดชี้แจงให
ชัดเจนมาตั้งแตตนวาจะเอาเงินดังกลาวไปทําอะไร ฉะนั้นควรมีการชี้แจงใหชัดเจน เพราะรัฐบาลตองการรวมบัญชี 3 บัญชีของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะมีผลทําใหรัฐบาลสามารถเอาเงินบริจาคผานหลวงตามหาบัวไปใชแกปญหากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินดวย เทากับเอาเงินบริจาคของคนจํานวนมาก และสวนใหญเปนคนยากจนไปแกปญหาสถาบันการเงิน ซึ่งผิดวัตถุประสงคแนนอน
(ไทยโพสต 02,030443)
ดร.นิมิตร นนทพันธาวาทย ผูชวยผูจัดการใหญ ธ.กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลาววา ความขัดแยงระหวาง ก.คลังกับ ธปท.เปน
การขัดแยงในเชิงหลักการ โดยเห็นวา ธปท. ไมตองการใหเงิน แตในแงของ ก.คลังแลวมองวาเปนปญหาของชาติคือปญหาการบริหารไมดี
“การดําเนินนโยบายการคลังจึงมองการบริหารของบริษัทไมไดตองมองภาพรวมดังนั้นจําเปนตองรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใหได หาก
เศรษฐกิจเติบโตตํ่ากวา 4% ฐานการเก็บภาษีจะหดหาย วิกฤติการคลังจะตามมาดวย” และไดเสนอวา เห็นดวยกับการรวมบัญชี แตไมใช
เปดชองวางมาก กฎหมายวางไวดีแลว โดยไมใหฐานะการเงินการคลังลมละลาย ดังนั้นทําอยางไรที่จะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวใหได แตตอง
ระมัดระวังการนําเงินไปชดเชยกองทุนฟนฟูฯอาจมีปญหาเงินเฟอตามมาไดเทาๆกับการเลือกพิมพพันธบัตรออกสูระบบเศรษฐกิจ แตหาก
เลือกแนวทางเก็บภาษีเพิ่มจะทําใหเศรษฐกิจตกตํ่าอีกนาน" ครั้งนี้ตองเลือกระหวางเสียวินัยการเงินกับการรักษาวินัย ซึ่งการเสียวินัยการเงิน
ครั้งเดียวนาจะยอมได เพื่อดูแลเศรษฐกิจใหขยายตัว แตอยาเสียวินัยการเงินอยางถาวร" (กรุงเทพธุรกิจ 130443)
ดร.สมเกียรติ โอสถสภา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววาเห็นดวยกับแนวคิด ก.คลังที่จะรวมบัญชีของ
ธปท. และนําเงินสวนที่เหลือมาชดเชยผลขาดทุนของกองทุนฟนฟูฯ เพราะเปนเรื่องความเปนความตายของประเทศ ทั้ง ก.คลังและธปท.
ควรหันหนามาหารือกัน เพื่อแกไขปญหา โดย ธปท. ตองเลิกคํานึงถึงวัฒนธรรมขององคกรและนําเงินที่พอมีเหลือมาใชกับประเทศ เนื่อง
จากก.คลังเองก็มีภาระหนี้เปนจํานวนมาก หากไมนําเงินจากการรวมบัญชีมาชดเชยใหกับกองทุนฟนฟูฯจะทําให ก.คลังจําเปนตองเพิ่มภาษี
สงผลตอเนื่องใหเงินทุนไหลออกและคาเงินบาทที่อาจตกลง (ไทยโพสต 190443)
นายวรพล โสคติยานุรักษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กลาววา ไมเห็นดวยกับแนวทางแกไขปญหาของรัฐบาล เพราะเปน
การคิดที่งายเกินไป รัฐบาลควรหาวิธีที่ซับซอนกวานี้ หาทางนําเงินจากสวนอื่นมาชวยชดเชยการขาดทุนเงินกองทุนฟนฟูฯ เชนปรับนโยบาย
เศรษฐกิจบางอยาง หรือทําใหหลักทรัพยที่กองทุนฟนฟูฯถืออยูมีมูลคามากขึ้น แตหากจะรวมบัญชีของ ธปท. ควรออกกฎหมายเปนการ
เฉพาะเพื่อใชสําหรับการดึงเงินครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ไมใชการแกไขอยางถาวร (ไทยโพสต 190443)
นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เห็นดวยกับแนวทางการนําเงินจาก ธปท. มาชวยเหลือชดเชย
ผลขาดทุนของกองทุนฟนฟูฯ แตยังไมลงตัวที่จํานวนเงินวาควรมากนอยเทาไร และเปดเผยวา ก.คลังแจงในที่ประชุมวาเงินที่เหลือจากการ
รวมบัญชีจะมีประมาณ 6 แสนลานบาทและก.คลังตองการนํามาชดเชยผลขาดทุนประมาณ 4 แสนลานบาท แตนักวิชาการสวนใหญขอรอ
ฟงเหตุผลจาก ธปท. อีกครั้ง เพราะไมเห็นดวยอยูแลวที่จะตองใหประชาชนเสียภาษีมากขึ้น (ไทยโพสต 190443)
ดร.รุงเรือง พิทยศิริ ผูเขียนบทความในนสพ.ไทยโพสต แสดงความเห็นวา ควรนําสภาพคลองภายในประเทศที่ออกพันธบัตรสวน
หนึ่งไปชวยเหลือการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยที่เรียกวา AMC ที่กองทุนฟนฟูฯตองถือหุนอยูแลว และนําหนี้ตรงนี้ไปบริหารอยาง
ระมัดระวังที่สุด ดวยความเปนมืออาชีพที่จะบริหารสินทรัพยใหเกิดรายไดโดยการทํากิจการพวกเชาซื้อ หรือการแปลงสภาพที่ดินอาคาร
ตางๆ ผานความรวมมือของหนวยราชการ ก็นาจะทําใหเกิดรายไดจากสินทรัพยไดในอัตราที่สูงกวาดอกเบี้ย หากทําไดเชนนี้ การดึงสภาพ
คลองภายในประเทศผานการออกพันธบัตรที่กลาวมาถือเปนการบังคับใหสถาบันการเงินปลอยกูใหกับระบบเศรษฐกิจจริงโดยปริยาย ซึ่ง
ขณะนี้รัฐบาลสามารถออกพันธบัตรภายในประเทศ ไดโดยไมยากอยูแลว เพราะดอกเบี้ยตํ่า แตตองคํานึงดวยวาไมใชจะดึงสภาพคลองภาย
ในประเทศมาใชทั้งหมด ตองมีสวนเหลือสําหรับรองรับการขยายตัวของระบบการเงินดวยจึงมีการเสนอใหผสมผสานกับการออกพันธบัตร
ภายในประเทศอีกสวนหนึ่ง (ไทยโพสต 190443)

ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ป พ.ศ. 2563 อัตราเกิดของคนไทยลด 0.4%
รายงานขาวจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจงวาไดสนับสนุนให รศ.เกื้อ วงศบุญสิน อาจารยสถาบันประชากร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงสรางการเปลี่ยนแปลงชวงชีวิตประชากรในสังคมไทย” เปนการศึกษาแนวโนมของ
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยและสภาวะครอบครัวของคนไทยในปจจุบัน ผลการศึกษาพบแนวโนมวาจํานวนประชากรจะเพิ่ม
จาก 62.4 ลานคนในปจจุบัน เปน 67.2 ลานคน ในป 2553 และเพิ่มเปน 70.5 ลานคนในป 2563 หากดูเฉพาะตัวเลขอาจจะเห็นวาเปน
จํานวนที่เพิ่มมาก แตแทที่จริงแลวเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนอาจตํ่ากวาระดับทดแทนกลาวคือ ตั้งแตป 2535 การเพิ่มขึ้นของประชา
กรไทยไดลดลง 1.8% ถึงป 2543 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 1.1% และคาดวาในป 2553 และ 2563 หากเพิ่มขึ้นในอัตราที่คาดไวจะเปนการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 0.7% และ 0.4% ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเชนนี้ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ตอ
การเปลี่ยนแปลงชวงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางมาก เชน ขนาดครอบครัวจะเล็กลง เพราะคนสวนใหญจะมีบุตรไมเกิน 2 คน
หญิงจะเปนโสดมากกวาชาย ทั้งนี้ การที่ครอบครัวเล็กลงไมไดหมายความวาจะมีคุณภาพดีขึ้น หากมีแนวโนมวาตางคนตางตองทํางาน
เนื่องจากกระแสรายไดกดดัน
งานวิจัยระบุดวยวา การลดลงของประชากรกอใหเกิดปญหาตางๆตามมาเชน การลมสลายของหมูบาน ภาวะขาดแคลนแรงงาน
ภาวะการยายถิ่นเนื่องจากประชากรชนบทลดลง ทําใหชุมชนออนแอ นอกจากนี้การที่ประเทศไทยรับคําแนะนําเรื่องหลักการวางแผนครอบ
ครัวจากประเทศมหาอํานาจมาใชพบวาไมถึง 30 ป ทําใหประเทศไทยในปจจุบันออนแอทั้งทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคม วิถีการ
ดํารงชีวิตดั้งเดิมสูญสลายไป ซึ่งแสดงใหเห็นวาควรมีการปรับนโยบายประชากรใหม โดยเนนใหมีการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพประชากร รวม
ถึงการเพิ่มศักยภาพใหกับประชากรทุกระดับแทนการลดลงของอัตราการเกิดอยางที่เคยทํามาและควรรักษาระดับภาวะเจริญพันธุในระยะ
ยาวไวที่ระดับทดแทนใหเกิดสมดุล เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (มติชน 070443, มติชนสุดสัปดาห
250443)
1.1.2 คนเรรอน-ขอทานทั่วประเทศ 8,505 คน
วันที่ 27 เม.ย. 2543 กรมประชาสงเคราะห ก.แรงงานฯไดรายงานผลการสํารวจจํานวนคนเรรอนและขอทานทั่วประเทศในป พ.ศ.
2542 พบวามีจํานวนถึง 8,505 คน แยกเปนคนเรรอนรางกายปกติ 4,257 คน คนเรรอนพิการ 691 คน คนขอทานรางกายปกติ 2,283 คน
คนขอทานรางกายพิการ 1,274 คน เปนเพศชายมากที่สุดถึง 4,473 คน พบในภาคกลางมากที่สุด 4,327 คน ภาคเหนือ 2,128 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,575 คน และภาคใต 475 คน สําหรับจังหวัดที่สํารวจพบคนเรรอนและขอทานมากที่สุด 3 อันดับคือกรุงเทพมหานคร
1,948 คน จ.เชียงใหม 1,105 คน และจ.นครราชสีมา 272 คน นางธิดา ศรีไพพรรณ รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห กลาววา เมื่อไดจํานวน
คนเรรอนและขอทานแลว ตอไปกรมฯจะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปชวยเหลือดูแลคนเหลานี้ เชน ฝกอาชีพให (มติชน 290443)
ดานนายอนันต ศิริภัสราภรณ ผูอํานวยการสํานักงานสวัสดิการสังคม กทม. เปดเผยวา เด็กเรรอนใน กทม. มีมากกวา 4,000 คน
ซึ่งเปนตัวเลขที่นาวิตกอยางยิ่ง เพราะสรางปญหาสังคม กทม.ไดบรรเทาปญหาดวยการจัดหาครูอาสาสอนเพื่อใหความรู แนะแนวการใช
ชีวิต ติดตามเด็กอยางใกลชิด แตเนื่องจากขีดจํากัดเรื่องงบประมาณ ปจจุบันมีครูอาสาเพียง 10 คน ดูแลเด็กเรรอนไดเพียง 5 จุด คือ สวน
ลุมพินี สี่แยก อส.มท. สี่แยกลาดพราว สี่แยกดาวคะนอง-บางปะแกว และสนามหลวง (สยามรัฐ 070443)
1.1.3 นักวิชาการแรงงานแนะรัฐแกปญหาตรงจุด สงเด็กกลับบาน แทนการเพิ่มสถานพินิจ
ศ.นิคม จันทรวิทุร นักวิชาการอาวุโสดานแรงงาน กลาวถึงปญหาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน บาน
เมตตา บานกรุณา ที่กอเหตุหลบหนีเมื่อเดือนมี.ค. 2543 วาการแกไขปญหาเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายกระทํากันมาตั้งแต 40 ปกอน แต
ไมมีการประชุมสัมมนาพิจารณาการแกปญหาวาไดผลแคไหน มีขอบกพรองจุดออนอยางไร “ผมจึงอยากเสนอรัฐบาลวา อยาเห็นเรื่องเงียบ
แลวก็เฉยควรทําเปนวาระสําคัญใหหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรพัฒนาเอกชนมาพิจารณารวมกันวาที่ผานมาดําเนินงานไดดีแลวแคไหน
เพียงไร และปญหาที่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯตองประทวง ไมอยากอยูในสถานพินิจฯ มีสาเหตุมาจากอะไร“ และกลาววาหลักสากล
ทุกประเทศยอมรับวาการแกปญหาเรื่องเด็กและเยาวชนที่ดีที่สุดไมใชเปดสถานสงเคราะหใหญ ไมใชสรางอาคารใหม จะตองใหผูปกครอง
และองคกรพัฒนาเอกชนเขามาชวยดูแล เพราะสถานสงเคราะหใหญเทาไรจะยิ่งสรางความหางไกล สรางความไมใกลชิดระหวางเด็กและผู
ปกครอง ควรเนนกระจายเด็กกลับไปอยูกับพอแมผูปกครอง กลับไปอยูบานและชุมชน และใหองคกรตางๆเขาไปดูแลชวยเหลือมากกวาที่
จะนําเด็กมาอยูเมืองเด็ก การสรางเปนเมืองเด็กก็เทากับเปนการแยกเด็กออกมาครอบครัว เด็กอยากมีสวนรวมในสังคมใกลชิดพอแมพี่นอง
และหากผิดพลาดพลั้งไปบางตองชวยกันดัดนิสัย ดังนั้นแนวทางแกปญหาคือคืนเด็กกลับไปสูชุมชน กลับไปบานเกิด กลับไปบานที่เขาเกิด
มามีพอแมพี่นอง ปูยา ตายาย ไปแยกเปนเมืองเด็กก็เหมือนไปแยกเด็กออกจากสังคม และฝากเตือนผูพิพากษาสมทบดวยวา อยากเห็นผู
พิพากษามีความใจกวาง พยายามรับฟงปญหาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการแกไขปญหาใหมๆ (ผูจัดการ 100443)
1.1.4 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคาจาง ขอพิพาทแรงงาน และสวัสดิการทางสังคม
หลังจากที่ประชุม ครม. วันที่ 8 ก.พ. 2543 มีมติยับยั้งการขึ้นคาจางขั้นตํ่าของป 2543 ตามที่คณะกรรมการคาจางกลางเสนอ
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอยังไมเอื้ออํานวยใหปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่าสําหรับแรงงานไรฝมือแรกเขาทํางาน โดยเห็นสมควรใหติด
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ตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอตอไปอีก 3 เดือนจึงจะทบทวนอีกครั้งในเดือนเม.ย. 2543 นั้น ในเดือนเม.ย. มีความเคลื่อนไหวการปรับคา
จางขั้นตํ่าดังนี้คือ
วันที่ 10 เม.ย. 2543 มีการประชุมคณะกรรมการคาจางกลาง โดยมีนายรังสฤษดิ์ จันทรัตน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
เปนประธานและมีตัวแทนจากฝายนายจาง ลูกจาง และรัฐบาลเขาประชุม นายรังสฤษดิ์กลาววาที่ประชุมยังหาขอสรุปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
ขั้นตํ่าไมไดตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีผูบริโภค ซึ่งก.พาณิชยคาดการณวาในปนี้จะสูงขึ้นรอยละ 2.5-3.5 สวนคาจางเฉลี่ยรายวัน
ที่ลูกจางใน กทม. ไดรับ คือ 107.7 บาท ปริมณฑล 107.4 บาท สวนในภาคตางๆ ก็มีความแตกตางกันไป สําหรับการเพิ่มอัตราคาจางขั้นตํ่า
จําเปนตองพิจารณาอัตราคาจางเดิม คาครองชีพ อัตราเงินเฟอ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทางก.แรงงานฯยังไมมีความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ดานนายประเทือง แสงสังข ประธานสภาองคการลูกจาง สภาแรงงานแหงประเทศไทย กลาววา คาจางขั้นตํ่าไมไดปรับมา 2 ปแลว
ซึ่งลูกจางก็เห็นใจภาวะเศรษฐกิจยํ่าแย แตมาในป 2543 นี้หากไมปรับอีกก็คงไมเปนธรรม เพราะบุคคลสําคัญๆ ในรัฐบาลตางก็ออกมาพูด
เปนเสียงเดียวกันวาแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศกําลังดีขึ้น (มติชน 110443)
อนาถ!รัฐบาลนายทุนขวางคาแรงกรรมกร
วันที่ 20 เม.ย. 2543 ที่ประชุมคณะกรรมการคาจางกลาง ไดพิจารณาตัดสินวาจะขึ้นคาจางขั้นตํ่าหรือไม มีตัวแทนฝายรัฐบาล
เขารวมประชุม 4 คน ฝายนายจาง 4 คน และฝายลูกจาง 7 คน หลังจากหารืออยางเครงเครียดที่ประชุมมีมติ 10 ตอ 7 เสียง ไมเห็นดวยที่จะ
มีการขึ้นคาจางขั้นตํ่าประจําป 2543 โดยใหใชอัตราเดิมคือ 162 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 140 บาทสําหรับเมืองใหญ และจังหวัดที่
เหลือ 130 บาท ตอไป สําหรับมติ 10 เสียงที่ไมใหขึ้นคาจางนั้น ปรากฏวาฝายรัฐบาล 4 เสียงเทเสียงใหกับฝายนายจางซึ่งมี 6 เสียง ทําให
ชนะฝายลูกจางที่มีเพียง 7 เสียงไปได (มติชนสุดสัปดาห 110443, ไทยโพสต 210443)
อนึ่ง ในวันเดียวกัน คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแหงชาติ นําโดยนายประเทือง แสงสังข เขาพบนายชวน หลีกภัย นายกรัฐ
มนตรีเพื่อยืนยันขอเรียกรองและปรึกษาปญหาคาแรงขั้นตํ่า การประกันการวางงาน ตลอดจนการเลิกจางาน โดยขอเรียกรอง 8 ขอ ที่เสนอ
ตอนายกฯ คือ 1. ขอใหรัฐบาลดําเนินการเรงรัดออกพระราชกฤษฎีกาประกันสังคม กรณีการวางงาน เพราะจากการศึกษาขององคการแรง
งานระหวางประเทศระบุวาประเทศไทยตองเริ่มประกันการวางงานในป 2544 2. ขอใหพิจารณาเพิ่มคาจางขั้นตํ่าใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของคาครองชีพของผูใชแรงงาน เพราะการที่คณะกรรมการคาจางกลางมีมติไมใหปรับคาจางฯทําใหลูกจางไมไดรับความเปน
ธรรม 3.ใหรัฐบาลหยุดขายรัฐวิสาหกิจและหยุดเลิกจางพนักงาน ซึ่งเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน 4.ใหรัฐบาลเรงดําเนินการใหมีกองทุนพิเศษ
เพื่อชวยเหลือผูที่ถูกเลิกจาง 5.ขอใหแกไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนอุปสรรคตอการเลือกตั้งของผูใชแรงงาน โดยขอใหผู
ใชแรงงานใชสิทธิเลือกตั้งในสถานประกอบการ 6.ใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบ
การ 7.ใหจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนในเขตยานอุตสาหกรรม และ 8. ขอใหกําหนดมาตรการคุมครองปองกัน ดูแลคนงานที่ติดเอดส ผู
ปวยเอดสในกลุมผูใชแรงงาน (ไทยโพสต 210443)
สภาลูกจางเคลื่อนไหวคานมติคาแรงขั้นตํ่า
วันที่ 21 เม.ย. 2543 นายประเทือง แสงสังข และแกนนําลูกจาง 7 สภา ไดยื่นหนังสือคัดคานมติคณะกรรมการคาจางกลางที่ไม
ใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าและนําพวงหรีดดอกไมแหงสีดํา-ขาวไปแขวนไวที่หนาหองสํานักงานคณะกรรมการคาจาง มีขอความระบุวา
"ขอคัดคานมติอัปยศ ที่รัฐไมใหปรับคาจางขั้นตํ่า" นายประเทือง กลาววา ในวันที่ 27 เม.ย. 2543 แกนนําสภาองคการลูกจาง 7 สภาจะ
ประชุมกันเพื่อหารือการเคลื่อนไหว โดยจะเชิญตัวแทนลูกจางในคณะกรรมการคาจางกลาง 7 คน มาหารือดวย รูปแบบการเคลื่อนไหวจะ
เปนอยางไรขึ้นอยูกับการประชุม และจะเปนแนวทางเคลื่อนไหวในวันแรงงานแหงชาติดวย แตยืนยันวาจะไมใหเกิดความวุนวายสงผล
กระทบตอประชาชนอยางแนนอน แรงงานตองการใหปรับคาจางขั้นตํ่าอีก 10 บาท
ดานนักวิชาการแรงงาน รศ.แล ดิลกวิทยรัตน ใหสัมภาษณวา การไมปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าทําใหคาจางคงที่นานที่สุดถึง 28
เดือน ซึ่งแตเดิมคาจางขั้นตํ่าก็ไมเพียงพอยังชีพ คนงานอยูไดดวยคาลวงเวลา แตเมื่อชั่วโมงการทํางานลดลงและสวัสดิการตางๆ ก็ถูกตัด
ทอน เพื่อลดตนทุน ขณะนี้คนงานจึงลําบากมาก คาครองชีพก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ปญหาคาแรงสงผลกระทบเรื่องอื่นๆดวย เชน โอกาสการศึกษา
ของบุตร ความจริงแลวคาจางขั้นตํ่าเปนอัตราคาจางที่ถือวาไมมากนัก การเพิ่มเพียง 10% ของคาจางทั้งหมด ซึ่งนาจะขึ้นใหได อยางนอยก็
เปนกําลังใจ แตการไมปรับคาแรงครั้งนี้จะสรางความตึงเครียดในขบวนการแรงงาน ซึ่งจะกดดันใหมีการเรียกรองเพื่อความยุติธรรม "รัฐบาล
มีพันธะกับไอเอ็มเอฟและเอดีบี ที่กําหนดเปนเงื่อนไขวา ตองพยายามไมใหมีการปรับคาจาง" (ไทยโพสต 220443)
ประยุทธตัดไฟแรงงานสั่งถกคาจางใหม
นายประยุทธ ศิริพานิชย รมช.แรงงานฯ กลาวถึงการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าซึ่งคณะกรรมการคาจางมีมติวาไมมีการปรับขึ้นในปนี้
วา ไดเรียกผูที่เกี่ยวของมาสอบถาม รวมทั้งรับฟงรายงานจากนายรังสฤษดิ์ จันทรัตน ประธานคณะกรรมการคาจางกลางแลว ตนจะใช
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อํานาจรัฐมนตรีตามกฎหมายขอใหคณะกรรมการฯไดทําการทบทวนมตินี้อีกครั้ง นอกจากนี้ ขอใหคณะกรรมการคาจางกลาง นําเสนอราย
งานการประชุมเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ดวยวา มีการอภิปรายอยางกวางขวางหรือไม ทั้งนี้ไดพิจารณาแลววาการไมปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในครั้ง
นี้ทําใหเกิดปญหาตามมา จึงตองใชอํานาจที่มีอยูสั่งการใหมีการทบทวนอีกครั้ง และการทบทวนครั้งใหมตองขึ้นกับขอเท็จจริงที่มีอยู
(กรุงเทพธุรกิจ 250443)
-ดีเดยวันแรงงานเรียกคาจาง 180 บาท/วัน
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2543 ศูนยประสานงานกรรมกรไดจัดประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการตอสูของขบวนการแรงงานและการจัด
งานวันแรงงานสากล ที่หองรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลช ที่ประชุมไดระดมความคิดเห็นและไดขอสรุปในการเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐบาล
แกไขปญหาแรงงานดังนี้ 1. เรียกรองการประกันสังคมการวางงาน 2. คัดคาน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธของรัฐบาลที่มีความตองการทําลาย
การรวมตัวเปนสหภาพแรงงาน และเอาใจนายทุนตางชาติ 3. เพิ่มคาจางขั้นตํ่าวันละ 180 บาททั่วประเทศ ยกเลิกระบบไตรภาคีพิจารณาคา
จางรายจังหวัด โดยใหแกไขนิยามคาจางขั้นตํ่าใหเลี้ยงชีพสําหรับคนงานและครอบครัว 4. คัดคานการขายรัฐวิสาหกิจ หากรัฐบาลเพิกเฉย
จะเรียกรองใหคนงานชุมชุมยืดเยื้อ กดดันรัฐบาลใหถึงที่สุด (ไทยโพสต 260443)
-มติคาจางโมฆะถกใหม 11 พ.ค. 2543
วันที่ 26 เม.ย. 2543 พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล รมต.แรงงานฯ กลาวถึงมติคณะกรรมการคาจางกลางที่ไมปรับคาจางขั้นตํ่าเมื่อวันที่ 20
เม.ย. 2543 การประชุมดังกลาวไมถือวาเปนมติ เนื่องจากในระเบียบตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานจํานวนเสียงที่เปนมติสมบูรณจะตองมีเสียง
สนับสนุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งไมตํ่ากวา 12 เสียง ดังนั้นจึงตองพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 2543
อยางไรก็ตาม จะมีการประชุมนอกรอบอีกครั้งในวันที่ 3 พ.ค. 2543 นี้ "ครั้งที่แลวไมใชมติ เปนเพียงความเห็นในที่ประชุม การที่จะปรับขึ้น
แมเพียงเล็กนอยก็มีผลกระทบทั้งนายจาง ลูกจาง จึงอยากใหออมชอมกัน" (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 270443)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 สธ. สรุปตัวเลขผูปวยโคบอลต-60 ไดรับผลกระทบจริง 18 คน
นพ.สัญชัย วัฒนา สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดสรุปผลการติดตามผลกระทบเหตุการณแพรกระจายรังสีโคบอลต-60
จากรานรับซื้อของเกายาน ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยแยกเปน 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นแรก เรื่องขอบเขตการแผกระจาย
ของรังสีมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ จากบริเวณเกิดเหตุและรัศมี 300 เมตร และไดแบงประชากรที่ไดรับผลกระทบออกเปน 3 กลุมคือ
1. กลุมที่ทํางานในรานรับซื้อของเกานางสมจิตร ซอยมหาวงษจะไดรับผลกระทบรุนแรงมากนอยแลวแตระยะเวลาที่ทํางาน กลุมนี้มี 14 คน
2. กลุมที่รานซื้อของเกานายจิตรเสน ซึ่งกลุมนี้มี 12 คน กลุมนี้คนที่ถูกรังสีจริงคาดวามี 4 คน 3. กลุมผูอาศัยอยูในรัศมี 100 เมตร มีประชา
กรประมาณ 1,882 คน ซึ่งกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือรัศมี 50 เมตร 258 คน และ 100 เมตร 1,882 คน กลุมนี้แมวาจะไดรับรังสีซึ่ง
บริเวณที่รับรังสีมากที่สุดนอกรั้วรานคาของเกาของนางสมจิตรคือ 20 มิลิรอนเจน หรือ 200 ไมโครซีเวท ซึ่งดําเนินการตรวจวัดปริมาณรังสี
แลวพบวาไดรับรังสี = 0.072 เกรย เมื่อมาเทียบกับการแบงระดับความรุนแรงของ USSR Classification อยูในระดับ 0 ซึ่งหมายความวาจะ
ไมมีผลกระทบดานอาการและผลเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด สรุปไดวา ผูที่ไดรับผลกระทบและมีความจําเปนจริงๆ ที่ตองดูแลคือ กลุมที่ 1
และกลุมที่ 2 รวม 18 คน สําหรับกลุมที่ 3 มีผลกระทบจากการถูกรังสีแตอยูในระดับ 0 ขึ้นบัญชีไวในระยะ 50 เมตร 258 คน และระยะ 50100 เมตร 396 คน
ประเด็นที่สอง ผลการตรวจเลือดประชาชนในพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ ผลการตรวจเลือกครั้งที่ 1 วันที่ 20 ก.พ. 2543
จํานวน 654 คน พบผิดปกติ 10 คน (1.5% ) ครั้งที่ 2 อีก 1 สัปดาหถัดมาจํานวน 654 คน ผิดปกติ 13 คน (1.9%) หากแยกผูปวยตามกลุม
ขางตนจะพบกลุมที่ 1 กลุมผูทํางานรานคาของเกานางสมจิตร 14 คน มีเม็ดเลือดขาวตํ่ารุนแรง 6 คน และผิดปกติอีก 3 คน สวน 5 คนยัง
ปกติอยู กลุมที่ 2 ครอบครัวนายจิตรเสน และพวก 12 คน มีเลือดผิดปกติเพียง 4 คน กลุมที่ 3 คนที่อยูบริเวณรานคาของเกานางสมจิตรอยู
ในเกณฑปกติ ซึ่งคณะกรรมการติดตามการรักษาผูรับผลกระทบของก.สาธารณสุขมีความเห็นตรงกันวากลุมที่ 3 แมจะไดรับรังสีแตเปน
จํานวนนอยจนไมมีนัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรคไมแตกตางไปจากผูไมไดรับผลจากรังสีครั้งนี้เพราะรังสีในบรรยากาศปกติก็มีอยูแลว
สําหรับประเด็นการเฝาติดตามและตรวจเลือดนั้น กลุมที่ 1 และ 2 จะเฝาระวังประมาณ 2 ป หลังจาก 6 สัปดาห (1 เม.ย. 2543)
จะติดตามทุก 3 เดือน หลังจากนั้นทุก 3 เดือน 3 ครั้ง และทุก 6 เดือน 2 ครั้ง สําหรับกลุมที่ 3 จะดูแลจนถึง 1 เม.ย. 2543 จะเจาะเลือดเปน
ครั้งสุดทาย เพราะอยูในเกรด 0 ฟนตัวไดภายใน 6 สัปดาห และหลังจากนั้นจะใหเจาหนาที่สาธารณสุขไปเยี่ยมที่บานเพื่อชวยดูแลเมื่อมี
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ปญหาจะไดใหคําปรึกษา แนะนํา สําหรับประชาชนที่มีปญหาในอนาคตในกลุมที่ 1 และ 2 บริษัทกมล สุโกศล อิเล็กทริก คงตองเปนผูรับผิด
ชอบคาใชจาย ปจจุบัน ก.สาธารณสุขรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด (ผูจัดการ 22-230443)
2.1.2 ซาเลงพบสารพิษ ไวไฟรายแรง -ทิ้งเกลื่อน 161 ถัง
นายสมโภชน ศรีประไหม ผูชวยปลัด กทม. เปดเผยวา เมื่อเวลา 12.30 น วันที่ 24 เม.ย. นายสันติ โคตรมี นักวิชาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม สํานักงานเขตบางเขน แจงใหทราบวา มีผูนําสารเคมีขนาด 200 ลิตร จํานวน 161 ถัง ไปทิ้งที่ทุงโลงขางหมูบานปยะพร ซอยวัชร
พล ถ.รามอินทรา หางจากโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชเพียง 500 เมตร เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวา สารเคมีดังกลาวถูกพบ
และเปดออกโดยพวกซาเลง จํานวน 5 ถัง โดยไมทราบวาเปนภาชนะบรรจุอะไร จึงไดเทสารเคมีที่เปนของเหลวทิ้งออกจากถังเพื่อนําถังไป
ขาย จากการตรวจสอบพบวา เปนของเหลวไวไฟ มีพิษอันตราย เจาหนาที่จึงกั้นบริเวณระยะ 50 เมตร เพราะอาจเปนอันตราย และไดติดตอ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหไปตรวจสอบวาใครเปนเจาของสารเคมีดังกลาว
นายสุประพันธ วงษกะพันธุ ผอ.เขตบางเขน ใหสัมภาษณเบื้องตนวา "ความจริงเราไดรับแจงตอนหาทุมวันที่ 23 เม.ย. ที่ผานมา
ซึ่งเจาหนาที่มาตรวจสอบกับเจาหนาที่ตํารวจ พบตัวคนขับรถชื่อนายเฉลิมพล โรจนประโคน อายุ 22 ป อยูบานเลขที่ 108 หมู 9 ต.บาน
กรวด จ.บุรีรัมย พรอมรถปกอัพยี่หอนิสสัน สีขาว ทะเบียน บค 6989 พิจิตร กําลังขนสารเคมีลงจากรถ เจาหนาที่จึงไดจับตัวสง สน.บางเขน
ลาสุด กทม. ไดติดตอบริษัทเจนโกเพื่อใหนําสารเคมีไปทําลายกอน"
รายงานขาวแจงวาตํารวจ.สน.บางเขน ไดปลอยตัวนายเฉลิมพล โดยอางวาไมมีอํานาจกักขัง เพราะมีโทษแคปรับ 2,000 บาทเทา
นั้น และไดปลอยตัวไป ยึดเพียงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อไวตามตัวมาเสียคาปรับเทานั้น และจากการที่ผูสื่อขาวสอบถาม สน.บางเขนพบ
วาไมมีการลงบันทึกเหตุการณประจําวันแตอยางใด รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจไดออกเวรไปแลว
ในวันเดียวกันผูสื่อขาวไดสอบถามไปยังบริษัทเอเชีย แปซิฟกปโตรเคมีคัล จํากัด แตพนักงานไมยอมใหขอมูลใดๆ ไดแตกลาววา
ทางบริษัทไมทราบวาสารเคมีที่นําไปทิ้งเปนของบริษัทหรือไม เพราะถาเปนสารเคมีหรือสินคาของทางบริษัทจะตองนําไปไวในสถานที่เก็บ
ยังไมมีการออกนอกโกดังแตอยางใด อยางไรก็ตามเมื่อขอพูดกับผูบริหารหรือผูจัดการไดรับการปฏิเสธทันที (มติชน 250443)
ดานนายศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ค.พ.) กลาววาจากการตรวจสอบยังไมทราบวาใครเปนผูนําสารเคมี
มาทิ้งเอาไว พวกซาเลงมาพบและไดเทสารเคมีดังกลาวออกแลว 5 ถัง แตไดรับกลิ่นสารเคมีซึ่งรุนแรงมาก สงผลใหเกิดอาการแสบตา แนน
หนาอกจึงไดแจงความกับตํารวจ สน.วัชรพล และเมื่อเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษไปตรวจสอบพบวาเปนกลุมสารสลาย หรือ Solvent
ประเภทสารเอธิล อะซิเตต เบนซิน ไซลิน ซึ่งเปนสารอันตราย ผูสื่อขาวถามวาเปนสารเคมีของบริษัทเอเชีย แปซิฟกปโตรเคมีคัล หรือไม นาย
ศิริธัญญกลาววายังไมสามารถระบุไดเพราะชื่อบริษัทบนตัวถังอาจจะไมใชคนที่เอามาทิ้งก็ได คนที่นํามาทิ้งคาดวาเปนบริษัทรับกําจัดสาร
เคมี
รายงานขาวบอกวาชาวบานในบริเวณนั้นเคยเห็นรถปกอัพคันดังกลาวนําสารเคมีลักษณะนี้มาทิ้งตั้งแตคืนวันที่ 21 เม.ย. 2543
และมีคนเก็บขยะนําถังบรรจุสารเคมีไปเจาะเอาสารเคมีออกแลวนําถังไปขาย ไดราคาถังละ 200 บาท โดยไมรูวาเปนสารอะไร มีพิษแคไหน
น.ส.สุมล ปวิตรานนท นักวิชาการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ก.สาธารณสุข กลาวเกี่ยวกับสารเคมีที่พบในที่เกิดเหตุวาประกอบ
ดวย ทูโอลีน เบนซิน, อะซิเตต และเอธิล อะซิเตต ซึ่งแตละชนิดมีอันตรายใกลเคียงกัน กลาวคือสารเคมีเหลานี้เปนสารระเหย หรือทําละลาย
ที่เรียกวาโซลเวนต เปนสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการหรือหองแล็บ มีตัวเดียวที่เปนสารกอมะเร็งคือ เบนซิน อะซิเตต สวนสารอื่นเชน เอธิล
อะซิเตต, ทูโอลีน เปนสารไวไฟสูง เมื่อเขาตาจะเกิดอาการระคายเคือง เมื่อสูดดมมากๆ จะเกิดอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เกิดอาการแพ
คลื่นไสอาเจียน งวงซึม และระบบหายใจลมเหลว เสียชีวิตได (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 250443)
'โซลเวนต' โผลอีกที่ปทุมฯ 150 ถังหางโรงเรียนแค 50 เมตร
วันที่ 25 เม.ย. 2543 เจาหนาที่ตรวจพบสารโซลเวนตประมาณ 150 ถัง ที่หลังหมูบานวังกานนท ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา อ.ลํา
ลูกกา จ.ปทุมธานี จากการสํารวจบริเวณรอบๆ มีกลิ่นเหม็นสารเคมีแพรกระจาย คลายกลิ่นทินเนอรผสมสี บางถังบวมเหมือนมีแรงดันของ
สารเคมีพรอมที่จะระเบิดหากมีการเสียดสี บางถังเขียนขางถังวาโซลเวนตไวไฟและอันตราย ซึ่งสรางความหวาดกลัวใหกับชาวบานที่อยู
อาศัยใกลเคียง ประกอบกับอยูหางจากโรงเรียนลําลูกกาเพียง 50 เมตร โดยมีรั้วโรงเรียนกั้นเทานั้น
พล.ต.ต.สหชัย เจริญทรัพย ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ไดเขาตรวจสอบและกลาววา ยังไมสามารถตรวจสอบภายในถังวาเปนสารอะไร
แตเทาที่ดมกลิ่นในเบื้องตนอาจจะเปนสารโซลเวนตที่ใชผสมสีและกัดสีในอูซอมรถยนต และนิยมผสมทํานํ้ามันปลอม ดานนายสุวัจน ลิปต
พัลลภ รมต.อตสหากรรมกลาววา ขณะนี้สั่งการใหนายมนู เลียวไพโรจน ปลัด ก.อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรม
จังหวัด ออกตรวจสอบพื้นที่ทุกพื้นที่ หากพบมีการกระทําผิดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม ถาไมทําตามกฎหมายจะสั่งปดโรง
งานที่ทิ้งถังบรรจุโซลเวนตทันที (กรุงเทพธุรกิจ 260443)
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2.2 สิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 กทม.วิจัยมลพิษใตสถานีรถไฟฟา
นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส รองปลัด กทม.เปดเผยวา จากการที่รัฐบาลญี่ปุนใหทุนสําหรับการวิจัยมลภาวะในพื้นที่ กทม.ซึ่งควบคุม
โดยศูนยวิจัย กทม.จํานวน 20,000 ดอลลารสหรัฐ กทม.ไดกําหนดจุดสําหรับการวิจัย 9 จุด แบงเปนถนนเปด 3 จุด คือ ถนนเพชรบุรี ถนน
ราชปรารภ และถนนอาจณรงค ใตสถานีรถไฟฟา 3 จุด คือ ใตสถานีชิดลม สถานีอารียและสถานีศาลาแดง อีก 3 จุด เปนแหลงที่อยูอาศัยใน
ชุมชน ซึ่งคาดวาจะกําหนดจุดศึกษาในชุมชนที่อยูหางถนนใหญ
สําหรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลภาวะในถนน และชุมชนรวม 6 จุด จะเปนการวิจัยลักษณะเดียวกัน สวนการตรวจวัดมลภาวะ
ใตสถานีรถไฟฟา จะมีการวิจัยที่แตกตางกัน โดยสถานีชิดลม ทาง กทม.รวมกับบริษัทในประเทศญี่ปุนทําการวิจัย สวนสถานีอารียทาง กทม.
รวมกับบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (บีทีเอส) วิจัยในระบบทําพัดลมดูดอากาศ โดยใชทอลม สวนสถานีศาลาแดง ทางบีทีเอสทํา
การวิจัยเอง ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับสถานีอารีย ทั้งนี้ การวิจัยใตสถานีรถไฟฟาทั้ง 3 จุด จะนํามาเปรียบเทียบและดูปริมาณมลภาวะ หากมี
มากเกินมาตรฐาน กทม.จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประหยัดที่สุดไปใชติดตั้งในจุดอื่นๆ เพื่อลดมลภาวะตอไป การวิจัยจะเริ่มในเดือน พ.ค.
2543 และแลวเสร็จประมาณเดือน เม.ย. 2544 และจะทําการตรวจวัดทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และจะพิจารณาประเมินผล
จากฝุนละอองขนาด 10 ไมครอนเปนตัวสําคัญ (กรุงเทพธุรกิจ 190400)
2.2.2 เทศบาลนํ้าพองวุน สรางที่ทิ้งขยะไมได เรียกเงินมิยาซาวาคืน
จากกรณีที่เทศบาล ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน ไดรับงบประมาณในการจัดการปญหาขยะทั้งการกอสราง และซื้ออุปกรณ
ในการแกปญหาขยะ วงเงิน 25.09 ลานบาท ในโครงการกระตุนการใชจายภาครัฐ หรือโครงการเงินกูมิยาซาวา โดยเทศบาล ต.นํ้าพอง ได
ซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะที่บานคํามืด ต.นํ้าพอง เอาไวแลว แตเมื่อจะนําขยะเขาไปทิ้งกลับถูกชาวบานคํามืด โดยเฉพาะบานคํามืดใต ประทวงและ
ไมยอมใหเทศบาลนําขยะเขาไปทิ้ง เนื่องจากเห็นวาเทศบาลไมรับผิดชอบ และจัดการปญหาขยะไมได และเกรงจะซํ้ารอยกับที่บานหนอง
หารจาง ต.นํ้าพอง จุดทิ้งขยะเดิมที่เทศบาลนําขยะเขาไปทิ้งกอนหนานี้ แลวถูกชาวบานคัดคานและใหไปทิ้งที่อื่น
สําหรับงบประมาณในการจัดสรางที่ทิ้งขยะจํานวน 18.05 ลานบาทนั้น ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ และทางสํานักงานนโยบาย
และแผน (สผ.) ไดเรงรัดใหเทศบาลเรงดําเนินการ เนื่องจากตามแบบการกอสรางที่เทศบาลสงให สผ. ระบุเอาไวชัดเจนวา จะตองลงมือกอ
สรางภายในเดือน มี.ค. ที่ผานมา ที่บานคํามืด สัญญาการกอสรางใชเวลา 180 วัน โดยจางบริษัทรับเหมากอสรางเอาไวแลว คือ หจก.ฉัตร
ชัยเจริญ จ.ขอนแกน ซึ่งจะแลวเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ แตจนถึงขณะนี้ เทศบาลยังไมไดดําเนินการอะไรเลย ซํ้ายังมีชาวบานคํามืดใต
ประทวงที่เทศบาลจะขนขยะเขาไปทิ้ง หากเทศบาลนํ้าพองไมลงมือกอสรางทางสผ.จะตองเรียกงบประมาณคืน
น.ส.อาระยา นันทโพธิเดช ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 จ.ขอนแกน เปดเผยวา ขณะนี้ ไดหมดเวลาแลว เพราะสิ้น
เดือนมี.ค.แลว แตเทศบาลยังไมไดมีความคืบหนาอะไร เพียงแตนายกเทศมนตรีเทศบาลนํ้าพอง ไดเขียนรายงานถึงเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมโดยตรง เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ ซึ่งผิดขั้นตอนเพราะตามอํานาจ นายกเทศมนตรีจะตองสงเรื่องใหผวจ.
เปนผูพิจารณา และผวจ.ขอนแกนจะตองเปนคนสงเรื่องไปยังเลขาธิการสผ.เอง เพื่อชี้แจงและรายงานความคืบหนาทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจ
050400)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา
2.3.1 Earth Day 22 เม.ย. วันคุมครองโลก
22 เม.ย. 2543 เปนวันที่โครงการสิ่งแวดลอมแหงองคการสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP")
ประกาศใหเปน "วันคุมครองโลก" หรือ เอิรธเดย ชุติมา นุนมัน นสพ. มติชนตั้งขอสังเกตวาประเทศตางๆ ทั่วโลกไดเขารวมจัดกิจกรรมเพื่อ
แสดงใหเห็นวามวลหมูมนุษยชาติตางก็ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังรุมเราอยูอยางมากมาย พรอมกันนั้นไดสรางจิตสํานึกในเรื่อง
การอนุรักษธรรมชาติที่มีอยูใหคงสภาพมากที่สุด หลายประเทศใหความสําคัญกับวันนี้ แตประเทศไทยเงียบกริบทั้งที่ปญหาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทยนั้นอยูชั้นแนวหนาในเรื่องความยํ่าแยไดคอนขางเร็วกวาประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ปจจุบันประเทศไทยผลิตขยะและของเสียจาก
ชุมชนวันละ 37,000 ตัน มีการนําเขาสารเคมีปละ 3.22 ลานตัน ผลิตเองในประเทศอีก 9.70 ลานตัน มีผูปวยไดรับผลกระทบจากสารเคมี
เหลานี้ และผลของการกระจายสารเคมีไปในสภาพแวดลอมปละ 3,055 คน พื้นที่ที่ใชทําการเกษตรเต็มไปดวยสารเคมีชนิดตางๆ ตกคางอยู
จํานวนมาก และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แหลงนํ้าทั่วประเทศนับวันคาออกซิเจนที่ละลายอยูก็จะนอยลงเรื่อยๆ ในทางตรงขามปริมาณเชื้อโรค
ปริมาณสารแขวนลอยกลับมีมากขึ้น ปญหามลพิษดานตางๆ เชน มลพิษทางเสียง ฝุน ควันพิษ ยังไมมีทีทาจะลดลง ก.วิทยาศาสตรฯแจงวา
พบฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ซึ่งเปนอันตรายตอระบบหายใจสูงกวามาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บางพื้นที่ในเขต กทม.มีปริมาณ
ฝุนเกินมาตรฐานถึง 7.3 เทา นอกจากนี้ยังมีสารพัดสารพิษที่คนไทยยากจะหลีกเลี่ยงหากยังตองออกจากบาน เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด
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กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด สารตะกั่ว ไดออกซิน ฯลฯ ปญหาสิ่งแวดลอมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันเปนเพราะขาดความรวม
มือจากคนไทยทั่วประเทศ เชนกรณีการจัดกิจกรรมงานคอนเสิรตเอิรธเดย เปนการจัดงานวันคุมครองโลก แตหลังจากเลิกงานสนามกีฬาเต็ม
ไปดวยเศษกระดาษ ถุงพลาสติก แกวนํ้า และรองรอยความเสียหายของสนามหญา จิตสํานึก และคําสัญญาที่นองๆใหกับพี่ศิลปนหายไป
หมดสิ้น ผลที่ไดจากกิจกรรมวันคุมครองโลกก็คือ รายไดเพียงนอยนิด สวนจุดหมายหลักที่หวังจะสรางจิตสํานึกใหคนที่เขามาชมคอนเสิรต
ไดเห็นถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมนั้นลมเหลวโดยสิ้นเชิง (สยามรัฐ 240443, มติชน 220443)
2.3.2 อาเซียนเรงผลักดันแผนกลยุทธสวล. : เนนการดูแลชายฝงทะเลจีนใต
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) เปดเผยวา ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ
พรอมคณะจะเดินทางไปรวมพิธีเปดปสิ่งแวดลอมอาเซียน ที่กรุงบันดา เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ในวันที่ 4 เม.ย. พ.ศ. 2543 วา รัฐมนตรี
ของประเทศอาเซียน ไดหารือถึงกรณีของปญหาไฟปาที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการขอความรวมมือจากประเทศภูมิภาคอาเซียนในการลด
ปญหาไฟปา หรือปญหาหมอกควัน ที่สงผลกระทบตอหลายประเทศคือบรูไน สิงคโปร มาเลเซีย ภาคใตของไทย รวมทั้งอินโดนีเซีย โดยไฟ
ปาที่อินโดนีเซีย เกิดจากเอกชนที่รับสัมปทานปลูกตนปาลมนํ้ามัน เผาปาเพื่อปลูกปาลมนํ้ามัน สวนประเทศไทยจะรวมมือทางดานวิชาการ
กับกลุมประเทศอาเซียน ดวยการชวยศึกษาทิศทางของหมอกควัน โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร และพยายามใหมีเครือขายของสถานี
ตรวจวัดภูมิอากาศ สวนอินโดนีเซียจะเนนการควบคุมเอกชนที่รับสัมปทานไมใหมีการเผาปา ดวยการใชมาตรการทางกฎหมายอยางเขม
งวด
ที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมอาเซียน ยังไดใหความเห็นชอบรวมกันในแผนกลยุทธดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน ที่จะดําเนินการ
ระหวางป 2542-2547 แผนนี้ประกอบดวย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองทะเลและชายฝง การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ขอ
ตกลงพหุพาคีดานสิ่งแวดลอม การจัดการที่ดินและปาไมและไฟปา หมอกควัน และกิจกรรมอื่นๆ โดยขณะนี้ อยูระหวางการยกรางแผน
ปฏิบัติการในการสํารวจและแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลในภูมิภาคของอาเซียน เนนทะเลจีนใต เริ่มแตเวียดนาม กัมพูชามาไทยไป
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และอินโดนีเซีย ที่จะรวมกันศึกษาสํารวจขอมูลทรัพยากรชายฝง ปะการัง คุณภาพนํ้า เสร็จแลวจะทํา
แผนปฏิบัติการรวมกันและขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมอาเซียน ยังไดประชุม
หารือถึงความสําคัญของพันธะกรณีรวมกันในการรักษาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฮานอย
และวิสัยทัศนอาเซียนป 2563 และไดนํามาหารือรวมกันในอาเซียน โดยเสนอใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 ของกลุมประเทศอาเซียน
พรอมกันนี้ ไดมีการพิจารณาเตรียมทาทีของอาเซียนตอภาคีอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะมีขึ้นในเดือนพ.ย. ที่
ประเทศเนเธอรแลนด
นายชาตรี ชวยประสิทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกลาววา กิจกรรมปสิ่งแวดลอมอาเซียน ประเทศไทยจะรณรงค
ภายใตคําขวัญ "OUR HERITAGE OUR FUTURE" หรือ อนุรักษมรดกไทยเพื่ออนาคตของไทยและอาเซียนอยางยั่งยืน และกลาววาไดงบ
ประมาณในการจัดรณรงคปสิ่งแวดลอมอาเซียนเพียง 2 ลานบาท ซึ่งคอนขางนอย จึงรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จัดกิจ
กรรมรณรงค โดยจะเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยอาจมีการแจกรางวัลแกผูประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดีเดน มีการสัมมนาวิชาการ
ถึงแกนแทของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คนทําทัวร เจาของโรงแรม ประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางไร (กรุงเทพธุรกิจ 04,110400)
2.3.3 สิงคโปรฯรอประชาพิจารณกอนซื้อหุนโรงไฟฟา จ.ประจวบคีรีขันธ
บริษัทสิงคโปร พาวเวอร เปดเผยเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2543 วา บริษัทยังไมมีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเขาไปถือหุนในโรงไฟฟา
พลังงานถานหินที่บริษัท ยูเนียน พาวเวอร ดีเวลอปเมนต กําลังดําเนินการกอสรางในจ.ประจวบคีรีขันธ โดยตองการรอใหทางการไทยแถลง
ผลการทําประชาพิจารณกอนตัดสินใจลงทุน
นายจัน เอี้ยก โฮ โฆษกบริษัทสิงคโปร พาวเวอร เปดเผยอีกวา แมบริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกันเพื่อเปดการเจรจา
เกี่ยวกับการเขาซื้อหุน แตก็ยังไมอยูในฐานะเปนหุนสวน สิงคโปร พาวเวอรแถลงเมื่อเดือนก.พ. 2543 วา บริษัทอาจเขาไปรับชวงซื้อหุนโรง
งานไฟฟาหินกรูดใน จ.ประจวบคีรีขันธ ที่เคยเปนของบริษัทฟอรตุม พาวเวอร จากฟนแลนด และบริษัทยู.เอส. เฟรม คอนโซลิเดเต็ด อีเลกท
ริก พาวเวอร เอเชีย โดยบริษัททั้ง 2 ตัดสินใจถอนตัวหลังถูกประทวงอยางรุนแรงในโครงการนี้
ลาสุดเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2543 นักตอสูเพื่อสิ่งแวดลอมและชาวบานประมาณ 400 คนไดไปรวมตัวประทวงที่หนาสถานทูตสิงคโปร
ประจําประเทศไทย เพื่อคัดคานไมใหสิงคโปร พาวเวอร รวมลงทุนในโครงการโรงไฟฟาแหงนี้ ซึ่งนักอนุรักษระบุวา จะปลอยนํ้าเสียลงสูทะเล
สรางความเสียหายกับพืชและสัตวในทะเล รวมถึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวประมงในทองถิ่น (กรุงเทพธุรกิจ 060400)
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3. ความเคลื่อนไหวพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ
3.1.1 5 เม.ย.ปรับราคานํ้ามันลดลงลิตรละ 20 สตางค- 25 เม.ย. ปรับขึ้นเบนซิน 30 สตางค
รายงานขาวจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ(สพช.) วาผูคานํ้ามันทุกรายไดแจงขอปรับลดราคานํ้ามัน
สําเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซลลงอีกลิตรละ 20 สตางค ซึ่งจะมีผลในวันที่ 5 เม.ย. 2543 โดยนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 ราคา
14.19 บาทตอลิตร เบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91 ราคา 13.19 บาทตอลิตร ดีเซลราคา ลิตรละ 11.67 บาท สาเหตุที่นํ้ามันสําเร็จรูปใน
ประเทศไดมีการปรับราคาลดลง เนื่องจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดสิงคโปรไดปรับลดลง โดยนํ้ามันเบนซินไดลดลงประมาณ 1 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรล จาก 31.01 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เหลือ 30.01 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล นํ้ามันดีเซลลดลงประมาณ 95 เซนตตอบารเร
ล จาก 30.27 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ลดเหลือ 29.32 ดอลลารสหรัฐตอบาร เรล (กรุงเทพธุรกิจ 050400)
25 เม.ย. 2543 นายพิชัย ชุณวชิร ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) แจงวาจะมีการปรับราคา
นํ้ามันเบนซินขึ้นลิตรละ 30 สตางค สงผลใหราคานํ้ามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วอยูที่ลิตรละ 14.29 บาท เบนซินธรรมดาไรสารตะกั่วลิตรละ
13.29 บาท ขณะที่ราคานํ้ามันดีเซลราคายังคงเทาเดิมลิตรละ 11.12 บาท การปรับขึ้นครั้งนี้เนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินในตลาดโลกมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ ปตท. ไดลดราคานํ้ามันเบนซินเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2543 ที่ผานมา เนื่องจากขณะนี้ราคานํ้ามันในตลาดโลกไดปรับ
ตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 30.15 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลจากเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ซึ่งราคาอยูที่ 26.80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จึงจําเปนตอง
ปรับราคาเบนซินขึ้น รายงานขาวจาก สพช. แจงวาทางผูคานํ้ามันทุกรายไดแจงขอปรับราคานํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค โดย
มีผลตั้งแตวันที่ 25 เม.ย.นี้ เนื่องจากราคานํ้ามันเบนซินในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้น 1.97 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล โดยราคานํ้ามันเบนซินที่
ตลาดสิงคโปรอยูที่ 28.54 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากเขาสูฤดูรอน ทําใหปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น
(กรุงเทพธุรกิจ 250443)
3.1.2 ยอดใชนํ้ามัน 2 เดือนแรกลดฮวบ
นายอนุพงศ หิรัญ ผูจัดการตลาดคาปลีก บริษัทนํ้ามัน เชลล แหงประเทศไทย แจงวา จากผลกระทบของราคานํ้ามันในชวงตนปที่
แพงขึ้น สงผลตอยอดจําหนายนํ้ามันใน 2 เดือนแรกปนี้ของทุกบริษัทในสวนของนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 มียอดขายลดลงรอยละ 9 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว เบนซินออกเทน 91 ลดลงรอยละ 1.8 ยกเวน บ.เชลลซึ่งออกแคมเปญเชลลทัวรชวยใหยอดขายเพิ่มรอยละ
18.2 อยางไรก็ตามเมื่อรวมยอดขายของเบนซินทั้ง 2 ประเภทของทุกบริษัทพบวาลดลงรอยละ 6.5 โดยบริษัทเชลลลดลง 2.8 สวนดีเซลลด
ลงรอยละ 10.4 ในเดือนมี.ค. ยอดขายเบนซิน 91 ของเชลลเพิ่มขึ้นรอยละ 73 เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. ของปที่แลว โดยทางเชลลไดกําหนด
งบฯประชาสัมพันธเรื่องเชลลทัวรประมาณ 25 ลานบาท ออกโฆษณาตั้งแตเดือน ม.ค. ที่ผานมา และลาสุดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ไดออกโฆษณา
ปลาเรืองแสง (นีออน ฟช) เพื่อรณรงคใหประชาชนใชเบนซินออกเทน 91 เพิ่มขึ้น (มติชน 080443)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานไฟฟา
3.2.1 คาไฟฟาปรับขึ้นไมเกิน 10 สตางค
นายรัตนพงษ จงดําเกิง ผูชวยผูวาการนโยบายและแผน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาววา ในการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาคาไฟฟาตามตนทุนอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งมีนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลัง
งานแหงชาติ (สพช.) เปนประธานในวันที่ 11 เม.ย. 2543 จะมีการพิจารณาคาเอฟทีใหมเพื่อประกาศในบิลคาไฟฟาตั้งแตเดือนเม.ย.-ก.ค.
2543 เนื่องจากผลกระทบของราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้นจําเปนตองมีการปรับคาเอฟทีเพิ่มขึ้นอีก แตคาดวาจะไมเกิน 10 สตางคจากหนวย
ปจจุบันที่มีอยู 57 สตางค ตอหนวย แตจากราคานํ้ามันที่มีแนวโนมปรับลดลงจะทําใหคาเอฟทีในครั้งนี้ปรับลดลงอยางแนนอน กฟผ. ได
บริหารการใชเชื้อเพลิงเพื่อใหตนทุนตํ่าที่สุด โดยนํ้ามันเตาใช 3,150 ลานลิตร จากเดิม 3,800 ลานลิตร ลดลง 17% นํ้ามันดีเซลใช 50 ลาน
ลิตร จากเดิม 214 ลานลิตร ลดลง 76% กาซธรรมชาติ 1,285 ลานลบ.ฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,216 ลานลบ.ฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น 5.6%
สวนการใชถานหินลิกไนตใกลเคียงกับปที่แลวคือประมาณ 14 ลานตัน (มติชน 080443)

3.3 ความเคลื่อนไหวพลังงานในตางประเทศ
3.3.1 สุรศักดิ์จางทนายมือดีสูคดีคานํ้ามันเถื่อน
นายดอน ปรมัตถวินัย อธิบดีกรมสารนิเทศ ก.ตางประเทศเปดเผยกรณีนายสุรศักดิ์ นานานุกุล ประธานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ
พรรคความหวังใหม นายอํานาจ วรชาติและนายไซมอน ตัน นักธุรกิจชาวสิงคโปร ถูกสหรัฐฯจับกุมในขอหาละเมิดมาตรการควํ่าบาตร
ของสหประชาชาติตออิรัก ซื้อนํ้ามันจากประเทศอิรักและถูกขังอยูเรือนจําเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐฯ วา นายสุรศักดิ์ได
เปลี่ยนทนายความจากที่สหรัฐฯจัดหาใหมาเปน นายแพต วอน นายกเนติบัณฑิตซานดิเอโอ ซึ่งเชี่ยวชาญกฎหมายอาชญากรรมโดยเฉพาะ
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หลังจากไดรับการแตงตั้ง นายวอนไดติดตอไปยังผูพิพากษาซานดิเอโอเรื่องจํานวนเงินประกันนายสุรศักดิ์ หากศาลพอใจจํานวนเงินประกัน
ศาลอาจใหประกันตัวกอน 18 เม.ย 2543 นี้ (มติชนสุดสัปดาห 040443)
ในวันที่ 18 เม.ย. 2543 หลังจากที่นายสุรศักดิ์ปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งศาลไดนัดไตสวนคดีในวันที่ 24 เม.ย. 2543
และนําตัวนายสุรศักดิ์ไปคุมขังที่สถานกักขังเรือนจํากลางเมืองซานดิเอโก ในวันที่ 19 เม.ย. 2543 นายปยวัชร นิยมฤกษ กงสุลใหญ
นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ ไดเขาเยี่ยมนายสุรศักดิ์ และใหสัมภาษณวานายสุรศักดิ์ยังไมไดผาตัด เมื่อเขาโรงพยาบาล แพทยไดให
นํ้าเกลือและตรวจพบวาเปนเนื้องอกในกระเพาะอาหาร จึงใชเครื่องมือสอดเขาตัดเนื้องอกบางสวนออกมา และสงใหแพทยที่ ม.รัฐแคลิฟอร
เนีย ตรวจสอบวาเปนเนื้อรายหรือไม เพื่อจะไดทําการรักษาผาตัดตอไป ดานนายสุรศักดิ์ไดสัมภาษณวาเรื่องที่ถูกจับไมเกี่ยวกับพรรค เปน
เรื่องสวนตัวและไมเกี่ยวกับการเมือง และฝากขอโทษผูบริหารพรรคความหวังใหมและสมาชิกพรรคทุกคนดวย (ไทยรัฐ 210443)
3.3.2 ประธานโอเปกบอกใบอาจเพิ่มการผลิตนํ้ามันอีก
นายอาลี โรดีเกซ รัฐมนตรีนํ้ามันเวเนซุเอลาและประธานโอเปก กลาววา การตัดสินใจขยายการผลิตของกลุมโอเปกเมื่อตนเดือน
เม.ย. 2543 ปริมาณ 1.45 ลานบารเรลตอวันยังไมสามารถทําใหราคาลดลงอยางเพียงพอ และมองวาการเพิ่มผลผลิตนํ้ามันดิบยังเปนสิ่งจํา
เปน โดยเฉพาะชวงเวลาหลังจากการประชุมของกลุมในเดือน เม.ย. 2543 นี้ เนื่องจากนักวิเคราะหหลายทานคาดการณวาดีมานดนํ้ามันโลก
จะขยายเพิ่มขึ้น คํากลาวของรัฐมนตรีเวเนซุเอลาทําใหราคานํ้ามันดิบเบรนตเพื่อการสงออกเดือน พ.ค. 2543 มีการซื้อขายในชวงวันที่ 4
เม.ย. 2543 ราคอยูที่ 24.33 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ตํ่ากวาราคาปดตลาดเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 18 เซนต ขณะที่ราคานํ้ามันดิบสวิทครูดเพื่อ
การสงมอบเดือน พ.ค. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2543 อยูที่ 26.43 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ตํ่ากวาราคาปดตลาดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผานมา 47
เซนต (ผูจัดการ 240443)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
1.1 โฉมหนาครม.ชวน2/4และผลการสํารวจความเห็นของเอแบคโพล
จากกรณีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน จํานนตอหลักฐานในการจงใจแจงความอันเปนเท็จเกี่ยวกับบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองประกาศลาออกจากตําแหนงทางการเมืองในปลายเดือนมี.ค.2543นั้น นําไปสู
การเคลื่อนไหวปรับครม.ในพรรคประชาธิปตย ซึ่งนายกฯชวน หลีกภัย บอกวาหากพรรคอื่นตองการปรับครม.ก็สามารถทําไดพรอมกันนี้ (มติ
ชน 010443) ความเคลื่อนไหวในการปรับครม.จึงเกิดขึ้นในพรรครวมรัฐบาล สําหรับพรรคชาติพัฒนายังมีปญหาที่ตัวนางปวีณา หงสกุล ซึ่ง
ยังไมชัดเจนวาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวากทม.หรือไม เนื่องจากนายสมัคร สุนทรเวช หน.พรรคประชากรไทย พรรคเดิมของนางปวีณา
ลงสมัครดวย อีกทั้งยังมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการลงเลือกตั้งฯ (ผูจัดการ 050443) ทายสุดนอกจากพรรคประชาธิปตยแลวพรรคที่มี
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงรมต.คือพรรคชาติไทยเนื่องจากนายปญจะ เกสรทอง รองนายกฯลาออกจึงมีการปรับรมต.ในพรรคนี้หลายคนดวย
กัน
วันที่ 10 เม.ย.2543 นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารายชื่อปรับคณะรัฐมนตรีสงใหสํานักราชเลขาธิการ เพื่อทูล
เกลาฯ โดยมีการปรับในสองพรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปตยและพรรคชาติไทย วันที่ 11 เม.ย.2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งรมต.ใหมแทนตําแหนงที่วางและปรับปรุงรมต.บางตําแหนง กลาวคือ ใหรมต.พนจากตําแหนง คือ
นายปองพล อดิเรกสาร รมต.เกษตรฯ นายสนธยา คุณปลื้ม รมช.คมนาคม นายประภัตร โพธสุธน รมช.มหาดไทย และนายจองชัย เที่ยง
ธรรม รมช.แรงงานฯ และแตงตั้งรมต.ใหมคือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกฯ และรมต.มหาดไทย (แทนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน ที่ลา
ออกไป) พล.ต.ท.วิโรจน เปาอินทร รองนายกฯ นายประภัตร โพธสุธน รมต.เกษตรฯ นายจองชัย เที่ยงธรรม รมช.คมนาคม นายสนธยา คุณ
ปลื้ม รมช.มหาดไทย และนายประยุทธ ศิริพานิช รมช.แรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ 120443)
วันที่ 13 เม.ย.2543 สํานักวิจัยเอแบคฯ(เอแบคโพล)เปดเผยการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง " ประชาชนคิดอยางไรตอการปรับครม.
ชวน2/4 " ระหวางวันที่ 11-12 เม.ย. ผลการสํารวจปรากฏวารอยละ 38.1 ไมเห็นดวยที่พรรคชาติไทยปลดนายปองพล อดิเรกสาร จาก
ตําแหนงรมต.เกษตรฯ เห็นดวยรอยละ 22 นอกจากนี้ ยังระบุถึงรอยละ 41.9 วาการปรับครม.ในสวนของพรรคชาติไทยทําใหภาพลักษณรัฐ
บาลแยลง รอยละ 46.7 เห็นวารัฐบาลไดประโยชนจากการปรับครม.ครั้งนี้ รองลงมาเปนนักการเมือง และรอยละ 57.4 เห็นวาการปรับครม.
ครั้งนี้จะเปนการถอนทุนคืนของนักการเมือง และบอกวาพลังประชาชนยังไมเขมแข็งเพียงพอที่จะตรวจสอบการทํางานของรมต.ในชวงเวลา
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ที่เหลือนี้ถึงรอยละ 61.8 ทายสุดโพลระบุวารอยละ 29.9 ประชาชนเห็นวาพรรคไทยรักไทยควรเขามาเปนรัฐบาลรองลงมารอยละ 19.8 คือ
พรรคประชาธิปตย (มติชน 140443,สยามรัฐ 150443)

1.2 สลายทายาทซอยราชครูในพรรคชาติไทย
การปรับครม.รัฐบาลชวน 2/4 ที่เปนที่วิพากษวิจารณกันมากคือการปรับนายปองพล อดิเรกสาร ออกจากตําแหนงรมต.เกษตรฯ
ซึ่งขณะที่พรรคชาติไทยพิจารณาปรับเปลี่ยนนั้น นายปองพลอยูระหวางการเดินทางไปศรีลังกาเมื่อกลับมาทราบวาถูกปรับออกจากรมต.
เกษตรฯมาดํารงตําแหนงรองนายกฯ นายปองพลแสดงความไมพอใจนายบรรหาร ศิลปอาชา หน.พรรคชาติไทย อยางไรก็ตาม ทายสุดนาย
ปองพลตองถูกปรับออกจากตําแหนงรองนายกฯดวย เพราะเกรงวาจะตองดูแลกระทรวงที่พรรคชาติไทยรับผิดชอบซึ่งนายปองพลอาจดอง
เรื่องหรือปลุกกระแสคัดคานใหสังคมโจมตีพรรคชาติไทยได แมกระทั่งตําแหนงเลขาธิการพรรคก็ไดรับการวิจารณวาในการประชุมสามัญ
ประจําปในวันที่ 28 เม.ย.นายบรรหารอาจใชตําแหนงหัวหนาพรรคชี้นํากรรมการบริหารทั้งหมดปลดนายปองพลก็ได (ไทยโพสต,กรุงเทพ
ธุรกิจ,สยามรัฐ110443,ผูจัดการ120443) วันที่ 11 เม.ย.2543 นายปองพล อดิเรกสาร ใหสัมภาษณวาสาเหตุที่ถูกปรับออกเนื่องจากไมยอม
ใหหัวหนาพรรคชาติไทยคือนายบรรหาร ศิลปอาชา กาวกายเงินกูเอดีบี สวนอนาคตจะอยูพรรคชาติไทยหรือไมยังตอบไมได นอกจากนี้
พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร บิดานายปองพลยังเพิ่มเติมวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหนายปองพลถูกปรับออก คือการขัดขวางโครงการสําคัญๆ
จากการกาวกายของหัวหนาพรรคชาติไทย (กรุงเทพธุรกิจ 120443) และจากการใหสัมภาษณ น.ส.พ.ผูจัดการ นายปองพลบอกวานาย
บรรหาร ตองการเขามาบริหารก.เกษตรฯ ทั้งกระทรวง ไมเฉพาะเงินกูเอดีบีเทานั้น เรื่องนี้เห็นชัดตั้งแตแบงงานในกระทรวงแลว ที่รมต.
เกษตรฯไมไดดูกรมชลประทาน เนื่องจากนายบรรหารขอใหยกกรมชลประทาน กรมประมงและกรมสงเสริมการเกษตร ใหรมช.ดูแล ซึ่ง
ปจจุบันนายอนุรักษ จุรีมาศ รมช.ดูแลตอจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตรมช.เกษตรฯ ทั้ง 3 กรมนี้มีงบประมาณรวมกันสูงถึง รอยละ 65 ของ
งบฯในกระทรวงทั้งหมด (ผูจัดการ 120443)
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯกรรมการบริหารพรรคชาติไทย กลาววาการปรับครม.ของพรรคชาติไทยมิไดปรับเพื่อผล
ประโยชนการเมือง ทุกตําแหนงที่ปรับลวนคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ เปนมติพรรคที่ทุกคนตองใหความเคารพ เชื่อวาคงไมทําให
เกิดความแตกแยกภายในพรรค นายปองพลเปนนักการเมืองที่มีสปริต คงสามารถยอมรับมติพรรคได โดยไมคิดลาออกไปรวมงานกับพรรค
การเมืองอื่น และขอปฏิเสธที่วาพรรคชาติไทยตองการลางนักการเมืองสายราชครูออกจากพรรค (มติชน 140443)

1.3 ปญหารุมเรา พล.อ.ชวลิต ลาออกจากหน.พรรคความหวังใหมเพื่อลางไพภายในพรรค
กระแสขาวปญหาความขัดแยงในพรรคความหวังใหมปรากฏวามีทั้งระหวางพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หน.พรรค กับเลขาธิการ
พรรค คือนายจาตุรนต ฉายแสง กรณีพล.อ.ชวลิตตัดงบประมาณคาใชจายในสวนของสํานักเลขาธิการ ที่นายจาตุรนต ดูแล และมีอํานาจ
สั่งการจาก 3 ลานบาท เหลือ 6 แสนบาท และ พล.อ.ชวลิต ยังเรียกอํานาจการตัดสินใจดําเนินงานตางๆภายในพรรคโดยไมตองผานหน.
พรรคจากนายจาตุรนต กลับคืน เทากับพล.อ.ชวลิตลงมาดูแลงานในสวนของสํานักงานเลขาธิการพรรคเอง (สยามรัฐ 110443)
วันที่ 20 เม.ย.2543 เวลา10.00 น.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธานเปดสัมมนาทางวิชาการและการเมืองครั้งที่ 2 โดยพล.อ.
ชวลิต บอกวาในที่ประชุมพรรคตนไดประกาศลาออกจากหน.พรรค เพื่อใหเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม และตองการเปลี่ยนขอบังคับ
พรรคหลายขอในการประชุมใหญของพรรคในวันที่ 30 เม.ย.เพื่อนําไปสูการเปนพรรคมหาชน (สยามรัฐ 210443, ไทยโพสต 230443) นอก
จากนี้ ยังบอกวาการลาออกไมเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงในพรรคที่มาจากเรื่องลูกชายร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งการลาออกของพล.อ.ชวลิตไดรับการ
วิจารณจากนายจาตุรนต วาเปนทางออกที่ดี (สยามรัฐ 210443) และประกาศลาออกตามพรอมยืนยันไมรับตําแหนงเลขาธิการพรรคอีก
(ไทยโพสต 210443) รวมทั้งยังไมแนใจวาจะรับตําแหนงหัวหนาทีมเศรษฐกิจหรือไม (ไทยโพสต 280443) สวนดุสิตโพลสํารวจความเห็นเรื่อง
การลาออกของพล.อ.ชวลิต พบวารอยละ 56.98 เห็นดวยเพราะทําใหภาพพจนของพรรคดีขึ้น (สยามรัฐ 220443) ขณะเดียวกันนายอดิศร
เพียงเกษ อดีตรองหน.พรรคความหวังใหม บอกวาปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อตองการปรับปรุงพรรคใหเปนระบบระเบียบเทานั้นไมตองการโคนลม
ใคร (สยาม รัฐ230443) อยางไรก็ตาม ในการหารือของแกนนําพรรคความหวังใหมเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2543 ขาวระบุวาพล.อ.ชวลิตจะเจรจา
กับนายจาตุรนต อีกครั้งเรื่องการรับตําแหนงเลขาธิการพรรค (ไทยโพสต 280443)
ผลการประชุมใหญสามัญประจําปของพรรคความหวังใหมในวันที่ 30 เม.ย.2543 ที่อาคารสารนิเทศ 50 ม.เกษตรฯ ปรากฏวา
พล.อ.ชวลิต ไดขอมติจากที่ประชุมเลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหมออกไปอีก 60 วัน โดยไมมีผูใดในที่ประชุม
คัดคานขอเสนอดังกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 010543)

2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการปกครอง
2.1 รัฐบาลผานรางพ.ร.บ.คาตอบแทนฯในคดีอาญา
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วันที่ 25 เม.ย.2543 ครม.มีมติใหความเห็นชอบรางพ.ร.บ.คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดี
อาญา สาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดี
อาญา โดยจัดตั้งสํานักงานขึ้นในก.ยุติธรรม ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 245 และ 246 ที่รับรองสิทธิการไดรับความชวย
เหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดอาญาของผูอื่นโดยตนเองมิไดมีสวนเกี่ยวของ หรือถูกเจาหนาที่ทางการ
จับกุม เมื่อทายที่สุดคดีนั้นยกฟองหรือพิสูจนไดภายหลังวาจําเลยมิใชผูกระทําความผิด สําหรับขอสังเกตวาพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีปญหาตอเจา
หนาที่พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ อัยการ และศาลจะถูกฟองรองหรือไมนั้น ผูแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ชี้แจงวา แมไมมีพ.ร.บ.ฉบับนี้ผูตองหาหรือจําเลยก็สามารถฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐไดทั้งทางแพงและอาญา ทางแพงสามารถ
ฟองเรียกคาเสียหายไดตามมาตรา 40 ฐานประมาทเลินเลอ สวนทางอาญาฟองไดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ การมีพ.ร.บ.
ฉบับนี้จะเปดโอกาสใหผูเสียหายมาเรียกคาเสียหายทดแทนจากคณะกรรมการฯได สวนกรณีฟองรองเจาหนาที่นั้นหากเจาหนาที่กระทําโดย
สุจริตไมประมาทเลินเลอก็ไมมีความผิด (ไทยโพสต 260443)
สาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวที่ผานการตรวจกลั่นกรองแกไขใหมของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2542 คือ
การรับรองสิทธิการไดรับความชวยเหลือของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําผิดทางอาญา
ของผูอื่น โดยตนเองมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิดนั้น หากบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายนั้นเสียชีวิต ใหสิทธินั้นตกเปนของทายาท
โดยความผิดที่สามารถเรียกรองคาเสียหายจากรัฐไดประกอบดวย ความผิดเกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิต รางกาย โทษฐานทําใหแทงลูกและ
ความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนปวยคนชรา การจายคาตอบแทนแกผูเสียหายตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ
แทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางการแพทย ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม
สงเคราะหและดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนเปนที่ประจักษดานละ 1 คน รวมกับคณะกรรมการในก.ยุติธรรมและกรรมการ
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ก.แรงงานฯ (มติชน 300443)

2.2 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส.ว.ไมครบ 200 เปดประชุมไมได
สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองแลวจํานวน 122 คน สงคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
วาสามารถปฏิบัติหนาที่ประชุมวุฒิสภาไดหรือไมและสมาชิกวุฒิสภาชุดกอนหนานี้สามารถทํ าหนาที่รักษาการณตอไปไดหรือไมและ
ประธานรัฐสภาเห็นเปนปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่กระทบโดยตรงตอการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา กอ
ใหเกิดความสับสนในหมูประชาชนทั่วประเทศ จึงเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้น วันที่ 27 เม.ย.2543 ศาลรัฐธรรมนูญได
วินิจฉัยกรณีปญหาการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภาดังนี้ 1) สมาชิกวุฒิสภาไดรับเลือกตั้งไมครบจํานวน 200 คน ไมอาจดําเนินการใหมีการ
ประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได 2) สมาชิกวุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2543 ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ได นายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ บอกวาคําวินิจฉัยนี้สามารถนําไปใชปฏิบัติ
ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได และยอมรับวาคําวินิจฉัยดังกลาวเทากับขณะนี้ไมมีวุฒิสภา และการปฏิบัติหนาที่ของนาย
จิระ บุญพจนสุนทร กรรมการการเลือกตั้งที่ไดรับแตงตั้งแทนนายวิสุทธ โพธิแทน ที่ลาออก โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ ลงนามสนองพระบรมราช
โองการเมื่อวันที่ 13 เม.ย.ทั้งที่หมดวาระตั้งแตวันที่ 21 มี.ค.2543 (ผูจัดการ 240443, ไทยโพสต 280443)
นายยุวรัตน กมลเวชช กกต. แถลงขาวในวันที่ 28 เม.ย.2543 เกี่ยวกับขอวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา กกต.ยังยืนยันเกี่ยวกับ
อํานาจที่มีอยูคือการประกาศแขวนรายชื่อเอาไว หากพบวามีเหตุทุจริตเกิดขึ้น และแมจะมีการเลือกตั้งครั้งที่สาม ก็ยังมีเวลาถึง 50 วัน เนื่อง
จากสมัยประชุมรัฐสภาจะเริ่มในวันที่ 24 มิ.ย.2543 (ไทยโพสต 290443)

3. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
3.1 กําหนดการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือ-ใต
วันที่ 10 เม.ย.2543 รัฐบาลเกาหลี 2 ประเทศ ออกแถลงการณรวมกําหนดการประชุมสุดยอดระหวางประธานาธิบดีคิม แด จุง
แหงเกาหลีใต กับนายคิม จอง อิล ผูนําสูงสุดแหงเกาหลีเหนือ วาจะมีขึ้นที่กรุงเปยงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือในวันที่ 12-14 มิ.ย.
2543 ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของทั้งสองประเทศ ตั้งแตแบงแยกจากกัน นายปก แจ ควู รมต.วาดวยกิจการรวมประเทศของ
เกาหลีใตแถลงวาการพบปะดังกลาวเปนไปตามคําเชิญของนายคิม จอง อิล ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมแหงชาติเกาหลีเหนือ ซึ่งจะ
เปนการยุตินโยบายเผชิญหนาระหวางกันและเริ่มศักราชใหมแหงความรวมมือและความปรองดองซึ่งกันและกัน และนับเปนความสําเร็จของ
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นโยบาย"ซันไชน" ของนายคิม แด จุง ซึ่งใหยึดเอาความอดทนอดกลั้นและการมุงเปนฝายชวยเหลือโดยไมหวังการตอบรับจากเกาหลีเหนือ
เปนที่ตั้ง ทั้งนี้กอนหนานี้ทั้งสองฝายไดลงนามขอตกลงประชุมสุดยอดนี้ในการประชุมลับที่ปกกิ่งเมื่อวันที่ 8 เม.ย.2543
จากแถลงการณขางตน ปรากฏผลในทางบวกจากปฏิกิริยาของนานาประเทศ จีนแสดงความยินดีและบอกวาการประชุมสุดยอด
นี้จะบรรลุผลลัพธอันเปนผลดี สวนเวียดนาม บทบรรณาธิการของน.ส.พ. กองทัพประชาชนของรัฐบาลบอกวาเปนสัญญานทางบวกบงบอก
ถึงแนวโนมใหมที่กําลังปรากฏในคาบสมุทรเกาหลี สหรัฐฯก็แสดงความยินดีและสนับสนุนเชนกัน สําหรับญี่ปุน นายโยเฮอิ โอโนะ รมต.ตาง
ประเทศ เรียกการประชุมสุดยอดคราวนี้วาเปน "การสรางยุคใหม" และคาดหวังวาการเจรจาจะทําใหการสนทนาระหวางสองเกาหลีมีความ
คืบหนาและชวยผอนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี (มติชน, ผูจัดการ 110443)

3.2 ปฏิบัติการจับตัวประกันของกบฏอาบู ซายัฟ ในฟลิปปนส
วันที่ 21 เม.ย.2543 กลุมกบฏอาบู ซายัฟ กองโจรมุสลิมแบงแยกดินแดนหัวรุนแรงชาวฟลิปปนส ลักพาตัวประกันชาวมาเลเซีย
จํานวน 10 คนและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 11 คน เปนชาวเยอรมัน 3 คน ฝรั่งเศส แอฟริกาใต ฟนแลนด ชาติละ 2 คนและฟลิปปนสกับเล
บานอนอีกชาติละ 1 คน รวม 21 คนจากสถานพักตากอากาศปูเลา สิปาดัง บนเกาะสิปาดัง รัฐซาบาห ทางตะวันออกของมาเลเซีย ซึ่งทาง
การทหารฟลิปปนสบอกวาพวกกบฏนําตัวประกันไปไวที่เกาะซูลูและเคลื่อนยายไปเรื่อยๆ ทั้งนี้นายอาบู อาหมัด โฆษกกลุมกบฏเปนผูเปด
เผยกับสถานีวิทยุทองถิ่นฟลิปปนสวา กลุมของตนเปนผูอยูเบื้องหลังการลักพาตัวประกัน ขอเสนอคือขอใหปลอยตัวผูตองหาชาวมุสลิมกรณี
วางระเบิดเวิลดเทรด เซ็นเตอร สิทธิในการทําประมง และเงินคาไถอีก 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ (มติชนสุดสัปดาห 020543)
อยางไรก็ตาม นายนุร มิซัวรี ผูวาการเขตการปกครองตนเองของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนา ทางใตของฟลิปปนส อดีตผูนํากลุม
แนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร กลุมกบฏแบงแยกดินแดนที่สงบศึกกับรัฐบาลฟลิปปนสตั้งแตปพ.ศ.2539 ไดเสนอตัวเปนผูเจรจากับกลุม
อาบู ซายัฟใหปลอยตัวประกันทั้งหมด ซึ่งนายโจเซฟ เอสตราดา ประธานาธิบดีฟลิปปนสใหความเห็นชอบแลว โดยนายมิซัวรี ยืนยันวาจะไม
ยอมมอบเงินคาไถตัวประกัน แตจะพยายามยุติปญหาดวยการเจรจา เชนเดียวกันทางกองทัพฟลิปปนสก็ยืนยันวาจะไมใชกําลังรุนแรง เนื่อง
จากชีวิตตัวประกันกําลังตกอยูในอันตราย (มติชนสุดสัปดาห 020543)

3.3 การจลาจลในซิมบับเว ซากเดนตกทอดจากลัทธิอาณานิคมตะวันตก
วันที่ 06 เม.ย.2543 สมาชิกรัฐสภาซิมบับเวผานกฎหมายรับรองการยึดที่ดินบางสวนจากเจาของที่ดินชาวซิมบับเวผิวขาวโดยไม
ตองชําระเงินทําใหกลุมอดีตทหารผานศึกของซิมบับเวภายใตการนําและความเห็นชอบของสมาคมทหารผานศึกกูชาติแหงซิมบับเวประกาศ
สงสมาชิกเขาบุกยึดที่ดินบางสวนจากเจาของที่ดินของชนผิวขาวในประเทศ โดยไมจายคาชดเชยใด ๆ ทั้งนี้การกระทําดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแต
เดือนก.พ.2543 เปนตนมา ซึ่งรมต.ตางประเทศอังกฤษไดเดินทางไปลักเซมเบิรกเพื่อเรียกรองใหสมาชิกสหภาพยุโรปรวมประกาศแถลง
การณเรียกรองใหรัฐบาลซิมบับเวเคารพหลักกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหลักประชาธิปไตย (มติชนสุดสัปดาห 180443)
วันที่ 27 เม.ย.43 ที่กรุงลอนดอนตัวแทนรัฐบาลซิมบับเวเจรจาหารือกับนายโรบิน คุก รมต.ตางประเทศของอังกฤษ อดีตเจาของ
อาณานิคมซิมบับเว เพื่อขอความชวยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษในการปฏิรูปที่ดินในซิมบับเว ซึ่งนายคุกบอกวาอังกฤษจะมอบเงินชวยเหลือ
จํานวน 57 ลานดอลลารสหรัฐ (2.2 พันลานบาท) ในการซื้อที่ดินจากคนผิวขาวและมอบใหชาวซิมบับเว แตทางซิมบับเวตองยุติเหตุการณ
คนผิวดําบุกรุกไรนาและสังหารคนผิวขาวกอน เพราะจากเหตุการณดังกลาว ทําใหคนผิวขาวที่เปนเจาของที่ดินถูกฆาตายไปแลว 2 คน หัว
หนาคนงานในไรคนผิวขาว 1 คน และเจาหนาที่ตํารวจ 2 คน (มติชนสุดสัปดาห 020543)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 สปศ.ไดขอยุติเกี่ยวกับโครงสรางของก.ศึกษาฯใหม
วันที่ 26 เม.ย.2543 ในพิธีเปดสํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคกรมหาชนเฉพาะกิจ ดร.เจือจันทร จงสถิตยอยู กรรมการบริหาร
และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ไดกลาวรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานของ สปศ.ตอนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รมต.ประจําสํานักนายกฯ ประธานในพิธีวามีขอยุติในระดับคณะกรรมการบริหารสปศ.วาโครงสรางใหมของก.ศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมนั้นจะประกอบดวย 4 หนวยงานหลักคือ 1)สํานักงานสภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 4) สํานักงานคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง
หมดขึ้นตรงกับรมต.วาการกระทรวง มีหนาที่เฉพาะดานนโยบาย แผนมาตรฐาน การสนับสนุนทรัพยากรและการติดตาม ตรวจสอบ และ
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ประเมินผล ทั้ง 4 หนวยงานนี้มีฐานะเทียบเทากรมขนาดใหญ นอกจากนี้แลว ยังมีสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่เปนหนวยงานกลางใน
การกํากับ เรงรัด ติดตามผล และประสานการดําเนินงานภายในและนอกกระทรวง และจัดใหมีองคกรอิสระเปนองคกรมหาชน 3 องคกร ได
แก 1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พรอมแบงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเปน 290 เขต สําหรับสวนที่ยังไมมีขอยุตินั้นไดแก การจัดโครงสรางอาชีวศึกษา พล
ศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันราชภัฏ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คุรุสภา และราชบัณฑิตยสถาน
ดานการผลิตครูเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง เห็นสมควรปรับหลักสูตรวิชาครูใหเปนหลักสูตร
5 ป ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นตองเรียนวิชาครูตออีก 1 ป สวนการออกใบประกอบวิชาชีพครูนั้น ครูใหมตองจบปริญญาตรี มี
ประสบการณสอน 2 ป ถึงจะไดใบประกอบวิชาชีพครู ครูประจําการตองพัฒนาตัวเองภายใน 4-5 ป กอนจะไดใบประกอบวิชาชีพครู ขณะ
เดียวกันผูบริหารจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครูมากอนที่จะมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
นายอภิสิทธิ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของกระทรวงศึกษาฯวาไมตองมีขนาดใหญมากนัก เนื่องจากตองกระจายอํานาจ
การบริหารไปยังสถานศึกษา สวนแนวทางการผลิตครูนั้นไมไดขึ้นกับใชเวลา 4 หรือ 5 ป แตขึ้นกับวาทําอยางไรจึงจะสามารถดึงคนดีและคน
เกงในสายวิชาชีพอื่นๆ มาเรียนได (ผูจัดการ 270443)

2. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
2.1 ปญหาและการแกปญหาเรื่องงบอุดหนุนของก.ศึกษาฯ
จากนโยบายของก.ศึกษาฯ ที่ใหโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษายกเลิกการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยม 1-4 แตให
เก็บเงินคาใชจายอื่นนอกเหนือจากเงินคาบํารุงการศึกษาโดยไมเกินวงเงินที่รัฐอุดหนุน กลาวคือม.ตน คนละ 750 บาท ม.ปลายคนละ 1,400
บาท ตอป นั้น ปรากฏวาเมื่อนํานโยบายไปปฏิบัติทางก.ศึกษาฯกลับไดรับเสียงรองเรียนจากผูปกครองเปนจํานวนมากวา มีการเรียกเก็บคา
ใชจายอื่นรวมทั้งคากิจกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก บางแหงเก็บมากกวาที่เคยเก็บเดิม และยังเรียกรองใหผูปกครองบริจาคเงินในระหวาง
การรับเขาเรียนดวย ซึ่งนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯไดสั่งการใหนายสุวัฒน เงินฉํ่า อธิบดีกรมสามัญศึกษา จัดทําแผนใหชัดเจน
วาผูปกครองตองเสียคาใชจายอื่นๆ อะไรบางโดยมีเงื่อนไขวาตองไมเกินเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให และหามเรียกรองเรื่องเงินบริจาคมาเปน
เงื่อนไขการรับเขาเรียน และใหกรมสามัญฯ ศึกษาตัวเลขเพื่อเตรียมตั้งงบประมาณป 2544 ดวยแลว (สยามรัฐ 070443)
สวนที่ทางโรงเรียนสังกัดกรมสามัญฯ มีการรองเรียนวางบประมาณที่ทางก.ศึกษาจัดสรรใหนั้นไมพอใชในการบริหารงาน ซึ่ง
นายณรงค กาญจนานนท รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาชี้แจงวาทางกรมฯกําลังวิเคราะหคาใชจายของโรงเรียนแตละขนาดอยูเพื่อเสนอรมต.
ศึกษาฯพิจารณาสั่งการ และแสดงความเห็นสวนตัววา สํานักงบประมาณใชวิธียึดจํานวนเงินที่มีอยูและจัดสรรใหภายในวงเงินนั้น โดยไมได
พิจารณาคาใชจายที่แทจริงของโรงเรียนและกลาวเพิ่มเติมวานายสุวัฒน เงินฉํ่า อธิบดีกรมสามัญศึกษา ไดทําหนังสือหารือถึงปลัดก.ศึกษาฯ
แลววางบประมาณป 2543-2544 สถานศึกษาที่เคยจัดเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาเกินเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะสามารถเรียกเก็บเงินบํารุง
การศึกษาไดหรือไม (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ 080443)
วันที่ 12 เม.ย. 2543 นายสุวัฒน เงินฉํ่า ไดประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในสวนกลางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษา ที่มีปญหาวารัฐจัดสรรใหไมพอกับการบริหารจริงวา ทางก.ศึกษาฯไดยืดหยุนใหทางโรงเรียน
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มเติมตามแนวปฏิบัติดังนี้ 1) รายการที่ยกเวนการเก็บเงิน เนื่องจากไดรับการอุดหนุนแลว ไดแก คาลงทะเบียนรายวิชา
และคาภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝกหัด 2) รายการที่เรียกเก็บได ใหอิงตามระเบียบก.ศึกษาฯวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษายกเวน 2 รายการ
ตามขอ 1 ทั้งนี้ใหพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพของคนในชุมชน 3)หากตองเก็บเพิ่มเติมจากขอ 2) ใหจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ระบุกิจ
กรรมโครงการใหชัดเจน เสนอคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งถาผูปกครองคนใดมีปญหาการเงินตองยกเวนใหและไมใชรูปแบบการบังคับ 4) ให
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมตามขอ 2)และ 3)ไดรวมกันไมเกินเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหในแตละระดับชั้น สวนนักเรียน ม.5 และม. 6 ที่รัฐยังไมไดจัด
สรรเงินอุดหนุนใหเก็บตามระเบียบปกติ และ 5) การใชจายเงินบํารุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ตามขอ 3 )ใหเปนไปดวยความโปรงใส ทั้งนี้ขอ
รองใหชวยกันประหยัด เพื่อมิใหประชาชนเดือดรอน การยืดหยุนนโยบายของก.ศึกษาไดรับการตอบรับจากผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญเปน
อยางดีวาชวยใหโรงเรียนไดผอนคลายไปไดมาก (มติชน 130443)

3. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
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3.1 ทปอ.ระบุมหาวิทยาลัยไทยไมพรอมจัดอันดับ
รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธก.ม.ศว. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ในเรื่องการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยวาเปนเรื่องดีที่จะ
พัฒนาระบบมาตรฐานภายในใหดีขึ้น แตในชวงนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมเนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อการ
ออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ จึงควรมีเวลาเตรียมความพรอมในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพใหมากกวานี้อีกระยะหนึ่งกอนคอย
ดําเนินการ นอกจากนี้ เปาหมายของทปอ.ตองการใหเนนวามหาวิทยาลัยแหงใดมีคุณภาพมาตรฐานระดับใด และตองใชมาตรฐานที่เปน
สากลอยางแทจริงมาวัดมากกวาที่จะวัดเปนอันดับ 1,2,3 ทั้งนี้ไมใชวาทปอ.จะไมเห็นดวยกับวิธีการของ สกศ. ซึ่งที่ประชุมทปอ.มีมติในเรื่อง
นี้วาควรใหมีการจัดกลุมและการรับรองคุณภาพโดยเทียบมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยตองแขงขันกันในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะตองมีขอมูล
ใหทุกมหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ตั้งไว และไดประสานไปยังประธานคณะกรรมการ
อํานวยการจัดระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยของสกศ.เพื่อทําความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหตรงกันในความพยายามที่จะยกระดับอุดมศึกษา
ไทยอยางแทจริง (กรุงเทพธุรกิจ 240443)

4. ความเคลื่อนไหวดานโอกาสทางการศึกษา
4.1 คณะกก.วินิจฉัยฯ กรณีใชหลักเกณฑพิเศษสอบเขาโรงเรียนสาธิตเกษตรวาไมเปนธรรมแตไมสม
ควรเพิกถอนผลการสอบ
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ 29/2543 ของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข คณะที่ 7 มีนายเอนก สิทธิประศาสน
เปนหัวหนา และกรรมการอีก 4 คน คือ นายสวิน อักขรายุธ พล.อ.นิยม คันสนาคม นายอาลัย อิงคะวณิช และนายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล
พิจารณาคํารองของนางสุมาลี ลิมปโอวาท กรณีไมไดรับความเปนธรรมในการสอบคัดเลือกเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 25 พ.ค.2541 เสร็จในวันที่ 4 ม.ค.2543 และแจงใหแกผูรองทุกขในวันที่ 20 เม.ย.2543 ซึ่งในคําวินิจฉัยระบุวา
หลักเกณฑพิเศษที่นํามาใชในการสอบมิไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหโรงเรียนใชดุล
พินิจตามอําเภอใจ เลือกปฏิบัติใหเปนคุณแกบุคคลบางกลุม มีความไมเปนธรรม ขัดตอความเสมอภาค ขัดตอบทบัญญัติมาตรา 30 ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หลักเกณฑพิเศษนี้ไมประกาศใหสาธารณชนทราบ แตคณะกรรมการวินิจฉัยเห็นวา นักเรียนที่
ผานการคัดเลือกเขาเรียนไดศึกษาถึงชั้น ป.2 แลว ถาจะเพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกยอมจะสงผลใหเกิดความเสียหายแกนักเรียนผู
สุจริตและไมกอประโยชนแกผูรองทุกข ดังนั้นจึงไมเห็นสมควรใหมีการเพิกถอน (มติชนสุดสัปดาห 090543)

5. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก
5.1 การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยยังตองใชเวลา
วันที่ 31 มี.ค. 2543 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) จัดสัมมนาเรื่อง " การจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถาน
ศึกษารูปแบบตาง ๆ " การสัมมนาดังกลาว มีการเสนอผลงานวิจัยของนายแพทยพร พันธุโอสถ เรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถาน
ศึกษารูปแบบตางๆ ในประเทศเดนมารก นิวซีแลนด เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ซึ่ง
การเสนอผลงานวิจัยของนายแพทยพรนั้นนอกจากเสนอขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกที่เปนของตางประเทศแลว ยังได
กลาวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยดวยวามีมานานแลว โดยยกตัวอยางโรงเรียนหมูบานเด็กซึ่งเนนดานเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย โรงเรียนสัมมาสิกขา เนนเรื่องศีล โรงเรียนสัตยาใส เนนการพัฒนามนุษยไปพรอมกับคุณธรรม โรงเรียนอนันตมรรค ที่ใชแนวนิ
โอ-ฮิวแมนนิสต โรงเรียนปญโญทัย ใชแนววอลดอรฟ แลวยังมีกลุมพอแมที่จัดโฮมสคูล มีทั้งจัดการศึกษาเฉพาะครอบครัวเดียว เชนครอบ
ครัวแดงพวงไพบูลย และกลุมที่จัดการศึกษาหลายครอบครัว สวนกลุมการศึกษาของชุมชน เชน กลุมศูนยเด็กเล็กในกทม. ซึ่งชาวชุมชน
แออัดรวมตัวกันเพื่อตั้งศูนยดูแลเด็กๆ ที่พอแมไปทํางาน หรือกลุมองคกรเอกชนที่ทํางานกับเด็กดอยโอกาส เปนตน และบอกวาการจัดการ
ศึกษาทางเลือกของไทยยังมีขอดอยคือเปนกลุมเล็ก ไมเขมแข็ง หลายกลุมยังไมสามารถพึ่งตนเองได ตองอาศัยการสนับสนุนจากภายนอก
พึ่งรัฐก็ไมไดเพราะรัฐยังยึดติดแนวคิดแบบเดิม การศึกษาทางเลือกในไทยจึงยังไมพัฒนาเทาที่ควร ซึ่งงานวิจัยไดเสนอทางออกวา รัฐควรรับ
รองสถานภาพทางกฎหมาย เปลี่ยนแปลงทัศนคติและสนับสนุนภาคประชาชนใหเขมแข็ง แนวทางการดําเนินงานคือ จัดตั้งคณะกรรมการ
ศูนยการเรียน รับผิดชอบการศึกษาทางเลือก กําหนดมาตรฐานการศึกษาทางเลือกที่ยืดหยุนและหลากหลายและสามารถถายโอนกับการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนและการสนับสนุนตองเปนไปอยางเที่ยงธรรม (มติชน 020443, กรุงเทพธุรกิจ 120443, ไทยโพสต 180443)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 ลูกโคโคลนนิง "อิง" สุขภาพแข็งแรง จุฬาฯเตรียมโคลนนิงควายตอ
วันที่ 3 เม.ย.2543 นางมณีวรรณ กมลพัฒนะ ผูอํานวยการโครงการใชเทคโนโลยีนิวเคลียร เพื่อสงเสริมกิจการผสมเทียมโคนม
และกระบือปลัก คณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหสัมภาษณเกี่ยวกับ "อิง" ซึ่งเปนลูกโคโคลนนิงตัวแรกของไทย เกิดเมื่อวันที่ 6
มี.ค.2543 ขณะนี้อายุได 28 วัน มีนํ้าหนักตัว 37 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรง อุปนิสัยราเริงระหวางนี้อยูระหวางการตรวจสอบของทีมงานวาจะ
มีลักษณะการเจริญเติบโตเหมือนลูกวัวที่เกิดตามธรรมชาติหรือไม และจะใชวิธีการและหลักการเดียวกับการโคลนนิงโคเตรียมโคลนนิงควาย
ตัวแรกของโลก เนื่องจากจํานวนควายลดปริมาณลงมาก หวั่นสูญพันธุ ทั้งนี้ การผลิตสินคาเกี่ยวกับควายจะสรางรายไดใหกับคนไทยอยาง
มาก เพราะเนื้อควายที่ไดรับการขุนอยางดีเนื้อจะนุม ทําเปนลูกชิ้นจะอรอยกวาลูกชิ้นเนื้อวัว มีคอเลสเตอรอลตํ่า นมควายนํามาทําเปนเนย
แข็งไดมากกวานมวัวถึง 205 เทาในปริมาณที่เทากัน ซึ่งระหวางนี้อยูระหวางการคัดเลือกพันธุควาย เพราะยังหาฟารมควายที่มีการจัดการ
ในการเลี้ยงดูอยางเปนมาตรฐาน และมีสถานที่เลี้ยงดูอยูใกลหองปฏิบัติการเพาะตัวออนยังไมได เพราะหากขนยายตัวออนในระยะทางไกล
กันมากเมื่อนําไปฝากในทองแมควายแลว จะมีโอกาสแทงถึงรอยละ 90 (มติชน 040443)
อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวไดรับการคัดคานจากนายสุรพล ดวงแข รักษาการเลขาธิการมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภวา การโคลนนิงควายไมใชวิธีการแกปญหาควายกําลังจะสูญพันธุ เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการเขามาของเครื่องจักรทําใหชาวนาใชวัวควายทํานานอยลง อีกทั้งพื้นที่เลี้ยงสัตวเหลานี้ลดลงมาก ซึ่งหากมีการโคลนนิง
ควายไดสําเร็จ ปริมาณควายเพิ่มมากขึ้นจะมีปญหาเรื่องพื้นที่เลี้ยงควาย อยางไรก็ตาม นายสุรพลบอกวาตนไมไดตอตานการโคลนนิงควาย
เพราะเปนเรื่องของการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยี เพียงแตไมใชคําตอบที่ดีในเรื่องการปองกันควายสูญพันธุเทานั้น (มติชน 100443)

1.2 " กอนเพาะปลูกมหัศจรรย " ทดแทนดินในการเพาะปลูก
" กอนเพาะปลูกมหัศจรรย " เปนผลผลิตของบริษัท รุงสวรรค จํากัด มีนายอรชุน แกวกังวาล เปนกรรมการผูจัดการบริษัท ซึ่ง
นายอรชุน บอกวามีเปาหมายเพื่อทดแทนดินที่ใชปลูกพืช ดูแลงาย ไมตองเติมปุย ใหนํ้าในตัวเองได ไมตองใชกระถาง ไดรับการจดลิขสิทธิ์
ในป 2535 " กอนเพาะปลูกมหัศจรรย " เปนวัสดุปลูกตนไมไดกวา 600 ชนิด องคประกอบสําคัญไดแก หิน ขุยมะพราว แรธาตุอาหารที่เปน
ที่ตองการของพืช อัดใหเปนรูปทรง กอนใชงานใหนําไปแชนํ้าใหคลายฟองอากาศกอน ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหากใชวิธีกดใหจมนํ้า หรือใชการ
ปลอยใหอยูในนํ้าตามปกติ 1 คืน หลังจากนั้นใชสิ่วหรือมีดขูดใหเปนรูและนําผงกอนเพาะปลูกที่ไดจากการขูดมารองพื้นและใสเมล็ดพันธุ
หรือตนไมลงไปรดนํ้าใหกอนเพาะปลูกมีความชื้นตลอดทั้งกอน วางในที่แดดสองถึงหรือในที่รม ขึ้นกับชนิดของตนไมที่ปลูก เมื่อตนไมมี
ขนาดใหญก็เปลี่ยนขนาดกอนเพาะปลูกใหใหญตามความเจริญเติบโตของตนไม ขนาดเล็กมีเสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตรสูง 4 เซนติเมตร
ราคา 2 บาท ไลขนาดไปจนถึงราคา 60 บาท ซึ่งมีเสนผาศูนยกลาง 22 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร (กรุงเทพธุรกิจ 060443)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 นายกฯอิตาลี กระตุนการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนม.ตนดวยการลดราคาเครื่องพีซี
นายกฯ Massimo Dalema แหงอิตาลี จัดโครงการลดราคาเครื่องคอมพิวเตอรพีซี ถึง 40 % จากราคาตลาดเพื่อกระตุนใหเด็ก
ม.ตนกวา 600,000 คนใชอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น หากผูปกครองคนใดเงินสดขาดมือก็สามารถกูยืมแบบปลอดดอกเบี้ยและภาษีจากสมาคม
ธนาคารอิตาลี โดยจะเริ่มโครงการในเดือน ก.ย.2543 (ผูจัดการ 030443)

2.2 อังกฤษเตรียมโคลนนิง "คน"
วันที่ 3 เม.ย.2543 น.ส.พ.เดลี เทเลกราฟ รายงานวารัฐบาลอังกฤษเตรียมอนุญาตใหนักวิทยาศาสตรเดินหนาโครงการโคลนนิง
มนุษย เพื่อการวิจัยทางการแพทย หลังจากผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญทางการแพทยนําโดย ดร.เลียม โดนัลดสัน ระบุวาการทดลองโคลน
นิงคนจะเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติสูงกวาการมีผลกระทบทางจริยธรรม และคณะผูเชี่ยวชาญมีความเห็นรวมกันวานาจะมีการแกไข
กฎหมายวาดวยการปฏิสนธิ ป 2533 ซึ่งกําหนดหามโคลนนิงตัวออนมนุษยเพื่อการสืบพันธุหรือการคนควาวิจัย ทั้งนี้ เพื่อผอนปรนใหมีการ
โคลนนิงตัวออนมนุษยเพื่อใชสรางเซลลเนื้อเยื่อใหมที่จําเปนตอการรักษาโรค เชนการโคลนนิงเซลลตัวออนของผูปวยเพื่อสรางไขกระดูกขึ้น
ใหมใหแกผูปวยโรคลูคีเมีย หรือมะเร็งในเม็ดเลือด หรือการโคลนนิงเซลลเพื่อสรางเนื้อเยื่อหัวใจใหมแกผูปวยโรคหัวใจ เปนตน เนื่องจากกอน
หนานี้ประมาณเดือนมิ.ย.2542 รัฐบาลอังกฤษไดประกาศหามการโคลนนิงคน และแตงตั้งผูเชี่ยวชาญนําโดยดร.เลียม โดนัลดสัน เพื่อศึกษา
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และประเมินผลการใชเทคโนโลยีดังกลาว แตจากการที่มีกลุมรณรงคตอตานการโคลนนิง รัฐบาลจึงตองการใหมีการทําประชาพิจารณใน
เรื่องนี้เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของการโคลนนิงตัวออนมนุษยเพื่อการวิจัยทางการเแพทยไมไดเปนการสรางพิมพเขียวมนุษยอยางที่
หลายฝายวิตกกังวล (กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 040443)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและการพัฒนาอาหาร
1.1.1 คาดการณภาวะการผลิตและเศรษฐกิจการเกษตรในฤดูการผลิต 2543-2544
นายปติพงษ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดก.เกษตรและสหกรณเปดเผยถึงการคาดการณภาวะการผลิตและเศรษฐกิจการเกษตรใน
ฤดูการผลิตป 2543-2544 วา การผลิตภาคการเกษตรของประเทศยังมีขีดความสามารถในการผลิตและการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดย
ขาวนาปจะอยูที่ระดับ 18.6 ลานตัน และขาวนาปรังประมาณ 4 ลานตัน สวนถั่วเหลืองจะอยูที่ประมาณ 3.6 แสนลานตัน จากเดิม 3.4 แสน
ลานตัน เนื่องจากมีการแกปญหาภัยแลงและวางระบบการจัดสรรนํ้า ขณะที่พืชตัดแตงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอซึ่งไทยมีนโยบายไมปลูกเชิง
พาณิชยนั้น คาดวาจะมีการปลูกเพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคเกษตรปนี้คาดวาจะอยูที่ประมาณ 2.6%
การสงออกสินคาการเกษตร คาดวาป 2543 จะมีปญหาการแขงขันดานราคาคอนขางสูง รวมถึงปญหามาตรฐานสุขอนามัยและ
สินคาเกษตรชีวภาพ ซึ่งจะเปนอุปสรรคสําคัญในการสงออก สวนการคาดการณผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของโลกมีแนวโนมลดลง เชน ขาว
โพด คาดวาจะลดลงจาก 605 ลานตัน เปน 599 ลานตัน ถั่วเหลือง 158.9 ลานตัน เหลือ 153.25 ลานตัน ขณะที่ขาวนํ้าตาล ฝาย จะมีแนว
โนมมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลตอระดับราคาได
แมจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 แตภาคเกษตรยังสามารถรักษาระดับรายได โดยมีอัตราการขยายตัวติดลบมากที่สุดเพียง
0.3% และเปนภาคหลักในการรองรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรักษาระดับราคาอาหารในประเทศและความมั่นคงดานอาหาร โดยชวงกอน
เกิดวิกฤติสามารถผลิตขาวได 22.1 ลานตัน ป 2542 ผลิตได 23.2 ลานตัน การสงออกเกษตรกอนเกิดวิกฤติมีมูลคา 412,490 ลานบาท ป
2542 มีมูลคา 556,498 ลานบาท สวนรายไดจากการเกษตรชวงกอนเกิดวิกฤติ 61,817 บาทตอครัวเรือน ขณะที่ป 2542 เทากับ 68,659
บาทตอครัวเรือน
นายปติพงษกลาวอีกวานโยบายสําคัญของก.เกษตรฯในปนี้ จะเรงรัดการปรับบทบาทและโครงสรางของกระทรวงฯ รวมทั้งเนน
กระบวนการถายโอนการบริหารไปสูภูมิภาค การใชมาตรฐานแทรกแซงตลอดจนปองกันผลกระทบดานราคา ทั้งจากสินคาสงออกและจาก
สินคาเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินคาเกษตรโดยเนนนโยบายพัฒนาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอ
เพียง (กรุงเทพธุรกิจ 100443)
1.1.2 การเพิ่มมูลคาแกผลผลิตขาว
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยมาชานาน โดยไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก อยางไรก็ตาม ปจจุบันการผลิต
และสงออกขาวมีปญหาหลายประการ โดยเฉพาะความไมมีเสถียรภาพของราคา และการแขงขันจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา อุต
สาหกรรมการแปรรูปขาวจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเหลือเกษตรกร โดยเพิ่มความตองการขาวเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑแปรรูป
ขาวนานาชนิด ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตขาว ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสงออก ปจจุบันผลิตภัณฑแปรรูปขาวที่สําคัญ ไดแก
ผลิตภัณฑขาวกึ่งสําเร็จรูป เชน โจกกึ่งสําเร็จรูป อาหารจานเดียวประเภทขาวแชแข็งในรูปแบบตางๆ ปจจุบันผลิตภัณฑเหลานี้
ไดรับความนิยมมากในญี่ปุน สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมคือขาวกระปอง ซึ่งเปดรับประทานไดทันที
ทั้งยังเก็บรักษาไดนานถึง 2 ป ตลาดสงออกขาวกระปองที่สําคัญคือยุโรปและตะวันออกกลาง ขณะนี้องคการสหประชาชาติยังกําลัง
พิจารณาบรรจุขาวกระปองเขาโครงการนําอาหารไปชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติทั่วโลกดวย
เสนกวยเตี๋ยวและเสนหมี่ ผลิตภัณฑกลุมนี้นอกจากใชบริโภคภายในประเทศแลวยังสงออก โดยมีตลาดที่สําคัญคือมาเลเซีย
ญี่ปุน ปจจุบันมีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ทั้งพัฒนาเพิ่มสวนประกอบและสารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเชน ผัก และเนื้อ
สัตว
ผลิตภัณฑขนมคบเคี้ยวและอาหารเชา ปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวกําลังไดรับความนิยมอยางมากทั้งตลาดภายในและตาง
ประเทศโดยเฉพาะกลุมผูบริโภควัยเด็กและวัยรุน อยางไรก็ตามการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้คอนขางรุนแรงเพราะมีผูผลิตมาก สําหรับการ
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แปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑอาหารเชายังไมเปนที่นิยมนัก สวนหนึ่งเพราะผลิตภัณฑดังกลาวมักเปนธุรกิจขามชาติที่มีความชํานาญในการใช
วัตถุดิบอื่น อาทิ ขาวโพด ขาวสาลี มันฝรั่ง
ขนมหวานและขนมไทย ปจจุบันยังมีชองทางจํากัดอาหาร แตไดเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยในรูปแบบผลิตภัณฑแช
แข็งพรอมบริโภคบางแลว แมจะไมแพรหลายนัก
ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหมัก ไดแก ขาวหมาก ขนมจีน และสุรา แตมีเพียงขนมจีนเทานั้นที่มีการผลิตในเชิงอุตสาห
กรรม สวนอื่นยังเปนเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในแหลงชุมชนทุกภูมิภาค
ผลิตภัณฑนํ้ามันรําขาว รําขาวสามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันรําซึ่งเปนนํ้ามันมีคุณภาพ แตปจจุบันตองแขงขันกับนํ้า
มันพืชที่ใชวัตถุดิบอื่นๆ เชน นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันปาลม นํ้ามันขาวโพด ฯลฯ (กรุงเทพธุรกิจ 170443)
1.1.3 เรงยกระดับมะมวงไทยสูตลาดโลก
นายประเสริฐ อนุพันธ ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เผยถึงสถานการณการผลิตและการตลาดของมะมวงไทยใน
ป 2543 วา มีผลผลิตมากแตยังตํ่ากวาที่คาดการณไว เนื่องจากในปที่ผานมาฤดูฝนยาวกวาปกติเปนเหตุใหการผลิตมะมวงนอกฤดูประสบ
ปญหา ปริมาณผลผลิตจึงเหลือเพียง 70-80% หรือประมาณ 900,000 – 1,200,000 ลานตัน จากที่คาดการณไววาจะมีผลผลิตถึง 1.3 – 1.5
ลานตัน ทั้งนี้ผลผลิตมะมวงสวนใหญจะใชบริโภคภายในประเทศ ขณะที่ปริมาณการสงออกคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผลไมอื่น เนื่องจาก
มะมวงไทยยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร สูคูแขงอยางฟลิปปนสไมได โดยมีปริมาณสงออกเพียง 1–2 % ของผลผลิตทั้งหมดคิดเปนมูลคา
เพียง 300 – 400 ลานบาทตอป
นายประเสริฐกลาวอีกวา การแกปญหานี้มี 4 แนวทาง คือ 1. คุณภาพมะมวงตองไดมาตรฐาน 2. เพิ่มแนวทางสงออกดวยการ
เพิ่มชนิดของผลิตภัณฑเชน มะมวงอบแหง นํ้ามะมวงเขมขนและพรอมดื่ม โดยสงเสริมการแปรรูปทั้งระดับกลุมเกษตรกรและโรงงานทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ 3. ประชาสัมพันธและจัดทําแผนการตลาดในประเทศใกลเคียง และ 4. เปดเจรจาดานการคามะมวงในเชิงแลกเปลี่ยน
กับประเทศคูคาผลไมที่มีเงื่อนไขทางการคาที่ไมเขมงวด (ผูจัดการ 180443)
และจากบทความสรุปรายงานการวิจัยโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงและความสามารถในการแขงขันตลาดตาง
ประเทศ” นําทีมโดย รศ.ดร.ทิพยวรรณา งามศักดิ์ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวามะมวงเปนผลไมที่มี
ปริมาณการปลูกมากที่สุดในจํานวนผลไมทุกชนิดของประเทศและมีผลผลิตสูงเปนลําดับ 4 ของโลก (ขอมูลจาก FAO ป 1995) ป 2541 มี
เนื้อที่ปลูก 2.1 ลานไร ผลผลิต 1.367 ลานตัน แตมีปริมาณสงออกนอยมาก ในป 2542 สงออกเพียง 10,400 กวาตัน เปนมูลคา 160 ลาน
บาทเทานั้น โดยลูกคาเปนประเทศในแถบบานเรา ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง และญี่ปุน หากขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เชน จีน
หรือแถบตะวันออกกลางก็จะชวยนํารายไดเขาประเทศอีกไมนอย
การที่คณะผูวิจัยมุงตลาดเอเชียแทนที่จะเปนอเมริการหรือยุโรป เพราะตลาดดังกลาวมีคูแขงที่ไดเปรียบกวาคือ เม็กซิโก อินเดีย
ฟลิปปนส และบราซิล อยางไรก็ตามไทยมีโอกาสจะเพิ่มศักยภาพการสงออกมะมวงสดไปยังตลาดเอเชียไดหากมีพันธุมะมวงที่เหมาะสม
และไดมีการสนับสนุนการสรางขีดความสามารถทางดานกลยุทธการตลาด ผลการศึกษาพบวามะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทองและพันธุมหา
ชนกเปนมะมวงสําหรับตลาดที่มีมูลคาสูงในเอเชีย สวนเรื่องการทําตลาดนั้นควรสรางตราสินคา เพื่อสรางภาพลักษณของมะมวงไทยวามี
คุณภาพสูง จะชวยเรื่องการแบงสวนตลาด ชวยสรางอํานาจของชองทางการวางจําหนายใหมีมากขึ้น (ผูจัดการ 210443,BANGKOK POST
080400)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานอาหารตัดแตงพันธุกรรม
1.2.1 กรยื้อติดฉลากจีเอ็มโอ อางยังไมถึงเวลาชี้ขาด
นายกร ทัพพะรังสี รมต.สาธารณสุข กลาวถึงความคืบหนาเรื่องการติดฉลากอาหารตัดแตงยีนหรืออาหารจีเอ็มโอวา ยังไมมี
ความคืบหนาอะไร เพราะยังไมมีคําตอบชัดเจนจากสนง.คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วา จะติดฉลากไปทําไม เพราะอะไร ในเมื่อคํา
ตอบเรื่องอันตรายจากอาหารดังกลาวยังไมมีความชัดเจน ทั้งที่กอนหนานี้มีรายงานการแถลงขาวของอย.วากําลังพิจารณารางประกาศ
อาหารจีเอ็มโอและคาดวาจะประกาศใชไดภายในปหนา (ดูรายงานความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุขฉบับอัพ-เดท มี.ค.2543
ประกอบ)
นายกร ยังกลาวถึงประเด็นการคากับอาหารจีเอ็มโอวา เงื่อนไขเรื่องจีเอ็มโอในดานเศรษฐกิจมีหลายประเด็น ประเด็นแรก หากผู
นําเขาตองการใหระบุวาสินคาดังกลาวเปนจีเอ็มโอหรือไม ผูสงออกจะตองดําเนินการตามอยูแลวไมวาจะเปนนโยบายของรัฐหรือไม สอง
หากรัฐบาลประเทศผูนําเขาตองการใบรับรองจากประเทศผูสงออกวาสินคาดังกลาวเปนจีเอ็มโอหรือไม อย.ก็พรอมที่จะออกใบรับรองให
สาม หนวยงานที่รับผิดชอบ เชน อย. , กรมวิทยาศาสตรการแพทย จะตองหารือกับประเทศผูนําเขา เพื่อชวยในเรื่องดังกลาวไดมากขึ้น
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สุดทาย เปนปญหาภายในของไทยเองที่มีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวย มีความสับสนในอํานาจการรับรองผูสงออกในประเทศ อยางไรก็
ตามในสวนของอย.มีอํานาจตามก.ม.ดําเนินการอยูแลว (กรุงเทพธุรกิจ 190443)
1.2.2 ผวาปลาจีเอ็มยักษ
สัญญาณเตือนภัยกรณีอาหารตัดแตงพันธุกรรมที่ดังขึ้นลาสุดในเดือนเม.ย.นี้ เกิดจากบริษัทผลิตอาหารจําพวกปลาในสหรัฐฯชื่อ
บริษัท AF Protein ระบุวาการตัดแตงพันธุกรรมปลาแซลมอนและปลาเทราต สามารถลดคาใชจายในการเพาะเลี้ยงไดถึงครึ่ง บรรดานักสิ่ง
แวดลอมชาวอังกฤษและอเมริกันตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาควรตองมีการทดสอบใหมากกวานี้กอนจะนําเนื้อปลาจีเอ็มโอมาบริโภค ทาง
AF Protein รายงานวาไดทําการทดลองจนแมนยําพอที่จะควบคุมใหปลาที่ไดรับการตัดแตงพันธุกรรมเทานั้นที่จะผลิตฮอรโมนเรงการเติบโต
ได และยังไดทําใหปลาจีเอ็มเหลานี้เปนหมันแลวดวย แตตัวแทนของศูนยความปลอดภัยทางอาหารซึ่งมีสนง.อยูในวอชิงตันกลาวกับผูสื่อ
ขาววิทยุบีบีซีวา “ไมมีทางแนใจได 100% วา ปลาพวกนั้นเปนหมัน หากมันหลุดออกไปไดสักตัวก็ไมสามารถเอากลับคืนได และถามันไป
ผสมพันธุกับปลาธรรมชาติ ก็ไมมีใครหนาไหนสามารถยับยั้งมลภาวะทางพันธุกรรมที่จะทําลายสปชีของปลานั้นๆได"
นักสิ่งแวดลอมในอังกฤษ เคยเปนฟนเปนไฟมาแลวเมื่อปกลายที่รัฐอนุมัติใหมีการทดลองเพาะพันธุปลาแซลมอนจีเอ็มในสก็อต
แลนด ซึ่งผลปรากฏวาปลาทดลองทั้ง 50 ตัวเติบโตเร็วกวาปลาที่เพาะเลี้ยงตามปกติถึง 4 เทาโดยไมมีลักษณะผิดปกติแตอยางใด อยางไรก็
ตาม หลังถูกคัดคานโครงการดังกลาวตองเลิกลมไป และปลาทดลองทั้งหมดก็ถูกทําลาย (BANGKOK POST 170400)
1.2.3 ผูผลิตสินคาจีเอ็มโอทุมโฆษณา 50 ลานปรับทัศนะชาวมะกัน
บรรดาบริษัทผูผลิตสินคาชีวภาพรายใหญสุดของโลก 7 แหง ซึ่งรวมเอา ดูปองต โค, มอนซาโต, และ ดาว เคมิคอล โค. ไวดวย
รวมกันลงขันเปนเงิน 50 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับแผนโฆษณาชวงปแรก โดยแคมเปญโฆษณาชิ้นแรกจะนําเสนอสูสายตาประชาชนทั้งใน
รูปสื่อสิ่งพิมพ โฆษณาทางโทรทัศน และโฆษณาทางเครือขายอินเทอรเน็ต ในเวบไซตชื่อ www.whybiotech.com. ประเดิมดวยหนังโฆษณา
ทางทีวีชื่อ “พรอมมิส” ซึ่งนําเสนอคุณประโยชนตางๆจากสินคาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ชวยใหเกษตรกรลดการ
พึ่งยาปราบศัตรูพืช และใหผลผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 050433)
1.2.4 มะกันเริ่มตานจีเอ็มโอ พอคาขายสงงดรับมันฝรั่งมอนซานโต
มันฝรั่งตัดตอพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ของบริษัทมอนซานโตกําลังถูกโตกลับ เครือรานอาหารฟาสตฟูดหลายแหงรวมถึงแมคโดนัลด
เริ่มแจงซัพพลายเออรเฟรนชฟรายดของบริษัทอยางเงียบๆ ใหหยุดใชมันฝรั่งจากมอนซานโตซึ่งเปนบริษัทดานเทคโนโลยีชีวภาพรายเดียวที่
จําหนายผลิตภัณฑมันฝรั่งจีเอ็มโอ “เครือฟาสตฟูดทุกแหงไดแจงเราวา พวกเขาตองการมันฝรั่งที่ไมใชผลิตภัณฑจีเอ็มโอมากกวา" นายเฟรด
เซอรชา โฆษกของบริษัท เจ.อาร ซิมพลอต ในรัฐไอดาโฮ ซึ่งเปนผูจัดหามันฝรั่งเฟรนชฟรายดใหแมคโดนัลดกลาว
เกษตรกรอเมริกันเริ่มวางมือจากเมล็ดพันธุจีเอ็มโอที่พวกเขาเคยแยงกันนํ ามาเพาะปลูก รวมเปนพื้นที่หนึ่งลานเอเคอรเมื่อ
ป 2539 นายโรนัลด ออฟฟุต เกษตรกรผูปลูกมันฝรั่งรายใหญสุดของสหรัฐฯ ซึ่งเคยปลูกมันฝรั่งจีเอ็มโอราว 20% กลาววาจะไมเพิ่มปริมาณ
การปลูกมันฝรั่งพันธุใหมในปนี้ เพราะ บ.พรอคเตอร แอนด แกมเบิล (พีแอนดจี) ยักษใหญผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคถามเขาวา ตองเสีย
เวลาอีกนานแคไหนกวาบริษัทของเขาจะสงมันฝรั่งสายพันธุเดิมใหได นายออฟฟุต เปนผูจัดสงวัตถุดิบเพื่อผลิตมันฝรั่งแผนอบกรอบยี่หอ
พริงเกิลลของพีแอนดจี และในวันที่ 24 เม.ย. บ.ฟริโต-เลย เปดเผยวากําลังขอรองเกษตรกรของตนไมใหปลูกมันฝรั่งจีเอ็มโอในปนี้ดวยเชน
กัน (www.whybiotech.com 010500)

1.3 อาหารและสุขภาพ
1.3.1 ปญหาทุพโภชนาการทําใหเด็กไทยไอคิวตํ่า สูเพื่อนบานไมได
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผอ.สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวในการประชุมนานาชาติเรื่อง
“โภชนาการเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว” วา จากการสํารวจเมื่อป 2540 เด็กไทยสวนใหญมีภาวะทุพโภชนาการ โดยในเมืองและชนบทมี
ความแตกตางกันถึง 2 เทา จากการตรวจรางกายเพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรูหรือ “ไอคิว” พบวาเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากวา 6 ป มี
พัฒนาการทางสมองลาชากวาที่ควรเปน ในภาคเหนือและอีสานเด็ก 1-2 คน ใน 10 คนมีพัฒนาการลาชา และในเขตชนบทเด็ก 1 คน ใน
จํานวน 5 คน หรือ 20% มีปญหาพัฒนาการทางสมอง “หมายความวา ในเด็กวัย 3 ขวบนั้น ควรจะพูดรูเรื่องทั้ง 5 คน แตจะมี 1 คนที่ทําไม
ได และถาไมไดรับการแกไขเด็กคนนั้นจะเรียนหนังสือไมเขาใจในเวลาตอไป”
สวนกลุมเด็กโตอายุ 10 – 12 ขวบ สํารวจพบวาเด็กไทยมีไอคิวคอนขางตํ่า อยูในเกณฑเฉลี่ยประมาณ 91 ขณะที่คาระดับมาตร
ฐานปกติอยูที่ 90 – 110 หากเทียบกับในประเทศอื่น เชน เด็กญี่ปุน มีไอคิวเฉลี่ย 115 เด็กสิงคโปรมีไอคิวเฉลี่ย 110 และเด็กในสหรัฐฯ 100
กวาๆ จะเห็นไดวาระดับไอคิวเด็กไทยคอนขางตํ่า หากเจาะเขาไปแตละภาค พบวาความสามารถในการเรียนรูของเด็กในภาคเหนือและ
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อีสานตํ่ากวาภาคกลางและภาคใต โดยเฉพาะเด็กภาคเหนือไอคิวตํ่าที่สุดหรือมีกลุมเด็กปญญาออนประมาณ 8% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑสูง
มาก เพราะระดับปกติไมควรเกิน 1% - 5%
“การที่เด็กบานเรามีระดับไอคิวคอนขางตํ่าและมีปญหาดานพัฒนาสมอง มาจากการขาดแคลนอาหารและมีภาวะทุพโภชนาการ
ซึ่งเราเพิ่งรณรงคเรื่องเกลือไอโอดีน และตื่นตัวปองกันโรคเออเมื่อ 5 ปกอนนี้เอง จึงจําเปนตองมีการแกไขกันตอไป” (ไทยโพสต 080443)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 เสนอแยกสาธารณสุขพนก.พ. หลังทนนโยบายลดคนไมไหว สวรส.ติงไมใชวิธีแกที่ตรงเปา
จากการที่รัฐบาลปฏิรูประบบราชการโดยลดกําลังคน กอใหเกิดปรากฏการณและความเคลื่อนไหวที่สะทอนถึงความผิดพลาด
ของนโยบายดังกลาวมากมายโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การออกมาประทวงของเหลานักเรียนทุนกระทรวงฯ
เปนตน (ดูรายงานความเคลื่อนไหวดานประชากรและแรงงานฉบับอัพเดท มี.ค.2543) ความเคลื่อนไหวลาสุดที่นาสนใจคือในการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของเหลานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูอํานวยการโรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้ ที่จ.กระบี่ ที่ประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทวา เห็นควรแยกขาราชการของหนวยงานสาธารณสุขออกจากก.พ. แลวจัดตั้งเปนคณะกรรมการขาราชการสาธารณสุข (ก.สธ.) แทน
นพ.บุญเลิศ ลิ้มทองกุล ประธานชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดวิเคราะหและใหเหตุผลเพิ่มเติมวา ปกติการทํางานของสธ.
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย จะตองอาศัยทีมงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรหลายวิชาชีพในลักษณะของ HEALTH TEAM เพราะฉะนั้นการลด
บุคลากรหนวยใดหนวยหนึ่งโดยไมคํานึงถึงองครวมทั้งกระบวนการ ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในสวนภูมิภาค ซึ่งเปนประชา
กรสวนใหญของประเทศ นอกจากนั้น ในขณะที่กระแสการกระจายอํานาจใหกับหนวยงานตางๆ กําลังดําเนินไปอยางตอเนื่อง ก.พ.เองกลับ
รวมอํานาจชนิดเขม็งเกลียวมากขึ้นเปนลําดับ “เราเห็นวาก.พ.ดําเนินการในเรื่องการลดกําลังคนอยางไมเหมาะสม ไมควรใชมาตรฐานเดียว
กัน เพราะแตละหนวยงานตางมีจุดแตกตางกันออกไป เมื่อก.พ.เอาหลักวิชาคณิตศาสตรมาลด ก็เกิดปญหาในการวางแผนใหบริการ เพราะ
งานเราไมเหมือนหนวยงานอื่นที่จะไปจางพิเศษได เชน นักบัญชี นักกฎหมาย หรือรังวัดที่ดิน เราตองเตรียมบุคลากร ตองใชเวลาในการวาง
แผน เวลานี้หลายหนวยงานก็แยกตัวออกไปแลว เชน กระทรวงศึกษาธิการ อัยการศาล ซึ่งแตละแหงลวนมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ
ภาพ เราเองก็เชื่อวากระทรวงสาธารณสุขยอมรูดีวาตรงไหนขาด ตรงไหนเกิน ถาเราสามารถจัดการดูแลเองไดนาจะมีความเหมาะสมกวา”
(ผูจัดการ 120443)
ตอมา นพ.วิพุธ พูลเจริญ ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) แสดงความเห็นในเรื่องดังกลาววาประเด็นสําคัญอยูที่วา ใน
อนาคตกระทรวงสาธารณสุขตองการจะเปนอาณาจักรที่ใหญโตเหมือนเชนปจจุบันหรือไม เนื่องจากการจัดตั้งในรูปของก.สธ.นั้นไมไดเปน
การแกปญหาที่ตนเหตุแตเปนการแกปลายเหตุ คลายกับวาแยกตัวจากก.พ.มาเพื่อสรางอาณาจักรและรวมศูนยอํานาจไวที่ตนเองโดยไมได
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานเลย ในความเปนจริงแลวทางออกที่ถูกตองคือดําเนินการปฏิรูปดวยการกระจายอํานาจลงไปสูหนวยงานตางๆ
หรือทองถิ่น เชนในรูปขององคกรมหาชนอิสระ ไมใชกลัวจะอยูภายใตก.พ.แตยังคงยึดอํานาจบริหารไวที่ศูนยกลางเหมือนเดิม เนื่องจาก
ตามก.ม.รัฐธรรมนูญใหมเปดโอกาสใหมีการกระจายอํานาจและการสรางองคกรรัฐที่มีความคลองตัวโดยใหชุมชนหรือทองถิ่นเขามารวม ไม
จําเปนตองเพิ่มบุคลากรในกรอบของกระทรวงสาธารณสุขก็ได อยางกรณีของสวรส. หรือโรงพยาบาลบานแพว จ.สมุทรสาคร นั้น เมื่อแยก
ตัวออกมาเปนองคกรมหาชนอิสระก็มีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้น
รวมทั้งมีกรอบและอัตราเงินเดือนเปนของตนเองไมตองไปขอ
อนุมัติจากก.พ. หรือโครงการหองยาชุมชนที่เสนอโดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและชมรมเภสัชชนบท ก็จะทําใหเภสัชกรไมจําเปน
ตองปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาล เปนตน (ผูจัดการ 150443)
2.1.2 รับนักเรียนทุนสธ.เปน “เจาหนาที่รัฐ” ยังวุน ไมมีก.ม.รองรับ
17 เม.ย.2543 นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยวา ตามที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติใหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และนักเรียนทุนของสธ.ที่จบการศึกษาในปนี้ไปใชทุนในฐานะ
พนักงานของรัฐ ตั้งแตเดือนเม.ย.นี้จํานวน 8,259 คนนั้น แมในหลักการจะจัดทําไดเรียบรอยพรอมปฐมนิเทศในวันที่ 18 เม.ย. แตในทาง
ปฏิบัติไมงายเหมือนที่หลายฝายคิด เพราะรัฐจะตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสธ.อีกไมนอยกวา 10 ฉบับ และประกาศอีกไมนอยกวา 100
ฉบับ เพราะไมมีก.ม.ฉบับใดบัญญัติให “พนักงานของรัฐ” มาทําหนาที่แทนขาราชการได การเปนพนักงานของรัฐหรือเจาหนาที่สายพันธุ
ใหมของสธ.มีปญหาแน เชน ถาเภสัชกรออกไปทําหนาที่เจาพนักงานอาหารและยาของอย. เมื่อตรวจจับของผิดกฎหมายในพื้นที่ก็อาจถูกผู
เสียหายแจงความกลับ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพที่จะมีผลบังคับใชเดือนมิ.ย.นี้ตองใหแพทยที่เปนขาราชการเปนคนชันสูตร
พลิกศพ แลวบรรดาพนักงานของรัฐจะไปทําหนาที่อะไรได ตนเคยบอกกับคปร.และก.พ.แลววาขอใหรับนักเรียนทุนฯที่จบในปนี้เปนขาราช
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การไปกอน จะไดมีเวลาเตรียมการลวงหนาใหพรอม แตไดรับคําตอบวารัฐบาลมีนโยบาลลดกําลังคน อยางไรก็ตาม ภายใน 2 สัปดาหนี้สธ.
จะเสนอใหครม.แกปญหา
อยางไรก็ตามในวันรุงขึ้นขณะที่ดําเนินการปฐมนิเทศแพทยและเภสัชกรที่จบการศึกษาใหมอยูนั้นเองผูบริหารระดับสูงของสธ.ที่
มารวมงานก็ไดรับทราบวา นายกร ทัพพะรังสี รมต.สธ. สั่งการใหทําเรื่องเขาครม.ใหมเพื่อใหรับนักเรียนทุนคูสัญญาและนักเรียนทุนสธ.เขา
เปนขาราชการทั้งหมด เนื่องจากการเปนพนักงานของรัฐในสังกัดสธ.ยังไมมีกฎหมายใดรองรับ นายสีมา สีมานันท รองเลขาธิการก.พ.ซึ่งตอง
มาชี้แจงหลักการเปนพนักงานของรัฐแกผูจบการศึกษาใหมใหสัมภาษณผูสื่อขาววา นายกรเปนคนแรกที่ออกมาพูดเรื่องพนักงานของรัฐ "
เมื่อวันนี้เปลี่ยนหลักการใหมก็ไมรูจะวาอยางไร กอนหนานี้รัฐบาลบอกใหลดอัตราการผลิตนักเรียนทุนสธ.ก็ไมฟง ไมลด แลวยังมาตอรองให
ทุกคนเขารับราชการอีก ถาทานมีเหตุผลใดควรชี้แจงใหคปร.ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกฯ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รมต.ประจํา
สํานักนายกฯ รับทราบดวย”
ในเวลาเดียวกัน ตัวแทนนศ.แพทยจากม.สงขลานครินทรกลาววา รูสึกวากําลังเปนหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองระหวางรัฐมนตรี
สธ.รูปญหานี้แลวแตไมรีบแกไข วันหนึ่งจะใหเปนพนักงานของรัฐอีกวันกลับคํา ทําไมไมทําแตแรก เจตนาตองการแกปญหาเฉพาะหนาไม
อยากใหนร.พยาบาลออกมาเคลื่อนไหวใชหรือไม” และเมื่อผูสื่อขาวสอบถามรมต.สธ.ถึงสาเหตุของเรื่องนี้ นายกรไมยอมตอบ กลาวเพียงวา
มติของคปร.จะอยูเหนือมติของ ครม.ไดอยางไร (มติชน 190443)

2.2 ปญหาจรรยาบรรณและการหลอกลวงทางการแพทย
2.2.1 แพทยผูตองหาคดี “ขายไต” มอบตัวแลว ยันไมผิด
หลังจากที่กองปราบปรามไดรับอนุมัติจากก.มหาดไทยใหออกหมายจับกลุมแพทยของรพ.วชิรปราการที่เกี่ยวพันในคดีซื้อขายไต
ทั้ง 3 นาย ไดแก 1. นพ.สิโรจน กาญจนปญจพล อดีตผอ.รพ.วชิรปราการ 2. นพ.วีระเดช เลิศดํารงคลักษณ แพทยดานประสาท และ 3.
นพ.วิวัฒน จิระพาณิชย ศัลยแพทย รวมทั้งนายนันทวิทย ธงชัย อดีตผจก.โรงพยาบาล ในขอหากระทําความผิดตอชีวิตและรางกาย, การทํา
แทง, และการปลอมแปลงเอกสาร (กรุงเทพธุรกิจ 040443, สยามรัฐ 050443, BANGKOK POST 060400) ในวันที่ 10 เม.ย. นพ.สิโรจน,
นพ.วีระเดช ไดเขามอบตัวที่กองปราบปรามพรอมดวยนายสมศักดิ์ โตรักษา ทนายความ ในโอกาสนี้นพ.สิโรจนกลาวยืนยันวาไมไดทําผิด
แพทยสภาก็ไดออกประกาศแลววาคณะแพทยของรพ.ไมไดทําใหสมองของผูปวยตาย ไมมีการขโมยไต การรักษาทุกขั้นตอนเปนไปตาม
จรรยาบรรณแพทย เหตุที่เกิดขึ้นมาจากความขัดแยงระหวางผูบริหารรพ. และในตอนบายของวันเดียวกันนี้นายนันทวิทย อดีตผจก.รพ.วชิร
ปราการก็ไดเขามอบตัวรับทราบขอกลาวหาดวย สวนนพ.วิวัฒนนัดหมายจะเขามอบตัวในวันที่ 12 เม.ย.
พล.ต.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผูบังคับบัญชากองปราบปราม กลาวถึงคดีนี้วาจะสามารถสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการไดภายใน
เดือนหนา ยืนยันวาจะมีความเห็นสั่งฟองผูตองหาทั้งหมดแนนอน เนื่องจากมีพยานหลักฐานบงชี้ความผิดได ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
วาการผาตัดไตไปใหคนอื่นนั้นเขาขายขอหาลักทรัพยหรือไม เพราะผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและดานกฏหมายยังมีความเห็นขัดแยงกันอยู
(มติชน 110443, กรุงเทพธุรกิจ 090443)
2.2.2 หมอจีนทะลักหากินในไทย อางรักษามะเร็งหายชัวร
หมอจีนสบชอง จับจุดคนไทยเหอวิทยาการแพทยแผนจีน บินตรงจากแดนมังกรมาตั้งหลักหากินในไทย โดยลงทุนโฆษณาตนเอง
ในนสพ. จีนหวังจับกลุมลูกคาเชื้อสายจีนกระเปาหนัก
นพ.ชวลิต สันติกิจรุงเรือง ผอ.ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน ก.สาธารณสุขเผยวาแพทยจีนที่ลักลอบเขามาหากินในไทย
ปจจุบันมีนอยลง เมื่อเทียบกับ 4–5 ปกอน ทั้งนี้เนื่องจากการเขมงวดจับกุมของหนวยงานสาธารณสุขไทย “เขาใจวาหมอจีนที่มาเปดคลินิก
ใหการรักษาในเมืองไทยนั้น ทางการจีนเองก็ไมไดรับรองหรือขึ้นทะเบียนให แมจะอางวาเปนแพทยจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในจีนก็ตาม
พอถูกจับกุมก็เปลี่ยนมาขายยารักษามะเร็งแทน ซึ่งฐานการผลิตอยูที่ฮองกง ชื่อยา ไชนา นัมเบอรวัน อางวาเปนยาสมุนไพรที่สามารถรักษา
มะเร็งไดและตั้งราคาขายแพงมากคือ 3 ขวด 2 หมื่นบาท แตที่จริงเปนสวนผสมของเทียมเซียมจื่อหรือดอกตอยติ่งของเรานั่นเอง ยานี้ยังไมมี
การตรวจสอบแตหมอจีนเหลานี้มีความผิดที่ชัดเจนคือใหการรักษาโดยไมมีใบอนุญาต เขาขายเปนหมอเถื่อนและอาจหลอกลวงผูบริโภค
เพราะคาใชจายในการรักษาเปนเงินหลายหมื่นถึงหลายแสนบาท” (ผูจัดการ 190443)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.3.1 อหิวาตระบาดเมืองกาญจน ตายแลว 5 ราย
ชวงตอระหวางเดือนมี.ค.-ตนเดือนเม.ย.นี้ เกิดอหิวาตกโรคระบาดอยางรุนแรงบริเวณชายแดนไทย-พมา ดานอ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี โดยรพ.สังขละบุรีไดรับผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงซึ่งลวนเปนพอคาและผูเขามาขายแรงงานชาวพมาจํานวนกวา 300 คน นพ.
สุรพงษ ตันธนศรีกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปดเผยวา จากการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ไดรับรายงานวาใน
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จ.กาญจนบุรีเมื่อป 2542 พบผูปวยอุจจาระรวง 11,582 ราย สวนปนี้ชวงเดือนมี.ค.เปนตนมา พบผูปวยแลว 305 ราย การถายอุจจาระ
หลายๆครั้ง ทําใหรางกายสูญเสียนํ้าและเกลือแร ซึ่งอาจทําใหผูปวยช็อกจนเสียชีวิตได อนึ่ง มีรายงานดวยวาในชวง 7 วันที่ผานมา มีผูปวย
เสียชีวิตแลว 5 ราย จากการตรวจสอบพบวาเปนชาวพมาทั้งสิ้น และในวันที่ 4 เม.ย. นพ.สุรพงษ พรอมเจาหนาที่ 50 คน ไดรวมประชุมที่
อ.สังขละบุรี เพื่อหาทางแกปญหานี้ ไดขอสรุปวา ทางอ.สังขละบุรีจะปดชายแดนไทย-พมา ไมอนุญาตใหคนตางชาติเดินทางเขามาชั่วคราว
สวนสินคาใหขนสงไดตามปกติ สําหรับผูปวยเมื่อไดรับการรักษาเบื้องตนแลว จะเรงผลักดันกลับออกไปทันที นอกจากนั้นจะนํานํ้าดื่มที่ใส
สารฆาเชื้อแลวออกแจกจายใหประชาชนบริโภคแทนนํ้าดิบจากเขื่อนเขาแหลม รวมทั้งอพยพชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณขอบอางเก็บนํ้าเขื่อน
เขาแหลมราว 500 ครอบครัวไปอยูพื้นที่ดานบน เพื่อปองกันมิใหทําความสกปรกแกแหลงนํ้าดิบ (มติชน 040443,ไทยโพสต 050443)
2.3.2 คนไทยปวยนอนรพ.เพิ่มเกือบ 2 ลาน
รายงานจากเวทีปฏิรูปเพื่อสุขภาพคนไทย จัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสนง.ปฏิรูประบบ
สุขภาพเผยวา สุขภาพของคนไทยในป 2543 ที่องคการอนามัยโลกประกาศใหเปนปสุขภาพดีถวนหนานั้น ไมไดพัฒนาไปในทิศทางที่องค
การอนามัยโลกกําหนด แตกลับตรงกันขามคือประชาชนตองเสียเงินใชจายดานสุขภาพถึง 2.5 แสนลานบาทตอป และมีแนวโนมวาจะเพิ่ม
ขึ้นไปอีกปละ 16% อยางตอเนื่อง
ผลการศึกษาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในปจจุบันพบวา 3 อันดับแรกไดแก อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ซึ่งเปนผล
มาจากพฤติกรรมการใชชีวิต ตลอดจนสภาพแวดลอม ไมใชโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเหมือนในอดีต “คนไทยตองทนทุกขทรมานและสิ้นเปลือง
คารักษาพยาบาลจํานวนมาก ดวยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และลักษณะการใชชีวิต ไมวาจะเปนโรคภูมิแพ โรค
ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคจากการไดรับสารอันตราย และกาซที่แพรในอากาศ โรคอวน ประชาชนมีปญหาสุขภาพและอยูในภาวะเสี่ยง
จากการใชยาเกินจําเปนและผิดวิธี โดยเฉพาะการใชยาปฏิชีวนะ ยาแกปวด ยาแกหวัด โดยไดรับอิทธิพลจากการโฆษณา”
ผลการศึกษายังระบุดวยวาจากสภาพปญหาดังกลาวสงผลใหมีผูปวยตองเขารับบริการในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกป เฉพาะรพ.
รัฐจํานวนผูปวยที่เขานอนพักรักษาตัวเพิ่มจาก 3.78 ลานคน ในป 2535 เปน 5.44 ลานคนในป 2541 หรือเพิ่มเกือบ 2 ลานคนในระยะเวลา
6 ป ซึ่งสงผลตอคุณภาพของการบริการ เนื่องจากอัตราการเพิ่มแพทย พยาบาล สถานที่และเครื่องมือเพื่อใหการรักษาพยาบาลมีจํากัด
นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลเอง และคนจนไดรับผลกระทบมากกวาคนรวยหลาย
เทา โดยเงินที่คนจนนํามาใชสอยในยามเจ็บปวยคิดเปนสัดสวนตอรายไดสูงกวาคนรวย 3.4 เทา มักเปนเงินที่จายไปกับกระบวนการตรวจ
วิเคราะหและรักษาโรคดวยเครื่องมือทันสมัยที่เรียกวาเทคโนโลยีทางการแพทย (กรุงเทพธุรกิจ 070443)
2.3.3 อีก 10 ป ผูสูงอายุพุง เรงเปดศูนยสุขภาพรองรับ
นพ.มานิตย ธีระตันติกานนท รองอธิบดีกรมอนามัย กลาววา จากการคาดการณแนวโนมประชากรไทย โดยสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่คาดวา อีก 10-20 ปขางหนา (พ.ศ.2553 และพ.ศ.2563) ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้น
เปน 7.6 และ10.7 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 11.47 และ 15.3 ของประชากรทั้งหมด ปจจัยที่สงเสริมใหโครงสรางของประชากรสูงอายุมีสัด
สวนมากขึ้นไดแก อัตราการเกิดลดลงอยางตอเนื่อง ความสําเร็จของการวางแผนครอบครัว การพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย
ฯลฯ อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาผูสูงอายุเหลานี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะหากไมมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุกอน
อาจจะนําไปสูการมีปญหาดานสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล การใหบริการและสวัสดิการตางๆ ซึ่งประเทศไทยยังมีขีด
จํากัด
นพ.มานิตยกลาววา โรคที่ทําใหผูสูงอายุตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนโรคที่สามารถปองกัน หรือยับยั้งไดหาก
มีการดูแลรักษาสุขภาพของตนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เชน โรคอัมพฤกษ อัมพาต โรคหัวใจ เบาหวาน โรคกระดูกหักเนื่องจากมีภาวะ
กระดูกพรุน และหกลม เปนตน
กรมอนามัยจึงไดประสานความรวมมือกับกรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชนที่มีบท
บาทดานการดําเนินงานผูสูงอายุ ใหมีการจัดทําเครือขายพัฒนางานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเครือขายดัง
กลาวจะสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความรูในการดูแลตัวเองอยางเหมาะสม วางตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู
สูงอายุในประเทศใหมากขึ้น (มติชน 050443)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
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1.1 การบริโภคสินคาไฮเทค
1.1.1 โทรศัพทมือถือติดอันดับ 1 สินคาเงินผอนของคนไทยปจจุบัน
นายขวัญชัย โหมดประดิษฐ ประธานกรรมการบริษัทอิออนธนสินทรัพย(ไทยแลนด)จํากัด เจาของธุรกิจสินคาเงินผอนรายใหญที่
สุดในขณะนี้ เปดเผยวา ขณะนี้มีประชาชนจํานวนมากสนใจซื้อโทรศัพทมือถือในลักษณะเงินผอนกันมากขึ้น สถิติลาสุดจากการปลอยสิน
เชื่อเงินผอนและเงินกูอัตโนมัติของบริษัทอิออนฯ
พบวาสินคาที่ประชาชนนิยมใชบริการเงินกูและเงินผอนจากบริษัทมากที่สุดขณะนี้คือ
โทรศัพทมือถือ ซึ่งแตเดิมมักจะเปนกลุมเครื่องใชไฟฟา เนื่องจากมีเงื่อนไขการขอกูที่งายมาก เพียงมีเงินสดวางมัดจําใหไวเพียง 1,000 บาท
ก็สามารถเปนเจาของโทรศัพทมือถือไดในอัตราดอกเบี้ย 1-1.5 % ตอเดือน และผูกูเงินสามารถผอนไดทั้งคาหมายเลขเครื่องและคาเครื่อง
โทรศัพท นอกจากนี้ ภายใน3-5 วันก็ไดรับอนุมัติวงเงิน และยังมีจุดบริการใหสินเชื่อเงินผอนตามหางสรรพสินคาหรือรานคาที่รวมรายการ
มากยิ่งขึ้นนายขวัญชัยบอกวาป 2542 มีผูสนใจกูซื้อโทรศัพทมือถือเดือนละ 100 เครื่อง แตเดือนม.ค.2543 ที่ผานมามีผูกูซื้อโทรศัพทมือถือ
ถึง 3,000 เครื่อง สวนใหญเปนเครื่องที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท (ไทยโพสต 030443)

1.2 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.2.1 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยมของชาวตางประเทศตมยํากุงมาอันดับ 1
นายอาทร จันทวิมล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) เปดเผยวา ทางสวช.ไดจัดอันดับอาหารไทย
ยอดนิยมขึ้นโดยสํารวจจากความนิยมรับประทานของชาวตางประเทศ พรอมพิมพสูตรอาหารแจกเพื่อเปนวิทยาทาน ทั้งนี้ เปนการรวบรวม
สูตรอาหารและจัดพิมพเผยแพรแกผูสนใจโดยไดรับความรวมมือจากอาจารยศรีสมร คงพันธุ และอาจารยมัลลิการ หลีระพันธุ ผูเชี่ยวชาญ
ดานอาหารไทย โดยเรียงตามลําดับความนิยมดังนี้ ตมยํากุง แกงเขียวหวานไก ผัดไทยกุงสด ไก-หมู-กุง ผัดกะเพรา แกงเผ็ดเปดยาง ตมขา
ไก หมูสะเตะ ยําเนื้อยาง ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต และพะแนงเนื้อ (ไทยโพสต 070443)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว
1.3.1 ธุรกิจทองเที่ยวไทยกาวสูโลกไรพรมแดนดวยระบบอี-คอมเมิรซ
ผูประกอบการทองเที่ยวไทย เรงปรับตัวครั้งใหญพรอมกาวสูโลกไรพรมแดนและการซื้อขายทางอี-คอมเมิรซ เพื่อตอบสนองพฤติ
กรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นักวิเคราะหคาดวาใน 10 ปขางหนาโครงสรางการทองเที่ยวจะเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง นักทองเที่ยวจะซื้อขาย
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยตัวเอง แทนบริษัทนําเที่ยวที่เปนตัวกลางจัดการนําเที่ยว ปจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทอี-คอมเมิรซมากกวา 10 ราย
แลว และจากการเปดเผยของนายศิริชัย ชาญชัยกุลเวช กรรมการผูจัดการ บริษัทไดเร็กคอมเมิรซ เทคโนโลยี จํากัด (ดีซีที) ผูดําเนินธุรกิจรับ
จองหองพักของโรงแรมผานทางอินเทอรเน็ต บอกวาหลังการเปดใหบริการจองหองพักโรงแรมผานอินเทอรเน็ตในระบบพีดีเอส หรือ
Personel Distribution System แลว มีโรงแรมมาใชบริการมากกวา 100 แหง ลูกคามีตั้งแตระดับ 3 ดาว-5 ดาว และยังมีลูกคาที่อยูระหวาง
การเจรจาอีกกวา 30 แหง (กรุงเทพธุรกิจ 240443)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานนันทนาการและชีวิตวัฒนธรรม
1.4.1 ความเคลื่อนไหวชีวิตทางวัฒนธรรมในวันเทศกาลตางๆ
- เทศกาลเช็งเมง : ธุรกิจเครื่องเซนไหวเพิ่มกวาป'42 รอยละ 10
บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย สํารวจพฤติกรรมการใชจายในเทศกาลเช็งเมง วันที่ 4 เม.ย.2543 ของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเก็บขอ
มูลจาก 890 ครัวเรือนในยานการคาที่พักอาศัยแถบเยาวราช วังบูรพา สามยาน ทาดินแดง สําเพ็ง คลองเตย สีลม ตลาดโบเบ พบวาสวน
ใหญพยายามควบคุมการใชจายใหอยูในระดับตํ่าใกลเคียงกับปที่ผานมา สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนยังไมมีความเขมแข็งพอ
เศรษฐกิจระดับประเทศยังเปราะบาง แตราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นราวรอยละ 50 สงผลใหงบฯใชจายในปนี้เพิ่มขึ้น จากการสํารวจพบวา
แนวโนมการไปเช็งเมงในชวงตอไป คนที่ไมเครงครัดในธรรมเนียมประเพณีเทาไรจะไปไหวนอยลงและจะไหวในชวงนอกเทศกาลมากขึ้น ทํา
ใหความคึกคักในชวงเทศกาลลดลงและขาดบรรยากาศของการพักผอนหยอนใจเหมือนที่ผานมา สวนวงเงินที่ใชในเทศกาลนี้จากมูลคารวม
ทุกธุรกิจประมาณ 1,115 ลานบาท แยกเปนประเภทธุรกิจที่ไดผลประโยชนดังนี้ ธุรกิจเครื่องเซนไหวเชน เปด ไก หมู บะหมี่ผัด ซาลาเปา ผล
ไม ธูป เทียน กระดาษเงิน-กระดาษทอง มีมูลคาประมาณ 650 ลานบาทหรือรอยละ 58.3 สูงกวาป'42 รอยละ 10 ธุรกิจนํ้ามัน ปมนํ้ามัน
200 ลานบาท หรือรอยละ 17.9 ธุรกิจดูแลสุสาน 70 ลานบาท หรือรอยละ 6.3 ธุรกิจรถเชา 95 ลานบาท หรือรอยละ 8.5 ธุรกิจรานอาหารภัตตาคาร 70 ลานบาทหรือรอยละ 6.3 และธุรกิจสินคาของฝากริมทาง 30 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 ของมูลคารวมทุกธุรกิจ (มติชน
030443)
- เทศกาลสงกรานต : ขาราชการใชสิทธิหยุดตอเนื่อง
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เนื่องจากในเทศกาลสงกรานตทางราชการกําหนดใหมีวันหยุดติดตอกัน 3 วันคือวันที่ 13-14-15 เม.ย.แตขาราชการในหลาย
หนวยงานถือโอกาสใชสิทธิวันลาของตนลาติดตอกันเพิ่มอีก 3 วันทําใหไดหยุดติดตอกันนานถึง 9 วัน(ตั้งแตวันเสารที่ 8 -9-10-11-12-1314-15-16 เม.ย.) ที่กทม. นายฐิติพร กอนแกว หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักรักษาความสะอาด กทม.บอกวาสวนใหญขาราชการที่ลาจะ
เปนชั้นผูนอยระหวางซี1-5 หรือซี 6 บางสวน มีทั้งที่ลาลวงหนากอนถึงวันเทศกาลคือลาตั้งแตวันที่ 7 เม.ย. และลาตอเนื่องหลังวันเทศกาล
แตที่สํานักจราจรและขนสง กทม.พบวามีการหยุดงานตั้งแตวันที่ 6 เม.ย. วันรัชกาลที่ 1และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ซึ่งนางผาณิต
นิติทัณฑประภาศ ปลัดสํานักนายกฯกลาวถึงการวิพากษวิจารณขาราชการที่ถือโอกาสเหลานี้วา เปนสิทธิของขาราชการเนื่องจากเปนวัน
หยุดประจําป แตเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาการลาจะสงผลกระทบตองานในหนวยนั้นๆ ในชวงเวลาดังกลาว
หรือไม บางหนวยงานที่ตองใหบริการประชาชน เชน อําเภอ เขตตางๆ ก็ตองกําชับผูบังคับบัญชาใหดูแลเปนพิเศษ (ไทยโพสต 080443)
ดานการใชจายเงินในเทศกาลสงกรานตนั้นธนาคารพาณิชยสํารองสภาพคลองใหบริการเบิกถอนชวงวันหยุดของเทศกาลดวย
การเตรียมความพรอมในการเติมเงินเขาเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารตามจุดตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเบิกถอนอยางเต็มที่ ทั้งนี้
ธนาคารกรุงเทพเตรียมเงินสดสํารองไวประมาณ 3 พันลานบาท ธนาคารกสิกรไทย สํารองไว 2.1 พันลานบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํารอง
ไว 838 ลานบาท เปนตน ทั้งนี้ศูนยวิจัยกสิกรไทยไดทําการสํารวจระหวางวันที่ 16-20 มี.ค.2543 เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกทม.ในชวงเทศ
กาลฯพบวาสวนใหญจะเดินทางออกนอกกทม.เพื่อทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งการทองเที่ยวในประเทศชวงนี้จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20
(ผูจัดการ 110443)
ที่มากับความสนุกสนานในเทศกาลฯนั่นคืออุบัติเหตุ ซึ่งกองบังคับการตํารวจทางหลวง สรุปเหตุการณอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่ว
ประเทศระหวางเวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 เม.ย. - 08.00น. ของวันที่ 13 เม.ย. ปรากฏวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 17 ราย เสียชีวิต 15 ราย ชาย
10 คนหญิง 5 คน บาดเจ็บ 99 ราย และในชวงวันที่ 13-14 เม.ย. ฝายอํานวยการกองตํารวจทางหลวงรายงานเพิ่มเติมวา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
32 ราย เสียชีวิต 26 ราย บาดเจ็บ 141 ราย (สยามรัฐ 150443, มติชน 140443)
1.4.2 วิทยาลัยพยาบาลอังกฤษจี้รัฐบาล ใหคุมเขมแฟชัน" เจาะ" สวนวัยรุนไทยสวนใหญไมเห็นดวย
วันที่ 4 เม.ย.2543 เจาหนาที่พยาบาลในประเทศอังกฤษเกือบทั่วประเทศเขารวมประชุมในงานวิชาการประจําปของวิทยาลัย
พยาบาลแหงอังกฤษ ซึ่งที่ประชุมไดเรียกรองใหรัฐบาลอังกฤษออกกฎระเบียบขอบังคับที่ดีกวาและเขมงวดกวาที่เปนอยู เพื่อควบคุมธุรกิจ
แฟชันเจาะใสเครื่องประดับตางๆ ตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน หัวคิ้ว จมูก ลิ้น หัวนม สะดือ เนื่องจากรานคาที่ใหบริการในเรื่องนี้
สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเสรี แตขาดความรูและสุขอนามัย ลูกคาที่รับบริการเกิดปญหาการติดเชื้อ และโรคแทรกหลายราย จากผล
การสํารวจของเจาหนาที่การแพทยในอังกฤษพบวามีผูปวยติดเชื้อหรือโรคแทรกซอนอันมีสาเหตุมาจากแฟชั่นการเจาะถึงรอยละ 95 โดย
รอยละ 40 เจาะสะดือ รอยละ 12 เจาะจมูก และรอยละ 5 เจาะหัวนม ซึ่งผูเชี่ยวชาญทางการแพทยยังบอกวาการเจาะเพื่อติดเครื่องประดับ
ตางๆตามรางกายหากทําโดยไมถูกสุขอนามัยแลว จะนําไปสูการติดเชื้อโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมถึงโรคเอดสและตับ
อักเสบ ได (มติชน 060443)
สําหรับประเทศไทยนั้น นายแพทยทรงยศ ชัยชนะ ผอ.กองประกอบโรคศิลปะ ก.สาธารณสุข บอกวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
ในเรื่องนี้ ถือวาเปนประเพณีนิยมของแตละกลุมชุมชน สวนการเจาะ สัก พบวามีมากแถบถนนขาวสาร ซึ่งหลายรานไมมีความชํานาญพอ
ทั้งมีการเจาะและสักในที่แปลกๆ เชน อวัยวะเพศ ใตลิ้น ใตตา อันเปนบริเวณที่เปนอันตรายอยางมาก เพราะเสี่ยงตอการเลือดไหลไมหยุด
และตายได อยางไรก็ตามจากการสํารวจของเอแบคโพลตอเด็กวัยรุนจํานวน 1,266 คนในกทม. พบวารอยละ 41.5 ไมเห็นดวยกับการสัก
เจาะตามรางกาย (มติชน 060443)

2. ศาสนา ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ราง " สังฆมติ" ความพยายามเพื่อปรับตัวใหเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ระหวางวันที่ 24-26 มี.ค.2543 จิตตภาวันวิทยาลัย จัดสัมมนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศจํานวน 4,122 รูป เพื่อเปนสื่อกลางให
พระสังฆาธิการทั่วประเทศไดรับทราบขอมูลความเปนไปของสถานการณพระพุทธศาสนาในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางและ
จุดยืนที่เหมาะสมของวัดและคณะสงฆตอภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลจากการสัมมนาที่ประชุมสงฆไดมีสังฆมติรวม 8 ประเด็นดวย
กันดังนี้ 1) ดานการศึกษา พระภิกษุสามเณรตองมีความรูพระธรรมวินัยอยางดีและรูเทาทันโลก โดยใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับก.ศึกษาฯกําหนดวิชาพระพุทธศาสนาไวในหลักสูตรที่เปนแกนกลางตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ภาครัฐตองสนับสนุนการ
ศึกษาของสงฆทั้งภาคปริยัติธรรม สามัญศึกษา และมหาวิทยาลัยสงฆ ทั้งนี้ใหจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยรายหัวเทากับที่รัฐจัดใหกับการศึกษา
ทางโลก ใหรัฐจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมทางสื่อ คือเคเบิลทีวี เพื่อจัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรไดอยางทั่วถึง
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และเรงผลิตบุคลากรในพระศาสนาโดยเร็ว เพื่อแกปญหาวัดขาดสมภารบริหาร 2) ดานการเผยแผพระศาสนา ขอใหรัฐควบคุมสื่อมวลชนมิ
ใหเสนอขาวสารที่เหยียบยํ่าพระศาสนา ใหเสนอรายการที่มุงเนนการปลูกฝงและสงเสริมศีลธรรม สนับสนุนโครงการเผยแพรธรรมะตางๆ สง
เสริมการบรรพชาอุปสมบทของกุลบุตร และควรมีนโยบายเชิงรุกในการเผยแพรพุทธศาสนาในตางประเทศ 3) ดานการปกครอง เสนอใหจัด
ตั้งสํานักงานการคณะสงฆจังหวัดขึ้น เปนที่ทําการของเจาคณะจังหวัดในการบริหารงาน จัดตั้งหนวยราชการอิสระระดับกรมขึ้น ชื่อวาสํานัก
งานการพระพุทธศาสนา โดยโอนงานของกรมศาสนาทั้งหมดมาไวที่หนวยงานนี้และใหอยูภายใตการกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม ใหเจา
หนาที่ของรัฐทุกฝายใชหลักเมตตาธรรมและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการปฏิบัติตอพระสงฆ และใหกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนใน
การลงโทษพระสังฆาธิการใหออกจากตําแหนง 4) ดานสาธารณูปการ ใหรัฐจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดสรางเสนาสนะขั้นพื้นฐานที่จํา
เปน รวมทั้งการสรางศูนยการศึกษาที่อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ของม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาพระ
พุทธศาสนาของโลก 5) ดานสังคมสงเคราะห ใหรัฐสนับสนุนดานสังคมสงเคราะหแกคณะสงฆ ในกรณีอาพาธ ประสบอุบัติเหตุ ถูกทําราย
อยูในที่ทุรกันดาร ใหคําปรึกษาดานกฎหมายและคุมครองสิทธิแกพระภิกษุสามเณรที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือไมไดรับความ
เปนธรรมจากหนวยงานของรัฐ สนับสนุนโครงการสังคมสงเคราะหแกผูยากไรและดอยโอกาสที่ดําเนินการโดยคณะสงฆ โดยเฉพาะในหมู
ชาวเขาและทองถิ่นทุรกันดาร 6) ดานการตรากฎหมาย ที่ประชุมสงฆลงความเห็นไมยอมรับรางพ.ร.บ.กองทุนอุปถัมภและคุมครองพระพุทธ
ศาสนา ที่มีเนื้อหาใหฆราวาสปกครองพระไมวาจะเปนฉบับของก.ศึกษาฯ ฉบับคณะกรรมาธิการการศาสนา ของสภาผูแทนราษฎร หรือฉบับ
ที่ส.ส.เสนอและอยูระหวางการพิจาณาของครม. และขอใหมีการออกพ.ร.บ. กองทุนอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา เพื่อใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 73 ซึ่งมีเนื้อหาเปนคุณและเอื้ออาทรตอพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆอยางแทจริง
7) เสนอใหแกไขพ.ร.บ.คณะสงฆ ไดแกมาตรา 29 ที่ใหอํานาจแกฆราวาสที่เปนเจาหนาที่รัฐจับพระภิกษุที่ตองคดีอาญาสึกจาก
สมณเพศไดทั้งที่การพิจารณายังไมถึงที่สุด ซึ่งแยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 33 ที่ระบุวาตราบใดที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคล
ใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได และมาตรา 45 ที่ระบุวาการปฏิบัติหนาที่ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ
ของพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา
เพิ่มขอความวา ใหไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อปองกันพระภิกษุที่ปฏิบัติหนาที่มิ
ใหถูกกลั่นแกลงกลาวหาได 8) ที่ประชุมเห็นวา เพื่อใหการดําเนินงานตามสังฆมตินี้มีผลในทางปฏิบัติจึงควรจัดตั้งศูนยประสานงานสงฆแหง
ประเทศไทยขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินงานใหพระสังฆาธิการตลอดจนพระภิกษุสามเณรทั่วสังฆมณฑลเขามารวมมือกันทํางาน
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน เชน การทําสังฆพิจารณสังฆมติฉบับนี้ จัดสัมมนากลุมยอยตามภูมิภาคตางๆ ประมวลความเห็นของคณะสงฆ
เพื่อจัดทําเปนสังฆมติของคณะสงฆทั่วประเทศ แจงนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองตอสังฆมติฉบับนี้ใหพระภิกษุสงฆสามเณรทั่ว
ประเทศทราบ ประสานงานกับคณะสงฆทั่วประเทศดําเนินการใหสังฆมติบังเกิดผลในเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (ไทยโพสต 010443,มติ
ชน 100443)

2.2 นักวิชาการชี้คนไทยงมงายเรื่องทรงเจามุงขอหวย รักษาสุขภาพและแกปญหาชีวิตรักใน
ครอบครัว
วันที่ 26 เม.ย.ที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร อาจารยสุริยา สมุทคุปต และดร.พัฒนา กิติอาษา สํานักวิชาการเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทรงเจาเขาผี : วาทกรรมของลัทธิ พิธีและวิกฤติการณของความทันสมัยในสังคมไทย
ดร.พัฒนา เปดเผยวาไดเริ่มเก็บขอมูลเมื่อป 2538 จนถึงปจจุบัน มีทั้งการเขารวมพิธีกรรม การสังเกตพฤติกรรมของรางทรง ลูกศิษย ตลอด
จนเครื่องบูชา รวมถึงความสัมพันธระหวางตําหนักทรงตางๆ ทั่วประเทศ (ผูจัดการ, ไทยโพสต 270443)
ผลการสํารวจวิจัยพบวาในชวงป 2538-2539 ซึ่งเศรษฐกิจกําลังรุงเรือง ตําหนักทรงแตละแหงจะแนนขนัดไปดวยลูกศิษยที่เชื่อ
มั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพศรัทธาเทพที่มาประทับทรงมาก จุดมุงหมายของลูกศิษยที่มาหาก็แตกตางกันไป อาทิ มาปรึกษาเรื่องสามีมี
ภรรยานอยขอใหชวยดึงสามีกลับมา ปญหาสุขภาพมาขอรดนํ้ามนต บางกลุมก็มาถวายตัวเปนลูกศิษยเพราะอยากมั่งคั่งรํ่ารวยเปนเศรษฐี
พวกนี้ไมทํามาหากินแตจะมาเฝาในวันกอนหรือวันล็อตเตอรีรัฐบาลออก หากไดเลขเด็ดไปและแทงหวยใตดินถูกจะมาสมนาคุณเปนเงินหรือ
ทองใหแกรางทรง หากสํานักหรือตําหนักใดใบเลขเด็ดใหลูกศิษยลูกหาถูกติดตอกันหลายงวด สื่อจะเขามามีบทบาทในการประโคมขาวตอก
ยํ้าความศักดิ์สิทธิ์ และคาดเดากันวางวดหนาจะแมนอีกหรือไม หากไมเปนไปตามคาดติดตอกัน ลูกศิษยก็จะลดจํานวนลง คงเหลือแตผูที่
ศรัทธาตอเทพที่มาประทับทรง นอกจากนี้ แตละตําหนักจะมีลักษณะเชื่อมโยงเปนเครือขาย กลาวคือ รางทรงจะรูจักกันทั้งสวนตัวและสวนที่
เปนเทพที่มาประทับทรง ซึ่งหากพบกันระหวางประทับทรงก็จะสามารถกลาวคําราชาศัพทไดอยางถูกตอง หรือไมหากเปนรางทรงพระอิศวร
เจาแมกวนอิม ก็จะทักทายกันดวยภาษาเทพที่ฟงไมเขาใจ หากมีลูกศิษยเดือดรอนมาขอความชวยเหลือรางทรงจะแปลวิธีแกปญหาใหฟง
อยางไรก็ตาม ดร.พัฒนา ไมสามารถยืนยันและแยกแยะไดวาแตละตําหนักมีรางทรงประทับจริงหรือปลอม (ผูจัดการ, ไทยโพสต 270443)
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ดร.พัฒนาพบวา รอยละ 70-80 ของคนทรงเจาจะเปนหญิง อายุ 40 ปขึ้นไปสวนมากมีฐานะยากจน และจากผลการวิจัยของศูนย
วิชาการธนาคารกสิกรไทย ป 2537-2538 พบวาคนไทยใชจายเพื่อทรงเจาเขาผี ดูหมอและไปตามตําหนักตางๆ ทั่วประเทศเปนเงินถึง
20,000 ลานบาท และพบวารางทรงทั่วประเทศมีถึง 800,000 คน มีทั้งรางเสด็จพอ ร.5 รางทาวสุรนารี รางกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ย
เจาแมกวนอิม เจาพอเสือ ฯลฯ และมีตําหนักทรงเจามากกวาสํานักสงฆ ซึ่งการดําเนินงานของตําหนักทรงเจาเหลานี้มีลักษณะเปนธุรกิจอีก
ดวย จะเห็นไดวามีการจําหนายดอกไมธูปเทียน ผาแพร หรือรูปเคารพ เหรียญตางๆ ของเทพที่มาประทับทรงใหกับลูกศิษยที่มีความศรัทธา
ดวย นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับรางทรงตามตําหนักตางๆ แลว คนไทยบางกลุมยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว หรือตนไม ผลไมที่ผิดปกติ หมู 5
ขา งูเผือก ปลาไหลสีทอง ฯลฯ ซึ่งจะมีผูคนไปจุดธูปเทียนกราบไหวบูชาขอหวย และใชวิธีขัดถูลําตนหากสิ่งที่ไมปกตินั้นเปนตนไม (ผูจัด
การ, ไทยโพสต 270443, มติชน280443)

3. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ศาลคดีมโนสาเร ผูประกอบการใชบริการมากกวาประชาชนผูเสียประโยชน
นายวสันต พานิช รองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ระบุวา บทบัญญัติคดีมโนสาเร ซึ่งประกาศใชมา
ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย.2542 และใหอํานาจศาลในการพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพยไมเกิน 40,000 บาท ผูเสียหายสามารถดําเนินการฟองรองไดดวย
วาจาและลายลักษณอักษร เสียคาธรรมเนียมการฟองรองจํานวน 200 บาท จุดมุงหมายของกฎหมายนี้คือคูกรณีไมตองพึ่งพาทนายความใน
การตอสูคดีและเพื่อใหคดีสิ้นสุดลงโดยเร็ว แตเทาที่ผานมาผูประกอบการ บริษัท หางรานตางๆ โดยเฉพาะผูประกอบการบัตรเครดิต บริษัท
ใหเชาซื้อโทรศัพทมือถือจะเขาไปใชสิทธิฟองรองมากกวาประชาชนทั่วไป เนื่องจากสวนใหญมีทุนทรัพยไมเกิน 40,000 บาทหรือบางราย
เกินก็ใชวิธีลดหยอนลงมาเพื่อใหอยูในกรอบของการฟองรองตอศาลนี้ได เพราะจะดําเนินการไดรวดเร็ว ไมตองเสียคาทนายหรือคาใชจาย
อื่นๆ ตางจากการฟองรองทางแพงที่ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 10 ของทุนทรัพย กฎหมายนี้แทนที่จะมีประโยชนตอประชาชน กลับเอื้อ
ประโยชนใหกับบริษัท สวนประชาชนมักตกเปนจําเลย สวนใหญแทบไมรูกฎหมาย ไปถึงศาลก็ทําอะไรไมถูก โอกาสตอสูจึงมีนอย ประชา
ชนที่ตกเปนจําเลยของบริษัท หรือหางรานตางๆ ควรรับคําปรึกษาทางกฎหมายจากหนวยงานที่ชวยเหลือประชาชนดานกฎหมายตางๆ เชน
สภาทนายความ สวนรับเรื่องราวรองทุกขมูลนิธิเพื่อผูบริโภค หรือสวนกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
นางสาวพจศนา บุญทอง หัวหนาสวนรับเรื่องราวรองทุกข มูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาววาปจจุบันยังไมมีประชาชนรายใดเขาไปพึ่ง
ศาลคดีมโนสาเร คดีสวนใหญที่มีการฟองรองจะเปนบริษัท หรือผูประกอบการฟองรองลูกคา ซึ่งตามความเปนจริงแลวประชาชนสามารถเขา
ไปพึ่งอํานาจศาลแหงนี้ฟองรองบริษัทหรือผูประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบอยางไมเปนธรรมได ( ไทยโพสต 170443)

3.2 แนวรวมตอตานคอรรัปชันแหงชาติ (ภาคเหนือ) รองเรียนป.ป.ช. กรณีเรือขุดไมชอบมาพากล
วันที่ 10 เม.ย.2543 นายชุมพร ขุณิกากรณ ประธานแนวรวมตอตานคอรรัปชันแหงชาติ(ภาคเหนือ) เดินทางมายื่นหนังสือตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรียกรองใหสอบสวนกรณีกรมเจาทาจัดจางบริษัทเอลลิคอตต แมชชีน
คอรปอเรชัน อินเตอรเนชันแนลตอเรือขุดหัวสวานจํานวน 3 ลํามูลคา 1,300 ลานบาท แตเนื่องจากนายโอภาสติดภารกิจจึงมอบหมายให
นายธิติ เมฆวณิช เจาหนาที่ฝายรับเรื่องรองเรียนใหรับเรื่องไว ซึ่งในหนังสือรองเรียนระบุวา กรมเจาทาจางบริษัทเอลลิคอตตฯตอเรือขุดมูล
คา 1,300 ลานบาทแตพบวาสัญญามีเงื่อนงําจึงขอใหป.ป.ช.เขาไปตรวจสอบ กลาวคือ สัญญาเริ่มในป 2540 กําหนดสงเรือ 2542 จนมาถึง
วันนี้ยังมีการแกไขสัญญา และในที่สุดมาบอกวาเรือจะไดในป 2544 ในขณะที่นําเงินภาษีของประชาชนจายไปแลวกวา1,000 ลานบาท
ปจจุบันกรมเจาทายังไมมีหลักประกันวาจะไดเรือมาหรือไม สิ่งที่ตองการใหป.ป.ช.ตรวจสอบคือ 1)เปดเผยสัญญา 2) กรณีที่แกไขสัญญาแก
ไขไดอยางไร 3)จะไดรับเรือเมื่อไร
นายไชยา สะสมทรัพย รมช.คมนาคม ใหสัมภาษณวาการที่ไดแตงตั้งนายมนูญ เรืองกฤษ รองปลัดก.คมนาคม ฝายการขนสง
ทางอากาศเปนประธานคณะทํางานตรวจสอบสัญญาการจัดจางเรือขุดของกรมเจาทาวา การทําสัญญากับบริษัทที่อยูนอกราชอาณาจักร
ไทยจะเสียเปรียบ เพราะจากสัญญาถาฟองมีทางชนะ 100 % แตไดเฉพาะคําพิพากษา เนื่องจากบริษัทตอเรืออาจไปแจงก.พาณิชยประกาศ
ลมละลายจากนั้นเราตองไปฟองรองแบงทรัพยสินอีกครั้งหนึ่ง จึงคิดวาใหไดเรือมากอน จากนั้นคอยวากันในเรื่องดําเนินคดี และการ
พิจารณาเสนออนุมัติในครม.นั้น ก็จัดประชุมผูเกี่ยวของทั้งหมดรวมทั้งอธิบดีกรมเจาทาและอัยการดวยในวันที่ 8 เม.ย. ซึ่งอธิบดีฯยืนยันให
ยกเลิกสัญญาการจัดจาง แตเห็นวาหากยกเลิกจะเสียหาย 17 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 646 ลานบาท จึงใหก.คมนาคมทําบันทึก
เอกสารทั้งหมดและจะปรึกษาไปทางสํานักนโยบายและแผนกอนที่จะนําเขาครม.โดยเอกสารดังกลาวจะระบุขอดีขอเสีย
แตจะยึดผล
ประโยชนประเทศชาติเปนหลัก (มติชน 110443)
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4.ความเคลื่อนไหวดานสตรีและเด็ก
4.1 เด็กไทยนาเปนหวง วอนชุมชนชวยแกไข
พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ นักวิจัยชุดโครงการเด็กเยาวชนและครอบครัว เปดเผยผลการประชุม "การวิจัยเพื่อทองถิ่น" ครั้งที่
1 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคเหนือ ประมวลสถานการณเด็กไทยวาอยูในระดับนาเปนหวง เนื่องจากถูกละเลยไมได
รับความสนใจจากทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ทําใหเกิดปญหาพัฒนาการ(ไอคิว) ตํ่ากวามาตรฐาน พอแมสวนใหญไมมีความ
พรอมในการเลี้ยงดูเด็ก สวนสถานเลี้ยงเด็กซึ่งเปนที่พึ่งของครอบครัวไทย มีคุณภาพตํ่า ขาดมาตรฐาน ทําใหเด็กไมมีการพัฒนาทางดาน
สังคม สําหรับเด็กที่อยูในตลาดแรงงาน มีเปนจํานวนมากที่ถูกเอาเปรียบ ทํางานหนักเกินเวลาที่กําหนด และยังพบวาวัยรุนไทยเปนกลุมที่มี
ปญหาในเรื่องเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหายาเสพยติดและอุบัติเหตุ
สวนเด็กในกลุมยากลําบาก เชน เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส มีปญหาที่รุนแรงมากขึ้นไปอีก เด็กกําพราก็ไดรับการยอมรับ
จากผูเลี้ยงดูนอยกวาเด็กผิดปกติ ทําใหมีพัฒนาการชา และมีปญหาดานจิตใจและสติปญญา เด็กกลุมนี้ยังถูกกีดกันจากสังคมโรงเรียนและ
ชุมชนอีกดวย นักวิจัยพบวา เด็กกําพราในเชียงใหมติดยาเสพยติดและเชื้อเอชไอวีดวย ปญหาที่เกิดกับเด็กเหลานี้คลายคลึงกับเด็กในชุมชน
แออัด ซึ่งในเมืองเชียงใหมมีชุมชนแออัดอยูถึง 21 แหง
อยางไรก็ตามการเสนอทางแกปญหาเหลานี้ ควรสรางเครือขายทํางานประสานกันทั้งนักวิจัยและเอ็นจีโอ ปญหาเด็กไมใชปญหา
รุนแรงซึ่งทุกคนในชุมชนจะตองเขามาชวยกันแกปญหา (ไทยโพสต 280443)

4.2 เด็กกับยาบา
4.2.1 เด็กไทยเสี่ยงติดยาบาเพียบ
พล.ต.ท.นภดล สมบูรณทรัพย ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กลาววา ปจจุบันพบวามีเด็กและเยาวชนติดยาบาจํานวนมาก
ทั้งชั้นมัธยมและประถม ซึ่งผลจับกุมทุกประเภทสูงขึ้นโดยเฉพาะยาบาในป 2539 จับกุมได 51,000 ราย ป2542 จับกุมได 167,000 ราย รวม
ทั้งสิ้น 44,175,090 เม็ด ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2543 นี้ จับกุมไดกวา 6 ลานเม็ดแลว นอกจากนี้ยังมีการแพรระบาดยาบาในกลุม
เด็ก เยาวชน ปรากฏวาผูคารายยอยจะขายบริเวณหนาโรงเรียน หรือในพื้นที่หางจากโรงเรียนไมเกิน 1 กิโลเมตร โดยใหเด็กนักเรียนเปนผู
ขาย ขาย 5 เม็ด ไดฟรี 1 เม็ด
นพ.สุชาติ เลาบริพัตร ผูอํานวยการกองประสานงานผูติดยาเสพยติด กระทรวงสาธารณสุข กลาววาปญหายาเสพยติดโดยเฉพาะ
แอมเฟตามีนนั้น บุคคลที่อายุตั้งแต 14-17 ป เปนกลุมเสี่ยงติดยาบามากที่สุด นอกจากนี้ ตัวยาชนิดใหมที่เรียกวา เอคซตาซี ซึ่งมีคุณสมบัติ
พิเศษคือสามารถติดไดเร็วกวายาบา ปจจุบันระบาดในสหรัฐฯ มีราคาแพงมาก และตองใชเวลาในการบําบัดรักษาไมตํ่ากวา 10 เทา (ผูจัด
การ 080443)
4.2.2 ยาเสพยติดบนรถไฟฟา
ขณะนี้เสนทางของรถไฟฟาสามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะจุดสําคัญๆ ซึ่งเปนแหลงรวมของกลุมเปาหมายคือกลุม
วัยรุนเกือบทั้งหมด ทําใหการแพรระบาดของยาเสพยติดเปนไปอยางรวดเร็วและแทรกซึมลงในชุมชนตางๆ ไดอยางงายดาย เซ็นเตอรพอยต
แหลงรวมของวัยรุนยานสยามสแควร ซึ่งอยูไมหางจากสถานีรถไฟฟามากนัก กลายเปนแหลงจําหนายและเสพยาเสพยติดแหลงใหญขึ้นมา
เจาหนาที่ตํารวจยอมรับวาขณะนี้บรรดานักคายาเสพยติดและยาบาไดยายสถานที่จากบริเวณทางเขาสยามสแควรดานหางสรรพสินคามา
บุญครอง มาเปนเซ็นเตอรพอยตแลว
ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ไดสะทอนใหเห็นกันอีกครั้งหนึ่งวา การทํางานของฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจยังคงเดินตามหลัง
อาชญากรรมและอาชญากรอยูวันยังคํ่า และที่นาหวาดหวั่นในอนาคตขางหนานี้คือ การเกิดขึ้นของรถไฟใตดิน ซึ่งแนนอนวาอาชญากรรม
และปญหาตางๆรวมทั้งยาเสพยติดที่กําลังระบาดอยูในชานชาลาและรถไฟฟาขณะนี้จะตองเกิดขึ้นที่นี่ดวยอยางยากจะหลีกเลี่ยง หากวา
ฝายบานเมืองไมเขมแข็งรัดกุมและเตรียมการรับมือไวอยางดีพอ (กรุงเทพธุรกิจ 07043)
4.2.3 ในหลวงทรงหวงเด็กติดยา "บิก๊ เสือ" ใหผูนํารับผิดชอบ
พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี ไดจัดแถลงขาวโครงการยุวชนตานภัยยาเสพยติด ที่บานอัมพวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เม.
ย.นี้วา คนรุนใหมไมมีความเปนหวงแผนดิน กลับไปตามอยางเลวๆของตางชาติ เชน ลูกหลานไทยผมสีดําก็ไปยอมใหเปนสีทอง สีมวง ติด
ตุมหู ดูนาสังเวช บางคนเรียนไมจบ หารายไดเองไมได เสียเงินไมนอยเพื่อยอมสีผม เที่ยวสถานบันเทิงถึงตี 4 ตี 5 เยาวชนไทยยังขาดประสบ
การณใชชีวิต เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจึงคอยทํางาน เงินทองไมพอใชก็ขอพอแมทั้งที่มีรายได เด็กอเมริกันที่ทํางานตั้งแตเรียนประถม
มัธยม หารายไดเสริมพอที่จะชวยเหลือตัวเองไดสวนหนึ่ง ตัวอยางเหลานี้เยาวชนไทยกลับไมจําไปใช
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ตอปญหายาเสพยติด พล.อ.พิจิตรเปดเผยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งและอึดอัดตอปญหานี้ ทรงเนนใหทุกคน
หันมาสนใจเรื่องของเยาวชน ความผูกพันในครอบครัว ยํ้าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไมใชจายฟุมเฟอย เชน ใชของตางประเทศเราควรปลูกฝง
ใหเด็กรูจักทํามาหากิน รูจักคาของเงิน หันกลับมาใหความสนใจและคิดจะดูแลพอแมในยามแกเฒา องคมนตรีกลาววา ขณะนี้สังคมผุกรอน
เต็มที ยาเสพยติดถือเปนปญหาที่สําคัญมากเปนสงครามที่เราไมไดประกาศ แตก็สามารถลางเผาได เปนหนาที่ของคนไทยทุกคนในชาติ
อยานิ่งนอนใจวาไมใชหนาที่ หากลูกหลานไปติดเขาจะรูสึก (ไทยโพสต 280443)

4.3 งานของสตรีไมมีวันจบ
ชีวิตของผูหญิงทํางานในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้ไมใชเรื่องงายๆเลย จากการสํารวจในหัวขอ "ปญหาจากการแตงงานของผูหญิง
ทํางาน" ที่ดําเนินการโดย เอแบค-เคเอสซี อินเตอรเน็ต โพล (เอแบคโพล) ระหวางวันที่ 3-11 เม.ย. กับผูหญิงทํางานที่แตงงานแลวจํานวน
1,109 คน อายุตั้งแต 20 ขึ้นไปจนถึงกวา 50 ป แตงงานมาแลวตั้งแต 1 - กวา 20 ป พบวา แมจะตองทํางานอาชีพเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย
แตพวกเธอก็ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตาม "ประเพณีนิยม" เมื่อกลับถึงบานนั่นคือ 1,053 คน จาก 1,109 คน ตองทํางานบานสารพัดหลังเลิก
งานโดย 53% มีผูชวยทํางานบาน อีก 42.7% ตองทําเองทุกอยาง นอกจากนี้ประชากรตัวอยางทุกคนกลาววาตองอดทนกับพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของสามี เปนตนวา ชอบชวนทะเลาะ ชอบดื่มสุรา ไปจนถึงเจาชูนอกใจ 13.8% ของผูหญิงถูกทุบตีบอย และ 19.2% ถูกรีดไถเงิน
เปนประจํา แตเมื่อถามวาพวกเธอยังคงรักสามีหรือไม 69.8% ตอบวารัก 24.7% บอกวายิ่งรักมากขึ้นหลังแตงงาน อยางไรก็ตามมีขอนาสน
ใจวา ตัวแปรของคําถามนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาการแตงงาน ผูหญิงที่แตงงานมานานมักรักสามีนอยลง และตอคําถามวาหากยอนเวลากลับไป
ไดจะเลือกสามีคนปจจุบันหรือไม 68.7% ตอบวาจะยังเลือกคนเดิม ขณะที่ 31.3% ตอบวาไม
คณะผูจัดทําโพลครั้งนี้เสนอแนะวา หากผูชายตองการจะรักษาความสุขในชีวิตแตงงานไวใหยืนนาน ควรจะตองชวยเหลือภรรยา
ในการทํางานบานและพยายามเลิกนิสัยที่มีสวนทําลายชีวิตครอบครัวลงเสีย (BANGKOK POST 180400)

4.4 ศึกอกตัญู พอแมจีนตองฟองใหลูกดูแล
จากเดิมชาวจีนเคยยึดมั่นคําสอนเมธีขงจื๊อที่บมฝงใหพอแมอุทิศตัวเลี้ยงดูลูก ลูกก็ตองกตัญูคอยดูแลพอแมเมื่อแกเฒา แมแต
ในยุคคอมมิวนิสตภายใตการนําของอดีตประธานเหมา เจอ ตุง รัฐบาลยังใหความชวยเหลือคนชราและผูที่ออนแอ จึงเปนเรื่องแปลกที่มีแนว
โนมเพิ่มขึ้นมากวาพอแมชาวจีนตองฟองรองใหลูกหลานดูแลตนในยามแกชรา ทั้งนี้เพราะชวงหลังจีนมีปญหาเศรษฐกิจมากขึ้น รัฐวิสาหกิจ
จํานวนมากถูกยุบ คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวคนจนที่ตกงานตองดิ้นรนหาเลี้ยงลูกเมียตัวเอง ไมมีเงินเหลือเลี้ยงดูพอแม ครอบครัวคน
รวยก็มีคดีฟองรองขอแบงทรัพยสมบัติจากพอแม ไมก็พี่นองฟองรองแยงชิงสมบัติกันเอง สังคมยังเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คนรุนพอแมยึดคา
นิยมเดิมขณะที่ลูกรับคานิยมใหมๆ เนนความเปนสวนตัวและความสําคัญของคนรุนหนุมสาว เกิดชองวางระหวางวัยและความขัดแยงใน
ครอบครัว ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
หนังสือของสมาคมผูพิพากษาสตรีของจีน เปดเผยคดีจํานวนมากที่ลูกทําไมดีกับพอแม รวมทั้งกรณีที่ลูกชายปดล็อกบานไมให
พอแมเขาไปใชสิ่งของหรือนอนในบานชวงกลางวัน ลูกชายคนหนึ่งไมยอมใหแมอายุ 75 ป กินหรือทําอะไรรวมกับเขาและลูกเมีย เพราะแม
ชอบขากเสลด ทําใหเขากลัววาแมจะเปนตัวแพรเชื้อโรค กฎหมายจีนระบุใหลูกที่โตแลวมีหนาที่ใหการสนับสนุนทางการเงินและเอาใจใสดู
แลพอแมใหเปนสุข แตบอยครั้งที่ผูพิพากษามักตองทําหนาที่เปนผูอบรมจิตสํานึกในเรื่องนี้ กฎหมายอาจชวยไดบาง แตไมทั้งหมด ทนาย
ความบางคนจึงมักแนะนําใหคนแกคนเฒาปกปองสิทธิ์ของตน เลิกทําตามธรรมเนียมเดิมที่พอแมมักยกมรดกทั้งหมดใหลูก เพราะหวังวาจะ
ไดพึ่งพาลูกยามแกเฒา ทําใหเสียเปรียบเนื่องจากตนเองไมมีสิทธิ์มีเสียงในสมบัติอีกตอไป บางทีรัฐบาลจีนอาจจะตองหันมาปลูกฝงจิต
สํานึกใหกับผูเปนลูกอยางจริงจังเชนอดีตอีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 100443)

5. ความเคลื่อนไหวดานอาชญากรรม
5.1 ความคืบหนากรณีลอบสังหารรองอธิบดีกรมอัยการ
จากกรณีนายลิขิต เพชรสวาง รองอธิบดีกรมอัยการฝายคดีอาญากรุงเทพใต นองชายนายโสภณ เพชรสวาง รองประธานสภาผู
แทนราษฎร ถูกคนรายลอบยิงไดรับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผานมา กองบัญชาการตํารวจนครบาลไดระดมชุดสืบสวนสอบสวน
คลี่คลายปมสังหารและเจาหนาที่ตํารวจใชเวลาไมถึงเดือนก็สามารถจับกุมนายชุมพล หรือเปยก พุมใจศรี คนชี้เปา นายประเสริฐ หรือฮัท
พันธุไพโรจน นายประสิทธิ์ หรือหมอง พันธุไพโรจน สองพี่นอง และนายพรทวี หรือเทห นิยมไวทยะ คนลักรถจักรยานยนตไปดักยิง ซึ่งผูตอง
หาใหการซัดทอดวานายวราห หรือบัง เจริญพักตร เปนมือปน นายกูเกียรติ หรือจาดุย โกกิละนันท เปนคนติดตอ
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาธิการ กลาวถึงกรณีที่คดีจางวานฆานายลิขิต เพชรสวาง มีสวนเกี่ยวของกับโครงการกอ
สรางสนามกีฬาคลอง 6 วา เราไมรูวาเกี่ยวของกันอยางไร เพราะศูนยกีฬาคลอง 6 นี้ อนุมัติสมัยนายสุขวิช รังสิตพลเปนรมต.ศึกษาธิการ ที่มี
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การยายสถานที่กอสรางจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาสรางที่ปทุมธานีคลอง 6 เรื่องนี้เปนการรองเรียนโดยฝายควบคุมที่ดูแลแบบแปลน
โครงการซึ่งไมไดผานมาถึงตน (สยามรัฐ 170443)

5.2 ความเคลื่อนไหวดานยาเสพยติด
5.2.1 วาแดงซุมผลิตยาบา 10 ลานเม็ด ป.ป.ส.เตนคุมเขมสกัดเขาไทย
นายธีรพัฒน สันติเมทนีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพยติดหรือป.ป.ส. เปดเผยวาจากขอมูลดาน
การขาวทราบวา พื้นที่ชายแดนไทย-พมา ตรงขามจังหวัดเชียงราย กลุมวาแดงมียาบาที่ผลิตแลวไมนอยกวา 10 ลานเม็ด พรอมที่จะลักลอบ
เขามาในประเทศไทย แมไทยจะไมสามารถเขาไปทําลายโรงงานผลิตยาบาในฝงประเทศพมาได แตไดใชมาตรการดานอื่นๆเชน คุมเขมการ
ขนยายกาเฟอีน เนื่องจากวิเคราะหสวนประกอบของยาบาที่พบแถบตะวันตก พบวาใน 1 เม็ดปริมาณ 70 มิลลิกรัม มีกาเฟอีนเปนสวนผสม
ถึง 65 มิลลิกรัม ที่เหลือเปนอนุพันธของยาบา หรือเม็ดแอมเฟตามีน เจาหนาที่ทําการตรวจเขมกาเฟอีนที่มีการขนยายโดยไมไดรับอนุญาต
ในพื้นที่ 6 จังหวัด 32 อําเภอที่ติดกับชายแดนไทย-พมา ซึ่งป 2542 สามารถจับกาเฟอีนในปริมาณที่ผลิตยาบาไดสูงถึง 440 ลานเม็ด รอง
เลขาธิการป.ป.ส.กลาววา จากมาตรการคุมเขมการขนยายกาเฟอีนทําใหวัตถุดิบหายาก กําลังการผลิตยาบาในชายแดนไทย-พมา ลดลง
(กรุงเทพธุรกิจ 100443)
5.2.2 วาแดงพลิกกลยุทธหันมาเนนผลิตยาอีสูตรเฉพาะหวังขายแทนยาบาที่อาจซบเซาลง
พรอมเปลี่ยนเปาหมายขาย “ยาบา”จากผูใชแรงงานเปนเด็กนักเรียน
วันที่ 24 เมษายน นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพยติด ไดไปรวมประชุมกับเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพยติดของประเทศพมาที่เมืองเชียงตุง โดยมี 3 ประเด็นที่จะขอ
ความรวมมือ คือ 1.กรณีที่พมาจะอพยพคนจากตอนใตของจีนมาอยูบริเวณชายแดนภาคเหนือของไทย ไทยไมตองการใหคนเหลานี้มากอ
ปญหายาเสพยติดหรือผลิตยาเสพยติด เพิ่มขึ้นจากที่มีอยูในปจจุบัน 2.ทางเลขาธิการป.ป.ส.ไดนําขอมูลแหลงผลิตยาเสพยติดในพื้นที่
ประเทศพมาไปใหเพื่อเปนขอมูลในการปราบปราม ซึ่งที่ผานมาพมาอางวามีภารกิจปราบปรามชนกลุมนอยทําใหไมมีเวลาดําเนินการ และ
3.ใหมีแนวปฏิบัติที่จะประสานความรวมมือระหวางไทยและพมา โดยจัดตั้งคณะทํางานขึ้นในบริเวณชายแดนสําคัญๆ 3 จุด อ.แมสาย
และจ.ทาขี้เหล็กของพมา อ.แมสอดและจังหวัดเมียวดี อ.เมืองระนองและเกาะสองของประเทศพมา ซึ่งที่ผานมามีการลอบนําเขายาบาเปน
จํานวนมาก
สําหรับปญหายาเสพยติดที่ลักลอบเขามาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย สวนใหญจะเปนยาอี และสารเสพติดที่ผสมในยาแกไข
ซึ่งมีการผลิตในยุโรป ซึ่งไดเรงรัดใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพยติดภาคใต มีแมทัพภาค 4 เปนผูอํานวยการสกัดกั้น ดู
แลบริเวณจ.ระนอง และตอนลางบริเวณชายแดนมาเลเซีย วันเดียวกันกองทัพบกจัดแถลงขาวโครงการยุวชนตานภัยยาเสพยติด พล.ต.ท.
นภดล สมบูรณทรัพย ผช.ผบ.ตร.กลาววา ขณะนี้กลุมวาแดงกําลังผลิตยาตัวใหมเพื่อมาแทนยาบา เพราะเห็นวายาบาอาจจะซบเซาลง โดย
หันมาผลิตยาอีในสูตรของวาแดงเอง ซึ่งยังไมติดตลาดสูของยุโรปไมได จึงขายในราคาถูกกวา เม็ดละ 200-300 บาทเทานั้น ขณะที่ของยุโรป
เม็ดละ 600-800-1,000 บาท (ตอพรุงนี้)
5.2.3 กองทัพ-ตร.ผนึกศธ.ตานยาเสพยติด
นางจรวยพร ธรณินทร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงเรียนสีขาว กลาวภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการรวมระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกองทัพบก และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพยติดวา ที่ประชุมไดมีมติใหดําเนินการปลุกกระแสสังคมใหมีความตื่นตัวในปญหายาเสพยติดออกทางเครือขายวิทยุกองทัพบก
20 สถานี และสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในลักษณะพิเศษซึ่งจัดใน 3 ลักษณะโดยมีงบประมาณดําเนินการ 8 แสนบาท คือ 1.คายยุวชนตอตาน
ยาเสพยติดสําหรับเด็กที่มีความประพฤติดีและจะไปเปนแกนนําในการตอตายาเสพยติด ซึ่งจะใชชื่อกลุมวาเพื่อนรักเพื่อน 2.คายเด็กกลุม
เสี่ยงหรือติดยา 3.คายอาชีวสัมพันธ ซึ่งจะฝกในเรื่องระเบียบวินัย โดยจะใหกรมที่มีสถานศึกษาในสังกัดไดจัดคายฝกอบรมปฐมนิเทศนัก
เรียนใหม แลวสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับปญหายาเสพยติดเขาไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมกําลังพิจารณาวาจะกําหนดใหวันที่ 25 หรือ 26 มิ.ย. เปนวันเดินรณรงคตอตานยาเสพยติด โดยจะนําลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ทหาร และตํารวจ รวมเดินรณรงค (กรุงเทพธุรกิจ 260443)

5.3 สมช.ชี้ “บอน-คนเถื่อน” ปญหาใหญชายแดนไทย
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ(สมช. เปดเผยถึงปญหาที่เกิดขึ้นตามบริเวณแนวชายแดนไทย
ปญหาใหญที่พบในทุกพื้นที่คือ ปญหาการหลบหนีเขาเมืองของประชาชนในประเทศเพื่อนบานและปญหาบอนการพนัน ที่นักพนันชาวไทย
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ขนเงินออกไปเลนจํานวนมาก ในอนาคตหากหนวยราชการในพื้นที่และกระทรวงมหาดไทยยังไมรวมกันหาแนวทางจัดการอยางเปนระบบ
และเฉียบขาด จะกอใหเกิดปญหาใหญตอความมั่นคงของประเทศ
นายขจัดภัยกลาวตอวา ปญหาผูลี้ภัยจากการสูรบในประเทศเพื่อนบานที่เขามาพักพิงอยูในประเทศไทย สรางปญหาใหกับเรา
มากมายไมวาจะเปนการลักลอบตัดไมทําลายปา ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การหลบหนีเขามาขายแรงงานในไทย ก็มีผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศ คนพวกนี้ไมมีหัวนอนปลายเทา เมื่อเกิดเหตุการณรายแรงในประเทศจึงไมสามารถตรวจสอบไดอยางแนชัด
ดังนั้น หากประเทศไทยมีความจําเปนดานแรงงานจริงๆตองมีมาตรการเรื่องแรงงานอยางถูกตอง มีหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อศึกษาวาไทย
ตองการแรงงานฝมือเทาไร เพื่อที่จะไดใชมาตรการทางกฎหมายจัดการกับผูลักลอบเขามาคาแรงงานที่เหลือ เพื่อผลักดันกลับประเทศของ
ตนไป
การเปดบอนกาสิโนบริเวณแนวชายแดนไทยก็มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศเปนอยางมากเชนเดียวกัน ที่สําคัญการ
ขามไปเลนการพนันของคนไทยไมสงผลดีตอประเทศชาติและทางสมช.ก็ไมตองการใหเกิดเหตุการณขนเงินออกนอกประเทศ ทั้งนี้สมช.ไดให
นโยบายไปยังหนวยงานราชการในพื้นที่ที่มีบอนกาสิโนบริเวณชายแดนวา ใหหามาตรการพิเศษสําหรับจัดการกับปญหาดังกลาว โดยอาจ
จัดตั้งหนวยงานที่มีความเปนเอกภาพ เพื่อปราบปรามและปองกันการขนเงินไปเลนการพนันของนักพนันชาวไทยดวย (ผูจัดการ 010443)

5.4 เอเชียจะรวมมือปราบโจรสลัด
ประเทศตางๆในเอเชียประกาศวา ตองรวมมือกันเพื่อตอสูกับโจรสลัด เจาหนาที่เรือเดินสมุทรจาก 15 ประเทศ อาทิเชน ญี่ปุน จีน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต ไดเปดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดที่กรุงโตเกียวโดยมีแผนปฏิบัติการที่เรียกรองใหรวมมือซึ่ง
กันและกัน
แถลงการณหลังการประชุมเปนเวลา 2 วันระบุวา การปลนเรือและจี้เรือเมื่อเร็วๆนี้ พัวพันกับกลุมอาชญากรระหวางประเทศที่มี
ความโหดเหี้ยมมากขึ้น และเกินกวาที่คณะบริหารของประเทศเดียวจะปฏิบัติการได ชาติตางๆ ยังเห็นพองกันวาจะแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ดําเนินการเพื่อจัดทํามาตรการอยางเปนรูปธรรมเพื่อนําไปใชกรณีเรือถูกโจมตี รวมถึงปฏิบัติการรวมกันในบริเวณที่มีอันตราย อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่ตางๆ ไดยอมรับวาการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจะตองใชเวลาและทรัพยากร (ไทยโพสต 290443)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
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