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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2543 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกบั รายงานหลัก
ของโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ทีจ่ ดั ทําทุกรอบระยะ 3 เดือน
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ใหการสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน 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 มีนาคม 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กุมภาพันธ 2543
------------------------------------------------

การประชุมอังคถัด 10 : แววเสียงคนจน
เดือนกุมภาพันธ มีขาวที่นาสนใจและตื่นเตนตอเนื่อง ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจไปจนถึงดานสังคมและสิ่ง
แวดลอม เชนดานการเมืองมีขาวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.จ. หรือสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด การเตรียมการเลือก
ตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ซึ่งดูเต็มไปดวยปญหาและอุปสรรค การสาดโคลนและการทํารายทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจมีขาวควบรวมและซื้อกิจการหนาหู ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีขาวการพบกันระหวาง "ซาเลง" กับสาร
กัมมันตภาพรังสี ปญหาการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยรัฐ เปนตน เหตุการณใหญที่เกิดประดังกันขึ้นนี้บงบอกวา
ตลอดป 2543 นาจะเปนปแหงการเคลื่อนไหวและพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยางสูง
ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธมีการประชุมระหวางประเทศครั้งใหญที่กรุงเทพฯ โดยเสียคาใชจายกวา 100 ลานบาท ได
แก การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาครั้งที่ 10 หรืออังคถัด 10 การประชุม
ครัง้ นีเ้ ปนทีน่ าสนใจขึ้นดวยเหตุปจจัยหลายประการ ไดแกขอแรกการประชุมขององคการการคาโลกที่เมืองซีแอตเติล สหรัฐ
อเมริกาเมือ่ ปลายปที่ผานมาลมเหลวลง องคการการคาโลกถูกกลาวหาวาครอบงําโดยประเทศมั่งคั่ง กลายเปนองคกรเพื่อ
ประโยชนของประเทศรํ่ารวยไป ขอตอมาการประชุมสมัชชาเศรษฐกิจ (World Economic Forum) ซึง่ เปรียบเหมือนสมัชชาคน
รวยของโลก ทีเ่ มืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด ตอนปลายเดือนมกราคมตอตนเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมักเคยเปนขาวใหญ และ
หวังวาจะมาชวยกูหนาความลมเหลวของการประชุมที่เมืองซีแอตเติล ก็ปรากฏวาไมไดเปนขาวใหญมากอยางที่คาด ซํ้ายังมีการ
ชุมนุมประทวงของกลุมเอ็นจีโออีก ขอสุดทายไดแกการประชาสัมพันธของทางการรัฐบาลในฐานะเจาภาพ รวมทั้งความภูมิใจ
ลึกๆ ของผูคนทั่วไปที่มีตอการจัดประชุมระหวางประเทศในยามที่สังคมไทยอยูในภาวะไหวตัว ขาวการประชุมอังคถัด 10 ไดนํา
เสนออยางกวางขวางและละเอียดในสื่อมวลชนในประเทศ แตดูจะไมไดรับความสนใจมากนักสําหรับสํานักขาวใหญระดับโลก
จากขาวสารที่ปรากฏโดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพซึ่งรัฐบาลสามารถควบคุมไดนอยกวาเมื่อเทียบกับโทรทัศนหรือวิทยุ พบ
วาผูท เี่ ปนจุดเดนของการประชุมทั้งในดานขอเสนอและการเคลื่อนไหว แทนที่จะจับอยูที่ภาครัฐบาล กลับจับอยูที่ภาคองคกร
พัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของผูดอยโอกาสและยากจนกวา ทั้งนี้อาจจะเปนดวยภาครัฐบาลนั้นอยูหลัง
สถานการณ โดยยังมีการกระทําที่ตีความไดวาโนมเอียงเขากับประเทศมั่งคั่ง เชนการชูประเด็นเรื่องตลาดการคาเสรี ขณะที่ความ
สงสัยเรื่องตลาดเสรีมีมากขึ้นทุกที และอังคถัดเองก็ดูจะมีความคิดเห็นวาตลาดเสรีรวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีผล
ดานลบตอประเทศกําลังพัฒนาได หรือการตั้งความหวังวาผูนําของประเทศรํ่ารวยจะเขารวมประชุมซึ่งจะเปนหนาเปนตาใหแก
เจาภาพ แตก็ปรากฏวาผูนําประเทศรํ่ารวยเหลานี้ไมมารวมประชุม เชนสหรัฐฯ สงเจาหนาที่ระดับรอง มีเพียงญี่ปุนซึ่งตองการ
เสียงสนับสนุนจากประเทศทางเอเชีย จึงมีผูนําระดับนายกรัฐมนตรีเขารวม และทายสุดขณะที่ทางการไทยมีความหวังวาจะอาศัย
การประชุมนี้มากลบลบภาพที่วาประเทศไทยเปนตนตอของการวิกฤติที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปที่แลว ความสนใจของสาธารณะดูจะอยูที่
การปองกันไมใหวิกฤติเศรษฐกิจหรือการเสียเปรียบของประเทศกําลังพัฒนาเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีกมากกวา
ในการประชุมครั้งนี้มีการยืนยันทาทีที่ตางกัน เชนประเทศมั่งคั่งหรือประเทศที่อิงกับประเทศมั่งคั่งยืนยันในเรื่องการคา
เสรี เชนตัวแทนจากญี่ปุนกลาวในการสัมมนาวาดวยการคาและการพัฒนาสําหรับทิศทางในศตวรรษที่ 21 ไดชี้วา กระบวนการ
โลกาภิวัตนเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิเสธได อยางไรก็ตาม สัญญาณเดนของการประชุมอังคถัด 10 ก็คือเสียงคนจนไดแววดังขึ้นแลว
โดยมีขอ เสนอและการเรียกรองที่เปนรูปธรรมผานองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งบางขอทําใหเจาหนาที่ถึงกับตกตะลึง เชน การเสนอให
ถอนเรือ่ งการเกษตรออกจากขอตกลงขององคการการคาโลก ขอเสนอเหลานี้ไมไดรับการนําไปบรรจุไวในคําประกาศกรุงเทพฯ ซึ่ง
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ดานหนึง่ สะทอนวาเสียงของคนจนยังเปนเพียงเสียงแวว อีกดานหนึ่งแสดงวาการคาเสรีที่ประกาศวากอผลดีแกทุกคนนั้น มีคนจน
จํานวนไมนอยปฏิเสธ
ในโลกทุนนิยม เสียงของคนรวยยอมดังกลบเสียงคนจนเสมอ การที่เสียงคนจนดังแววขึ้นนี้จึงเปนสัญญาณของการ
เคลือ่ นไหวใหญที่จะติดตามมา ดานหนึ่งเสียงจากประเทศมั่งคั่ง ซึ่งคงมีทั้งการปรับตัว และการปฏิบัติเพื่อกลบหรือทําใหเสียงแวว
นีห้ ายไป เชนมีการเสนอขาวหรือบทวิเคราะหเพื่อใหเกิดความระแวงสงสัยในพฤติกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอเชนที่
มีการตีพิมพใน The Economist ฉบับเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นสพ.ไทยบางฉบับนํามาถอดความ ในอีกดานหนึ่งเปนเสียงจากประเทศยาก
จนและคนจนซึง่ จะดิ้นรนเอาตัวรอดหนักขึ้น ขณะที่ตัวเลขชองวางของประเทศมั่งคั่งและคนรวยกับประเทศยากจนและคนยากไร
ขยายหางขึ้นเรื่อย ซึ่งอาจกระทบตอทุกโครงสรางของสังคม
อนึง่ ในตนเดือนกุมภาพันธนี้มีขาวพนักงานบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิงนัดหยุดงาน เปนการหยุดงานครั้งใหญที่สุดของ
พนักงานแรงงานฝมือในสหรัฐฯ ที่อินโดนีเซีย สหภาพแรงงานแหงอินโดนีเซียแถลงปฏิเสธประกาศอัตราคาแรงขั้นตํ่าของรัฐบาลที่
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธวาเปนระดับที่ตํ่ากวา "ระดับความจําเปนพื้นฐาน" และเปนการกําหนดขึ้นตามอําเภอใจ ทั้งเตือน
ถึงความขัดแยงทางสังคมและการนัดหยุดงาน ในประเทศไทยก็มีขาวการเคลื่อนไหวเพื่อใหปรับอัตราคาแรงขั้นตํ่าเชนกัน
ในภูมภิ าคเอเชีย พบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศสําคัญของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบคอนขางสูง
ในภูมภิ าค นั่นคือ ความเปนไปไดที่วาสหรัฐฯจะเปลี่ยนนโยบายจากการถือจีนเปนประเทศคูหูเปนประเทศคูแขงขัน โดยเมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ สภาผูแทนสหรัฐฯ ลงมติดวยคะแนนทวมทนรับรองกฎหมายสงเสริมความมั่นคงไตหวัน ซึ่งจะเปดใหมีการจัดตั้ง
ระบบสือ่ สารทางทหารโดยตรง การขยายการฝกรวม และรายงานสถานการณความมั่นคงของไตหวันอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสงผลตึง
เครียดอยางฉับพลัน และเมื่อใกลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไตหวัน ทางการจีนประกาศยํ้าอีกวาไตหวันเปนมณฑลหนึ่งของจีน
และไมปฏิเสธการใชกําลังเพื่อรักษาสถานะนี้
ขณะเดียวกันสหรัฐฯไดเริ่มเปลี่ยนทาทีจากการกีดกันอินเดียซึ่งเปนพันธมิตรเกาของสหภาพโซเวียต มาสูการเปนคูหู
มากขึน้ ปรากฏขาวประธานาธิบดีคลินตันจะมาเยือนอินเดีย โดยอิดเอื้อนที่จะแวะประเทศปากีสถานที่เกิดการรัฐประหารและ
เปนปรปกษกบั อินเดียและเปนพันธมิตรกับจีน การหันไปญาติดีกับอินเดียมากขึ้น นอกจากแสดงถึงความออนแอของรัสเซียใน
สายตาสหรัฐฯแลว ยังคงเนื่องดวยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กลาวคือขณะที่คนงานในประเทศกําลังพัฒนา เชนในประเทศไทย
เปนตน ผลิตรองเทาหรือเสื้อผาสนองแกตลาดสหรัฐฯ คนงานของอินเดียผลิตโปรแกรมซอฟตแวรทางคอมพิวเตอรสนองให ซึ่ง
สรางกํ าไรมหาศาลแกบริษัททางดานอุตสาหกรรมสารสนเทศอันเปนแรงขับดันเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยของสหรัฐฯใน
ปจจุบนั จากนี้คาดวาจะไดพบขาวสารเกี่ยวกับประเทศอินเดียในสื่อมวลชนของตะวันตกหนาหูขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีลักษณะสําคัญเชนนี้ ควรที่จะไดมีการตรวจสอบทบทวนนโยบายตางประเทศของ
ไทยใหเห็นพองลงรอยกันระดับหนึ่ง เพราะการกาวตามติดนโยบายสหรัฐฯไปนั้น อยางนอยอาจทําใหประเทศตองตกอยู
ในกับดักของความขัดแยงเร็วเกินไปโดยไมจําเปน

ในทามกลางการพลิกผันไมแนนอนของสถานการณ ยอมตองการจิตสํานึกทางสังคม การคิดรวมกัน
การปรองดองในชาติ เพื่อสรางความเปนปกแผนทางความคิดและการปฏิบัติ ขอเรียกรองนี้คอนขางจะปฏิบัติได
ยากในบรรยากาศของการแกงแยงแขงขัน การยกตนขมทาน และการรักษาผลประโยชนของกลุมพวกที่กําลัง
ครอบงําอยู แตทางรอดของประเทศชาตินั้นเห็นไดวา ไมไดอยูในบรรยากาศอยางนี้ หากอยูที่ความพยายามใน
การสรางขอเรียกรองขางตนใหเปนจริง
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ประมวลเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
(กุมภาพันธ 2543)
----------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 สื่อมวลชนตีพิมพ "แฟมลับ ศปร. 2" อยางละเอียด กลาวโทษผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่รัฐกราวรูด โดยที่
นายกรัฐมนตรีและ รมต.ผูรับผิดชอบระบุ "ยังไมเห็น" รายงานดังกลาวเลย
ในชวงเดือน ก.พ. 2543 สื่อมวลชนตางไดรับเอกสารรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการศึกษารายงาน ศปร. เพื่อชี้มูล
ความผิดและหาผูกระทําความผิดหรือตองรับผิดตามกฏหมาย หรือ ศปร.2 โดยตางขึ้นพาดหัววาเปน "แฟมลับ"
-เนือ้ หาในแฟมลับระบุ ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่รัฐกระทําความผิดในการดําเนินงาน 3 เรื่อง
เนื้อหาในแฟมลับที่ทยอยสงใหแกสื่อมวลชนนั้นระบุความผิดของบุคคลที่ดําเนินการระหวางอยูในตําแหนงซึ่งเกี่ยวของกับเรื่อง 3
เรื่องในชวงป 2539-40 เทานั้น คือ 1. เรื่องการปกปองคาเงินบาท 2. เรื่องการนําเงินกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไป
ชวยเหลือสภาพคลองแก 5 สถาบันการเงิน และ 3. เรื่องการซื้อหุนธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ (บีบีซี)
ในเรื่องการปกปองคาเงินบาท รายงานระบุวา มีผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่รัฐรวม 6 คน ไดทําความเสียหายแกประเทศดวย
การทําธุรกรรมสวอป (การซื้อ/ขายลวงหนา ซึ่งเงินตราตางประเทศ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคาเงินบาท ซึ่ง ธปท. ไมมีอํานาจกระทําได
ทําใหรัฐขาดทุนจากการทําสวอปไปเปนเงิน 221,186 ลานบาท เปนเหตุใหทุนสํารองเงินตราที่มีอยู 38.65 พันลานดอลลารสหรัฐ ในเดือน
ก.พ. 2540 ลดลงเหลือ 2.8 พันลานดอลลารสหรัฐในวันที่ 2 ก.ค. 2540 ทั้งนี้รายงานระบุใหผูบริหารระดับสูง 3 คน คือ นายอํานวย วีรวรรณ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมต.คลัง นายเริงชัย มะระกานนท อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และนายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ อดีต
รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตองรับผิดทางแพงในความเสียหายดังกลาวเนื่องจากการปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง สวนเจาหนาที่อีก 3 คนมีความผิดทางวินัยฐานบกพรองในการปฏิบัติงาน คือ นางธัญญา ศิริเวทิน อดีตผูชวยผูวาการ ธปท. นาย
บัณฑิต นิจถาวร ผูอํานวยการฝายการธนาคาร และนางเกลียวทอง เหตระกูล ผูอํานวยการฝายวิชาการ
ในเรื่องการชวยเหลือสภาพคลองแก 5 สถาบันการเงิน แฟมลับระบุผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่รัฐรวม 7 คน ไดดําเนินการ
ชวยเหลือปญหาขาดสภาพคลองแกสถาบันการเงิน 5 แหง คือ 1. ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ (บีบีซี) ดําเนินการระหวาง 14 พ.ค. 2539
ถึง 5 ส.ค. 2540 2. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยฟูจิ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการระหวาง 18 มิ.ย. 2539 ถึง 26 มิ.ย. 2540 3. บริษัทเงินทุน
เอกธนกิจ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการระหวาง 24 มี.ค. 2540 ถึง 13 มิ.ย. 2540 4. บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอกพัฒน จํากัด (มหาชน) ดําเนิน
การระหวาง 16 เม.ย. 2540 ถึง 4 ส.ค. 2540 5. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รอยัล อินเตอรเนชันแนลไฟแนนซ จํากัด ดําเนินการระหวาง 7 มี.ค.
2540 ถึง 25 มิ.ย. 2540 บุคคลทั้ง 7 ประกอบดวย นายวิจิตร สุพินิจ อดีตผูวาการ ธปท. นายเริงชัย มะระกานนท อดีตผูวาการ ธปท. นายชัย
วัฒน วิบูลสวัสดิ์ อดีตผูวาการ ธปท. นายอังคณี วรทรัพย รองประธานกรรมการจัดการกองทุน นายจรุง หนูขวัญ อดีตผูชวยผูวาการ ธปท.
นายศิริ การเจริญดี อดีตผูชวยผูวาการ ธปท. และนางสวางจิตต จัยวัฒน ผูจัดการกองทุน โดยแฟมลับระบุความผิดวา ไดดําเนินการชวย
เหลือปญหาขาดสภาพคลองแกสถาบันการเงินแตละแหง โดยไมสนใจตอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ ซึ่งหากใหความสนใจ
แลวความเสียหายของกองทุนที่สูงขึ้นในภายหลังก็จะลดนอยลง ดังนั้นการกระทําของบุคคลดังกลาวจึงเปนการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จนกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนในเวลาตอมา จึงตองรับผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงาน
ในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 และยังมีความผิดทางแพง เนื่องจากเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง จึงตองรับผิดตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 และ พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
เฉพาะสวนที่ไดกระทําภายหลังที่ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใชแลว (15 พ.ย. 2539)
ในเรื่องการซื้อหุนเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพฯพาณิชยการ (บีบีซี) ผลการตรวจสอบในแฟมลับไดสรุปความผิดของบุคคลที่เกี่ยวของ
วา นายวิจิตร สุพินิจ นายเริงชัย มะระกานนท อดีตผูวาการ ธปท. นายจรุง หนูขวัญ ผูชวยผูวาการฯ นางเกลียวทอง เหตระกูล และนางสวาง
จิตต จัยวัฒน อดีตผูจัดการกองทุนฟนฟูฯ ทั้งหมดเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงที่อนุมัติใหกองทุนฟนฟูฯเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของบีบีซี โดยที่
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ไมปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ใชความตองการสวนตัวอนุมัติ จนในที่สุดนําความเสียหายมาสูกองทุนฟนฟูฯ ดังนั้น 3 คนแรก
มีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพง จากการซื้อหุนเพิ่มทุน 6,150, 5,400, และ 22,500 ลานบาทตามลําดับ สวนสองคนหลัง มีความผิด
ทางวินัยและทางแพงจากการซื้อหุนเพิ่มทุน 750 และ 5,400 ลานบาทตามลําดับ
-ปฏิกริยาจากบุคคลวงการตางๆ
เลขาธิการพรรคความหวังใหมชี้ ศปร.2 แคหวังผลทางการเมือง
นายจาตุรนต ฉายแสง เลขาธิการพรรคความหวังใหมเปดแถลงขาว ระบุวาการตั้งคณะกรรมการศึกษารายงานของ ศปร. (หรือ
ศปร. 1 ที่มีนายนุกูล ประจวบเหมาะเปนประธาน) มีลักษณะหวังผลทางการเมืองอยางชัดเจน เพราะผลการศึกษาที่ออกมาจะเจาะลึกและ
เนนเกี่ยวกับการดําเนินงานสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหมเทานั้น ทั้งๆ ที่การศึกษาของ ศปร. มีความเชื่อม
โยงเกี่ยวของมาหลายรัฐบาล การเปดเผยขอมูลก็ทยอยเปดทีละสวนโดยเนนเฉพาะสวนที่เปนประโยชนทางการเมืองสําหรับรัฐบาลชุดนี้
นอกจากนั้น ในเรื่องการซื้อขายเงินบาทลวงหนา หรือสวอป ที่มีการปกปองคาเงินบาท ไดทําอยางตอเนื่องโดยใชวิธีเดียวกันตั้งแตวันที่ 1 ส.
ค. 2539 แตเวลากลาวโทษ เนนเฉพาะชวงวิกฤติเทานั้น นายจาตุรนตกลาวดวยวา รายงานนี้ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการบิดเบือนขอเท็จ
จริงของตนเหตุที่ทําใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย เพราะผลการตรวจสอบไมไดเนนการกระทําความผิดดานนโยบาย ระบบและโครงสราง กลับ
มุงเนนที่ตัวเงิน ประกอบกับมีการหวังผลทางการเมืองที่จะโยนความผิดใหบุคคลอื่น จึงเนนเฉพาะบางชวง แลวขยายผลนําไปอธิบายตนเหตุ
วิกฤติเศรษฐกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 260243)
อดีตผูบริหาร ธปท. และหลายฝาย ระบุการวินิจฉัยความผิดขึ้นอยูกับการตีความขอกฏหมาย
นายชวลิต ธนะชานันท ประธานกรรมการ ธ.เอเชีย อดีตผูวาการ ธปท.กลาวถึงกรณีผลสอบ ศปร.2 ที่ระบุวา ธปท.ไมมีอํานาจใน
การนําทุนสํารองระหวางประเทศไปปกปองคาเงินบาทดวยการทําสวอปหรือฟอรเวิรดนั้น หากดูตามกฎหมาย ธปท.แลว ไมเคยมีขอหามไม
ให ธปท.ดูแลคาเงินบาทดวยวิธีนี้ ในอดีต ธปท.ก็เคยปกปองคาเงินบาทดวยวิธีนี้กับธนาคารพาณิชยในประเทศครั้งหนึ่ง โดยขณะนั้น ธปท.
ใหความมั่นใจกับธนาคารวา ธนาคารสามารถซื้อดอลลารกลับไดในอัตราดอกเบี้ยเทาเดิม ในชวงนั้น ธปท.ไดใชวิธีฟอรเวิรด 6 เดือน และวา
ปกติ การตีความกฎหมาย นักกฎหมายสามารถตีความไดทั้งในความหมายกวางและแคบ ความหมายแคบก็คือเมื่อกฎหมายไมอนุญาตให
ทําก็ทําไมได สวนความหมายกวางก็คือ หากกฎหมายไมไดหามก็ถือวาทําได เรื่องนี้จึงขึ้นกับการตีความมากกวา (มติชน 230243)
นายเอกกมล คีรีวัฒน อดีตผูบริหารและกรรมการ ธปท. ไดออกมาอธิบายขอเท็จจริงวา การทําสวอปหรือการซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศเปนการกูยืมเงินประเภทหนึ่งที่ธปท.มีอํานาจดําเนินการไดโดยไมผิดกฎหมาย เพราะการทําสวอป จะมีผลตอปริมาณเงิน และ
อัตราดอกเบี้ยในประเทศ ไมไดมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน จึงไมถือวาเปนการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรักษา
เสถียรภาพของคาเงินบาท แตหากเปนการซื้อขายเงินตราตางประเทศในตลาดซื้อขายทันที (Spot) จะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงคา
เงิน ซึ่งถือวาเปนการแทรกแซง และวาหาก ศปร.2 ตีความวา ธปท.ไมมีอํานาจในการทําสวอป ผลสรุปตอมาก็คงหนีไมพนวาเจาหนาที่ ธปท.
ที่ดําเนินการทําสวอปในปจจุบันก็ผิดเชนกัน จึงเปนประเด็นที่ควรพิจารณาแยกแยะระหวางขอเท็จจริงดานเทคนิค กับการกระทําความผิด
พ.ร.บ. ธปท.ใหชัดเจน รวมทั้งการจะตีความใดๆ ตามหลักการแลวควรพิจารณาถึงระบบ และกลไกการทํางานขององคกรนั้นๆ ดวย ไมใชตี
ความเพื่อจะเอาผิดเพียงอยางเดียว (กรุงเทพธุรกิจ 280243)
นายสุรพล นิติไกรพจน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร ระบุวากอนที่จะวินิจฉัยใครผิดใครถูกในเรื่องการปกปอง
คาเงินบาท คณะกรรมการ ศปร.ชุดนี้ควรจะศึกษาเรื่องทางเทคนิคของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเสียกอน เพราะเรื่องนี้มีความซับซอนทาง
เทคนิคเกินกวาที่จะเหวี่ยงแหกลาวหาแบบลอยๆ และวา มิติของการทําสวอปเปนเรื่องในเชิงปริมาณของเงินในระบบ ขณะที่มิติของการปก
ปองคาเงินบาท เปนเรื่องของการยันราคาคาเงินบาทไว เวนแต ศปร.2 จะสามารถชี้ใหเห็นวา ระหวางการทําสวอปในชวงปลายป 2539-40
นั้นมีความเกี่ยวของกับการยันราคาคาเงินบาทไว นั่นก็จะเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองพิจารณา และยังตองวินิจฉัยอีกวาเปนความผิดหรือ
ไม (มติชน 280243)
-มีการตั้งขอกังขาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยความผิดของบุคคล
หนังสือพิมพมติชน รายงานวาหลายฝายไดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับประเด็นการตั้งคณะกรรมการ ศปร. 2 ชุดนี้ ซึ่งนายพิเชษฐ พันธุ
วิชาติกุล รมช.คลัง ไดรับมอบหมายใหจัดตั้งขึ้นและเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตวันที่ 20 ก.ค. 2540 เพื่อวินิจฉัยหาผูที่ตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ประกอบดวยกรรมการ 10 คน คือ นายประมุข สวัสดิมงคล (ประธานฯ) กรรมการมี นายกลาณรงค จันทึก นายไกรสร
บารมีอวยชัย นายเรวัติ ฉํ่าเฉลิม พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท นายกมลชัย รัตนสกาวงศ นายสุพจน จันอนันตธรรม นายวัชราภรณ ชีวโศภิษฐ
นายสัก กอแสงเรือง และนายสมชาย ภคภาสวิวัฒน ปรากฏวาใน 10 คนนี้มี 7 คนเปนนักกฎหมาย 2 คนเปนนักวิชาการดานเศรษฐศาสตร
และอีก 1 คน เปนตํารวจ โดยมติชนตั้งขอสังเกตวา "หากแตงตั้งคณะกรรมการ (เพื่อวินิจฉัยความผิดของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคล
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หนึ่ง) ที่มีความรูดานกฎหมายเพียงอยางเดียว โดยไมมีผูมีประสบการณหรือเขาใจทางดานเทคนิค รวมทั้งไมดูเจตนารมณของการตัดสินใจ
ในขณะนั้นๆ ก็อาจจะทําใหผลวินิจฉัยออกมาบิดเบี้ยวได และจะถูกตั้งคําถามจากสังคม จากผูมีประสบการณ กลายเปนผลสอบที่ไมนาเชื่อ
ถือ" (มติชน 280243)
-นายกฯ และรมช.คลังระบุ ไมไดรับและยังไมไดอานรายงาน
นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล รมช. คลังกลาวถึงการทํางานของคณะกรรมการ ศปร. 2 วา รัฐบาลไมไดเขาไปกาวกายหรือชี้นํา ไมเรง
รัด ไมชะลอ และเมื่อรายงานตีพิมพในสื่อมวลชนก็ไมทราบวาสื่อมวลชนเอามาจากไหน เพราะตนไมไดรับอะไรเลย ระบุวากําหนดที่คณะ
กรรมการจะนําสงรายงานถึงตนคือวันที่ 28 ก.พ. (ไทยโพสต 230243) และไดปฏิเสธประเด็นเรื่องเปาหมายทางการเมือง พรอมกลาวดวยวา
"ถาผมทําใหเปนการเมืองและใหขยายผล รับรองวาโดนกันเปนระนาวเลย ใครบางเปนกรรมการทุนรักษาระดับในขณะนั้น" ซึ่งนายพิเชษฐ
หมายถึงนายจาตุรนต ฉายแสง ซึ่งเปน รมช.คลัง และเปนหนึ่งในคณะกรรมการทุนรักษาระดับในขณะนั้น (ไทยโพสต 270243) หลังจากที่
คณะกรรมการ ศปร.2 ไดนําเอกสารรายงานฉบับจริงไปสงมอบใหนายพิเชษฐ ในวันที่ 28 ก.พ. 2543 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีให
สัมภาษณวา ขณะนี้ยังไมเห็นรายงานดังกลาวเลย ขอเท็จจริงเปนอยางไรก็ยังไมทราบ เพราะยังไมไดอานรายงานละเอียด ทราบจากขาว
หนังสือพิมพเทานั้น (กรุงเทพธุรกิจ 290243)
1.1.2 ธปท. ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจป 43 ใหม คาดวาจะขยายตัวสูงขึ้นเปน 4.5% จากเดิมประมาณไว 4%
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2543 สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดประกาศประมาณการภาวะเศรษฐกิจในป 2543
ใหม โดยปรับตัวเลขคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจวาจะสูงขึ้นเปนรอยละ 4.5 จากประมาณการเดิมที่รอยละ 4.0 เนื่องจากการปรับ
ประมาณการสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐจากที่ขยายตัวรอยละ 7.4 เปนรอยละ 9.6 ตามแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ปริมาณการคาโลก สงผลใหภาคการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันรายไดจากการสงออก
ที่เพิ่มขึ้นสงผลใหการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด คือ 1) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศขยายตัวเปนรอย
ละ 4.5 จากรอยละ 4.0 ตามการขยายตัวของการสงออก สงผลใหการผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัวเปนรอยละ 5.4 จากประมาณการเดิมที่
รอยละ 4.3 โดยสาขาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นคือ สาขาที่เกี่ยวของกับสาขาอุตสาหกรรมและการคาเปนหลัก ไดแก อุตสาหกรรมขนสง การคา
และบริการ 2) การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (ในรูปราคาคงที่) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.8 จากรอยละ 4.2 ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 3) การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพราะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงขึ้นในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2544 4) อัตราเงิน
เฟอปรับจากรอยละ 2.4 เปนรอยละ 2.5-3.0 ตามราคานํ้ามันในตลาดโลก (สายนโยบายการเงิน ธปท. 280243)
1.1.3 รัฐบาลขาดดุลเงินสด7.1หมื่นลาน หนี้ตางประเทศคงคางลดลง 2.5%
นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ โฆษกกระทรวงการคลัง เปดเผยวา ในเดือนม.ค. 2543 รัฐบาลมีรายรับรวม 51,031 ลานบาท และมีราย
จาย 59,345 ลานบาท ทําใหงบฯขาดดุล 8,314 ลานบาท เมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุล 2,642 ลานบาท ทําใหดุลเงินสดขาดดุล
10,956 ลานบาท และตั้งแตตนปงบประมาณถึงเดือนม.ค. ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 71,645 ลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนม.ค. มียอด
คงเหลือ 75,959 ลานบาท
นายสถิตยกลาวถึงผลการจัดเก็บรายไดรัฐบาลเดือนมกราคมวา จัดเก็บได 55,476 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน 7.4%
โดยกรมสรรพากรจัดเก็บได 31,428 ลานบาท ลดลง 18.6% กรมสรรพสามิต 13,725 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.8% กรมศุลกากร 6,109 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 27% และรายไดอื่น 4,214 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.2% และตั้งแตตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือนม.ค. รัฐจัดเก็บได 238,013 ลานบาท ลด
ลงจากชวงเดียวกันปกอน 5.1% สวนยอดหนี้คงคางในประเทศ ณ สิ้นเดือนม.ค. มี 1,077,380 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.4% ยอดหนี้ตางประเทศ
คงคาง 21,351 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลง 2.5% (มติชน 290243)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูประบบและแผนกระตุนเศรษฐกิจ
1.2.1 ปรส. เตรียมสลายองคกร ขณะหลายฝายออกมาชี้และขุดคุยจุดบอดการดําเนินงานที่ผานมา
-ปรส.หารืออัยการเตรียมสลายองคกร ลดพนักงานไปแลว 78% ลดคาใชจายไดเดือนละ 62.28 ลานบาท หรือคาใชจาย
ลดลง 88% นายมนตรี เจนวิทยการ เลขาธิการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เปดเผยวา ขณะนี้ ปรส.กําลังปรึกษารวม
กับสํานักงานอัยการสูงสุดวา ปรส.จะตองจัดสงเอกสารของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการทั้ง 56 แหง แหงใดบางที่ถือวาสมบูรณที่สุด เพื่อ
สงใหศาลลมละลายดําเนินการตอไปไดโดยไมมีปญหาภายหลัง และปรึกษาวา ปรส.จะปดกิจการ ณ จุดไหนจึงจะดี และถือวาไมมีอะไรติด
คางอีก เพื่อใหจบโดยสมบูรณ กอนเสนอให ก. คลัง พิจารณา และออกกฎหมายเพื่อใหปดกิจการ ปรส.ตอไป พรอมกันนี้เจาหนาที่ ปรส.
กําลังเรงเตรียมเอกสารที่จําเปนตอการยื่นฟองศาลใหสมบูรณที่สุดภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อใหศาลลมละลายสั่งพิทักษทรัพย เมื่อนั้นถือวา
ปรส.ดําเนินการเสร็จสิ้น จากนั้นกระบวนการตางๆ จะดําเนินไปไดดวยตัวเอง โดยไมตองเกี่ยวของกับ ปรส.แลว (ไทยโพสต 020243)
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-“อมเรศ” ลาออกจาก ปรส. เรียบรอยแลว แหลงขาวจาก ปรส.เปดเผยวา ขณะนี้นายอมเรศ ศิลาออน ประธานคณะกรรมการ
ปรส.ไดลาออกจากตําแหนงเปนที่เรียบรอยแลว โดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมคณะกรรมการ ปรส.ในที่ประชุมวันที่ 27 ม.ค. และมีผลอยาง
เปนทางการในวันที่ 31 ม.ค. 2543 ซึ่งเปนการยื่นใบลาออกเปนครั้งที่ 2 และครั้งนี้คณะกรรมการ ปรส.มีมติใหรับลาออก สวนผูจะมารับ
ตําแหนงประธานคณะกรรมการคนใหม ตองรอคําสั่งจากนายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลังกอน (ไทยโพสต 020243)
-กรรมาธิการการคลังฯ วุฒิสภาระบุการประมูลขายทรัพยสินของ ปรส. มีแนวโนมทุจริต ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา ซึ่งมีนายสุธี สิงหเสนห เปนประธาน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2543 ไดมีการกลาวถึงปญหาการ
ดําเนินงานขององคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดยนายณรงคชัย อัครเศรณี กลาววา ปรส.ไดนําทรัพยสินของสถาบันการ
เงินที่ถูกปดกิจการ 56 แหงมาบริหาร มีสินทรัพยจํานวน 8.2 แสนลานบาท แต ปรส.นํามาประมูลไดเพียง 4.8 แสนลานบาท ที่เหลือ 1.5 แสน
ลาน นํามาจําหนายในราคาไมเกินรอยละ 25 ของราคาตามบัญชี ทําใหขาดทุนไปอีก 1.1 แสนลานบาท ซึ่งการขาดทุนดังกลาวเปนหนี้
สาธารณะ กอใหเกิดปญหาตอระบบสถาบันการเงิน ทําใหประนอมหนี้ไดยากขึ้น นายณรงคชัยกลาวอีกวา ขณะที่รัฐบาลประกาศนโยบายให
ปรส. รีบประมูล เพื่อนําเงินตราตางประเทศเขามา แตในทางปฏิบัติไมไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ สงผลใหไมมีเงินไหลเขา
มาในประเทศ และเชื่อวาบริษัทตางประเทศที่เขามาประมูล ไดนําเงินออกนอกประเทศ และวิธีการประมูลนั้น พบวาทําใหไมไดราคาเทาที่ควร
เชนการไมใหลูกหนี้เขาประมูล จัดสินทรัพยกองใหญ ทําใหมีผูประมูลนอยราย การจัดทําขอมูลของลูกหนี้โดยใชเจาหนาที่จากตางประเทศ มี
ผูประมูลรายหนึ่งเกี่ยวของกับบริษัทที่ประเมินสินทรัพย
รายงานขาวกลาววา สมาชิกกรรมาธิการไดรวมอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยเห็นวาการดําเนินการประมูลขายทรัพยสินของ
ปรส.มีแนวโนมการทุจริต แตไมมีการดําเนินการหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ พรอมทั้งเรียกรองใหกรรมาธิการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความเสีย
หายที่เกิดขึ้น วาควรมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อหาตัวผูทําผิดมาลงโทษ
อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้นายวีรพงษ รามางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้วาบริษัทที่รวมประมูลสินทรัพยเปนกลุมเดียวกับกลุมที่
โจมตีคาเงินบาท และยังมีบริษัทหนึ่งที่ประเมินสินทรัพยดวย ทางปรส.ควรจะยกเลิกการประมูล แตก็ไมไดดําเนินการ และกรณีที่มีนโยบาย
เรงรัดการประมูลดังกลาว เพื่อนําเงินตราตางประเทศเขามานั้น พบวาไมไดมีการตั้งเงื่อนไขวา ผูมาประมูลตองนําหลักฐานการนําเงินตราตาง
ประเทศเขามา จึงทําใหกลุมผูประมูลไปยืมเงินจากธนาคารทหารไทย และเมื่อไดกําไร ก็นําเงินตราออกนอกประเทศ แทนที่จะไดเงินเขา
ประเทศ และกลาวดวยวา การดําเนินการของ ปรส.ถือวาทําใหหนี้ของประเทศเพิ่มขึ้นมาก (ไทยโพสต 290143)
-สขร. ขูเอาผิดผูบริหาร ปรส. กรณีไมยอมเปดเผยขอมูลสัญญาแบงปนผลกําไรกับ บ. โกลดแมน แซคส เรื่องถึง
กฤษฎีกา จากกรณีที่หนังสือพิมพไทยโพสต และประชาชาติธุรกิจ ไดยื่นคํารองตอ คณะกรรมการขอมูลขาวสารราชการ (สขร.) ขอให ปรส.
เปดเผยขอมูลการทําสัญญาการแบงปนผลกําไร (โปรฟต แชริง) ที่ทํากับ บริษัท โกลดแมน แซคส จํากัด และคณะกรรมการฯ ไดมีมติใหเปด
เผยแลวนั้น นายสถิตยกลาววา ปรส.ไมมีสิทธิ์ปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามที่คณะกรรมการ สขร.มีมติไปแลว เพราะขอมูลสัญญาโปรฟต
แชริงที่ ปรส.อางวาเปนการทําสัญญาความลับไมมีผลทางกฎหมายนั้น เปนการทําสัญญาหลังการออกบังคับใช พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ทําให
ไมสามารถทําสัญญาในลักษณะที่เปนความลับได และหากทําก็ถือวาขัดตอกฎหมายที่กํากับดูแลอยู และวาผูบริหาร ปรส.ตองชี้แจงเหตุผล
ในวันที่ 3 มี.ค. นี้ และหากยังไมเปดเผยขอมูลหลังการชี้แจง จะทําหนังสือถึง ครม. พิจารณาการกระทําผิด พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ในวันที่ 28 ก.พ. นายมนตรี เจนวิทยการ เลขาธิการ ปรส. ชี้แจงวา ทางปรส. พรอมจะเปดเผยขอมูล แตขอใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตีความใหเปดเผยขอมูลอยางมีเงื่อนไขไดหรือไม ทั้งนี้ไมใชเพราะตองการเลนแงกับใคร แตตองการใชอํานาจตามกระบวนการ
กฎหมายโดยถึงที่สุด เพื่อเปนการทําหนาที่อยางสมบูรณในการรักษาผลประโยชนของประเทศและเปนบรรทัดฐานใหหนวยงานอื่นๆ สําหรับ
ปกปองตนเอง กรณีที่ตองเปดเผยขอมูลตามคําสั่ง สขร.เพราะคําสั่ง สขร.ไมใชคําสั่งศาลที่สามารถชี้ขาดได ลาสุด ขาววันที่ 29 ก.พ. คณะ
กรรมการกฤษฎีกาขอเวลาเพื่อพิจารณาขอมูลจากทั้งสองฝายใหครบถวนกอนตีความ (ไทยโพสต 25, 28, 290243)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
2.1 การเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงินในรอบเดือน ก.พ. 2543
2.1.1 เงินทุนไหลออกสงผลใหคาเงินบาทออนในชวงปลายเดือน
คาเงินบาทโดยเฉลี่ยตลอดเดือน ก.พ. 2543 นั้นเคลื่อนไหวอยูระหวาง 37.40-38.50 บาท/ดอลลารสหรัฐ โดยมีแนวตานสําคัญ
อยูที่ระดับ 38.60 บาท/ดอลลาร เปดตลาดมาในวันที่ 4 ก.พ. 2543 คาเงินบาทปรับตัวออนลงเล็กนอยตามคาเงินเยน และคาเงินอื่นๆ ในภูมิ
ภาค โดยอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงออนลงมาอยูที่ 37.514 บาท/ดอลลารสหรัฐ ภาวะสภาพคลองตลาดเงินยังคงตึงตัวบาง เนื่องจากประชา
ชนยังคงมีความตองการถือเงินสดในชวงเทศกาลตรุษจีน

9
ในวันที่ 22 ก.พ. คาเงินบาทลดคาออนสุดอยูที่ระดับ 38.35 บาท/ดอลลารสหรัฐ นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ ผูชวยผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ธปท.อยูระหวางการติดตามตัวเลขเงินทุนไหลออกอยางใกลชิด โดยสั่งใหเจาหนาที่ตรวจสอบวา
มีการไหลออกในลักษณะผิดปกติหรือไม โดยเฉพาะในชวงนักลงทุนตางประเทศเทขายหุนในตลาดหลักทรัพยไทยและสงเงินกลับออกไปจน
ผลกระทบใหคาเงินบาทออนลง นักบริหารเงินจากธนาคารพาณิชยกลาววา ปจจัยที่มีผลใหเงินบาทออนคาลงมี 2 ประการคือ เงินทุนไหล
ออกและคาเงินในภูมิภาค โดยนักลงทุนเริ่มเทขายเงินบาทและกลับไปถือเงินดอลลาร และยายฐานการลงทุนไปในประเทศที่ใหผลตอบแทน
สูงกวา เนื่องจากนักลงทุนเกรงวาธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้ (ขาวหนังสือพิมพ ก.พ. 43)
2.1.2 สถานการณตลาดหุนไทย: ปกหัวดิ่งลงทะลุระดับ 400 จุด
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุนไทยยังคงปกคลุมไปดวยแรงขายตอเนื่องตลอดทั้งเดือน การเทขายของกลุมนักลงทุนตางชาติ
และกลุมกองทุนประกันความเสี่ยง(Hedge Fund) นับเปนอุปสรรคใหญที่ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยฯไมสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ได ในชวงระหวาง 1-17 ก.พ. กลุมนักลงทุนตางชาติไดเทขายหุนโดยตลอด รวมแลวมียอดขายสุทธิเกือบ 6,500 ลานบาท ทําใหนักลงทุน
ไทยหวาดกลัววาจะไมมีคนเขามาดันราคาหุน และเปนปจจัยที่ทําใหตลาดยิ่งตกรูดลงแรง อีกทั้งชวงเทศกาลตรุษจีนนักลงทุนเขามาลงทุนใน
ตลาดคอนขางนอย ตลาดจึงซบเซาและการซื้อขายเบาบางมาก ในวันที่ 16 ก.พ. แมดัชนีจะตกลงเกือบ 10 จุด กลับพบวาหุนในกลุมสื่อสาร
กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟายังคงอยูในแดนบวก แสดงวาสภาพตลาดขณะนี้ไดมีการโยกยายกลุมโดยทิ้งกลุมบลูชิพเดิมๆ
มาเลนกลุมใหมที่อยูในความนิยมแทน แตเนื่องจากกลุมบลูชิพเดิมนั้นมีมูลคาทางตลาดสูง เมื่อถูกทิ้งก็ฉุดใหดัชนีลดลงแรงดังที่เกิดขึ้น
รายงานขาวเปดเผยวา ตั้งแตตนปที่ผานมาดัชนีตลาดหลัก
ทรัพยปรับตัวลดลงแลวถึง 16.42% โดยเฉพาะการลงทุนในชวงระหวาง
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเดือน ก.พ. 2543
480
วันที่ 14-18 ก.พ. ซึ่งดัชนีลดลงอยางรุนแรงถึง 50.31 จุด หรือ 11.51%
460
โดยดัชนีปรับตัวลดลงตํ่าสุดที่ระดับ 379.43 จุด ในวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งถือ
440
เปนดัชนีตํ่าสุดตั้งแตเปดตลาดซื้อขายในปนี้ หลังจากที่ดัชนีดิ่งลงอยางรุน
420
แรงแลว ดัชนีตลาดหลักทรัพยก็กระเตื้องขึ้นเล็กนอยในชวงปลายเดือน
400
โดยในการซื้อขายวันที่ 24 ก.พ.ดัชนีปดตลาดที่ระดับ 395.10 จุด เพิ่มขึ้น
380
360
6.10 จุด มีมูลคาการซื้อขาย 5,327.28 ลานบาท และในวันที่ 25 ก.พ.
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ดัชนีสามารถปรับตัวกลับขึ้นมาปดตลาดทะลุระดับ 400 จุดได โดยปด
ทีม่ า: Yahoo! Finance
ตลาดที่ 406.66 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายทั้งสิ้น 5,175.64 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนดัชนีก็กลับปรับตัวลดลงอีก เนื่องจากตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาหนี้ไม
กอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) รวมทั้งแรงกดดันจากดัชนีตลาดหุนดาวโจนสที่ปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 10 เดือน ทําใหตลาดหุนปดตัวลดลง
ในวันสุดทายของเดือนอยูที่ระดับ 374.32 จุด (ขาวหนังสือพิมพ ก.พ. 43)

2.2 ความเคลื่อนไหวสถาบันการเงิน
2.2.1 แบงกตางชาติ ในไทยปดกิจการบีไอบีเอฟ ถอนเงินกลับ ดึงยอดสินเชื่อสิ้นป 42 ลดฮวบ 1.4 แสนลาน จากป 41
นายวิชัย พันธุโภคา กรรมการผูจัดการทั่วไป ธนาคารเดรสเนอรแบงก กลาววา จากสภาพที่ธนาคารตางประเทศที่มีสาขาใน
ประเทศไทย เริ่มไมมั่นใจวาประเทศไทยจะเปนศูนยกลางทางการเงินได ตามที่ ก. การคลังเคยประกาศไวเมื่อป 2540 โดยยอมใหธนาคาร
ตางประเทศที่มีสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทยสามารถประกอบกิจการวิเทศธนกิจ (บีไอบีเอฟ) ไดนั้น ขณะนี้ธนาคารตางประเทศเริ่มปดกิจ
การบีไอบีเอฟลงแลว เห็นไดจากทั้งยอดสินเชื่อของธนาคารตางประเทศเหลานี้ที่ลดลง และยอดหนี้ตางประเทศที่เปนบีไอบีเอฟ ณ เดือน
ต.ค. 2542 ลดลงจากครึ่งแรกของป 2541 ถึง 60% เนื่องจากธนาคารตางประเทศเห็นวา การใหสินเชื่อในประเทศมีความเสี่ยง ดังนั้นเงินกู
อันไหนที่ครบกําหนดก็จะเรียกคืน และยายฐานไปปลอยสินเชื่อที่ประเทศสิงคโปรแทน
“ทั้ง 2 เหตุการณดังกลาวเปนเรื่องที่นากลัว เพราะแสดงใหเห็นวาเงินทุนจะไมไหลกลับเขามาในประเทศอีกแลว เพราะขณะนี้
ธนาคารตางประเทศรูแลววา ที่เคยคาดวาประเทศไทยจะเปนศูนยกลางทางการเงินนั้น เปนเรื่องที่เขาใจผิด” นายวิชัยกลาว
ดานนักวิเคราะหจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เชื่อวาภายในเดือน มี.ค. ปนี้ สาขาธนาคารตางประเทศจะเริ่มปรับยอดการปลอย
สินเชื่อของธนาคารลง แตยังมีธนาคารตางประเทศบางแหงที่ยังคงปลอยสินเชื่อในประเทศไทยอยู เชน ซิตีแบงก
สําหรับยอดเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2542 มีอยูทั้งสิ้น 501,556.62
ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน ของป 2541 ถึง 21.86% หรือเทากับ 140,288.96 ลานบาท ธนาคารที่มียอดสินเชื่อลดลงนั้นเปนธนาคาร
ในภูมิภาคนี้เปนสวนใหญ เชน ธนาคารซูมิโตโม ลดลง 53.98% เทากับ 5.55 หมื่นลานบาท ธนาคารโตเกียวมียอดสินเชื่อลดลง 27.28%
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หรือ 3.13 หมื่นลานบาท ธนาคารซากุระ ลดลง 23.57% หรือ 1.63 หมื่นลานบาท ธนาคารได-อิจิคังเงียว ลดลง 15.27% หรือ 7.85 พันลาน
บาท สําหรับยอดหนี้ตางประเทศในสวนของบีไอบีเอฟ ณ เดือน ตุลาคม 2542 มีอยูทั้งสิ้น 1.4 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนการปรับลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตครึ่งแรกของป 2541 ที่มีอยู 2.57 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ และครึ่งหลังของป 2541 จํานวน 2.19 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ
และครึ่งแรก ของป 2542 เหลืออยู 1.66 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ (ไทยโพสต 070243)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
3.1 ความเคลื่อนไหวดานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1.1 การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปญหาออยและนํ้าตาล
สืบเนื่องจากการที่บรรดาโรงงานนํ้าตาล
ถูกลดวงเงินแพ็กกิงเครดิตตามนโยบายของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย (ธสน.) จากกระสอบละ 600 บาท เหลือ 500 บาท โดยระบุวาราคานํ้าตาลตลาดโลกตกตํ่าเหลือเพียง 5 เซนตตอปอนด ที่มีผล
ตั้งแตวันที่ 25 ม.ค.2543 นั้น ทําใหโรงงานนํ้าตาลบีบลดอัตราคาออยแกชาวไรออยเหลือเพียง 350 บาทตอตันที่ 10 ซีซีเอส ซึ่งกลุมชาวไร
ออยรับไมได และเรียกรองใหรัฐเขาชวยเหลือจายเพิ่มให โดยรัฐตกลงจะจายสมทบใหอีก 100 บาทตอตันออย แตไมมีความชัดเจนในเรื่อง
แหลงเงิน ขณะที่ฤดูตัดหีบออยกําลังจะเริ่มขึ้น ในวันที่ 1 ก.พ. สมาคมโรงงานนํ้าตาลไทย สมาคมการคาผูผลิตนํ้าตาลไทย และสมาคมการ
คาอุตสาหกรรมนํ้าตาล สงหนังสือดวนที่สุดลงวันที่ 31 ม.ค.2543 แจงตอนายประชา โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปตย ในฐานะ
นายกสมาคมกลุมชาวไรออยเขต 7 เรื่องการชําระคาออยเบื้องตนในฤดูการผลิตที่ 2542/2543 วา ทางโรงงานนํ้าตาลตางๆ มีความจําเปน
ตองจายคาออยในอัตราตันละ 350 บาทที่ 10 ซีซีเอสกอน โดยอัตราขึ้นและลงตอ 1 ซีซีเอสเทากับ 21 บาท สวนที่เหลือนั้น อยูระหวางการ
ดําเนินการใหรัฐบาลและกองทุนออยและนํ้าตาลทรายใหความชวยเหลือ เมื่อไดรับความชวยเหลือแลว จะเรงดําเนินการจายเพิ่มเติมใหโดย
ดวนตอไป ทั้งนี้จะดําเนินการจายในงวดวันที่ 22 ก.พ. ศกนี้ สําหรับออยที่สงเขาหีบระหวางวันที่ 1-15 ก.พ. เปนตนไป
หนังสือชี้แจงดังกลาวทําใหกลุมชาวไรออยไมพอใจ และใชมาตรการกดดันใหรัฐบาลใหความชวยเหลือ โดยเริ่มหยุดตัดออยสง
โรงงานในวันที่ 3 ก.พ. และในวันที่ 6 ก.พ. เริ่มนํารถบรรทุกออยมาจอดปดทางเขา-ออก โรงงานนํ้าตาลทั้ง 13 โรง ในเขต จ.กาญจนบุรี และ
ตอมาในวันที่ 10 ก.พ. เคลื่อนขบวนเขา กทม. โดยกลุมชาวไรออยไดยืนยันขอเสนอ 7 แนวทางที่เสนอไปกอนหนานี้แลว คือ การขอคืนภาษี
มูลคาเพิ่มที่ไดจัดเก็บไปในป 2540/2541 การถอดภาษีมูลคาเพิ่มออกจากระบบ ใหรับจํานํานํ้าตาลในโควตาสงออก ใหราคานํ้าตาลลอยตัว
โดยขึ้นลงตามกลไกของตลาดโลก ใหปรับราคานํ้าตาล ใหลงทุนทางดานการชลประทาน และหาแหลงเงินกูใหชาวไรออย ซึ่งรัฐบาลโดย 4
กระทรวงหลักที่รับผิดชอบ คือ ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตร ก.พาณิชยและ ก.คลัง ไดมอบหมายให สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อารไอ) ทําการศึกษาอยู
ในการดําเนินการเพื่อแกปญหาของฝายรัฐบาล กองทุนออยและนํ้าตาล (กอน.) ซึ่งปจจุบันมีหนี้อยูแลวถึง 15,000 ลานบาท มี
เงินสดอยูเพียง 130 ลานบาท แตการชวยเหลือชาวไรออยครั้งนี้ตองใชเงิน 3,000-5,000 ลานบาท จึงไดโยนเรื่องไปที่ 4 รัฐมนตรีใน 4
กระทรวงหลักใหพิจารณาแนวทางแกไข ปรากฏวาการหารือของ 4 กระทรวงหลักในวันที่ 8 ก.พ. มีมติโยนเรื่องกลับให กอน. ไปหารือกับชาว
ไรออย และธนาคารพาณิชย รวมทั้ง ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผูจัดการ ธสน. ใหรับซื้อลดเช็คจากชาวไร ซึ่งโรงงานนํ้าตาลจายคา
ออยขั้นตน 350 บาทตอตันออย และที่เหลืออีก 100 บาทตอตันจายเปนเช็คลวงหนาคิดเปนมูลคาประมาณ 5 พันลานบาท แตเรื่องไมคืบ
หนาจนกระทั่งกลุมชาวไรออยยกขบวนเดินทางเขา กทม. ในคืนวันที่ 9 ก.พ. รัฐบาลเกรงวาจะเกิดวุนวายเนื่องจากกําลังเตรียมจัดงาน
ประชุมอังคถัดอยูดวย จึงไดสกัดม็อบชาวไรออยไวที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา และเปดเจรจากับตัว
แทนชาวไรออย ผลการเจรจารัฐบาลสัญญาจะใหโรงงานจายคาออยให 450 บาทตอตันออยแนนอน โดยใหจาย 350 บาทตอตันออยกอน
และเงินเพิ่มอีก 100 บาทตอตันออยชาวไรจะไดรับภายในเดือน พ.ค. 2543 โดยจะใหมีการตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อจัดทําสัญญาขอตกลง
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน สวนการแกปญหาระยะยาวก็เห็นวาควรเรงรัดระบบการคาเสรีนํ้าตาลโดยจะใชผลการศึกษาของ ทีดีอารไอ ซึ่ง
กําหนดจะแลวเสร็จในเดือน มี.ค. 2543 นี้ มาเปนพื้นฐานประกอบการพิจารณาตอไป
ขอตกลงดังกลาวเปนที่พอใจของกลุมชาวไรออย แตทางสมาคมโรงงานนํ้าตาลมีปญหา โดยยืนยันวาทางโรงงานไมมีเงินที่จะ
จายเพิ่มใหอีก 100 บาทตอตันออย เพราะจะไมมีสถาบันการเงินใดปลอยสินเชื่อใหโรงงานนํ้าตาล ดวยเกรงวาจะมีปญหาหนี้ไมกอใหเกิด
รายได ดังนั้นทางโรงงานนํ้าตาลจึงโยนกลับมาใหกองทุนฯ เปนผูออกเช็คจํานวน 100 บาทใหแกกลุมชาวไรออยแทน หรือไมเชนนั้นก็ขอให
รัฐบาลมีความชัดเจนเสียกอนวาจะหาเงินกูมาอยางไร พรอมกันนั้นในวันที่ 14 ก.พ. ทาง 3 สมาคมโรงงานนํ้าตาล อันไดแก สมาคมโรงงาน
นํ้าตาลไทย สมาคมการคาผูผลิตนํ้าตาลไทย และสมาคมการคาอุตสาหกรรมนํ้าตาล ซึ่งมีโรงงานนํ้าตาล 46 โรงเปนสมาชิก ไดมีมติยืนยันที่
จะจายเงินคาออยขั้นตน ใหชาวไรออยในอัตราตันละ 350 บาท โดยโรงงานจะจายใหเปนเงินสด 175 บาท และจายเช็คลวงหนา 30 วันอีก
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175 บาทเทานั้น สวนที่เหลืออีก 100 บาทจะตองเปนตั๋วสัญญาใชเงินลงวันที่ 30 พ.ย.2543 โดยมีเงื่อนไขวา สํานักงานคณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย (สอน.) จะตองจัดหาวงเงินให
เกี่ยวกับเรื่องนี้นายราชัย ชูศิลปกุล เลขาธิการสหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย ไดแสดงความไมพอใจโดยกลาววา หากเปน
เชนนี้ก็อาจเกิดศึกขึ้นได และเทากับวา ชาวไรถูกรัฐบาลหลอก เพราะมีขอตกลงกันแลวอยางชัดเจน นายพิชิต แทประสาทสิทธิ์ รอง
เลขาธิการชมรมสถาบันชาวไรออยอีสาน กลาววา จะรอดูมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้ วาจะเปนไปตามที่ตกลงกันไวหรือไม ชาวไรจะตองได
รับเงินเต็มอัตรา ถาไมไดก็ตองมีปญหาแนนอน เพราะประกาศใหทราบทั่วกันแลว ถาโรงงานไมสามารถจายเงินได รัฐบาลก็ตองเขามาชวย
เหลือโดยดวน นายนราธิป อนันตสุข หัวหนาสํานักงานสมาคมชาวไรออยเขต 7 กลาววา สมาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประธานสาขา 24 สาขา เพื่อรอฟงมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ ถารัฐบาลไมทําตามที่รับปากไว ก็จะหารือแนวทางเรียกรองและทวงถาม
ทันที มีรายงานดวยวา สมาคมชาวไรออยเขต 7 ไดสั่งเตรียมรถสิบลอไวสาขาละ 100 คัน เพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวทันที ถามติคณะรัฐ
มนตรีไมออกมาตามที่ตกลงไว (ไทยโพสต 150243)
ในระหวางนั้นไดมีความเคลื่อนไหวพยายามหาทางออกระหวางรัฐบาล โรงงานนํ้าตาลและสถาบันการเงิน ฝายโรงงานและพอคา
นํ้าตาลเสนอวิธีหาเงิน 3 วิธี คือ 1) ใหกองทุนฯกูเงินจากธนาคารตางประเทศหรือในประเทศ โดยรัฐบาลคํ้าประกัน 2) รัฐบาลใหเงิน
สนับสนุน และ 3) ขึ้นราคานํ้าตาลประมาณ 1-3 บาทตอก.ก. ซึ่งเหมาะสมที่สุด จะมีรายไดเขากองทุนประมาณ 3,000 ลานบาท แตทางรัฐ
บาลไมตองการขึ้นราคานํ้าตาล สวนฝายสถาบันการเงิน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย (ธสน.) ไดรายงานใหที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ทราบวา ขณะนี้ธนาคารพาณิชยสามารถเพิ่มวงเงินแพ็คกิงเครดิต ใหกับโรงงาน
นํ้าตาลเพิ่มขึ้นอีกกระสอบละ 40 บาท จากเดิมกระสอบละ 500 บาท เปน 540 บาท เนื่องจากสถานการณราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลก
เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 5 เซนตตอปอนด เปน 5.7 เซนตตอปอนด ทําใหโรงงานนํ้าตาลมีเงินที่จะจายคาออยขั้นตนป 2542/2543 ใหกับชาว
ไรออยไดเพิ่มเปน 390 บาทตอตันออย จากเดิมที่จะจายไดเพียง 350 บาทตอตันออย (กรุงเทพธุรกิจ 160243) อยางไรก็ตาม ก็ยังมีการ
ถกเถียงกันวาจะหาเงินสวนที่ขาดอยูมาจากไหน
ในการประชุม ครม. วันที่ 18 ก.พ. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรม เปดเผยวา ขณะนี้ ก.พาณิชยและ ก. เกษตรฯ
สามารถจัดหาวงเงินกูใหกองทุนออยและนํ้าตาลทรายไดแลว ในเบื้องตนมีประมาณ 2,000 ลานบาท โดยจัดหามาจากกองทุน 3 แหง คือ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กองทุนสงเสริมการสงออก และกองทุนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) แต
จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและพิจารณายกเลิกขอบังคับของกองทุนตางๆ กอน โดยตั้งเงื่อนไขวา กองทุนจะตองนําเงิน
ไปเปดบัญชีไว เพื่อคํ้าประกันใหธนาคารพาณิชยรับซื้อเช็คจากชาวไร ซึ่ง ครม.ไดอนุมัติแนวทางความชวยเหลือดังกลาวในการประชุมวันที่
22 ก.พ. (ไทยรัฐ 230243)
ตอมา ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) เปดเผยหลังการ
ประชุมรวมระหวางผูแทนโรงงานนํ้าตาลกับผูแทนธนาคารพาณิชย เกี่ยวกับการออกเช็คลวงหนาคาออยขั้นตนป 2542/2543 ใหกับชาวไร
ออยตันละ 100 บาทวา ขณะนี้ทาง ธสน.ไดจัดทํารายละเอียดของแผนการใชเงินกู 2,000 ลานบาท เพื่อใชคํ้าประกันการออกเช็คลวงหนา
ของโรงงานนํ้าตาลใหชาวไรออยสามารถไปขายลดเช็คกับธนาคารพาณิชยตางๆไดเสร็จแลว โดยวงเงินดังกลาวสามารถใหความชวยเหลือ
โรงงานนํ้าตาลไดเพียง 30 แหงจากโรงงานนํ้าตาลทั้งหมด 46 แหง คิดเปนออยที่จะเขาหีบประมาณ 21 ลานตัน เพราะจากตัวเลขของ
ธนาคารพาณิชย พบวาโรงงานนํ้าตาล 30 แหงดังกลาว ไมมีสภาพคลองทางการเงิน อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ และสวนใหญยังเปน
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) โดยในวันที่ 29 ก.พ. โรงงานนํ้าตาลทั้ง 30 แหง จะเซ็นบันทึกขอตกลงการชําระคาออยเบื้องตนกับกอง
ทุนออยและนํ้าตาลทราย โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) จะลงนามเปนพยาน สวนโรงงาน 16 แหงที่เหลือนั้น
หลังจากพิจารณาฐานะทางการเงินดูแลว เห็นวายังพอมีสภาพคลองเพียงพอที่จะจายเงินคาออยขั้นตนไดครบ 450 บาทตอตันออย แตหาก
รัฐบาลสามารถหาเงินมาใหกับกองทุนออยฯ ไดเพิ่มอีก 890 ลานบาท ธสน.เชื่อวาจะสามารถชวยเหลือโรงงานนํ้าตาลไดครบทั้ง 46 แหง
อนึ่ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังกลาวถึงแนวโนมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลวา อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลยังจะตองไดรับการแกไข
ปญหาตอไปอีก เนื่องจากสถานการณราคานํ้าตาลในตลาดโลกยังคงตกตํ่าไปอีก 2-3 ป เพราะผูผลิตนํ้าตาลรายใหญของโลกมีการสงออก
นํ้าตาลเขาสูตลาดในปริมาณที่สูงมาก โดยเปลี่ยนจากการนํานํ้าตาลดิบไปผลิตแอลกอฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง มาใชผลิตเปนนํ้าตาลทราย
เพื่อสงออกแทน
ดังนั้น การแกไขปญหาออยและนํ้าตาลในอนาคต ผูบริหารประเทศตองเห็นเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตองเขามาแกไขอยางจริงจัง
ทั้งระบบ และรัฐบาลจะตองเริ่มคิดหากลยุทธกอนถึงฤดูการผลิตใหม (กรุงเทพธุรกิจ 260243)
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4. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจตางประเทศ
4.1 ความเคลื่อนไหวการประชุมระหวางประเทศ
4.1.1 การประชุมอังคถัด ครั้งที่ 10: ความหวังของประเทศโลกที่สาม
การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (อังคถัด) ครั้งที่ 10 ซึ่งจะมีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลกรวมประชุม เพื่อ
กําหนดนโยบาย ทบทวนแนวทางการดําเนินการทางเศรษฐกิจและการคาที่ผานมาในรอบ 50 ป ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้ง
พิจารณากําหนดแนวทางยุทธศาสตรเศรษฐกิจในอนาคต ขณะเดียวกันจะเปนโอกาสใหไทยและประเทศในเอเชียไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดเกิดวิกฤติในชวง 2 ปเศษที่ผานมา กอนการประชุมจะเริ่มขึ้น เปนที่คาดหวังกันวา เวทีแหงนี้จะเปนเวที
สําคัญที่เปดกวางใหประเทศกําลังพัฒนา องคกรพัฒนาเอกชน องคกรการคาระหวางประเทศ ไดเสนอแนะแนวคิดเพื่อกําหนดเปนยุทธ
ศาสตรสําหรับการนําไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมและเปนประโยชนตอการคาในยุคโลกาภิวัตนมากที่สุด และใหประเทศกําลังพัฒนายืนหยัดอยู
ไดภายใตกระแสการคาเสรีที่รุกคืบเขามาทุกขณะ
กําหนดการสําคัญอังคถัด ครั้งที่ 10
9 กุมภาพันธ
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเชิญธงสหประชาชาติ ธงชาติไทยและธง
สัญลักษณของการประชุมอังคถัด
11 กุมภาพันธ
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และนายรูเบนส
ริคูเปโร เลขาธิการอังคถัด แถลงขาวรวมกัน
12 กุมภาพันธ
การประชุมโตะกลมระดับสูงของนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลก
นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เปนประธานประชุมหัวหนาองคกรตางๆ ภายใต
ระบบสหประชาชาติ นายมหาธีร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายอับดูรราหมัน วาฮิด
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายโกะ จก ตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร กลาวถอยแถลงตอที่
ประชุม
13 กุมภาพันธ
นายมิเชล กองเดสซูส กรรมการผูจัดการกองทุนการเงินระหวางประเทศกลาวปาฐกถา
16 กุมภาพันธ
นายไมค มัวร ผูอํานวยการใหญองคการการคาโลก และนายเจมส วูลฟเฟนซอหน ประธาน
ธนาคารโลก กลาวอภิปรายทั่วไป
ที่มา: มติชน 070243
การเตรียมตัวของรัฐบาลกอนการประชุม
รัฐบาลไทยมีความมั่นใจในความพรอมทุกดานสําหรับการประชุมอังคถัด ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12-19 ก.พ. 2543 ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับวาเปนการจัดประชุมนานาชาติที่ใหญที่สุดเทาที่ประเทศไทยเคยเปนเจาภาพมา โดยทางเจาหนาที่ตํารวจและทุกฝายที่
เกี่ยวของเตรียมแผนรองรับไวแลว ไมวาจะเปนการดูแลบุคคล สถานที่ การจราจร หรือสถานที่ทองเที่ยวตางๆ นอกจากนี้ยังมีองคกรสห
ประชาชาติเขามารับชวงชวยดูแลความปลอดภัยในบริเวณศูนยประชุมสิริกิติ์ระหวางการประชุมอีกดวย
การเตรียมตัวเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน ประกาศรวมพลังเคลื่อนไหวขานรับการประชุมอังคถัด ครั้งที่ 10 โดยในคําประกาศระบุชัดเจนวาจะเคลื่อน
ไหวทั้งในระบบและนอกระบบ ในระบบก็คือ เตรียมจัดกิจกรรมภาคประชาชนหารือ และนําเสนอประเด็นปญหาผลกระทบผานผูแทนไทย
เขาสูที่ประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 ก.พ. 2543 นี้ ขณะที่สมัชชาคนจนเองก็เตรียมเคลื่อนไหวนอกระบบเพื่อชี้แจงความเดือดรอนของ
เกษตรกรไทยหนาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยยํ้าวาจะดําเนินกิจกรรมอยางสันติ ไมกอเหตุปนปวนตอการประชุม
การประชุมหาขอตกลงรวมกันของกลุมเอ็นจีโอจํานวน 121 องคกรจากทั่วโลก ภายใตหัวขอการประชุม "อังคถัดกับประชาสังคม
สูเปาหมายรวมกัน" โดยมีนายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการอังคถัด และ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ ในฐานะประธานการประชุมอังคถัดครั้งนี้เขารับ
ฟง เปาหมายในการพบปะหารือดังกลาวเพื่อใหกลุมเอ็นจีโอไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสอบถามขอสงสัยตางๆ
ขอเสนอของคณะทํางานอังคถัด 10 ภาคประชาสังคม (ไทย)
คณะทํางานภาคประชาสังคมไทยซึ่งประกอบดวยองคกรพัฒนาสังคมที่ทํางานกับกลุมคนดอยโอกาสตางๆ ที่ประสบปญหาดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งองคกรประชาชนและนักวิชาการจากสถาบันตางๆ ไดนําเสนอขอ
เรียกรองและขอเสนอรูปธรรมตอผูแทนไทยและผูแทนจากทุกประเทศที่เขารวมประชุมครั้งนี้ เพื่อนําเขาสูการพิจารณาทั้งหมด 4 ดานใหญๆ
คือ 1. ดานเศรษฐกิจ ไดเสนอประเด็นที่ควรถกเถียง เชนปญหาหนี้คงคางและการยกเลิกหนี้ ปญหาความไรเสถียรภาพของราคาสินคาขั้น
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ปฐม การขาดองคกรหรือกลไกระดับโลกที่จะควบคุมการไหลเวียนของทุนการเงิน การนําฉันทามติวอชิงตัน ซึ่งเนนการเปดเสรี การแปรรูป
และการยกเลิกขอจํากัดตางๆ มาเปนระเบียบโลกใหม และไดเสนอใหอังคถัดเปนตัวชวยสรางความสมานฉันทระหวางประเทศเจาหนี้-ลูกหนี้
โดยวิธีตางๆ เชน การเจรจากําหนดภาระการชําระหนี้หรือ การพักชําระหนี้ หรือลดเงื่อนไขในการสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่เกิดวิกฤติ ใหมีเวลาในการปรับตัว เปนตน 2. ดานทรัพยากร เกษตรและสิ่งแวดลอม ไดเสนอใหรัฐบาลไทยสรางฐานเศรษฐกิจการ
พึ่งตนเองใหเขมแข็งจากระดับรากฐานสูระดับประเทศ, สรางมาตรฐานและมาตรการ เพื่อใหภาคเกษตรกรรมมีความมั่นคงสามารถดําเนิน
การผลิตที่ตอบสนองตอการบริโภคของคนในประเทศอยางตอเนื่อง, ใหยกเลิกระบบสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ใหสิทธิการคุมครองชุมชนทองถิ่นใน
การอนุรักษพันธุกรรม อยางเทาเทียมกับการใหสิทธิคุมครองนักปรับปรุงพันธุ, คุมครองความปลอดภัยของพันธุกรรมพืชที่มีอยูในประเทศ
และความมั่นคงของระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ, สรางระบบ กฏเกณฑ และกลไกการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน ประชาสังคม ในการเจรจาทางการคาระหวางประเทศรวมกับตัวแทนภาครัฐและธุรกิจเอกชนอยางเรงดวนและเปน
รูปธรรม, ใหยุติการนําเรื่องผลผลิตการเกษตรไปผูกติดกับระบบการคาเสรี เนื่องจากผลิตผลดานการเกษตรมิไดเปนไปเพื่อการคาเทานั้น แต
เปนเรื่องของความมั่นคงทางสังคม การดํารงอยูทางวัฒนธรรม การอนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรม การเคารพในสิทธิเกษตรกร สิทธิ
ชุมชนตอระบบเกษตรกรรมพื้นบาน, สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนธรรม เปนตน
3. ดานแรงงาน คณะทํางานฯ ไดเสนอตอรัฐบาลไทยใหสัตยาบันรับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิ
เสรีภาพในการตอรอง และใหมีการยกเลิกเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟ ที่ไทยตองปฏิบัติและสงผลกระทบตอความมั่นคงในการทํางานของผูใชแรง
งาน เปนตน 4. ดานสาธารณสุขและการคุมครองผูบริโภค คณะทํางานมีขอเสนอใหรัฐบาลไทยจํากัดการคาเสรีในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ เชน ยา อาหารและการเกษตร และควรมีมาตรการหยุดใหความคุมครองสิทธิบัตรเมื่อเกิดปญหาการขาดแคลนยา ยาราคาแพง
เปนตน (ผูจัดการ 140243)
เปดฉากการประชุม: การรวมพลังของม็อบคนจน
กลุมสมัชชาคนจน องคกรพัฒนาเอกชนจากตางประเทศ สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย จํานวนประมาณ 1,000 คน ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมกรีนพีซ องคกรชาวนาโลก โฟกัส และกลุมประชาสังคมนานาชาติที่มีชาวตางประเทศสงตัวแทนเขารวมถึง 41 ประเทศ ได
เดินขบวนเคลื่อนไหวเพื่อแสดงเจตจํานงจะเขาไปยื่นหนังสือตอเลขาธิการอังคถัด เพื่อชี้ใหเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายการเปดการ
คาเสรี โดยขบวนของผูชุมนุมมีการชูปายโจมตีองคการการคาโลกและไอเอ็มเอฟ ใชรถบรรทุก 6 ลอติดเครื่องขยายเสียงกลาวปราศรัยโจมตี
นโยบายการคาเสรีและประเทศมหาอํานาจสลับกับการรองเพลงปลุกใจ ตัวแทนจากกลุมสมัชชาคนจน กลุมองคกรพัฒนาเอกชนจากตาง
ประเทศ และกลุมรัฐวิสาหกิจตางๆ ไดผลัดกันยื่นหนังสือรองเรียนหลายฉบับตอตัวแทนการประชุมอังคถัด โดยหวังวาขอเรียกรองตางๆจะได
รับการนําเสนอในที่ประชุม
กองเดสซูส ถูกเคกปาหนา: ของขวัญจากเอ็นจีโอ
ในวันที่ 13 ก.พ. นายมิเชล กองเดสซูส ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ถูกนายโรเบิรต ไนแมน ตัวแทน
ขององคกรพัฒนาเอกชนซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาใชสถานที่ในศูนยฯบุกเขาใชขนมเคกปาใสหนากอนขึ้นกลาวสุนทรพจน เนื่องจากไมพอใจ
การดําเนินงานของไอเอ็มเอฟ สําหรับนายกองเดสซูสนั้นไมไดติดใจ เห็นวาเปนเรื่องปกติที่มีการแสดงออกถึงความไมพอใจตอไอเอ็มเอฟ
สรุปทัศนะและปาฐกถาสําคัญจากผูเขารวมการประชุมอังคถัด
นายมิเชล กองเดสซูส ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)ไดแสดงปาฐกถาในหัวขอเรื่อง "โลกาภิวัตนและ
การลดความยากจนดวยแนวทางระบบการคาเสรีพหุนิยม" มีสาระสําคัญที่เสนอใหระบบโลกาภิวัตนเปนโอกาสในการพัฒนาความกาวหนา
แกโลก โดยตองเสริมความแข็งแกรงและศักยภาพใหกับรัฐบาลและประชาคมโลก สรางกรอบการทํางานที่มีระเบียบและครอบคลุม ไม
เฉพาะดานการคา แตรวมถึงการกระทําธุรกรรมระหวางประเทศทุกดานที่สรางสภาพสงเสริมการแขงขันที่มั่นคง และสามารถกระทําไดอยาง
เสรีและเปดกวาง
นายรูเบนส ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (อังคถัด) กลาววาเปนเรื่องสําคัญที่ตองมี
การรับฟงความเห็นของกลุมเคลื่อนไหว เพราะเขาคิดวาการจํากัดใหพวกนี้จับกลุมประทวงอยูเฉพาะตามทองถนน เปนเรื่องอันตรายมาก
พรอมเสริมวาเปนเรื่องจําเปนมากที่ตองรับฟงประเด็นปญหาซึ่งเปนที่วิตกของคนกลุมนี้ และพยายามหาเหตุผลเบื้องหลังการชุมนุมประทวง
ทั้งหลาย รวมถึงพิจารณาวาสามารถทําอะไรไดบาง เพื่อสงผานความรูสึกเหลานี้ไปถึงองคกรระหวางประเทศในรูปแบบที่สรางสรรค
ในสวนของการประชุมนั้น นายริคูเปโรหวังวาจะสามารถวางรากฐานสําหรับการเจรจารอบใหมเพื่อเปดเสรีการคา ซึ่งประเทศ
กําลังพัฒนาจะมีสิทธิมีเสียงอยางแทจริง พรอมเสริมวาการประชุมอังคถัดที่กรุงเทพฯจะเปนการประสานความวิตกรวมกันระหวางภาครัฐ
และเอกชน เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาที่มีตอความสามารถดานการแขงขันในตลาดโลกของประเทศกําลังพัฒนา
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นายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัด ผูนํามาเลเซีย ไดแสดงความคิดเห็นระหวางการประชุมอังคถัดครั้งที่ 10 เกี่ยวกับประเด็น
สําคัญของการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็คือ "การทําใหกระบวนการโลภาภิวัตนเปนประโยชนตอทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนา" โดยกลาววา ความไมเทาเทียมระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาขยายวงสูงขึ้นทุกขณะ และผลประโยชนจาก
ระบบการคาพหุภาคี เชน กฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก (ดับบลิวทีโอ) ไมไดกระจายอยางเทาเทียมในทุกประเทศ พรอมกันนั้น
ไดวิพากษวิจารณกระแสการผนวกกิจการของบริษัทยักษใหญในชาติตะวันตก โดยระบุวารูสึกตกใจที่ไดเห็นการเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ
ใหญหลายบริษัทที่เขามายึดกุมผลประโยชนจากการคาเสรีและกระบวนการโลกาภิวัตน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียชี้วา การผนวกกิจการทําให
บริษัทยักษใหญยิ่งมีขนาดใหญขึ้น
และเกรงวาหากอนุญาตใหบริษัทยักษใหญเหลานี้เขาไปทําธุรกิจในประเทศโดยเสรีจะเปดโอกาสให
บริษัทเหลานี้เขาไปกลืนกินบริษัททองถิ่นในประเทศได พรอมกันนั้นยังไดกลาวถึงเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมาวา ในตอนแรกมาเลเซีย
เล็งเห็นถึงความจําเปนในการทําตามคําแนะนําของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) อยางไรก็ดี รัฐบาลกัวลาลัมเปอรตัดสินใจไม
เขาโปรแกรมไอเอ็มเอฟ และดําเนินการแกปญหาตามแนวทางของตนเอง เนื่องจากเห็นวาแนวทางของไอเอ็มเอฟจะยิ่งทําใหสถานการณเลว
รายลง แมวาผูนํามาเลเซียจะวิพากษวิจารณกระบวนการโลกาภิวัตนและประเทศมหาอํานาจอยางรุนแรง แตไดแสดงความเชื่อมั่นวาการ
ประชุมอังคถัดครั้งนี้จะเปนเวทีใหทุกๆประเทศรวมทั้งประเทศกําลังพัฒนารวมกันกําหนดทิศทางใหมๆเพื่อการพัฒนา และชวยใหประเทศ
กําลังพัฒนามีความพรอมในการรับมือปญหาทาทายในศตวรรษที่ 21 ได
นายโกะ จก ตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ใหความเห็นและเชื่อวาผลลัพธจากการประชุมในซีแอตเติลไดสรางความเจ็บปวดใหกับ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาในระยะยาว และตองดําเนินการทุกวิถีทางที่จะรับประกันวา ความลมเหลวที่ซีแอตเติลจะไม
สงผลใหความพยายามที่จะสรางความกาวหนาใหกับโลกผานการคาเสรีมีอันตองลมไป อยางไรก็ตาม นายโกะกลาววา ปญหาขางตนนี้เปน
ประเด็นใหญกวาการเจรจาของดับบลิวทีโอ และการคารอบใหม การประชุมอังคถัดครั้งที่ 10 จึงเปนโอกาสสําคัญที่จะใชเวทีนี้เปนที่หารือ
ถึงขั้นตอนที่คืบหนาของการเจรจาการคาโลก
นายไมค มัวร ผูอํานวยการองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ไดแสดงปาฐกถาในหัวขอ "กลับสูลูทางเพื่อการคาและการพัฒนา"
ระหวางการประชุมอังคถัดครั้งที่ 10 มีเนื้อหาระบุวา ดับเบิลยูทีโอจะชวยสนับสนุนชาติโลกที่สามใหเขาถึงตลาดเสรีไดอยางเทาเทียม เพื่อ
ฉุดใหชาติเหลานี้ไดรับความเปนธรรมในระบบการคาเสรีหลายฝายที่กําลังดําเนินในปจจุบัน และกลาวอีกวาดับเบิลยูทีโอนั้นตองการรวมมือ
อยางใกลชิดกับ "อังคถัด" โดยความรวมมือดังกลาวควรจะเปนแบบอยางและพื้นฐานความรวมมือเชิงสรางสรรคตอกลุมสถาบันเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอื่นๆ และยังควรรวมมือศึกษาวิจัยการพัฒนาทางดานการคาและการพัฒนาเพื่อผลประโยชนของประชาชนในทุกภูมิภาคอีก
ดวย
นายเจมส วูลฟเฟนซอหน ประธานธนาคารโลก ไดกลาวปาฐกถาในที่ประชุมอังคถัดครั้งที่ 10 ภายใตหัวขอ "ทบทวนการพัฒนาการทาทายและโอกาส" มีสาระเรียกรองใหชาติโลกที่สามไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมใหมของโลก ซึ่งตั้งอยูบนระบบการคาเสรีภายใต
กระแสโลกาภิวัตน ซึ่งถือเปนวิกฤติที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดยธนาคารโลกกําลังผลักดันแนวทาง "การทบ
ทวนการแกปญหาใหม" ใหเปนจริงขึ้น และชี้ใหเห็นวาโลกาภิวัตนจะตองเปนตลาดรวมของทุกฝาย ขณะเดียวกัน ทุกฝายก็ตองรวมมือกันแก
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากระบบ ในวิถีทางเชิงรวมมือและอยางโปรงใส โดยมุงเนนความสําคัญหลักตอการชวยเหลือชาติที่ยากจนที่สุด
บทสรุปการประชุมอังคถัด: กรุยทางสูการเปดเจรจาการคารอบใหม
การประชุมอังคถัด ครั้งที่ 10 ซึ่งดําเนินมาเปนเวลา 8 วันเต็มไดปดฉากลงในวันที่ 19 ก.พ. 2543 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของการ
ประชุมสรุปไวในประกาศ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) และ แผนปฏิบัติการกรุงเทพ (Bangkok Plan of Action)
สาระสําคัญของประกาศ 2 ฉบับ สรุปไดดังนี้
@
โลกาภิวัตนยังคงมีศักยภาพในการเปนแรงขับดันที่มีพลังและพลวัต หากแตการใหไดมาซึ่งประโยชนสูงสุดจากโลกาภิวัตน จําเปนตอง
มีนโยบายเศรษฐกิจในประเทศอยางเหมาะสม รวมทั้งมีความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยใหประชาคมระหวางประเทศ
หาทางแกไขความไมสมดุล และความไมเทาเทียมกัน เพื่อใหผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากโลกาภิวัตนไดรับการแบงปนอยางกวางขวาง
ทั้งภายในและนอกประเทศ
@
ใหมีความรวมมือระหวางประเทศในการปรับปรุงระบบการเงินระหวางประเทศที่เปนอยูใหมีระเบียบมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมทั้งใหระบบการเงินใหมนี้เอื้อตอการคาและการพัฒนาอีกดวย
@
เรียกรองใหเพิ่มความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศกําลังพัฒนา และการรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมประสิทธิ
ภาพซึ่งกันและกัน
@
ใหมีการนําการขอตกลงในการเจรจารอบอุรุกวัยมาพิจารณาใหม เพื่อเปดตลาดใหกับสินคาจากประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น
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อังคถัดควรมีบทบาทสําคัญในกระบวนการปฏิรูประบบสอดสองติดตามและดานกฎระเบียบที่เปนอยู เพิ่มระบบสัญญาณเตือนภัยลวง
หนาตลอดจนศักยภาพในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และเสนอใหมีการปรับปรุงการทํางานและโครงสรางกลไกระหวางรัฐ
บาลของอังคถัด
@
หนี้สินของประเทศที่มีหนี้สูงสุดควรไดรับการยกเลิก เพราะจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในหลายๆดาน
เอ็นจีโอปฏิเสธ "ปฏิญญากรุงเทพ"
ภาคประชาสังคมไดออกมาปฏิเสธปฏิญญากรุงเทพของการประชุมอังคถัด เนื่องจากการประชุมดังกลาวไมไดนําไปสูขอสรุปใหม
แตอยางใด แตยังอยูในความหวัง และความเชื่อวาโลกาภิวัตนและการคาเสรีเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพ การสรางความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจยังคงเปนเนื้อหาสําคัญของเปาหมายที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ภาคประชาสังคมเสนอวา การพัฒนาที่ยั่งยืนตองให
ความสําคัญตอการพัฒนาคนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาและอยูเหนือการคาเสรี ดังนั้น ผลสรุปและแผนปฏิบัติการจากการประชุมครั้ง
นี้จึงเปนเพียงการหาขอตกลงในหลักการกวางๆ เพื่อประนีประนอมผลประโยชนระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา แตไม
มีขอตกลงเฉพาะเจาะจงและเปนรูปธรรมที่ชัดเจนอันนําไปสูการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ (รายงานขาวจากหนังสือพิมพ และ
เว็บไซตเดือน ก.พ. 2543)
@

5. ประมวลทัศนะและการวิเคราะหภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และธุรกิจเอกชน
5.1 การประชุมอังคถัดในทัศนะของ NGOs
5.1.1 นานาทัศนะและการเคลื่อนไหวกอนประชุมอังคถัด
ในการประชุมระดมความเห็นของ NGOs ระหวางวันที่ 7-8 ก.พ. ที่ผานมา ที่ตึกเอสแคป กรุงเทพฯ องคกรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศและนานาชาติไดสรุปขอเสนอแนะของเวทีประชาสังคมตอเวทีอังคถัด มุงเนนบทบาทของอังคถัดในฐานะที่เปนเวทีทางความคิด โดย
เสนอวิสัยทัศนหรือมาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการหรือยุทธศาสตรที่ปองกันมิใหเกิดการผูกขาดการคาการลงทุน ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก 2) มาตรการคุมกันมิใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมหรือเปดโอกาสใหบรรษัทประเทศหนึ่งสามารถเขาครอบงําหรือทําลาย
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศอื่นและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนฐานการผลิต 3) มาตรการทางเศรษฐกิจการคาที่คํานึงถึงสิทธิมนุษย
ชน สิทธิในการเปนเจาของทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเทาเทียบกันทางเพศ 4) มาตรการการสรางชุมชน
สังคมแบบองครวม หรือการพัฒนาอยางยั่งยืน เนนการพึ่งตนเองของประชาชาติ และ 5) ยุทธศาสตรความรวมมือ หรือการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือประชาชาติ ในการชวยเหลือและแบงปนกันบนหลักธรรมาธิปไตยระหวางมนุษยดวยกัน และสิ่งแวดลอม (กรุงเทพธุรกิจ
100243)
ศ.เสนห จามริก ประธานสถาบันวิจัยชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนา กลาววา การคาเสรีดีแนนอน หากเสรีอยางแทจริง แตการคา
เสรีขณะนี้อยูบนพื้นฐานที่ไมเปนธรรม และการคาเสรีไมใชเพียงการเขามาทะลุทะลวงการคาอยางเดียวหากเขามาครอบงําสิทธิความเปน
คน ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะตองดําเนินการคือการคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยืนอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได และควรจะ
ตองเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของประเทศ เชน การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(กรุงเทพธุรกิจ 100243)
อริซ แรมูนโด ชาวนาจากฟลิปปนส องคกรชาวนาโลก กลาววา องคกรชาวนาโลกไมเห็นดวยที่จะใหมีการเปดการคาเสรีโดย
เฉพาะการคาขายทางดานการเกษตรเสรี เพราะเมื่อ 4-5 ปที่ผานมา มีคนบอกเราวา หากไมเปดคาเสรีดานการเกษตร เราจะไมมีอนาคต แต
เมื่อ 5 ปหลังจากนั้น เราก็พบวา คําพูดดังกลาวไมเปนความจริง เพราะเราไดรับผลกระทบ ชาวนาจํานวนมากลมละลายและเปนหนี้สิน การ
คาเสรีที่ไมเปนธรรมจะเขามาทําลายละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่อยูอาศัย สุขภาพ จึงเปนเหตุผลที่องคกรชาวนาโลกจะตอตานการคาเสรีสินคา
เกษตร เพราะจะสงผลกระทบใหญหลวงตอชาวนาทั่วโลก (กรุงเทพธุรกิจ 100243)
นายกฤษฏา บุญชัย เครือขายสิ่งแวดลอมและทรัพยากร กลาววา การคาเสรี ไมไดเสรีอยางแทจริง โดยเฉพาะไทย หากเปดการ
คาเสรี จะเปนการเปดประเทศ อุตสาหกรรมขนาดใหญจะเขามา โดยชัดเจนที่สุดกรณีการเขามาของพืชตัดแตงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ซึ่ง
เปนการผลักดันของกลุมบรรษัทขามชาติ จึงไมเห็นดวยที่รัฐบาลไทยจะเปดคาเสรี และตองการใหการประชุมอังคถัด กําหนดเงื่อนไขใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนการคุมครองสิทธิชุมชน และกําหนดเงื่อนไขชัดเจนในเรื่องของการใหสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต เราไมตองการใหมีการให
สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต การเปดคาเสรี จะสงผลใหบรรษัทขามชาติเขามาฉกชิงทรัพยากรในประเทศ และเราขอตอตานเงื่อนไขตางๆที่มาจากไอ
เอ็มเอฟ ธ.โลก และธ.พัฒนาแหงเอเชียที่ตองการใหไทยแปรรูปทรัพยากรและใหมีการซื้อขายนํ้า เพราะนั่นหมายถึงการนํากรรมสิทธิ์นํ้าไปสู
บริษัทขนาดใหญ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคนจน (กรุงเทพธุรกิจ 100243)
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นายสมชาย รอดเกลี้ยง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชุมชนเมือง กลาววา จากวิกฤติเศรษฐกิจพบวาคนยากจนในเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ
2 เทาตัว และคาดวาในอนาคตอีกประมาณ 7 ป จะเพิ่มเปนสัดสวน 50:50 กับคนเมือง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการคาเสรีที่ทําใหมีการเปลี่ยน
มือการถือครองที่ดินจากเกษตรกรเปนนายทุนหรือผูมีอํานาจ โดยการสํารวจของ ก.แรงงานฯระบุวา ในแตละปมีแรงงานอพยพจากชนบท
เขาสูเมืองประมาณ 33% ทําใหเมืองมีปญหามากขึ้น โดยระบบเมืองขยายตัวอยางไรทิศทาง เพราะการแกปญหาคนจนในความหมายของ
ระบบการคาเสรี หมายถึงการจัดทําโครงการเพื่อนําคนจนไปอยูตามขอบเมือง เพราะที่ดินในเมืองมีราคาแพง (กรุงเทพธุรกิจ 100243)
นางแอนน เพทตี้ฟอร จาก Jubile 2000 เอ็นจีโอจากประเทศอังกฤษ ซึ่งทํางานเกี่ยวกับการเรียกรองใหยกเลิกหนี้สินใหกับ
ประเทศยากจนที่ไดรับผลจากการพัฒนาที่ผิดพลาดของ ธ.โลก และไอเอ็มเอฟ กลาววา รัฐบาลไทยไมควรกังวลตอการชุมนุมของเอ็นจีโอ
และเปนโอกาสใหประเทศไทยไดแสดงใหชาวโลกเห็นวา มีความเปนประชาธิปไตย มากนอยเพียงใด การชุมนุมขององคกรพัฒนาเอกชน ก็
เพื่อพิทักษโลก รักษาโลก และจะเปนการชุมนุมอยางสงบ ในสวนตัวนั้น ตนจะเขารวมการชุมนุมอยางแนนอน เพราะโกรธที่ประเทศรํ่ารวย
กระทําตอประเทศยากจนเปนอยางมาก และคนในอังกฤษก็มีความรูสึกนี้เชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ 100243)
นายบํารุง คะโยธา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กลาวถึงการชุมนุมแสดงความคิดเห็นตอการประชุมอังคถัดวา ขอยืนยันวาจะมีการ
ชุมนุมอยางสงบที่หนาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์อยางแนนอน และรัฐบาลจะตองเคารพตอการชุมนุมดังกลาว เพราะเปนการชุมนุมภาย
ใตรัฐธรรมนูญ เราวาการประชุมครั้งนี้ ถือเปนการแสดงเจตจํานงของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งไดรับผลกระทบจากการคาเสรี "เรายืนยันจะมีการ
ชุมนุมใกลที่ประชุมมากที่สุด เขาประชุมที่ไหนเราก็ตองไปที่นั่น เพราะตองการประกาศใหคนรู มิฉะนั้นก็เขาไปชุมนุมในปา หรือสนามมา
นางเลิ้งไมดีกวาหรือและหากรัฐบาลเอาหมามากัดประชาชนอีก ขณะนี้ สมัชชาคนจนก็เตรียมจัดชาวบานอีสานที่กินหมาเพื่อรับมือเอาไว
แลว" นายบํารุงกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 100243)
4.3.2 การแสดงทัศนะของ NGOs หลังประชุมอังคถัด
นายวีรพล โสภา แกนนําสมัชชาคนจนและเครือขายพันธมิตรคนจน อานแถลงการณแสดงทัศนะตอการประชุมอังคถัดในหัวขอ
สมานฉันทขบวนการประชาชนตอตานการลาอาณานิคมยุคใหมดวยขออางการคาและการพัฒนา ซึ่งมีเนื้อหาระบุวา ในนามเครือขายพันธ
มิตรคนจนขอประกาศวา การชุมนุมในชวงการประชุมอังคถัดมีขอสรุปวา การประชุมดังกลาวเปนการสรางความชอบธรรมแกประเทศ
มหาอํานาจและบรรษัทขามชาติตอการกดขี่ขูดรีดประชาชน การประชุมอังคถัดจึงไมสามารถเปนหลักประกันทางสังคมถึงการคาที่เปนธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงแมการประชุมดังกลาวจะมีตัวแทนประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก แตรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาก็สมยอมตอ
การคาและการพัฒนาที่สรางความยากจน ทําลายสิ่งแวดลอม ฯลฯ และขอแสดงความเสียใจตอรัฐบาลไทยที่ทุมเงินเพื่อเปนเจาภาพและผู
อํานวยความสะดวกในการประชุม แตใสรายปายสีการชุมนุมวาเปนการกอกวน จับกุมเจาหนาที่องคกรเอกชน ตอตานแผนการชวยเหลือ
ประเทศไทย ตอตานระบบสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และเมื่อไมอาจหวังพึ่งที่ประชุมอังคถัดได จึงสาบแชง พรอมทั้งประกาศวาจะไมไปรวมชุมนุมใน
การประชุมธ.เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย(เอดีบี) ในวันที่ 6-9 พ.ค. 2543 ที่ จ.เชียงใหม (มติชน 190243)
นางสาววนิดา ตันติวิทยาพิทักษ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กลาววา สมัชชาคนจนขอสรุปวา ในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลไทยไม
แสดงวิสัยทัศนตอการประชุม ไมไดตอรองเรื่องการคาและการพัฒนาเลย เปนเพียงแตเจาภาพและอํานวยความสะดวกเทานั้น เวทีอังคถัด
จึงไมใชเวทีของประเทศดอยพัฒนาที่จะรวมตัวไปตอสูประเทศพัฒนาแลว เปนเพียงเวทีลวงโลกหรือเสือกระดาษ อยางไรก็ตามการประชุม
ครั้งนี้ถือวาบรรลุเปาหมายที่สามารถเผยแพรเรื่องราวความเดือดรอนของผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาออกไปสูสังคมโลกมากขึ้นเทานั้น
“ในสวนเวทีอังคถัดอาจจะทําใหเขารูจักคนจนมากขึ้น วาคนจนรวมตัวกันไดเทานั้นเอง แตคงไมเขาใจเนื้อหาเทาไหร” (มติชน 190243)
นายพิภพ ธงไชย ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กลาววา ตลอดเวลา 7 วันที่ผานมา ตนเห็นวา รัฐบาล
ไมไดทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรในการตอรองกับประเทศมหาอํานาจอยางกลุม จี 7 ที่กําลังวางแผนพัฒนาการคาโลกโดยไม
สนใจประเทศดอยพัฒนา ตนรูสึกผิดหวังรัฐบาลไทยที่ตามมติการประชุมที่เปลี่ยนไปไมทัน เชนการมีสวนรวมของ NGOs ทางอังคถัดนั้น
ตอนรับอยางดี ผูชุมนุมขอใหจัดหองใหชาวบานไปนั่งอธิบายปญหากับนานาชาติก็จัดให ไปยื่นหนังสือก็ออกมารับหนังสือดวยใบหนายิ้ม
แยมทุกวัน ในขณะที่รัฐบาลไทยพยายามไลคนจนใหหางจากศูนยประชุมสิริกิติ์มากที่สุด อยางไรก็ตาม แมอังคถัดจะแสดงความยอมรับเจา
บานและ NGOs มากขึ้น แตไอเอ็มเอฟและธ.โลกยังไมมีทีทาเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาการคา สรุปไดวาอังคถัดไมมีอํานาจตอรองกับไอ
เอ็มเอฟและธ.โลก (มติชน 190243)
นายสุวิทย วัดหนู เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัยกลาววาจาก
การประชุมอังคถัด 7 วันที่ผานมา ตนเห็นวาเปนเวทีที่พยายามฝนรอยราวจากเหตุการณซีแอตเติล สหรัฐฯ แตไมสงผลตอการพัฒนาใน
ประเทศไทยเลยและคนจนก็ไมไดรับอะไรจากการประชุม รัฐบาลไมใชโอกาสการประชุมสะทอนปญหาของการพัฒนาที่ผิดพลาดมาตลอด
มุงหนาตาชื่อเสียงของประเทศมากกวาที่จะประมวลปญหาของคนไทยใหนานาชาติเห็น (มติชน 190243)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิตภาครัฐ
1.1.1 ครม.ยับยั้งการปรับคาจางขั้นตํ่า '43 ชะลอ 3 เดือนรอเศรษฐกิจฟน
พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล รมต.แรงงานฯ เปดเผยวา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2543 ครม.มีมติยับยั้งการขึ้นคาจางขั้นตํ่าของป 2543 ตามที่
คณะกรรมการคาจางกลางเสนอวาใหชะลอออกไป เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอยังไมเอื้ออํานวยใหปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่าสําหรับ
แรงงานไรฝมือแรกเขาทํางาน โดยเห็นสมควรใหติดตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอตอไปอีก 3 เดือน จึงจะทบทวนอีกครั้งในเดือนเม.ย.
2543 ทั้งนี้คณะกรรมการฯคาดวาการชะลอการปรับคาจางขั้นตํ่าออกไปจะชวยรักษาสภาพการจางงานในตลาดแรงงานไมใหตกตํ่าลง สง
เสริมใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาการวางงานไมใหรุนแรงมากขึ้น และชวยรักษาระดับการแขงขันทางการคากับตางประเทศ
ไวไดดวย
ดังนั้น อัตราคาจางขั้นตํ่ายังคงเปนอัตราเดิมคือวันละ 162 บาท ในทองที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และภูเก็ต, วัน
ละ 140 บาท ในทองที่สระบุรี ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ระนองและพังงา และวันละ 130 บาท ในทองที่ที่เหลือ 63 จังหวัดทั่วประเทศ
สวนการขึ้นคาจางประจําปใหนายจางและผูประกอบการภาคเอกชนพิจารณาปรับคาจางประจําปใหแกลูกจางทั้งที่มีฝมือและไมมีฝมือซึ่ง
ทํางานครบ 1 ป เนื่องจากเศรษฐกิจป 2542 ขยายตัว 3-4% และคาดวาจะขยายตัวเปน 4-4.4% สําหรับในปนี้จึงเสนอใหนายจางขึ้นเงิน
เดือนตามผลงานและผลประกอบการที่นายจางไดรับ 2-4% เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจางเกาและสันติสุขในวงการแรงงาน (ไทยรัฐ
090243)
1.1.2 สศค.คาดการณป 2543 แรงงานวางงาน 2.52 ลานคน
แหลงขาวสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปดเผยตัวเลขการวางงานในป 2543 วา จากการประเมินตัวเลขขอมูลคาดวาจะมี
ผูวางงานเฉลี่ย 2.52 ลานคน คิดเปน 7.44% ของกําลังแรงงานรวม 33.85 ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากในปนี้จะมีแรงงงานสําเร็จ
การศึกษาจํานวนมาก ขณะที่ปริมาณงานยังไมขยายตัวรองรับการเพิ่มขึ้นของแรงงานใหมไดอยางเพียงพอ สวนตัวเลขของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ในการสํารวจประชากรรอบที่ 4 พบวาในป 2542 มีการวางงานเฉลี่ยทั้งป 1.38 ลานคน คิดเปน 4.17% ลดลงจากป 2541 ที่มีการ
วางงานถึง 1.42 ลานคน คิดเปน 4.37% (สยามรัฐ, มติชน 180243)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
ตม. ภูเก็ต เรงกวาดลางแรงงานตางดาวปลอมวีซา
พ.ต.อ.อภิรักษ หงษทอง ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) เปดเผยวา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสกัดกั้นไมใหคนตางดาวเขา
มาและอยูอาศัยในประเทศโดยไมถูกตองตามกฏหมายดวยการปลอมแปลงเอกสารการเดินทางนั้น จากการออกกวาดลางจับกุมของตม.
ภูเก็ตในระหวางวันที่ 24-28 ม.ค. 2543 สามารถจับกุมชาวตางชาติที่ปลอมแผนปะสติกเกอรวีซาและรอยตราประทับของสถานทูตได 18 คน
เปนสัญชาติอินเดีย 4 คน บังกลาเทศ 3 คน เนปาล 1 คน ปากีสถาน 2 คน พมา 8 คน และสามารถจับกุมชาวตางชาติสัญชาติพมาที่หลบ
หนีเขาเมืองไดอีก 64 คน ซึ่งตอไปดานตม.ภูเก็ตจะเรงสืบสวนกวาดลางคนตางชาติที่เขามาในพื้นที่จ.ภูเก็ตและมีพฤติกรรมที่จะกออาชญา
กรรม ดานตม.หนองคายนั้นระหวางเดือนก.ค.-ธ.ค. 2542 มีสถิติจับกุมคนตางดาวปลอมเอกสาร 19 ราย มีทั้งอิหราน จีน พมา และมีสถิติ
ทั้งป 77 คดี (ผูจัดการ 010243)
สวยสะพัด 1.4 พันลานแรงงานเถื่อนหวนกลับเต็มประเทศ 1.2 ลานคน
นายภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์ ผูประสานงานระดับโปรแกรมเอดส มูลนิธิรักษไทย ซึ่งทํางานดานสาธารณสุขแรงงานตางดาวใน จ.
สมุทรสาคร กลาววา จากการประเมินตัวเลขแรงงานตางดาวในประเทศขณะนี้มีประมาณ 1.2 ลานคน สวนใหญเปนชาวพมาเชื้อสาย
กะเหรี่ยงที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง สาเหตุที่ทําใหแรงงานตางดาวทะลักเขามาไมหยุด แมวารัฐไดเริ่มผลัก
ดันออกนอกประเทศตั้งแตเดือนพ.ย. 2542 เพราะความตองการแรงงานราคาถูกในประเทศไทยยังสูงมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง
และเกี่ยวเนื่องกับการประมง ประกอบกับการแกไขปญหาแรงงานตางดาวของรัฐบาลที่ผานมาเปนแบบไฟไหมฟาง ไมจริงจังในการปราบ
ปราม นักการเมือง เจาหนาที่ตํารวจ และตม. ไดผลประโยชนจากสวยของแรงงานตางดาวอยางงาม
แหลงขาวที่คลุกคลีกับแรงงานตางดาวกลาววา ตัวเลขการจายเงินเทาที่ไดรับการบอกเลาจากเจาของโรงงานในสมุทรสาครซึ่ง
เปนแหลงใชแรงงานตางดาวใหญสุด อัตรามาตรฐานตกหัวละ 100 บาทตอเดือน ในแตละเดือนนายจางจะหักเงินเดือนลูกจางไปจายกับ
ตํารวจในทองที่ นอกจากจะมีการเรี่ยไรสงเปนรายเดือน ยังมีการเก็บสวยดวยการขายบัตรโตะจีนโตะละ 2-3 หมื่นบาท “จํานวนเงินดังกลาว
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คงตองถึงหนวยเหนือและนักการเมืองดวย ไมเชนนั้นกระบวนการสวยคงอยูไมได ตัวเลขแรงงานตางดาวที่มีอยูประมาณ 1.2 ลาน เก็บหัวละ
100 บาทตอเดือน ปหนึ่งตก 1,440 ลานบาท เปนเงินจํานวนมหาศาลที่ทําใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาวไมสําเร็จ”
ดานนายทองแทน เลิศลัทธภรณ นายกสมาคมประมงสมุทรสาครกลาวยอมรับวาในระยะนี้จนถึง 5 ปขางหนากิจการประมงและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดมีความตองการใชแรงงานตางดาวอยางหนีไมพน เพราะแรงงานไทยไมมีความอดทน เขาทํางาน
ชวงสั้นๆและลาออกบอย เทาที่ประเมินมีความตองการใชแรงงานตางดาวประมาณ 5 หมื่นคน แตรัฐบาลผอนผันใหจังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 2 หมื่นคน (ผูจัดการ 290243)

1.3 การเคลื่อนไหวภาคประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน
1.3.1 สหภาพแรงงานเตรียมเคลื่อนไหวผลักดันปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า ประกันการวางงาน
นายประเทือง แสงสังข ประธานสภาองคกรลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย กลาววา ในป 2543 นี้ขบวนการแรงงานจะรวม
ตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวเรียกรองตอรัฐบาลอยางแนนอน ประเด็นการเรียกรองไดแก 1) การประกันสังคมกรณีวางงาน จะมีการเคลื่อนไหวผลัก
ดันอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 2) เคลื่อนไหวใหมีการปรับปรุง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ 2518 ใหทันตอสถานการณ และ 3) การปรับอัตราคา
จางขั้นตํ่า ซึ่งคณะกรรมการคาจางกลางจะนําวาระนี้เขาพิจารณาในชวงเดือนเม.ย.ที่จะถึงนี้ ดังนั้นขบวนการแรงงานจะผลักดันใหปรับอัตรา
คาจางขั้นตํ่าใหได เพราะผูใชแรงงานเดือดรอนกับภาวะเศรษฐกิจมาเปนเวลานานแลว (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 210243)
1.3.2 สภาพแรงงาน : ทางออกเพื่อพนสภาพ "หมาลาเนื้อ"
พนักงานแบงกดีบีเอส ไทยทนุดันตั้งสหภาพ
แหลงขาวจาก ธ.ดีบีเอส ไทยทนุ เปดเผยวา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2543 พนักงานธ.ดีบีเอส ไทยทนุจํานวน 10 คน ไดรวมตัวกัน
เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงานธ.ดีบีเอส ไทยทนุขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสิทธิและผลประโยชนที่พนักงานฯควร
จะได เพราะธนาคารเริ่มใชนโยบายลดจํานวนพนักงานลง โดยรอบแรกไดมีการจัดโครงการเกษียณกอนอายุไปแลวซึ่งมีพนักงานเขารวม
โครงการ 500 คน นอกจากนี้ธนาคารกําลังดําเนินการยุบสาขา 35 แหงทั่วประเทศ ซึ่งจะกระทบพนักงานจํานวน 700 คนที่ตองออกจากงาน
แตเกิดปญหาเพราะพนักงานบางสวนไมไดรับผลตอบแทนตามที่ธนาคารตกลง จนทําใหเรื่องเดือดรอนถึงก.แรงงานฯ
วันที่ 9 ก.พ. 2543 ไดมีพิธีเปดสหภาพฯอยางเปนทางการ และจะเริ่มรับสมัครพนักงานของ ธ.ดีบีเอส ไทยทนุ ที่สนใจเขารวม
ในสหภาพฯ ขณะนี้พนักงานธ.ดีบีเอส ไทยทนุมีจํานวนทั้งสิ้น 2,427 คน และจากการสํารวจพบวาพนักงานทั้งหมดมีความตองการที่จะเขา
อยูภายใตสหภาพฯดวย เพื่อความปลอดภัย และความมั่นคงในการทํางานในอนาคตตอไป
อนึ่ง ในขณะนี้ ยังมีธนาคารพาณิชยอีก 6 แหง ที่ยังไมไดจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงานคือ ธ.ทหารไทย ธ.สแตนดารด ชารเตอรด
ธ.นครธน ธ.รัตนสิน ธ.กรุงศรีอยุธยา และธ.นครหลวงไทย (กรุงเทพธุรกิจ 110200)
โพลนักขาวหนุนตั้งสหภาพแรงงานนักขาว
จากการสํารวจสภาพการจางงานนักขาวโดยมูลนิธิอารมณ พงศพงันรวมกับสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย ผลการสํารวจนัก
ขาวจํานวน 127 คนพบวา มีนักขาวเห็นดวยกับการจัดตั้งสหภาพแรงงานถึง 106 คน คิดเปนรอยละ 83.4 ขณะที่มีผูไมเห็นดวยเพียง 15 คน
คิดเปนรอยละ 11.9 และไมออกความเห็น 6 คน คิดเปนรอยละ 4.7 เหตุผลที่นักขาวสวนใหญตองการตั้งสหภาพก็คือ เพื่อสรางความเปน
ธรรม และไดรับการคุมครองเชนเดียวกับอาชีพอื่น ตลอดจนลดอํานาจการกดขี่ของนายจางและหัวหนา (กรุงเทพธุรกิจ 220243)

1.4 ความเคลื่อนไหวแรงงานตางประเทศ
1.4.1 พนักงานคอปกขาวบริษัทโบอิงของสหรัฐ นับหมื่นคน นัดหยุดงานครั้งใหญ
ขาวจากสหรัฐฯรายงานวา ในชวงตนเดือน ก.พ. 2543 พนักงานคอปกขาวสหภาพแรงงานวิศกรการบินบริษัทโบอิง ของสหรัฐฯ
ประมาณ 17,000 คนไดนัดหยุดงาน เพื่อเรียกรองใหทางบริษัทประกันการจายคาจางและโบนัส ใหไดรับโดยเทาเทียมกับสมาชิกของสห
ภาพอื่นๆ อีก 46,000 คน ขณะที่บริษัทโบอิงยืนยันที่จะจายโดยใชระบบการขึ้นคาจางและโบนัสอยางจําแนก และปรับลดผลประโยชนที่ลูก
จางจะไดรับตามที่ระบุในกรมธรรมประกันชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกันสุขภาพบางอยาง
รายงานขาวกลาววา การนัดหยุดงานของพนักงานดังกลาวกินเวลานานยืดเยื้อกวาสิบวัน และคอยๆ ลุกลามไปยังแผนกงานอื่นๆ
เชน 100% ของพนักงานแผนกควบคุมคุณภาพสินคาอะไหลและชิ้นสวน และพนักงานตรวจผานสินคากอนสงใหลูกคา ไดเขารวมการนัด
หยุดงานในเวลาตอมา ขาวระบุวา ครั้งนี้ถือเปนการนัดหยุดงานของพนักงานคอปกขาวครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรการนัดหยุดงานของ
สหรัฐฯ และนับเปนการนัดหยุดงานครั้งใหญครั้งแรกในประวัติศาสตรสหภาพแรงงานที่กอตั้งมาเปนเวลานาน 56 ป ขณะที่การเจรจา
ระหวางตัวแทนบริษัทกับสหภาพแรงงานไมมีความคืบหนา มีรายงานขาวเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2543 วาหุนของบริษัทโบอิงในตลาดหุนนิวยอรก
ตกลง 2 ดอลลารสหรัฐตอหุน หรือประมาณรอยละ 5 เหลือ 38.81 ดอลลารสหรัฐตอหุน (เว็บไซต ainfos.ca 140243, มติชน 240243)
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1.4.2 วิกฤติแรงงานญี่ปุน
สมาคมทนายความดานแรงงานของญี่ปุนเตือนวาอัตราคนวางงานของประเทศอาจจะขยายตัวอยางรวดเร็ว หลังจากที่รางแกไข
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ก.ยุติธรรมเมื่อเดือนม.ค.ที่ผานมา ซึ่งมีเนื้อหาใหบริษัท
ธุรกิจสามารถแตกตัวเองเปนบริษัทยอยๆ รวมทั้งสามารถยุบเลิกสวนที่มีผลประกอบการยํ่าแยไดอยางงายดายขึ้น อิชิโร นัตสึเมะ โฆษกของ
สมาคมทนายความดานแรงงานแหงญี่ปุนกลาวคาดหมายวาบริษัทที่ตองการปรับโครงสรางธุรกิจจะแหกันมายื่นขอแตกยอยบริษัทตาม
กฎหมายใหม "ระบบการแตกยอยของบริษัทจะกลายเปนชองโหวที่บริษัทตางๆจะฉกฉวยหาประโยชน ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูงมากวา
อัตราการวางงานญี่ปุนจะพุงทะยานขึ้น"
สํานักงานเพื่อการจัดการและประสานงานของญี่ปุนแถลงตัวเลขคนวางงานของญี่ปุนป 2542 เปนอัตรารอยละ 4.7% หรือมีคน
วางงานทั้งหมด 3.17 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2541 ซึ่งมีอัตราวางงานรอยละ 4.1 หรือ 380,000 คน สวนอัตราคนวางงานชายในป 2542 อยูที่
4.8% ขณะที่การวางงานหญิงอยูที่ 4.5% ในป 2542 สัดสวนของจํานวนงานตอจํานวนคนหางานในป 2542 ทําสถิติตํ่าสุดที่ระดับ 0.48%
หรือมีตําแหนงที่เปดรับ 0.48 ตําแหนงตอคนงานที่หางานทําทั้งหมด 100 คน ซึ่งนอยกวา ป 2541 ซึ่งมีจํานวนตําแหนงงานที่ถูกเสนอ 53
ตําแหนง (ผูจัดการ 020243)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมภาครัฐ
2.1.1 รัฐยอมรับดอยคุณภาพดานจัดการกากสารเคมี -บทเรียนจากกรณี "ซาเลงกับสารกัมมันตภาพรังสี โคบอลต-60”
-ลําดับเหตุการณกรณี "ซาเลงกับสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลต-60"
24 ม.ค. 2543 นายจิตรเสน จันทรสาขา อายุ 40 ป อาชีพซาเลงผูรับซื้อของเกา พรอมพวกอีก 3 คน ไดรวมกันขโมยแทงเหล็ก
จากโรงจอดรถมาสดาของบริษัท กมลสุโกศล อิเล็กทริก จํากัด เขตประเวศ และนํามาแยกชิ้นสวนเพื่อนําไปขายเปนเศษเหล็ก แตไมสามารถ
แยกไดทั้งหมด
1 ก.พ. 2543 นายจิตรเสน จันทรสาขา นําแทงเหล็กดังกลาวซึ่งเปนแทงสเตนเลสทรงกระบอก กวางประมาณ 8 นิ้ว สูง 1 ฟุต
หนัก 15 ก.ก.มาขายใหรานรับซื้อของเกาของนางสมจิตร แซเจีย ในซอยวัดมหาวงษ ถ.สุขาภิบาล 4 หมู 4 ต.สําโรง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ในราคา 10,000 บาท นางสมจิตร แซเจีย เจาของรานใหนายสุดใจ ใจเร็ว อายุ 23 ป และนายนิพนธ พันธุขันธ อายุ 18 ป
ลูกจางนํากาซมาเปาแยกชิ้นสวนเอาตะกั่วออกมา โดยชั้นในสุดเปนแทงเหล็กสี่เหลี่ยมยาว 3 นิ้ว กวาง 5 ซ.ม. 2 ชิ้น ขณะที่แยกชิ้นสวนมี
สารระเหยสงกลิ่นเหม็นออกมาตลอด ทําใหคนในรานเริ่มมีอาการคลื่นไส อาเจียน และไปพบแพทยที่คลินิก
5 ก.พ. 2543 คนในรานเริ่มมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ผิวคลํ้าไหม ผมเริ่มรวง รางกายออนเพลีย
16 ก.พ. 2543 นายจิตรเสน จันทรสาขา เจาของซาเลงเขารับการรักษาที่ร.พ.สมุทรปราการดวยอาการบวมและมีแผลพุพองที่มือ
ลักษณะคลายโดนความรอน และมีอาการออนเพลีย เนื่องจากสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสี ขณะที่นายสุดใจ ใจเร็วมีอาการหนัก นางสม
จิตรเจาของรานจึงนําตัวสง ร.พ.สมุทรปราการ
17 ก.พ. 2543 นายนิพนธ พันธุขันธ ถูกนําตัวสง ร.พ.สมุทรปราการ และตองแยกใหอยูหองไอซียูเพื่อปองกันการติดเชื้อ และนาง
สมจิตร แซเจีย เจาของรานเขารับการรักษาที่ ร.พ. รามาฯ และนายเดชา สมศรีพิทักษ คนขับรถ อายุ 44 ป รักษาตัวที่ ร.พ. กรุงเทพ โดยทั้ง
หมดมีอาการใกลเคียงกัน คือ ผมรวง ผิวหนังไหมเกรียมจนดําคลํ้าทั้งราง ตอมนํ้าเหลืองแตกเปนแผลพุพอง เลือดออกตามไรฟน รางกาย
ออนเพลีย หายใจติดขัด เม็ดเลือดขาวในรางกายถูกทําลายจนรางกายขาดภูมิคุมกัน อยูในขั้นวิกฤติตอการติดเชื้อ
18 ก.พ. 2543 นายสุจริต ศรีประพันธ ปลัดก.สาธารณสุขพรอมเจาหนาที่จากสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) พรอม
นักวิชาการดานวิทยาศาสตรและตํารวจ สน.สําโรงใต เจาหนาที่ พป. นําโดยนายนฤพนธ เพ็ญศิริ นักฟสิกสรังสี ไดนําเครื่องมือวิทยาศาสตร
ไปตรวจวิเคราะหหาสารกัมมันตภาพรังสีจากตัวนายสุดใจ และนายนิพนธที่ร.พ.สมุทรปราการ พบวานายสุดใจยังอยูในอาการหนักมาก
เพราะเม็ดเลือดขาวในโลหิตเหลืออยูนอยมากเพียง 100 ใน 1 ตารางมิลลิเมตร คนปกติมีอยู 5,000-10,000 ตารางมิลลิเมตร
19 ก.พ. 2543 เวลา 14.15 น คณะปฏิบัติการฉุกเฉินทางรังสีของ พป. และผูรวมงานประมาณ 40 นาย ตลอดจนเจาหนาที่ ก.สา
ธารณสุข นักวิชาการจาก ร.พ.ราชวิถี ตํารวจ สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ หารือรวมกัน เวลา 16.00 น. คณะปฏิบัติการไดเริ่มเขาไปตรวจสอบ
รังสีฯที่รานรับซื้อของเกาของนางสมจิตรเพื่อหาสารกัมมันตภาพรังสีจากกองวัสดุเกาที่รับซื้อเอาไวจํานวนมาก เจาหนาที่ใชเครื่องเซอรเวย
มิเตอรตรวจหาคารังสี จนเวลา 19.30 น นายปฐม แหยมเกตุ รองเลขาธิการพป. เปดเผยวา ทราบเบื้องตนวา เปนสารกัมมันตภาพรังสี
โคบอลต-60 นําเขาจากประเทศแคนาดา มีความหนาแนนในรานคอนขางสูงประมาณ 2,500 เอ็มอาร แตนอกรานไมเปนอันตราย วัดไดแค

20
5 เอ็มอารเทานั้น และไดใหเจาหนาที่เรงกูออกมาเร็วที่สุด เพื่อไมใหกระจายสูบริเวณโดยรอบ สวนปริมาณที่กอใหเกิดอันตรายอยูที่
100,000 เอ็มอาร การคนหาดําเนินไปจนถึงเวลา 21.15 น. เจาหนาที่ พป. พบตําแหนงของสารโคบอลต-60 แลว จึงดําเนินการกูตอไป ดาน
นายอาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ ไปตรวจที่เกิดเหตุและกลาววา เปนเหตุสุดวิสัยที่เกิดกระทันหัน แตจะพยายามกูสารรังสีใหเสร็จใน
เที่ยงคืนนี้ ขอใหประชาชนมั่นใจวาจะไดรับความปลอดภัย
20 ก.พ. 2543 เวลา 00.30 น เจาหนาที่ประสบความสําเร็จในการกูแทงโลหะโคบอลต-60 ที่ซุกในกองเศษเหล็กบริเวณกระทะลอ
รถที่ทางรานดัดแปลงเปนฐานเสียบรมบังแดด เปนแทงเหล็กทรงกลมสีเงิน เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว บรรจุในภาชนะตะกั่ว อยางไรก็
ตามเจาหนาที่ซึ่งเขากูสารโคบอลต-60 อันเปนวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสีไมมีใครสวมชุดปองกันรังสี โดยเจาหนาที่ พป. สวมเพียงถุงมือเทานั้น
และใชวิธีผลัดเปลี่ยนกันเขาไปปฏิบัติงานเพื่อมิใหรังสีสะสมในรางกายปริมาณมาก เจาหนาที่ไดตรวจคุณสมบัติทางรังสีของตนกําเนิดรังสี
ดังกลาวพบวาเปนแทงโคบอลต-60 มีกัมมันตภาพรังสีมากกวา 1,200 คูรี
-รัฐ "ลอมคอก" กรณี "ซาเลงกับสารกัมมันตภาพรังสี"
ในวันที่ 20 ก.พ. 2543 น.พ.เกียรติศักดิ์ จิรโสติกุล รองนายแพทยสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ นําคณะแพทยระบาดวิทยาและ
เจาหนาที่สาธารณสุขจํานวน 50 คน เขาตรวจเลือดชาวบานเพื่อตรวจสอบเม็ดเลือดขาวและตรวจดูอาการวาผิดปกติหรือไม โดยจะมีการ
ตรวจซํ้าทุกสัปดาหจนกวาจะแนใจ และจะตรวจเลือดอีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ. พรอมทั้งตั้งศูนยประสานงานดูแลปญหาสุขภาพจากสาร
กัมมันตภาพรังสีขึ้นที่ ร.พ. สมุทรปราการ เจาหนาที่ก.สาธารณสุขระบุวา นับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มีกลุมผูปวยจากการไดรับสาร
กัมตภาพรังสี
น.พ. สุจริต ศรีประพันธ ปลัดก.สาธารณสุข พรอม น.พ.อําพล จินดาวัตนะ โฆษกก.สาธารณสุข แถลงขาวการตรวจสอบพบวา
สารกัมมันตภาพรังสีเปนสารชนิดโคบอลต-60 ใชในวงการแพทยและวงการอุตสาหกรรมอาหาร โดยวงการแพทยใชในเครื่องฉายรังสีเพื่อ
ตรวจรักษาผูปวยมะเร็ง เปนรังสีแกมมาเรย สวนวงการอุตสาหกรรมอาหารใชในการทําอาหารปลอดเชื้อโรค เชน แหนมอาบรังสี แทงโลหะที่
บรรจุสารจะมีหมายเลขที่ขึ้นทะเบียนไวพอจะตรวจสอบไดวามาจากหนวยงานใด สวนผูปวยที่ไดรับสารกัมมันตภาพรังสีขณะนี้มี 12 คน 9
คนเปนผูที่อยูอาศัยในโกดังของเกา อีก 3 คนอาการหนักถูกสงไปรักษาตัวที่ ร.พ. ราชวิถี
-กมลสุโกศล อีเล็กทริกผูนําเขาและผูกอเหตุโคบอลต-60
21 ก.พ. 2543 นายวิทยา ผิวผอง ผูวาราชการ จ.สมุทรปราการ นายศุภกิจ บุญฤทธพงษ ปลัดจังหวัดพรอมเจาหนาที่ พป. และ
เจาหนาที่ก.สาธารณสุข รวมกันไปตรวจสอบบริเวณลานจอดรถสําหรับสงมอบใหกับลูกคาของบริษัท กมลสุโกศล จํากัด ผูแทนจําหนายรถ
มาสดาที่ถนนออนนุช-ลาดกระบัง เขตประเวศ กทม. เปนเนื้อที่ 10 ไร พบวัตถุที่คาดวาเปนสารกัมมันตภาพรังสี 3 แทง เปนแทงทรงกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ฟุต ยาว 5 ฟุต ทําจากประเทศแคนาดา นายอาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ ไดรับแจงวาพบวัตถุตองสงสัยวา
จะเปนโคบอลต จึงสั่งใหเรียกผูบริหารบริษัท กมลสุโกศล มาสอบขอเท็จจริง วาทําไมวัตถุดังกลาวไปอยูในพื้นที่ของบริษัทฯได เพราะตาม
กฎหมายแลวหากมีการเคลื่อนยาย หรือนําไปทิ้งตองแจงแก พป. ทุกครั้ง ดานนายมนูญ อรามรัตน รองเลขาธิการ พป. รายงานวา ปจจุบัน
ประเทศไทยมีโคบอลต-60 ที่ใชในวงการแพทยและวงการอุตสาหกรรมตามที่มีการขออนุญาตทั่วประเทศประมาณ 500 ราย (มติชน
210243)
22 ก.พ. 43 หลังจากที่ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ รายงานเหตุการณการแพรสารกัมมันตภาพรังสีให ครม.ทราบ
และครม.มีมติให เลขาธิการ พป. ไปตรวจสอบบัญชีการอนุญาตนําเขาสารโคบอลต-60 วามีกี่ราย และมีการใชที่เสื่อมสลายแลวกี่ราย หลัง
หมดอายุใชงานแลวไดนําไปจัดเก็บไวที่ใดบาง ในชวงบาย ดร.มนูญ อรามรัตน รองเลขาธิการ พป. ไดเดินทางไปสถานีตํารวจอุดมสุข เพื่อ
แจงความดําเนินคดี บริษัท กมลสุโกศล อีเล็กทริก จํากัด ในขอหาละเมิด พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ในมาตรา 12 และ 13
มีความผิด คือไมแจงการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บตนกําเนิดสารกัมมันตภาพรังสีใหถูกตองและปลอดภัย จัดเก็บโดยประมาทเลินเลอ ทํา
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน และเมื่อตนกําเนิดเสียหายก็ไมแจงให พป. ทราบ เพื่อดําเนินการตามมาตรการฉุกเฉินทางรังสี
เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดร.มนูญ กลาวดวยวา โทษตาม พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ไมมากอาจจะเปนปรับไมเกิน 10,000
บาท จําคุก 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
นายเชวง สุวรรณรัตน ผูจัดการฝายเครื่องมือแพทย บริษัท กมลสุโกศล อิเล็กทริก เดินทางมาถึงสถานที่พบโคบอลต-60 และเปด
เผยวาเปนวัตถุของบริษัทฯ ที่นําออกจําหนายใหกับลูกคาตามโรงพยาบาล ใชในทางการแพทยฉายรังสีมะเร็ง สวนวัตถุ 3 แทงที่พบนั้นเปน
สินคาเทิรนกับสถาบันมะเร็งและร.พ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดโอนมาเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 2 แทง เมื่อประมาณ 5 ปที่
แลว สวนอีก 1 แทง เปนตัวแหลงกําเนิดรังสี สวนที่ถูกขโมยไปเปนของนายแพทย ทองพูน วัฒนวิช เจาของคลินิก 72 ยานบางลําภู ซึ่งไดซื้อ
ไวตั้งแต พ.ศ. 2517 ราคา 1.8 ลานบาท เนื่องจากยังไมติดตั้ง บริษัทจึงนํามาเก็บอยางดีมีรั้วรอบขอบชิดที่โกดังยานวิภาวดีรังสิต และยายมา
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ไวที่นี้เมื่อป 2542 เพราะเห็นวาบริเวณนี้เปนที่ปลอดภัยและสภาพหัวของวัตถุก็อยูในสภาพปองกันอันตรายอยูแลว แตที่รั่วเพราะมีคนทุบ
ทําลายออกไป ที่ไมสามารถนํากลับประเทศแคนาดา เนื่องจากบริษัทแมเลิกกิจการแลว และคาใชจายในการสงคืนก็สูงมาก (มติชน
220243)
23 ก.พ. 43 ดร.อาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ ไดเรียกประชุมผูประกอบการ บริษัทตัวแทนนําเขาสารกัมมันตภาพรังสี
และขาราชการระดับสูงของกระทรวงเพื่อชี้แจงขั้นตอนกฎหมายตางๆ เพื่อปองกันอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การนําเขา
ตองขออนุญาต จดทะเบียน และตองมีการควบคุมทุก 2 เดือน เพื่อตรวจระดับของกัมมันตภาพรังสีมีเทาไร ซึ่งเปนวิธีการทํางาน หากเคลื่อน
ยายตองขออนุญาต ซึ่งเปนการวางกรอบใหมใหเขมงวดขึ้น
24 ก.พ. 43 นายสุวัฒน อภัยศักดิ์ ทนายความและที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษัท กมลสุโกศล อีเล็กทริก จํากัด ผูนําเขาสาร
กัมมันตภาพรังสีโคบอลต-60 แถลงวา บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสี โดยจะแยกเปน 2 กลุม
กลุมแรกประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด จะชวยเหลือโดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น กลุมที่สองคือผูที่มีสวนพัวพันในการลักลอบขโมย
แทงโคบอลต-60 จะไดรับเพียงคารักษาพยาบาลเทานั้น ซึ่งประกอบดวย กลุมซาเลงรับซื้อของเกา นายจิตรเสน จันทรสาขา นายสนธยา สระ
ประทุม นายวิษณุ สงวนพงษ และนายบุญถึง ศิลา และกลุมเจาของรานรับซื้อของเกา คือ นางสมจิตร แซเจีย นางจิตราภรณ เจียรอุดม
ทรัพย นายสุดใจ ใจเร็ว นายนิพนธ พันธุขันธ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 250243)
-รัฐยอมรับพป. บกพรอง ขาดบุคลากร พรอมดันประกาศโคบอลต-60 เปนวัตถุอันตราย
นายพรเทพ เตชะไพบูลย รมช. วิทยาศาสตรฯ เปดเผยตอที่ประชุมตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของวา มีจุดบกพรองในระเบียบ
และพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีการประกาศใชมากวา 40 ปแลวทั้งในการขออนุญาต การครอบครอง และการนําไปใชประโยชน
โดยใน พ.ร.บ. ดังกลาวเนนเรื่องความปลอดภัย การควบคุมการใช และสถานที่จะนําไปใช สวนการนําเขาและสงออกยังมีจุดออน “ตอง
ยอมรับวาเปนความผิดพลาดของ พป. ที่ไมไดเขาไปตรวจสอบหลังจากที่อนุญาตไปแลว และยอมรับวาการตรวจสอบเพียงใชวิธีสุมตัวอยาง
เทานั้น ไมไดเขาไปตรวจสอบทุกชิ้นที่นําไปใช เพราะมีความจํากัดดานบุคลากรและในหนวยงาน พป. ก็มีปญหาระหวางการทํางานของคน
ในหนวยงาน”
ผลจากเหตุการณโคบอลต-60 นายพรเทพ กลาววา ก.วิทยาศาสตรฯจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน
งานทางดานเทคนิคขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกําหนดมาตรฐานในการเก็บสารกัมมันตภาพรังสี การขนสง และการทําลาย ในขณะเดียวกันก็ขอให
ก.อุตสาหกรรมประกาศใหโคบอลต-60 เปนวัตถุอันตราย ซึ่งจะสงผลใหมีการเพิ่มโทษรุนแรงจากที่ปจจุบันปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจํา
คุก 1 ป เปน ปรับ 700,000 บาท หรือจําคุก 7 ป และมีการแกไขปรับปรุง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพใหม (กรุงเทพธุรกิจ 230243)
ดานนางสุมิตรา สรสุชาติ โฆษก ก.วิทยาศาสตรฯ กลาววา กระทรวงไดหารือกับทางกทม.และทราบวา กทม.ไดมีการประชุมพอ
คารับซื้อของเกาเปนงานประจําอยูแลว จึงประสานงานไปยังนายมหินทร ตันบุญเพิ่ม รองผูวากทม. เพื่อจัดอบรมใหสํานักงานเขตทุกเขต
เพิ่มเติมเรื่องการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและเครื่องหมายที่สําคัญแกพอคาไมเฉพาะแตสารกัมมันตภาพรังสีเทานั้น ยังรวมถึง
สารอันตรายอื่นๆ เชน โลหะหนักตางๆ ซึ่งหากไมมีการสรางความเขาใจที่ถูกตองอาจเกิดอันตรายตอพอคาประชาชนซํ้ารอยเชนเดียวกับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไดจัดเอกสารทั้งหมดจํานวน 50 ชุด เพื่อใหความรูแกประชาชน
นอกจากนี้นายพรเทพ เตชะไพบูลย รมช.วิทยาศาสตรฯ กลาวถึงการควบคุมกิจการการรับซื้อของเกาวา ไดหารือและคาดวา อาจ
จะตองออกกฎระเบียบเพื่อบังคับใชกับผูประกอบอาชีพรับซื้อของเกาไมใหใชเครื่องเชื่อมหรือเครื่องมือในการดัดแปลง การดัดแปลงตองเปน
กิจการในลักษณะโรงงานเทานั้นจึงจะดําเนินการได สําหรับเครื่องหมายนั้นจะใหเขียนกํากับภาษาไทยวา "วัตถุอันตราย" (ขาว นสพ. 20260243)

2.2 ความเคลื่อนไหวของประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน
2.2.1 การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชน และบุคคลวงการตางๆ ตอกรณี "ซาเลงกับสารกัมมันตภาพรังสี"
คอลัมนอิสรภาพแหงความคิด นสพ.ไทยโพสต ไดแสดงทัศนะตอเหตุการณสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลต-60 วาสะทอนปญหา
สวัสดิภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยอันมาจากความมักงายและความเห็นแกตัวของคนบางกลุม ตลอดจนความดอยประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมการบริหารจัดการของรัฐตอสารเคมีอันตรายอันจะสงผลถึงอนาคตของการเลือกใชพลังงานนิวเคลียรของประเทศ(ไทย
โพสต 210243)
นายสันติ โชคชัยชํานาญ เจาหนาที่กลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต กลาววาจากการติดตามขาวการรั่วไหลของสาร
กัมมันตภาพรังสี โคบอลต-60 และการเขาแกไขปญหาของเจาหนา พป. ไดตั้งขอสังเกตวา เจาหนาที่ที่เขาไปจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
ครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความไมพรอมของ พป. อยางชัดเจน โดยเฉพาะการปฏิบัติการกูซากสารกัมมันตภาพรังสี (กรุงเทพธุรกิจ 230243)
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กลุมองคกรพัฒนาเอกชน เชน กลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต กลุมศึกษาและรณรงคมลพิษอุตสาหกรรม มูลนิธิเพื่อผู
บริโภค ฯลฯ ขอเรียกรองตอก.วิทยาศาสตรฯ ใหดําเนินการสอบสวนความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ของพป. เพื่อหาผูรับผิดชอบ ใหบจ.
กมลสุโกศลรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาผูบาดเจ็บทั้งหมด โดยรัฐจะตองใหหลักประกันแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ วาจะติดตามผล
กระทบระยะยาว (ผูจัดการ 240243)
ตอมา ตัวแทนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 16 สถาบัน นําโดยนางสาวนฤมล ไพบูลยสิทธิคุณ
ผูประสานงาน เดินทางมายื่นหนังสือเปดผนึกถึงดร.อาทิตย อุไรรัตน และกลาววา ขอให พป. เปดเผยขอมูลสถานที่หรือแหลงที่มีการใชสาร
กัมมันตภาพรังสีที่มีอยูทั้งหมด 500 แหง ใหประชาชนไดรับรู และใหชี้แจงมาตรการที่ใชในการปองกันอันตรายจากการรั่วไหลหรือเหตุฉุก
เฉินใดๆ ที่เกี่ยวของกับสารกัมมันตภาพรังสีแกสาธารณชน พป. ควรยุติการกอสรางโครงการกอสรางศูนยนิวเคลียรองครักษไวกอนเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมใหมเพราะจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวา พป. ยังไมมีความพรอมในมาตรการดูแลตรวจสอบและในดาน
บุคลากรการดําเนินงานดานนิวเคลียร (มติชน 250243)
2.2.2 NGOs เรียกรองใหธนาคารโลกและรัฐบาลไทยรับผิดชอบตอการทําลายชีวิตนิเวศวิทยาในแมนํ้ามูล
สมัชชาคนจนและตัวแทนชาวบาน ที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล ไดเขียนจดหมายเปดผนึกถึงประธานที่ประชุมสห
ประชาชาติ วาดวยการคาและการพัฒนาหรืออังคถัด ครั้งที่ 10 เรียกรองใหที่ประชุมอังคถัดประกาศวา ธนาคารโลกและรัฐบาลไทยมีสวนรับ
ผิดชอบตอการทําลายชีวิตนิเวศวิทยา และอาชีพประมงในแมนํ้ามูล และเสนอแนะใหมีการดําเนินการ เพื่อจายคาชดเชยที่เหมาะสม สําหรับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ตลอดชวงการตอสู 10 เดือนที่ผานมา และรวมมือกับรัฐบาลไทย ในการฟนฟูสภาพนิเวศวิทยาของแมนํ้ามูลขึ้นใหม
(เดลินิวส 150243)
2.2.3 กรีนพีซรวมตานโรงไฟฟาหินกรูด เหตุใชพลังงานสกปรก
วันที่ 4 ก.พ. 2543 กลุมกรีนพีซโดยเรือเรนโบววอรริเออรเดินทางมาถึงทะเลบานกรูด เพื่อรวมกับชาวบานหินกรูดและบอนอก
ในการรณรงคคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟาบานหินกรูดเนื่องจากเปนการใชเทคโนโลยีพลังงานถานหินอันเปนเทคโนโลยีสกปรก และ
สนับสนุนใหใชพลังงานทางเลือกใหม โดยเรียกใหบริษัทฟอรตัม (บริษัทเอกชนสัญชาติฟนแลนด ถือหุน 28% ในโครงการโรงไฟฟาหินกรูด)
และบริษัท กัลฟ อิเล็กทริก (เจาของโครงการโรงไฟฟาบอนอกรวมทุนระหวางบริษัทไทยกับบริษัทสัญชาติอเมริกัน) ตลอดจนแหลงทุนเชน
นอรดิค อินเวสตเมนต แบงก, ฟนนิช เอ็กปอรต เครดิต เอเจนซี, ยูเอส และเจแปนเอ็กซิมแบงก ใหแสดงความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมโดยถอนตัวออกจากโครงการดังกลาวและหันไปลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน
(กรุงเทพธุรกิจ
050243)
วันที่ 24 ก.พ. 2543 บริษัท ฟอรตัม กรุป จากประเทศฟนแลนด และอีเล็กทริก พาวเวอร เอเชีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือของอีเล็ก
ทริก พาวเวอรแหงสหรัฐฯไดประกาศถอนตัวออกจากโครงการลงทุนโรงไฟฟาพลังถานหินมูลคา 1,200 ลานบาทของบริษัท ยูเนียน พาวเวอร
ดีเวลล็อปเมนต (ยูดีดีซี) ที่อ.หินกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ สืบเนื่องจากความลาชาในการดําเนินงานตามโครงการ หลังจากเกิดการชุมนุม
ประทวงการกอสรางจากประชาชนในพื้นที่ (มติชน 240243)
2.2.4 ประชาพิจารณโรงไฟฟาหินกรูด 24-25 ก.พ. เอกชนเสนอ 30 ลานบาทเปนกองทุนพัฒนาสังคม
นายสิปปนนท เกตุทัต ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณโรงไฟฟาเอกชน จ.ประจวบคีรีขันธ กลาวถึงการเคลื่อนไหวประชา
พิจารณในชวง 24-25 ก.พ. 2543 วา มีผูคัดคาน 5 กลุม และสนับสนุน 3 กลุม ในประเด็นสังคมการเมืองนั้นเพื่อไมใหเกิดความแตกแยกของ
ทองถิ่น บริษัท ยูเนียน พาวเวอร ดีเวลล็อปเมนต จํากัด เสนอจะสละรายไดประมาณ 1 สตางคตอ 1 กิโลวัตต/ชั่วโมง หรือประมาณ 30 ลาน
บาทตอป เพื่อเปนเงินกองทุนพัฒนาสังคม ชุมชน ชวยเหลือผูตองการเปลี่ยนอาชีพ (กรุงเทพธุรกิจ 260243)
ตอมานายสิปปนนทไดกลาวถึงรายละเอียดการทําประชาพิจารณของบริษัท ยูเนียน พาวเวอร ดีเวลล็อปเมนต จํากัด วาการทํา
ประชาพิจารณจะดําเนินการใน 7 หัวขอหลัก ดังนี้ 1) ปญหาปะการัง โรงไฟฟาจะตองทํารายละเอียดเพิ่มเติ่มและสงเอกสารทั้งหมดใหคณะ
กรรมการประชาพิจารณ 2) กําแพงปองกันการชะลอลม โดยเฉพาะหากมีลมแรงๆ ซึ่งทางบริษัทจะตองหาวิธีปองกันเพิ่มเติม 3) ใหมีคณะ
กรรมการรวมในการตรวจสอบโรงไฟฟา ทางบริษัทฯจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเก็บเงินมาเปนกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพหลังโรงไฟฟา
เกิดขึ้นและปญหาสิ่งแวดลอมอันจะเกิดขึ้นภายหลังได 4) ปญหาดานเสียงดังรวมทั้งเสียงที่ดังภายในโรงงานดวย 5) บริษัทจะตองสํารวจสุข
ภาพอนามัย นอกเหนือจากการสํารวจกวางๆ ไปแลวตองสํารวจใหลึกลงไป ซึ่งปญหาสุขภาพของประชาชนอาจเกิดขึ้นได หากมีการสรางโรง
ไฟฟาขึ้น และตองทําเปนระยะๆ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจใหมีการกอสราง โดยทางบริษัทฯระบุวา จะทําการสํารวจรวมกับสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลในพื้นที่ 6) การจัดทําแผนฉุกเฉินครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุทั่วไปหรือเหตุจากสภาวะธรรมชาติ และการทํางานของอุปกรณ
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บางชิ้นของโรงไฟฟาวามีวิธีเตรียมการรับสภาพอยางไร ซึ่งปกติทางโรงงานจะตองปฏิบัติ และ 7) เรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของผูประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติม (กรุงเทพธุรกิจ 280243)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
3.1.1 ความเคลื่อนไหวราคานํ้ามันเดือนก.พ. มีการปรับ 3 ครั้ง เบนซินไรสารฯขึ้นเปน 14.99 บาท/ลิตร แลว
ผูสื่อขาวรายงานวา วันที่ 8 ก.พ. 2543 สมาคมผูคาปลีกนํ้ามันจะลดราคานํ้ามันทุกรายการ โดยจะปรับราคาขายปลีกนํ้ามัน
ดีเซลในประเทศลง 20 สตางคตอลิตรเหลือลิตรละ 11.32 บาท เนื่องจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปรไดมีการปรับลด 2 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรล (ไทยรัฐ 080243)
วันที่ 15 ก.พ. 2543 ราคานํ้ามันเบนซินปรับเพิ่มลิตรละ 30 สตางค และดีเซลลิตรละ 20 สตางค โดยนายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการ
ใหญ ปตท.นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา ปตท.จําเปนตองปรับราคานํ้ามันขายปลีกเพิ่มขึ้นอีก 20-30 สตางคตอ
ลิตร ตั้งแตวันที่ 15 ก.พ.นี้เปนตนไป โดยนํ้ามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางคตอลิตร สวนนํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางคตอ
ลิตร เนื่องจากราคานํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกยังปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นับจากวันที่มีการปรับราคานํ้ามันดีเซลลดลง
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.จนถึงวันนี้ นํ้ามันดิบดูไบ ปรับตัวสูงขึ้นจาก 24.82 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปน 25.03 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สวนนํ้า
มันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วปรับตัวสูงขึ้นจาก 30.58 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปน 32.60 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ขณะที่นํ้ามันดีเซลหมุน
เร็วปรับตัวสูงขึ้นจาก 27.93 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปน 30.15 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล จากการปรับตัวครั้งนี้ ทําใหราคาขายปลีกนํ้า
มันของปตท.ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตั้งแตวันที่ 15 ก.พ. 2543 เปนดังนี้ นํ้ามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่ว ราคาอยูที่ 14.69 บาท/ลิตร
นํ้ามันเบนซินธรรมดาไรสารตะกั่ว 13.89 บาทตอลิตร นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 11.52 บาทตอลิตร (www.inn.co.th 150243)
ในวันที่ 18 ก.พ. 2543 นายพิชัย ไดเปดเผยวา หลังการปรับตัวของราคานํ้ามันครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2543 จนถึงปจจุบัน
ราคานํ้ามันไรสารตะกั่วปรับตัวสูงขึ้นจาก 32.60 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปน 33.48 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลและนํ้ามันดีเซลปรับตัวสูง
จาก 30.15 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปน 31.25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สาเหตุของราคานํ้ามันโลกผันผวนเพราะนํ้ามันดิบสต็อกของ
สหรัฐฯมีระดับตํ่าและตลาดตองรอผลการประชุมจากกลุมโอเปกเรื่องโควตาการผลิตที่จะมีการประชุมในวันที่ 27 มี.ค.นี้ และรอใหสหรัฐฯยืน
ยันการนํานํ้ามันสํารองเชิงยุทธศาสตรมาใช สําหรับตลาดราคานํ้ามันสําเร็จรูปสิงคโปรปรับตัวสูงขึ้นเพราะโรงกลั่นในภูมิภาคหลายแหงเกิด
ปญหา เชน โรงกลั่นในประเทศออสเตรเลียหยุดกลั่นกะทันหัน 3 โรง รวมกําลังการผลิต 325,000 บารเรลตอวัน สวนโรงกลั่นไตหวันมีแผน
ปดซอมบํารุง 30 วัน ในปลายเดือนนี้ และโรงกลั่นในญี่ปุนกําลังการผลิต 80,000 บารเรลตอวันเกิดไฟไหม ยังไมมีกําหนดเริ่มดําเนินการได
ใหมเมื่อใด ทําใหปตท.ไมสามารถตรึงราคานํ้ามันตอไปได ปตท. จึงมีความจําเปนตองปรับราคานํ้ามันขายปลีกทุกชนิดเพิ่ม 30 สตางคตอ
ลิตรตั้งแตวันที่ 18 ก.พ. 2543 เปนตนไป ทําใหราคานํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วปรับเปน 14.99 บาทตอลิตร นํ้ามันเบนซินธรรมดา 14.19 บาท
ตอลิตร และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 11.82 บาทตอลิตร (ไทยโพสต 180243)
3.1.2 รัฐพยายามหันหาการแกไขปญหาราคานํ้ามันดวยการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานทดแทน
ความเคลื่อนไหวเพื่อการแกไขปญหานํ้ามันปรับตัวสูงอยางตอเนื่องจากเดือนมกราคม นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรม
เปดเผยวานายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง ไดขอใหสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) นําบัญชีการจัดเก็บรายไดของกองทุน
อนุรักษพลังงานเสนอตอที่ประชุม ซึ่งเทาที่ทราบจํานวนเงินสูงถึง 16,000 ลานบาท หากรัฐบาลตองสรางมาตรการลดผลกระทบราคานํ้ามัน
ครั้งใหม ก็ไมตองใชวิธีลดภาษีสรรพสามิตซึ่งจะกระทบรายไดรัฐอยางที่ผานมา แตผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(กพช.) ในวันที่ 2 ก.พ. 2543 เพื่อพิจารณาผลกระทบจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้นและแนวทางการแกไขปญหาผลกระทบ ที่ประชุมมีความเห็น
พองกันวาจะตองแกไขปญหาโดยผลักดันเรื่องการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานอื่นทดแทน (ไทยรัฐ 010243, ไทยโพสต 030243)
อนึ่ง นายอลงกรณ พลบุตร เลขานุการสวนตัวนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี แถลงวา ก.วิทยาศาสตรฯไดแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังและพืชอื่นๆ เพื่อเปนกาซโซฮอลและดีโซฮอล โดยจะผลิตใหไดวันละ 150,000-500,000 ลิตร
คาดวาจะผลิตไดปลายปนี้ ซึ่งโครงการนี้จะชวยลดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศและชวยลดมลพิษเพราะการเผาไหมพลัง
งานดังกลาวจะไมเกิดมลพิษสามารถนําไปใชกับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล ทั้งมีราคาถูกที่สุดเฉลี่ยลิตรละไมถึง 7 บาท (ไทยรัฐ 190243)
3.1.3 ก.คมนาคมสั่งตรึงราคาคาขนสงภาครัฐ แตคาขนสงเอกชนปรับ 10%
กองรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค ก.พาณิชย แจงวา ตามที่ราคานํ้ามันทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแตวันที่ 15 ก.พ. 2543 โดยนํ้ามัน
เบนซินปรับสูงขึ้นลิตรละ 30 สตางค นํ้ามันดีเซลปรับสูงขึ้นลิตรละ 20 สตางคนั้น สงผลกระทบตอตนทุนสินคาจํานวน 53 รายการ ไดแก สิน
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คาที่ไดรับผลกระทบ รอยละ 0.01-0.05 จํานวน 3 รายการ สินคาที่ไดรับผลกระทบรอยละ 0.06-0.09 จํานวน 3 รายการ สินคาที่ไดรับผล
กระทบรอยละ 0.10-0.50 จํานวน 29 รายการ สินคาที่ไดรับผลกระทบรอยละ 0.51-0.99 จํานวน 11 รายการ สินคาที่ไดรับผลกระทบรอยละ
1.00-5.00 จํานวน 7 รายการ (www.inn.co.th 160243)
นายประสิทธิ วิวัฒนตระกูล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ขนสง จํากัด (บ.ข.ส.) กลาววาราคานํ้ามันดีเซลเพิ่ม 20 สตางคถือวา
ไมมากนัก เทาราคาเพิ่มครั้งกอน ทั้งนี้ บ.ข.ส. มีคาใชจายนํ้ามันเพิ่มเดือนละ 4 ลานบาทหรือ 10% ดานนายยรรยง คุโรวาท รักษาการผู
อํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กลาววา ขสมก.ไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามัน แตเมื่อเปนนโยบายของก.คมนาคมก็จะ
ตรึงราคาคาโดยสารในสวนของรถรวมจนกวาจะหารือกับก.คมนาคมอีกครั้ง นายชัชวาลย พจนานุภาพ ประธานสหพันธการขนสงสินคาทาง
บกแหงประเทศไทย กลาววา ที่ผานมาผูประกอบการพยายามชวยเหลือตนเอง และเชื่อวาผูขนสงรายยอยคงมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 10%
แนนอน (ไทยโพสต 160243)
3.2 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานในตางประเทศ
3.2.1 สหรัฐฯพรอมนํานํ้ามันสํารองแหงชาติผลักดันการตัดสินใจเพิ่มการผลิตนํ้ามันของกลุมโอเปกเพื่อพยุงเศรษฐกิจ
โลก
หลังจากที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากปที่แลวเพราะฤดูหนาวอันยาวนาน ประกอบกับการยืดแผน
คุมปริมาณการสงออกนํ้ามันของโอเปก ทําใหราคานํ้ามันโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่สต็อกนํ้ามันสหรัฐฯลดลง และเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2543
ราคานํ้ามันดิบเบรนตสําหรับสงมอบในเดือนมีนาคมที่ลอนดอนไดพุงเปน 26.34 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ใกลกับระดับสูงสุดในรอบ 9 ปใน
เดือน ธ.ค. 2542 ที่ผานมา หลายฝายกังวลวาราคานํ้ามันจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก จึงเกิดกระแสผลักดันใหสหรัฐฯนํา
นํ้ามันสํารองแหงชาติออกมาขายลวงหนา นิตยสารไทมเผยถึงแผนการนํานํ้ามัน 567 ลานบารเรลของสหรัฐฯออกมาใชเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้า
มันในตลาดและชะลอราคาที่พุงสูง โดยใหบริษัทเอกชนนํานํ้ามันออกจําหนาย และสงคืนในอีก 1 ปขางหนา พรอมเงินสวนตางจํานวนหนึ่ง
ซึ่งยังไมระบุจํานวน พรอมกําหนดมาตรการกดดันเม็กซิโกและซาอุดีอาระเบียสมาชิกในกลุมโอเปกใหเพิ่มการนํานํ้ามันออกขาย เพราะใน
ระยะยาวราคานํ้ามันที่สูงขึ้นจะทําใหความตองการใชลดลงและลูกคาหันไปซื้อนํ้ามันนอกโอเปกมากขึ้น (ไทยรัฐ 010243)
แตเมื่อกลางเดือนก.พ.เสียงของกลุมโอเปกยังยืนยันมาตรการควบคุมปริมาณการผลิตตอไปอีก โดยจะเห็นไดจากที่ชีคซาอุดนัส
เซอร อัลซาบาห รมต.นํ้ามันคูเวต กลาววา โอเปกไมมีแผนเพิ่มเพดานการผลิตแมราคาจะอยูในระดับสูงสุดในรอบ 9 ปก็ตาม "จุดยืน (ของ
การยึดถือขอตกลงการผลิต) ของเราชัดเจน จะไมมีการหันเหจากจุดยืนดังกลาวและสมาชิกโอเปกก็ไมมีแมจะคิดเรื่องนี้" (ผูจัดการ 170243)
ความแข็งกราวของกลุมโอเปกผลักดันใหสหรัฐฯโดยประธานาธิบดีบิล คลินตันกลาววา "ผมไมปดกั้นทางเลือกที่จะดึงนํ้ามันสํารองทางยุทธ
ศาสตรของประเทศออกมาใช" (ผูจัดการ 170243)
หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯเปดไฟเขียวใหนํานํ้ามันสํารองทางยุทธศาสตรมาใชเพื่อพยุงเศรษฐกิจ สมาชิกโอเปกบางประเทศ
ไดออกมาแสดงทาทีลดความแข็งกราว เชน นายชีคซาบาร อัล-อาหมัด อัล ซาบาร รมต.ตางประเทศคูเวตและตําแหนงประธานสภา
ปโตรเลียมสูงสุดใหสัมภาษณวาสมาชิกโอเปกไมมีจุดประสงคทํารายเศรษฐกิจโลก รวมทั้งตัวเอง พรอมปฏิเสธขาวถูกกดดันวา "ไมมีแรงกด
ดันใดๆ ตอคูเวตแตมีแรงกดดันตอสมาชิกโอเปกโดยรวม ซึ่งคูเวตเปนหนึ่งในนั้น" (ผูจัดการ 220243)
3.2.2 การพยากรณราคานํ้ามันและแนวโนมการตัดสินใจของโอเปก
นายเชน สเตรตเฟล นักเศรษฐศาสตรธนาคารโลก ไดแสดงความเชื่อมั่นวาราคานํ้ามันดิบโลกจะลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตปลายป จน
กวาจะอยูตํ่ากวาระดับราคา 20 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เพราะการประชุมกลุมประเทศโอเปกในวันที่ 27 มี.ค. 2543 ที่ประชุมคงจะตัดสิน
ใจผลิตนํ้ามันเพิ่มเพื่อปอนเขาสูตลาดโลกที่กําลังประสบกับการกดดันใหจําเปนตองหันไปหาแหลงพลังงานอื่นมาทดแทนหากระดับราคานํ้า
มันดิบยังสูงอยู พรอมกลาววา "เราไดรับรูมาวา ที่ประชุมโอเปกจะตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิตของตนในการประชุมเดือนมีนาคมนี้" (มติชน
050243)
สมาคมพลังงานระหวางประเทศ คาดวา ความตองการบริโภคนํ้ามันดิบของตลาดมีถึงประมาณ 2.5 ลานบารเรลตอวัน และยัง
คงมีความตองการบริโภคมากกวาปที่ผานมา (มติชน 050243)
สมาคมวิจัยดานพลังงานอารเธอร แอน เดอรสันแอนด เคมบริดจ ประเมินแนวโนมราคานํ้ามันป 2543 วา ราคานํ้ามันโลกจะ
ปรับลดลงในอีกไมกี่เดือนขางหนา ทั้งนี้ราคานํ้ามันปจจุบันประมาณ 29 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเปนราคาสูงที่สุดนับตั้งแตสงครามอาว
เปอรเซียเมื่อป 2534 (กรุงเทพธุรกิจ 070243)
นิตยสารเวิลดออยลฉบับเดือนมกราคมทํานายวาราคานํ้ามันจะอยูในระดับ 25-28 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในชวงปลายปนี้
(กรุงเทพธุรกิจ 070243)
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ชีคยามานี อดีตรมต.นํ้ามันของซาอุดีอาระเบียและปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยพลังงานโลกในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ไดเผยแนวโนมราคานํ้ามันวา ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกลุมประเทศโอเปก หากโอเปกยังรักษาระดับปริมาณการผลิตเพื่อปองกัน
ตลาดโลกเทาเดิม ราคานํ้ามันดิบในชวงหนาหนาวปนี้ก็อาจจะพุงไปถึงระดับ 40 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ถาหากถึงระดับราคานี้เมื่อไหร โอ
เปกจะตกเปนฝายพบกับหายนะ เพราะราคานํ้ามันดิบหลังจากนั้นจะดิ่งตกลงอยางรุนแรง เนื่องจากระดับความตองการของผูบริโภคจะลด
ลง และกลาววากลุมประเทศผูผลิตนํ้ามันเพื่อการสงออกกําลังเมามันกับอํานาจ ซึ่งในที่สุดจะนําหายนะมาสูตัวเอง (มติชน 080243)
นายอาลี อัล นายมิ รมต.นํ้ามันของซาอุดีอาระเบีย กลาววา โดยสวนตัวแลวอยากเห็นราคานํ้ามันดิบของโอเปกอยูที่ 20-25
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล แตขณะนี้สูงกวาที่ตนตองการไปถึง 3-4 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเปนผลของการเก็งกําไรหรือปนราคานํ้ามัน
ดิบโดยผูเลนเกมการตลาดใหญในโลก สวนเรื่องโควตาการผลิตนํ้ามันของโอเปก จะตัดสินในการประชุมเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ (มติชน
080243)
นายหลุยส เทลเลช รมต.นํ้ามันเม็กซิโก กลาววา ราคานํ้ามันในระดับ 30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลเปนราคาที่สูงเกินไปและไม
สามารถยืนอยูไดในระยะยาว ระดับราคาดังกลาวอาจกระทบตอเศรษฐกิจโลก (ผูจัดการ 170243)
นายอาลี โรดริกเกซ รมต.พลังงานและเหมืองแรของเวเนซุเอลา กลาววา โอเปกจะตัดสินใจดําเนินราคานํ้ามันดิบใหถูกตอง ถา
หากราคานํ้ามันดิบสูงเกินไปจนกระทั่งสรางปญหาเดือดรอนใหกับตลาด อาจเปนผลรายกับโอเปกเอง (มติชน 180243)
นายเบนจามิน จิลแมน ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกัน ไดเรียกรองใหรัฐ
บาลสหรัฐฯทบทวนความสัมพันธดานความมั่นคงของสหรัฐฯกับโอเปก ตลอดจนชาติพันธมิตรที่ใกลชิด เพื่อใหรูวาสหรัฐฯอาจจะไมใหความ
คุมครองปองกันกลุมโอเปกอีกในอนาคต ถาหากความมั่นคงของโอเปกถูกคุกคาม (มติชน 180243)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 เลือกตั้งสมาชิก อบจ. ความลมเหลวของการปฏิรูปการปกครอง
การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)ทั่วประเทศใน 74 จังหวัด 774 อําเภอ 79 กิ่งอําเภอ (ยกเวน จ.บุรีรัมยที่มี
การเลือกตั้งไปกอนหนานี้แลว) จัดขึ้นในวันที่ 5 ก.พ.2543 โดยมีจํานวนผูสมัครทั่วประเทศ 7,140 คน จํานวนส.จ.ที่ตองการ 2,190 คน การ
เลือกตั้งส.จ.ครั้งนี้วิเคราะหกันวาเปนการแขงขันทางการเมืองที่รุนแรง มีการซื้อเสียงและการใชเลหเหลี่ยมมากกวาการเลือกตั้งทองถิ่นที่ผาน
มา เนื่องจากเปนการวัดฐานเสียงทางการเมืองที่จะรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในปลายปนี้ (ไทยโพสต , สยามรัฐ 040243) กอนถึงวัน
เลือกตั้งมีการเคลื่อนไหวขั้นรุนแรงเพื่อกําจัดคูแขง เชนกรณี นายประเสริฐ วิบูลยรัตน หรือกํานันปด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.)
นครสวรรค และผูสมัคร ส.จ.หมายเลข 1 เขตอ.ลาดยาว ถูกคนรายยิงและเสียชีวิตในเวลาตอมาโดยใชปนไรเฟลติดกลอง มีแสงเลเซอรและ
เครื่องเก็บเสียง ยิงถูกที่ใตตาขางขวา ขณะขึ้นปราศรัยบนเวทีเมื่อคืนวันที่ 29 ม.ค.2543 ภายในโรงเรียนชุมชนบานดอนโม อ.ลาดยาว โดย
เมื่อยิงแลวก็เก็บปลอกกระสุนไปดวย (มติชน 010243) และกรณีนายพิเชษฐ ตาสาย หัวคะแนนของนายบุญถิ่น นวลใหม ผูสมัคร ส.จ.อ.
พาน จ.เชียงรายถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2543 เวลา 00.03 น.เชนกัน รายนี้ตายกอนถึงโรงพยาบาล (สยามรัฐ 040243)
นอกจากนี้ ยังมีการไหลสะพัดของกระแสเงิน ทั้งซื้อตัวผูสมัครและซื้อเสียงเลือกตั้งในหลายจังหวัด เชน ที่ จ.ลําปาง มีรายงาน
วาผูสมัครกลุมลําปาง 2000 ขอถอนตัวจากการเลือกตั้ง อางวาสูกระแสเงินไมไดเพราะมีการซื้อเสียงหัวละ 200-300 บาท ในเขตพื้นที่อ.
เมืองลําปางมีกระแสเงินสดสะพัดไมตํ่ากวา 20 ลานบาท ที่จ.สมุทรปราการ ปรากฏขาววาหัวคะแนนมีรายไดเปนกอบเปนกําจากการหักหัว
คิวที่นักการเมืองจายใหกับผูไปใชสิทธิลงคะแนน ทั้งนี้จะไมซื้อแบบเหวี่ยงแหแตจะซื้อเฉพาะรายที่ไปลงคะแนนจริงๆ เทานั้น ที่จ.สุราษฎร
ธานี มีรายงานวาหัวคะแนนแจกเงินและจัดงานหาเสียง ผูสมัครเชื้อสายจีนถือโอกาสแจกอั้งเปา โดยใชซองแดงใสเงินพรอมหมายเลขผู
สมัคร อีกทั้งในเขตเทศบาลตามหมูบานจัดสรรหรือชานเมือง ผูสมัครใชคนของตนทําเปนแมคาขายอาหารกลองเดินตามบานในกลองขาวมี
หมายเลขผูสมัครพรอมเงิน 500 บาท (ไทยโพสต 040243) ที่จ.เชียงราย ผูสมัครคนหนึ่งเรียกผูนําหมูบานบางคนเขาพบและจายเงินให
คนละไมตํ่ากวา10,000 บาทเพื่อนําไปแจกจายซื้อเสียงแบบยกหมูบาน หากชนะเลือกตั้งก็จะไดรางวัลพิเศษอีก ที่จ.นครราชสีมา มีการจัด
เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม แจกผาหมและเสื้อกันหนาวใหชาวบานหลายพื้นที่ ผูสมัครบางคนยังตั้งเงินรางวัลลอใจหัวคะแนนถาทําได 45,000
คะแนนจะไดเงินสดเปนรางวัล 2 เทาของคะแนนที่ได หากได 50,000 คะแนนไดรางวัลเงินสด 3 เทา ถาทะลุเปาหัวคะแนนไดรถปกอัพใหม 1
คัน
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ที่จ.พิจิตร นายอรุณ เกษศรีสังข คลังจังหวัด กลาววาระยะนี้มีการแลกธนบัตรใบละ 50 บาท และ 100 บาทมากขึ้น จากปกติวัน
ละ 1 ลานบาทเปน 4-5 ลานบาท และตั้งแตวันที่ 31 ม.ค.- 4 ก.พ. 2543 มีการเบิกเงินจากคลังไปประมาณ 25 ลานบาท(มติชน 050243)
ที่จ.ตาก ผูสมัครกลุมหนึ่งนําเงิน 20 ลานบาทมาแลกที่ธนาคารพาณิชยเปนธนบัตรใบละ 100 และ 500 บาท (ไทยโพสต 050243) และที่
ธนาคารแหงประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน มีการติดตอขอแลกเงินเปนธนบัตรฉบับละ 50 บาท 20 บาทมากเปน
พิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ 050243) ที่จ.ตรัง บานเกิดนายกฯชวน หลีกภัย จากการบอกเลาของนายสาทิตย วงศหนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชา
ธิปตยบอกวาเมื่อถึงวันเลือกตั้งปรากฏวามีการตั้งโตะแจกเงินซื้อเสียงกันขางถนน แจกแมกระทั่งเนื้อหมูบานละ 1 กก. ซึ่งนายสาทิตยได
แสดงความกังวลถึงการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศวา การเมืองทองถิ่นยังมีการซื้อเสียงขนาดนี้ ระดับประเทศจะตองหนักหนวงกวานี้แนนอน
เพราะแทบทุกคนที่สมัครจะตองซื้อเสียง (ผูจัดการ 070243)
ที่สําคัญคือการเกิดปรากฏการณที่เรียกวาการ "ฮั้ว" กันของนักการเมือง เพื่อใหผูสมัครถอนตัวออกจากการเลือกตั้ง กลยุทธดัง
กลาวเริ่มมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งผูสมัครเทศบาลยโสธรถูกอุมไปเกลี้ยกลอมและขมขูใหเปนพวก และที่จ.สมุทรปราการผู
สมัครเลือกตั้งกํานันตําบลบางพลีใหญถูกอุมเอาไปขมขูจนตองถอนตัวทีละคนสองคน และจากนั้นโรคฮั้วก็แพรลุกลามอยางรวดเร็ว รายงาน
ระบุวา กอนการเลือก ส.จ. วันที่ 5 ก.พ. มีการฮั้วโดยเริ่มจากบางพื้นที่และลุกลามไปในหลายจังหวัด วิธีการมีทั้งการขมขู การใชเงินจาง
ตลอดจนการไกลเกลี่ยโดยผูใหญที่มีความเคารพนับถือกัน เพื่อใหมีการถอนตัวเกิดขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 030243) ตัวอยาง เชน ที่จ.ชัยภูมิ มี
เพียงอําเภอเดียวที่ไมมีการถอนตัวของผูสมัคร คืออ.เนินสงา ซึ่งมีผูสมัครคนเดียว และมีส.จ.ไดคนเดียว สวนอําเภออื่นผูสมัครถอนตัวรวม
กันถึง 20 คน จนมีจํานวนพอดีกับจํานวน ส.จ. ของอําเภอ และไมตองมีการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังพบที่จ.แพร นาน สุพรรณบุรี ซึ่งที่
สุพรรณบุรีมีขาววาซื้อตัวผูสมัครใหถอนตัวในวงเงินถึง 2 ลานบาท ที่จ.ตรัง มีขาววาในเขตยานตาขาวและนาโยง ผูสมัครถอนตัวจนเหลือ
พอดีกับจํานวน ส.จ. บรรดาหัวคะแนนไดอั้งเปาจากผูสมัครรายละ 5,000-10,000 บาท (มติชน 050243) ที่จ.ลพบุรี มี ส.จ.ได 30 คน มีผู
สมัครถอนตัวไปจํานวนมากทําใหไมตองมีการเลือกตั้งถึง 6 อําเภอ ทั้งนี้ที่อ.ทาวุง เดิมมีผูสมัครถึง 26 คน แตมี ส.จ.ได 2 คน ปรากฏวาถอน
ตัวถึง 24 คน จนไมตองเลือกตั้ง และที่อ.เมืองมี ส.จ.ได 10 คน มีผูสมัคร 32 คน กอนวันเลือกตั้งเพียงวันเดียวผูสมัคร 22 คนถอนตัว ทําให
ไมตองเลือกตั้งเชนกัน ขาววามีการใชเงินลมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง 10 ลานบาท ที่จ.พิจิตร ผูสมัครถอนตัวถึง 6 อําเภอ (ไทยโพสต 050243)
ที่จ.ปราจีนบุรี มาแปลกกวาจังหวัดอื่น ส.ส.นายหนึ่งของพื้นที่เรียกตัวผูสมัครมาเจรจาตกลงกัน มีทั้งการยินยอมถอนตัวแตโดยดี และการจับ
สลากในกรณีที่ไมยอมกันใครจับไดก็ไดเปนส.จ.โดยไมตองมีการเลือกตั้งทั้งจังหวัด กลาวกันวาแมการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 5 ก.พ. 2543
แตทางจังหวัดสามารถรูผลไดแลว (กรุงเทพธุรกิจ 050243) กรณีดังกลาวไดรับการยอมรับจาก รมช.มหาดไทยนายชํานิ ศักดิเศรษฐวาที่จ.
ปราจีนบุรีมีการฮั้วลงตัวจนไมตองมีการเลือกตั้ง ( สยามรัฐ 060243)
นายปริญญา นาคฉัตรีย อธิบดีกรมการปกครอง บอกวาขณะนี้มีถึง 105 อําเภอที่มีผูสมัครถอนตัวจนเหลือจํานวนผูสมัครเทาที่
กฎหมายกําหนดและไมตองเลือกตั้ง ซึ่งสวนหนึ่งอาจเกิดจากการฮั้วกัน แตบางสวนอาจเห็นวาแพแนๆ จึงถอนตัว แตหลังจากการเลือกตั้ง
ครั้งนี้จะมีการหารือรวมกันแกไขกฎหมายเพื่อปองกันการฮั้ว (ไทยโพสต 050243,สยามรัฐ 060243)ซึ่งนายกฯชวน หลีกภัย ก็เห็นดวยกับการ
แกปญหาฮั้ว (กรุงเทพธุรกิจ 070243) สวนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน รองนายกฯ และรมต.มหาดไทย บอกวาการฮั้วเปนสิทธิของผูสมัคร
(มติชน 060243)
เมื่อถึงวันเลือกตั้งจริง บรรยากาศกลับเงียบเหงาเนื่องจากตรงกับวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีน ประชาชนสวนใหญจะไปเที่ยวตาง
จังหวัดไมสนใจการใชสิทธิ นอกจากนี้ ยังเปนเพราะการถอนตัวของผูสมัคร ที่ทําใหบางอําเภอและบางจังหวัดไมตองเลือกตั้ง โดยทั่วไปทั้ง
ประเทศประชาชนออกไปใชสิทธิประมาณรอยละ 53.8 จังหวัดมุกดาหารสูงสุดคือรอยละ 67 ตํ่าสุดคือสมุทรปราการรอยละ 32 สวนผลการ
เลือกตั้งที่อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ทีมของนายประเสริฐ วิบูลยรัตนหรือกํานันปด ไดรับเลือกตั้งยกทีมแตตัวกํานันปดเสียชีวิตแลวหลังนอน
รักษาตัวจากการถูกลอบยิงที่โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ตั้งแตวันที่ 29 ม.ค.2543 ทําใหตองจัดเลือกตั้งซอมตอไป (มติชน 06,080243,
สยามรัฐ 060243)

1.2 ความสับสนเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
1.2.1 ศาลแพงพิพากษา กกต.ไมมีสิทธิเพิกถอนสิทธิผูรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว.
สืบเนื่องจากผูอํานวยการเขตเลือกตั้งในหลายจังหวัดมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ซึ่งในกทม.ผูสมัครที่ถูกเพิกถอน
สิทธิ คือนายอิมรอน มะลูลีม เปนบุคคลขาดคุณสมบัติเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2543 โดยอางวาเปนกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ซึ่งถือ
วาเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐตามกฎหมาย ทั้งที่ในวันที่ 1 ม.ค. 2543 ผูอํานวยการการเลือกตั้ง กทม.ประกาศแจงวาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือก
ตั้งเปนส.ว. วันที่ 14 ม.ค.2543 นายอิมรอน มะลูลีม จึงไดยื่นคํารองตอศาลแพงเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหผูรองเปนผูมีสิทธิในการรับสมัครคัด
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เลือกเปนส.ว.นับเปนคดีแรกที่มีการฟองรองกัน ทั้งนี้ นายอิมรอน อางวากอนหนานี้ตนไดลาออกจากตําแหนงกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยแลว (สยามรัฐ ,ไทยโพสต 050243)
วันที่ 2 ก.พ.2543 นายจเร อํานวยวัฒนา ประธานศาลฎีกาเรียกประชุม 103 ผูพิพากษาอาวุโส และองคคณะผูพิพากษาเจาของ
สํานวนคดีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ หองประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อใหการตัดสินเปนไปในแนวทางเดียว
กัน ซึ่งนายจิรนิติ หะวานนท เลขานุการศาลฎีกากลาววาคดีเพิกถอนสิทธิผูสมัครที่ฟองรองตอศาลแพงมีดวยกันทั้งหมด 31 คดี โดยมีคํา
พิพากษาตัดสินไปแลว 4 คดีที่ศาลจังหวัดอุดรธานี สุโขทัย หลังสวน และศาลแพง ซึ่งเปนการวินิจฉัยตัดสิทธิกอนมีการประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 ก.พ.นายบัณฑิต รชตะนันทน โฆษก ก.ยุติธรรม ใหสัมภาษณวาขณะนี้มีคดีที่อยูระหวางการพิจารณา 27 คดีทั่ว
ประเทศ ซึ่งศาลก็จะพิจารณาวาผูอํานวยการเลือกตั้งประจําเขตตัดสิทธิผูรองเกินเวลาที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
ส.ส.และส.ว.กําหนดไดหรือไม (ไทยโพสต 03,040243,สยามรัฐ 030243))
วันที่ 4 ก.พ.2543 ศาลแพงวินิจฉัยในเบื้องตนวา การที่ผูคัดคานมีคําสั่งในภายหลังใหเพิกถอนการประกาศรับผูรองเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งส.ว.ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2543 มีผลหรือไม ซึ่งพิเคราะหตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 32 มาตรา 34 ประกอบดวยมาตรา 89 แลว กฎหมายไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การดําเนินการกอนวันเลือกตั้งไวแนนอน กลาวคือ เมื่อผูอํานวยการเขตเลือกตั้งรับใบสมัครแลว ตองตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณ
สมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวา ผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแตวันปดการรับสมัคร ถาผูสมัคร
มีสิทธิรับเลือกตั้งไดก็ใหประกาศการรับสมัครไวโดยเปดเผย ณ สถานที่กําหนด โดยใหมีชื่อ รูปถาย และหมายเลขประจําตัวผูสมัคร นับตั้ง
แตประกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวถือวาขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งเปนอันเสร็จสิ้น เขาสูขั้นตอนการแนะนําตัวและลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ผูสมัครยอมพนจากการตรวจสอบและสั่งเพิกถอนการรับสมัคร ดังนั้นนายอิมรอน มะลูลีม จึงเปนบุคคลที่มีสิทธิในการเปนผู
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ได เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจะดําเนินการไดจะตองดําเนินการภายใน 7 วันหลังจากสิ้นสุดวัน
สมัคร (สยามรัฐ,ไทยโพสต050243) คําพิพากษาดังกลาวไดเปนแนวทางการตัดสินของศาลที่มีคดีความลักษณะเดียวกัน เชนศาลจังหวัด
พิษณุโลกและศาลจังหวัดขอนแกน ก็พิพากษาคืนสิทธิใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง คือ พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ และนายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ ตาม
ลําดับ และผลจากการตัดสินดังกลาวทําให 20 ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิ สวนอีก 6 รายถูกตัดสิทธิ และอีก 1 ราย
คือนายเดน โตะมีนา กรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี อยูระหวางการพิจารณาคดี เนื่องจากการเพิกถอนกระทําภายใน 7 วันนับแตปดรับ
สมัคร (สยามรัฐ, ไทยโพสต 050243)
นายยุวรัตน กมลเวชช กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผูดูแลการบริหารการเลือกตั้งบอกวาคําตัดสินของศาลแพงมีผลใน
2 ประเด็นคือ 1) หลังจากวันที่ 1 ม.ค.2543 กกต.ไมมีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิผูสมัคร ส.ว. และ 2) เหตุผลในการถอนคํารับสมัครจะไม
เปนประเด็นที่ตองพิจารณาไมวาจะเปนเรื่องคุณวุฒิ เรื่องเจาหนาที่อื่นของรัฐ และเรื่องระดับการศึกษา และกกต.จะตองสั่งยกเลิกการเพิก
ถอนทั้งหมด (สยามรัฐ 050243) อยางไรก็ตาม ภายหลังนายยุวรัตน กมลเวชช ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาถามีผูสมัคร ส.ว.ถูกตัดสิทธิก็ใหไปรองขอ
ตอศาล และรอการตัดสินเปนรายๆไป เพราะคําวินิจฉัยของศาลแพงหรือศาลจังหวัดจะผูกพันเฉพาะคูความ คาดวาศาลจะพิจารณาตัดสิน
เสร็จทุกกรณีภายในวันที่ 10 ก.พ. 2543 แนนอน สวนผูที่ไมไดรองขอตอศาลใหถือวาถูกเพิกถอนสิทธิตอไป (กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต
070243, มติชน 080243) สวนกรณีนายเดน โตะมีนา นั้นศาลจังหวัดปตตานีมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2543 วาตําแหนงของนายเดน
ยังไมมีผลทางกฎหมายเพราะยังไมไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเทากับยังมิไดเปนกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี ซึ่งแตกตางจากคํา
พิพากษาศาลแพงกอนหนานี้กรณีนายอิมรอน มะลูลีม ที่วินิจฉัยวาผูอํานวยการเลือกตั้งไมมีอํานาจเพิกถอนสิทธิผูสมัครกรณีที่เลย 7 วันนับ
แตปดรับสมัครไปแลว (ไทยโพสต 100243)
จากคําพิพากษาของศาลแพง กรรมการเลือกตั้ง คือนายวิสุทธิ์ โพธิแทน ไดลาออกจากตําแหนงกกต. เหตุผลคือเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของตนเอง ทําใหมีเสียงวิจารณวาภายในกกต.มีความขัดแยงกันอยู (ไทยโพสต 050243) และจากการที่มีเสียงเรียกรองให
กกต. ทั้งหมดลาออกนั้น นายยุวรัตน ชี้แจงวา กกต.ตองทํางานตอไป คิดถึงประเทศชาติและสวนรวมเปนหลัก หากลาออกใครจะมาทํา
หนาที่ การหาคนมาแทนในเวลา 20-30 วันทําไดหรือ (ไทยโพสต 060243) สําหรับกรณีการเพิกถอนสิทธิผูสมัครนั้น นายธีรศักดิ์ กรรณสูต
ประธานกกต.ใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 7 ก.พ. วา กกต.จะไมตัดสิทธิผูสมัคร ส.ว. เพิ่มขึ้นอีก เพราะเวลาไมอํานวย หากเพิกถอน ผูสมัครไม
สามารถไปรองตอศาลไดทัน และผูอยูอาศัยในตางประเทศจะเริ่มเลือกตั้งในวันที่ 16 ก.พ. (มติชน , กรุงเทพธุรกิจ 080243)
1.2.2 ศาลรธน. พิจารณาตีความ "เจาหนาที่อื่นของรัฐ" ตามคํารองขอของประธานรัฐสภา
นายวันมูหะหมัดนอร มะทา ประธานรัฐสภา สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ 2 ประเด็นคือ 1) กกต.มีอํานาจตัดสิทธิผูสมัคร
หลังการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแลวหรือไม 2) กกต.มีอํานาจตีความมาตรา 109(11) หรือไม (ไทยโพสต 040243) วันที่ 8 ก.พ.2543 ที่
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ประชุมคณะตุลาการศาล รธน. มีมติใหรับเรื่องที่ประธานรัฐสภาขอใหตีความคําวา "เจาหนาที่อื่นของรัฐ" ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 109 (11)
ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร ส.ส.และวุฒิสมาชิก เนื่องจากปญหาไดเกิดขึ้นแลวจากคําวินิจฉัยของกกต. ทั้งนี้ศาลรธน.ตองวินิจฉัยให
เสร็จกอนวันที่ 16 ก.พ. 2543 ซึ่งจะเริ่มการลงคะแนนในตางประเทศ (ไทยโพสต 090243) ร.ต.วิจิตร อยูสุภาพ เลขาธิการกกต. กลาวภาย
หลังการรับคํารองขอใหวินิจฉัยของศาลรธน.วา ที่ประชุมกกต.มีมติสงเรื่องใหศาลรธน.วินิจฉัยชี้ขาดใน 2 ประเด็นที่สืบเนื่องจากคําวินิจฉัย
ของศาลแพง ที่วา 1) ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําเขตไมมีสิทธิเพิกถอนชื่อผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาหลังการประกาศรายชื่อไปแลว 7 วัน 2) คํา
วา "เจาหนาอื่นของรัฐ" ที่ศาลแพงยังมิไดวินิจฉัยวาประกอบดวยตําแหนงใดบาง เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 090243)
วันที่ 14 ก.พ.2543 ศาลรธน. มีวินิจฉัย วาการที่ กกต.มีคําวินิจฉัยวาบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ 28 ตําแหนงเปน "เจาหนาที่อื่น
ของรัฐ " ตามมาตรา 109(11) และเพิกถอนสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนั้น ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยตีความวา เจาหนา
ที่อื่นของรัฐ หมายความวาเจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ซึ่งมีสถานะ ตําแหนงหนาที่ หรือลักษณะงานทํานองเดียวกับพนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 1)ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตาม
กฎหมาย 2) มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจํา 3) อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล
ของรัฐ 4) มีเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทนตามกฎหมาย ดังนั้นศาลรธน.จึงเห็นวา การที่กกต.วินิจฉัยวาบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ 28
ตําแหนงเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐนั้นไมเขาขายเสีย 27 ตําแหนง ยกเวนตําแหนงเดียวคือผูพิพากษาสมทบ (ไทยโพสต 150243) หลังทราบผล
การตีความของศาลรธน. กกต.ไดจัดประชุมขึ้นในวันเดียวกัน และมีมติเปนเอกฉันทใหผูสมัคร 27 ตําแหนงที่ศาลรธน.เห็นวาไมเปนเจาหนา
ที่ของรัฐกลับคืนเปนผูสมัคร โดยกกต.จะทําหนังสือแจงตรงไปยังผูสมัครทุกรายในวันที่ 15 ก.พ.2543 ไมผานผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขต ซึ่งการคืนสิทธิใหผูสมัครจะรวมถึงผูที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการรับสมัครไปแลวดวย เพราะกกต.ถือวาคําวินิจฉัยของศาลรธน.
เปนเด็ดขาด (ไทยโพสต , สยามรัฐ 150243)

2. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 ผูนําออสเตรียเผชิญปญหาการทูตหากจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีผูนํานาซีใหมรวมรัฐบาล
สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2543 วา นายโทมัส เคลสติล ประธานาธิบดีออสเตรีย ตองเผชิญกับการตัดสินใจ
ครั้งสําคัญเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองและการทูตของประเทศ นั่นคือการยอมรับรัฐบาลผสมชุดใหมภายใตการนําของนายวูฟกัง ชูสเซล
หัวหนาพรรคประชาชนที่เสนอใหจับมือกับนายจอรจ ฮายเดอร หัวหนาพรรคฟรีดอม ผูนําการเมืองฝายขวาจัดหรือกลุมนาซีใหมซึ่งมีนโยบาย
แบงแยกผิว และตอตานการอพยพเขาเมืองของชนตางดาว รวมถึงการโจมตีการเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปดวย
จากขอเสนอดังกลาว ทําใหสหภาพยุโรปประกาศจุดยืนวาหากนายฮายเดอรไดรับการแตงตั้งเขารวมรัฐบาลผสม จะระงับความ
สัมพันธทางการเมืองกับออสเตรีย และอาจดําเนินมาตรการแซงกชันอยางอื่นกับออสเตรียทันที เพราะถือวารัฐบาลใหมของออสเตรียได
กระทํ าสิ่ง ที่ เปนการละเมิดคุณ ค าทางดานความเป นประชาธิ ปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชน อันเปนคุณคาพื้นฐานของกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ผูนําอิสราเอลก็ขูถอนทูตของตนออกจากออสเตรียอยางไมมีกําหนด และนอรเวยก็ประกาศระงับความ
สัมพันธทางการเมืองกับออสเตรีย ทางสหรัฐฯ นางแมเดลีน อัลไบรต รมต.ตางประเทศ ประกาศเรียกรองใหผูนําและประชาชนของออสเต
รียรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของตนเองในหมูนานาชาติ (มติชน 040243)

2.2 นักธุรกิจชี้สภาผูแทนฯสหรัฐฯผานรางกม.สงเสริมความมั่นคงไตหวันมีผลกระทบหลายอยาง
สภาผูแทนฯสหรัฐฯลงมติรับรองรางกฎหมายสงเสริมความมั่นคงไตหวันในวันที่ 1 ก.พ. 2543 ดวยคะแนนเสียงทวมทน 341:70
ซึ่งนับวาเปนชัยชนะของกลุมสนับสนุนไตหวัน กลุมเดโมแครตที่ตอตานจีน และกลุมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในสภา ซึ่งมองนโยบายจีนเดียว
วาเขาขางประเทศจีน ปฏิกิริยาของจีนที่มีตอกฎหมายฉบับนี้คือรมช.ตางประเทศจีนนายหยาง เจี่ยฉี ไดเชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ นายโจ
เซฟ พรูเฮอร เขาพบและประทวงทางการทูตอยางเปนทางการ โดยชี้วาการกระทําของสภาผูแทนฯสหรัฐฯ สงเสริมปฏิบัติการทางทหารใน
ไตหวัน เทากับเปนการละเมิดอธิปไตยและแทรกแซงกิจการภายในประเทศจีน พรอมทั้งเตือนวาการผานกฎหมายฉบับนี้จะทําใหความ
สัมพันธของสองมหาอํานาจแหงซีกโลกตะวันตกและตะวันออกชะงักงัน ( ผูจัดการ 040243)
นอกจากนี้ สมัชชาประชาชนแหงชาติจีน(NPC) ออกแถลงการณในหนังสือพิมพพีเพิลเดลีฉบับวันที่ 3 ก.พ.2543 วา หากรางกม.
ฉบับนี้กลายเปนกฎหมายก็จะบอนทําลายสันติภาพและเสถียรภาพทั่วชองแคบไตหวันและอาจขยายวงไปทั่วเอเชีย-แปซิฟก เนื่องจากกม.
ฉบับนี้ไดขยายขอบเขตความสัมพันธดานการทหารระหวางสหรัฐฯ-ไตหวันจากกฎหมายความสัมพันธไตหวัน ค.ศ.1979 ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยู
ในปจจุบัน กลาวคือ ทั้งสองชาติจัดตั้งระบบสื่อสารดานการทหารโดยตรง ขยายการฝกซอมรวม ตลอดจนรายงานสถานการณดานความมั่น
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คงของไตหวันประจําปมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะรางกม.ฉบับนี้เกิดขึ้นจากขอสันนิษฐานที่วากฎหมายความสัมพันธไตหวันไมอาจตอบสนอง
ความจําเปนดานการปองกันของไตหวัน อยางไรก็ตาม มีขาวจากทําเนียบขาววาประธานาธิบดีบิล คลินตันจะใชอํานาจวีโตลมกม.ฉบับนี้ใน
วุฒิสภา ซึ่งในวุฒิสภาเองก็ยังไมแนใจในการรับรองกฎหมายฉบับนี้ แมจะหนุนไตหวันแตวุฒิสมาชิกหลายคนก็ยังตองการใหจีนเขารวมเปน
สมาชิกองคการการคาโลก และไมตองการทิ้งใหปกกิ่งอยูหางไกลเกินไป ( ผูจัดการ 040243)
แฟรงค มารติน ประธานหอการคาสหรัฐฯ ในฮองกง ชี้ผลกระทบกฎหมายสงเสริมความมั่นคงไตหวัน อาจเปนอุปสรรคตอการ
เขารวมเปนสมาชิกขององคการการคาโลก รวมทั้งสถานภาพทางการคาปกติอยางถาวรของจีนและวากม.ฉบับดังกลาว เปนการสบประมาท
จีนในขณะที่ความสัมพันธจีน-สหรัฐฯกําลังฟนตัว และเตือนวาจะขยายผลสะเทือนไปถึงเศรษฐกิจอันเปราะบางของเอเชียตะวันออกหรือ
อยางนอยก็ฮองกง ( ผูจัดการ 040243)

2.2 จีนยํ้าสหรัฐฯไตหวันเปนเรื่องภายในของจีนและไมเกี่ยวกับการเขาWTOของจีน
กอนหนาวันที่ 21 ก.พ.รัฐบาลจีนไดสรางความประหลาดใจดวยการแสดงปฏิกิริยากลางๆ ตอการยั่วยุของประธานาธิบดีลีเต็ง ฮุย
ของไตหวัน อยางไรก็ตาม วันที่ 21 ก.พ.2543 จีนประกาศจะใชกําลังทหารบุกไตหวัน ถายังถวงเวลาตอไปโดยไมมีกําหนดในการเปดเจรจา
เรื่องรวมชาติ ทั้งที่กอนหนานี้จีนบอกวาจะทําสงครามกับไตหวันในสองกรณีคือไตหวันประกาศเอกราชและมีตางชาติมารุกรานไตหวัน การ
ยื่นคําขาดดังกลาวของจีนตอไตหวัน เทากับเปนการกระตุนการสนับสนุนของสหรัฐฯที่จะมีตอไตหวัน (ไทยโพสต 250243)
วันที่ 23 ก.พ. 2543 นายวิลเลียม รอธ ประธานคณะกรรมาธิการการคลังของวุฒิสภาสหรัฐฯ กลาววาการขูเรื่องการใชกําลังกับ
ไตหวันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีอยูไมขาดของจีน ยอมสงผลตอการพิจารณาขอตกลงการคาของวุฒิสภาอยางแนนอน ขณะเดียวกัน
นายเทรนต ลอตต ผูนําวุฒิสภาของพรรครีพับลิกัน ไดเตือนจีนวาจะนําการยื่นคําขาดของจีนที่มีตอไตหวันเขาไปพิจารณาในวุฒิสภา ขณะที่
โฆษก ก.ตางประเทศของจีน นายซู ปงเซา แถลงขาวตามปกติในประเด็นนี้วาคําขูของจีนที่มีตอไตหวันไมควรเกี่ยวของกับความพยายาม
ของจีนที่จะเขารวมในองคการการคาโลก ปญหาไตหวันเปนเรื่องภายในของจีน (ไทยโพสต 250243)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
1.1 ประชาคมหลายมหาวิทยาลัยเคลื่อนไหวไมเห็นดวยกับการออกนอกระบบ
1.1.1 การยุบสภาอาจารย ที่ ม.นเรศวร : ปญหามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
วันที่ 27 ม.ค.2543 สภาอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จัดสํารวจความคิดเห็นของอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย
โดย รศ.สนม ครุฑเมือง ประธานสภาอาจารย ยืนยันวาไดรับมอบหมายจาก รมต.ทบวงฯ ใหรวบรวมขอมูลความเห็นที่แตกตางนําเสนอใน
ขั้นตอนแปรญัตติ ซึ่งสวนใหญรอยละ 88.60 ตองการใหคงสภาพขาราชการไปจนเกษียณหรือเปนขาราชการจนป 2545 จึงคอยเลือกสถาน
ภาพ (กรุงเทพธุรกิจ090243,มติชน140243) ซึ่งกอนหนานี้ สภาอาจารยมน. ไดออกมาเคลื่อนไหวรวมกับที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ (ปอมท.) อยางตอเนื่อง เชนเมื่อเดือน ก.ย. 2542 ไดเขาพบนายกฯ เรียกรองใหรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องงบประมาณหลัง
การแปรรูปมหาวิทยาลัยรวมทั้งการเสนอความเห็นของบุคลากร ซึ่งปอมท.เสนอขอเปน 2 ระบบ คือเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเลือกเอง
ไดวาตองการเปนขาราชการตอไปหรือจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน แนวคิดดังกลาวทางปอมท.ไดเขายืนยันกับนายประจวบ ไชยสาสน
รมต.ทบวงมหาวิทยาลัยในเดือน ม.ค.2543 ที่ผานมาและขอใหอาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ เพื่อการนํ า
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบอยางเหมาะสม (กรุงเทพธุรกิจ 090243)
วันที่ 31 ม.ค. 2543 ศ.ดร.สุจินต จินายน อธิการฯมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามในคําสั่งปดที่ทําการสภาอาจารย เพื่อใหการ
บริหารงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนไปดวยความเรียบรอย และตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงกับสภาอาจารยทั้ง 45 คน ที่ไดคัดคานราง
พ.ร.บ.มน. ในขอหายุยงสงเสริมใหบุคลากรคัดคานนโยบายออกนอกระบบราชการ ทําใหการเคลื่อนไหวตอตานการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐที่ มน. เปนที่จับตามองของสาธารณชนมากขึ้น โดยประเด็นขัดแยงสําคัญคือรางพ.ร.บ.ฯกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองพนจาก
ความเปนขาราชการ สูความเปนพนักงานทันทีที่พ.ร.บ.ประกาศใช ทั้งนี้ความคืบหนาของรางพ.ร.บ.ฯผานการพิจารณาของครม.และเสนอไป
ยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว (กรุงเทพธุรกิจ 090243, มติชน 140243)
วันที่ 7 ก.พ. 2543 สภาอาจารย มน. จัดประชุมสมาชิกซึ่งที่ประชุมยืนยันมติเดิมคือไมคัดคานการออกนอกระบบ แตขอแสดง
ความคิดเห็น เพราะรมต.ทบวงฯนายประจวบ ไชยสาสนบอกวาแมราง พ.ร.บ.ฯจะผานครม.แลวก็ขอแกไขได อยางไรก็ตามนายสุจินต
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จินายน อธิการฯมน.มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งปดที่ทําการสภาอาจารยแลวแตใหยายจากมน.สวนสนามบินไปอยูมน.สวนหนองออ พรอมทั้ง
เปลี่ยนจากการสอบกรรมการสภาอาจารย ไปเปนการสั่งสอบขอเท็จจริงวาผลการสํารวจของสภาอาจารยเปนความเห็นของประชาคมจริง
หรือไม(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 090243)
ความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีตอเหตุการณที่ม.นเรศวร
นายสมพงศ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงความเห็นเกี่ยวกับการสั่งปดที่ทําการสภา
อาจารยของอธิการฯมน.วา เปนเหตุการณที่ไมสมควรเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีเสรีภาพทางวิชาการ
เปนการใชอํานาจเกิน
ขอบเขตของอธิการฯ สถานภาพของบุคลากรเมื่อออกนอกระบบจะตองมีทางเลือกไมใชบังคับซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ และเสนอทางออกวา
ควรนําราง พ.ร.บ.ฯ มาแกไขในมาตราเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากร และระงับคําสั่งปดที่ทําการสภาอาจารย (ไทยโพสต
040243) และไดสรุปเหตุการณครั้งนี้วาขนาดยังไมออกนอกระบบผูบริหารยังใชอํานาจไดเชนนี้ เมื่อออกนอกระบบการถวงดุลยและเสรีภาพ
ของอาจารยมหาวิทยาลัยก็จะยิ่งมีปญหา ควรสรางบรรยากาศความรวมมือมากกวาความขัดแยง เพราะถาอาจารยไมมีสิทธิมีเสียง ตอไปผู
บริหารจะมีอํานาจลนฟา (มติชน 120243) นายไพฑูรย สินลารัตน ผอ.ศูนยพัฒนาวิชาชีพอุดมศึกษา จุฬาฯ บอกวาสภาอาจารยเปนหนวย
งานที่จําเปนมากตอการบริหารอุดมศึกษา เพราะมีบทบาทเปนที่ปรึกษาของอธิการฯ หากใชใหเกิดประโยชน การปฏิรูปมหาวิทยาลัยจะเปน
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น (ไทยโพสต 040243)
รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ ประธาน ปอมท.และประธานสภาอาจารย ม.ขอนแกน ยืนยันวาอาจรองเรียนเพื่อใหมีการสอบสวน
วินัยผูบริหาร มน.วาใชอํานาจโดยชอบหรือไม และบอกวาความขัดแยงที่ มน.มีความชัดเจนในประเด็นเรื่องบุคลากร และมีที่ มน.แหงเดียว
ในตอนนี้ที่ราง พ.ร.บ.ฯ กําหนดใหมีบุคลากรระบบเดียว ซึ่งหากผานเปนกฎหมายก็อาจมีมหาวิทยาลัยอื่นใชเปนแบบอยาง เพราะงายตอ
การบริหาร และกลาวเพิ่มเติมวาถายึดหลัก Good Governance ก็จะไมตองมาถกเถียงกันเรื่องจะมีสภาอาจารยหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ
07,090243)
1.1.2 อาจารย ม.เชียงใหม เคลื่อนไหวแกราง พ.ร.บ.ฯเสนอใหประชาคมมีสวนรวมมากขึ้น
ยกราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ….แลวเสร็จตั้งแตปลายป 2542 รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยไดมีบันทึกลงวันที่ 24
ธ.ค. 2542 เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็นสงใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 ม.ค. 2543 ระหวางนี้อยูระหวาง
การประมวลสรุปเพื่อนําเสนอตอ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานยกรางฯ อยางไรก็ตาม ตั้งแตปลายป 2542 มีการเคลื่อนไหวของหนวยงาน
ตางๆ และมีเอกสารเผยแพรภายในคัดคานราง พ.ร.บ. ม.เชียงใหม (ผูจัดการ 250243) และจากการประชุมบุคลากรสวนหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น นายนิธิ เอียวศรีวงศ อาจารยคณะมนุษยศาสตร ไดทําจดหมายเปดผนึกถึงสภามหาวิทยาลัยระบุจุดออนของรางพ.ร.บ.ม.
เชียงใหมหลายประการ เชน 1)โครงสรางการบริหารงานไมเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมกําหนดทิศทางและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 2) รางฯ ยังมีความคลุมเครือหลายอยางเชน ระบบการบริหารงานบุคคล 3) มีลักษณะรวมศูนยอํานาจ เพราะสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอธิการฯ องคกรทั้ง 4 สวนนี้ตองเปนอิสระตอกันเพื่อประโยชนในการควบ
คุมและตรวจสอบระหวางกัน แตปรากฏวาตําแหนงอธิการฯ กลับเปนตําแหนงที่แทรกอยูทุกองคกร เชน เปนประธานสภาวิชาการ ประธาน
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนตน 4) ราง พ.ร.บ.ระบุชัดเจนวากิจการมหาวิทยาลัยไมอยูใตกฎหมายแรงงาน
พนักงานในอนาคตจะไมสามารถจัดตั้งองคกรของตัวเองไดเพื่อคุมครองและปองกันมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติและปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
อีกทั้งสภาอาจารย สภาขาราชการและลูกจางที่มีอยูเดิมก็สูญสลายไปดวย 5) ขาดการตรวจสอบและการประเมินผูประเมิน (มติชน
150243, ผูจัดการ 250243)
ทายจดหมายระบุวาที่เสนอมาเปนเพียงสวนหนึ่งที่ไดจากสิ่งที่ปรากฏในราง พ.ร.บ.ฯ และบอกวากระบวนการรางที่ผานมายังไม
เปดโอกาสใหประชาคมในมหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหมองเห็นความจริงไดครบถวนและรอบดานมากกวา จึงมีความเห็น
รวมกันวาควรตองมีการปรับเปลี่ยนราง พ.ร.บ.ฯใหม ดวยการใหประชาคมไดเขามามีสวนรวมทุกระดับ เพื่อใหมีจุดยืนหนักแนนและรองรับ
การรับใชสังคมอยางแทจริง โดยเสนอใหตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและรางพ.ร.บ.ฯ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากหนวยงานและ
บุคลากรฝายตางๆ และนําเขาสูประชาพิจารณกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป (มติชน 150243)
ดร.มงคล รายะนาคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหขอเสนอแนะวารัฐบาลนาจะพิจารณาอยางจริงจังใหเรื่องการเปน
มหาวิทยาลัยนอกระบบเปนวาระแหงชาติที่ตองระดมความรูความสามารถของชาวมหาวิทยาลัยทั้งหลายมาชวยกันศึกษาอยางจริงจัง รอบ
ดาน และปรับกระบวนทาทั้งหมดโดยเร็ว ไมใชอาศัยเพียงแคการประชุมสัมมนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยไมกี่คน ครั้งแลวครั้งเลาโดยลืมนึก
ถึงการมีสวนรวมของชาวมหาวิทยาลัยทุกระดับ และหากมีขอผูกมัดใดที่ทําไวแลวหรือที่จะทําตอไปกับใครองคกรใดของโลก ตองเปดเผยทํา
ความเขาใจกับสาธารณชนทั้งหลายดวย (มติชน 160243)
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1.1.3 บุคลากรม.ขอนแกน จัดตั้งชมรมฯตอตานการเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ
ดร.สัมฤทธิ์ เฟองจันทร รองประธานสภาคณาจารยม.ขอนแกน ในฐานะแกนนํากลุมตอตาน เปดเผยวานโยบายการนํา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบกอใหเกิดความขัดแยงอยางมากในสังคมและสถานการณระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ม.ขอนแกนนั้นจากการสํารวจ
พบวาบุคลากรสวนใหญไมเห็นดวยกับการแปรสภาพเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ รูขอมูลนอยมาก และหลายฝายก็ไมกลาเสนอความเห็นที่
แตกตางไปจากแนวคิดของผูบริหาร เพราะเกรงจะไดรับผลกระทบ สวนกลไกการถวงดุลยเชน สภาคณาจารย สภามหาวิทยาลัย สภาขาราช
การและลูกจางมข. ก็ไมสามารถเปนปากเสียงแทนบุคลากรได ที่ประชุมจึงมีมติรวมกันจัดตั้งชมรมการศึกษาเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน(ชกพ.มข.)เพื่อเปนองคกรหรือเวทีอิสระใหบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและรูปแบบของมหาวิทยาลัยในอนาคต และไดตั้งคณะทํางานเพื่อเปดโอกาสใหผูตองการวิพากษวิจารณเสนอแนะไดอยาง
เต็มที่ นโยบายและจุดยืนหลักของชมรมคือไมเห็นดวยกับการนํามข.ออกนอกระบบราชการ พรอมเสนอทางออกซึ่งเปนแนวทางที่ไดจากผล
การประชุมประธานสภาคณาจารยทั่วประเทศ(ปอมท.)เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2543 นั่นคือการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยภายใตระบบราชการให
มีประสิทธิภาพและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยมีสภาคณาจารยจุฬาฯเปนหัวหนาโครงการ คาดวาจะเสนอไดในตนเดือน พ.ค.2543 (ผู
จัดการ 220243)
วันที่ 22 ก.พ. ชกพ.มข.ไดมีการประชุมกันเปนครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมไดมีมติให ดร.สัมฤทธิ์ เปนประธานชมรมฯพรอมแตงตั้งคณะ
กรรมการชมรมฯตําแหนงอื่นๆ และตั้งคณะอนุกรรมการหลายฝาย เชน ฝายวิชาการ ฝายติดตามและประเมินผล ออกแบบสอบถามและจัด
ทําประชาพิจารณ ฝายติดตอประสานงาน ฝายประชาสัมพันธ เปนตน งานเฉพาะหนาของชมรมคือการออกแบบสอบถามสํารวจความเห็น
ของบุคลากร
สวนกลยุทธในการเคลื่อนไหวของชมรมคือการสรางแนวรวมหรือเครือขายกับกลุมที่ไมเห็นดวยกับการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเนนการประสานงานทํางานรวมกับองคกรภาคสังคมอื่นๆ (ผูจัดการ 230243)
อยางไรก็ตาม ทาง มข.ไดลดแรงตานทานดวยการยกราง พ.ร.บ.ฯโดยใชระบบคูขนาน ทั้งนี้วันที่ 24 ก.พ.2543 สํานักงานอํานวย
การเพื่อนําม.ข.ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ (ส.อมก.)ไดจัดสัมมนาคณะกรรมการอํานวยการฯรวมกับคณะทํางานดานตาง ๆ ซึ่ง
รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี กลาววาการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐของม.ข.จะยึดรูปแบบระบบคูขนาน เมื่อมข.ออกนอก
ระบบตามแผนในปงบประมาณ 2545 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกไดวาจะเปนขาราชการตอไปหรือจะออกนอกระบบราชการ
เปนพนักงานของรัฐ สาเหตุที่ใชระบบนี้เนื่องจากมีนโยบายดําเนินการออกนอกระบบแบบคอยเปนคอยไปเนนการมีสวนรวมของทุกฝายและ
ดําเนินการอยางโปรงใสที่สุด สวนจะใชระบบคูขนานนี้ในเวลากี่ปเปนเรื่องที่คณะทํางานและบุคลากรทุกฝายตองรวมกันพิจารณา แต
นโยบายรัฐสามารถใชระบบนี้ไดนานแค 5 ปซึ่งหลายฝายพยายามผลักดันใหถึง 8 ป สวนกรณีจัดตั้งชมรมฯขึ้นมาดําเนินการนั้นหากเปนการ
เคลื่อนไหวที่สรางสรรคผูบริหารก็พรอมจะรับฟง เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ผูจัดการ 250243)

2. ปญหาความปลอดภัยของนักเรียนที่ถูกมองขาม
2.1 โศกนาฏกรรมนักเรียนจากการฝกลูกเสือเนตรนารีและการลอมคอกเมื่อวัวหายของก.ศึกษาฯ
วันที่ 25 ก.พ.2543 โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร บานทาเสา ต.สะทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ชั้นป.4 ซึ่งกิจกรรมหนึ่งคือการแบงกลุมนักเรียนเปนหมูๆ ละ 8-9 คนใชผาพันคอยุวกาชาดปดตา รับคําสั่งจากครูใหลงไปเดินเลาะ
ขอบบอลูกรัง ปรากฏวานักเรียนหญิง 8 คนพลัดตกนํ้าเพื่อนๆ ชวยไดเพียง 2 คน อีก 6 คนตกลงไปในจุดที่นํ้าลึกมากเสียชีวิต ตํารวจระบุครู
ประมาทรอผลการสอบสวนใหชัดเจนวามีใครบางที่จะตองถูกดําเนินคดี ตั้งแตผูที่ดูแลการทํากิจกรรม ในขณะที่ผูอํานวยการโรงเรียนคือนาย
ประสิทธิ์ ใสสะอาด รายงานน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา รมช.ศึกษาฯวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุ ที่ตองปดตาเพราะสมมุติวาเดินในถํ้า ในกิจ
กรรมไมไดระบุใหเด็กเดินลงนํ้าคาดวาเด็กคงไปลางมือแลวตกลงไป
ซึ่งน.ส.กัญจนากลาวถึงการจัดกิจกรรมเหลานี้วาตอไปตองถือเปน
นโยบายวาผูบริหารตองลงมาดูแลอยางใกลชิด กรณีที่เกิดขึ้นหากผลการสอบสวนพบผูใดเกี่ยวของจะพิจารณาลงโทษทั้งหมด สําหรับความ
ชวยเหลือเบื้องตน น.ส.กัญจนา บอกวาทางจังหวัดจายเงินใหครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตรายละ 10,000 บาท และนําเงินจากสํานักงานการ
ประถมศึกษามอบใหอีกรายละ 10,000 บาท (ไทยโพสต 280243)
วันที่ 28 ก.พ.2543 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯใหสัมภาษณกรณีโศกนาฏกรรมดังกลาววาไดสั่งใหแกกฎกระทรวง
ในการจัดกิจกรรมเขาคายตางๆ วาโรงเรียนจะตองตรวจสอบลักษณะกิจกรรม สภาพพื้นที่ โดยตองอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย รวมทั้ง
ใหชุมชน พอแมเขามารวมพิจารณาความเหมาะสมของอายุและกิจกรรม และบอกวาหากผลการสอบสวนพบวาครูประมาทเลินเลอก็จะถูก
ลงโทษทางวินัย สวนผูบริหารโรงเรียนก็จะตองถูกลงโทษดวยเชนกัน(ไทยโพสต 290243)
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เมื่อโรงเรียนทําการสอนตามปกติในวันที่ 28 ก.พ.2543 ปรากฏวาเด็กนักเรียนที่มีอยูทั้งหมด 1,300 คนมาเรียนเพียง 180 คนเทา
นั้น นักเรียนที่หยุดบางคนใหเหตุผลวากลัวครูดุที่นําเหตุการณที่เกิดขึ้นไปพูดทั้งที่ครูหามแลวจนกลายเปนขาวใหญขึ้นมา อยางไรก็ตาม นาย
ชัยรัตน เสถียร รองผูวาฯ สงขลาไดเปดเผยผลการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของพอแมเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตสรุปได 3 ประเด็นคือ 1)
ความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งทางการจะดําเนินการสอบสวนใหไดขอยุติเร็วที่สุด 2) การลงโทษครูที่มีสวนในเหตุการณ ผูปก
ครองระบุครูที่ดูแลเด็กทํากิจกรรมกระทําดวยความประมาท บางคนเสนอใหปลดบางคนเสนอใหยายจากพื้นที่ ทั้งนี้นายชัยรัตนชี้แจงวาตอง
เปนไปตามระเบียบทางราชการ และ 3) การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาทั้งในสวนการสอบสวนและการใหความชวยเหลือ ซึ่งในสวน
ทางการไดมอบเงินชวยเหลือไปบางแลว สวน น.ส.พ.ไทยโพสต ระบุในประเด็นที่ 3 นี้วา การชดใชทางแพงใหผูเสียหายฟองเอง (ไทยโพสต ,
สยามรัฐ ,มติชน 290243)
นายสมพงษ จิตระดับ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุ
การณดังกลาววา สะทอนใหเห็นถึงความประมาทเลินเลอและความไมใสใจของระบบการศึกษาที่มีอยูในดานความปลอดภัยในโรงเรียนและ
เมื่อเกิดเหตุการณก็หาผูรับผิดชอบไมไดทั้งครูและผูบริหาร รัฐไมควรปลอยใหเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นอีก ชุมชน ผูนําชุมชน และผูปกครองควรออก
มาเรียกรอง และส.ส.ในพื้นที่ควรออกมาดําเนินการบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดความระมัดระวัง และความตื่นตัวมากขึ้น ก.ศึกษาฯ ไมวาจะ
เปน รมต.หรือผูบริหารระดับกรม ตองยกเลิกวิธีการสั่งกําชับและออกเปนนโยบายรับทราบเพราะจะไมมีผลทางปฏิบัติ และหาวิธีการใหม
ฯลฯ และสรุปวากิจกรรมที่ครูชอบใชวิธีสั่งใหนักเรียนทําเปนการสั่งแบบสิ้นคิด ไรเหตุผล ควรจะเลิกไดแลว ยังมีกิจกรรมอีกมากที่ครูใชวิธีสั่ง
ใหเด็กทําตาม แตสิ่งที่นาเปนหวงคือแนวโนมที่ครูจะตองพาเด็กออกจากหองเรียนและทํากิจกรรมซึ่งเปนหลักการที่ถูกตองจะหายไปหลังเกิด
เหตุการณนี้ (มติชน 280243)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการคนควาวิจัย
1.1.1 การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาฯโคลนนิงโค กําหนดคลอดปลาย ก.พ.หรือตนมี.ค.'43
วันที่ 8 ก.พ. 2543 ศ.มณีวรรณ กมลพัฒนะ หัวหนาโครงการใชนิวเคลียรเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและ
กระบือปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยวาขณะนี้กําลังวิจัยโคลนนิงโค โดยนําเซลลใบหูของโคเนื้อลูกผสม
พันธุแบรงกัส เปนเซลลตนแบบในการผลิตตัวออนโคและนําตัวออนที่ไดยายไปฝากไวกับโคตัวรับเปนโคนมจํานวนทั้งหมด 27 ตัว แตแทงไป
หมด คงเหลือโคตัวอยู 2 ตัว ตั้งทองมาแลวกวา 200 วัน คาดวาจะคลอดปลายเดือน ก.พ.หรือตนเดือนมี.ค.ซึ่งถาไมมีปญหาแทงและตกลูก
ออกมาสมบูรณ นักวิจัยจุฬาฯจะไดชื่อวาประสบความสําเร็จในการโคลนนิงโคเปนรายแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (มติ
ชน 090243)
ปญหาที่ทําใหการโคลนนิงเปนไปอยางยากลําบาก กลาวคือระยะตั้งทองของโค 275-280 วันกวาจะครบกําหนด ซึ่งลูกโคที่โคลน
นิงมีโอกาสหลุดจากมดลูกโคในชวง 90-120 วัน ในตางประเทศก็ประสบปญหานี้เชนกัน หากทําโคลนนิงโคไดสําเร็จจะเปนประโยชนตอ
การขยายพันธุโคใหไดลักษณะอยางที่ตองการ ขณะนี้กิจการโคนมมีความตองการโคตัวเมียมารีดนม ถานําเซลลรางกายของตัวเมียมาลูกจะ
เกิดเปนตัวเมียหมดดีกวาการผสมเทียมในหลอดแกว ซึ่งจะออกมาครึ่งตอครึ่ง และการที่ทําการทดลองกับโคของเกษตรกรรายยอย ซึ่งถาทํา
สําเร็จอยูบนพื้นฐานของภาคปกติเทากับงานวิจัยจะใชสอยใหประโยชนกับเกษตรกรรายยอย (มติชน,ผูจัดการ 090243)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีการสื่อสาร : ปญหาการถูกเจาะระบบขอมูล
1.2.1 ลอกซอินโฟรยอมรับถูกแฮคเกอรเจาะระบบหมายเลขบัตรเครดิตลูกคา
วันที่ 9 ก.พ. 2543 นายวิวัฒนวงศ วิจิตรวาทการ ประธานบริษัทล็อกซอินโฟร หนึ่งในผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญของ
ประเทศไทยเปดผยวากลุมแฮคเกอรโจรกรรมขอมูลลูกคาที่ซื้อสินคาโดยชําระดวยบัตรเครดิตในเว็บไซต shopping.com จํานวน 2,000
หมายเลข ขณะนี้บริษัทไดสั่งซื้อระบบปองกันการโจรกรรมขอมูลมาติดตั้งในระบบคาดวาจะใหบริการไดในไมชานี้ การเปดเผยขางตนสืบ
เนื่องมาจากนักเจาะขอมูลทางอินเทอรเน็ตหรือแฮคเกอร กลุม "คิวเรเดอร" ประกาศตัววาสามารถเจาะขอมูลจากหมายเลขบัตรเครดิต
จํานวนมากและเปนของคนไทยกวา 5,000 หมายเลข จากเว็บไซต shoppingthailand.com ซึ่งเปนเว็บไซตอี-คอมเมิรซของบริษัทล็อกซอิน
โฟร
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นายวิวัฒนวงศ เปดเผยตอวายังไมมีความเสียหายของลูกคา เนื่องจากผูโจรกรรมตองการเพียงการสรางจุดเดนเปนฮีโรที่สามารถ
เจาะขอมูลจากบริษัทชั้นนําอยางล็อกซอินโฟรไดซึ่งทางบริษัทตองการใหหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดานนี้หามาตรการหรือกฎหมายมารองรับ
การทําธุรกิจประเภทนี้เพื่อจะไดมีบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด (มติชน 100243) กรณีดังกลาว นอกจากเตือนใหเจาของระบบอี-คอมเมิรซ
เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการปองกันการเจาะขอมูลแลว เหตุการณดังกลาวยังไดรับการวิจารณวา ทําใหการคาขายในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของไทยตองชะลอตัวลง (ไทยโพสต 110243)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 สงครามไซเบอรอาละวาดในหลายประเทศ : เว็บไซตยอดนิยมในอินเทอรเน็ตถูกแฮคเกอรถลม
หลังจากเว็บไซต "ยาฮู" ถูกแฮคเกอรเจาะระบบเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2543 เปนเวลากวาชั่วโมงและเอฟบีไอกําลังสอบสวนเรื่องนี้อยูนั้น
เว็บไซตที่ถูกถลมในวันตอมาคือ "แอมะซอนดอทคอม" "บายคอม" และ"อีเบย" แอมะซอนดอทคอม เว็บไซตบริการซื้อขายสินคาทางอินเทอร
เน็ตไดออกแถลงการณวาเว็บไซตของบริษัทไมสามารถใชไดเปนเวลากวา 1 ชั่วโมง เพราะถูกขัดขวางดวยขอมูลขยะจํานวนมหาศาล
เว็บไซตบายคอมซึ่งมีลูกคาประมาณ 1.3 ลานคน ประสบปญหาลูกคาบางรายไมสามารถเขาเว็บไซตของบริษัทไดในชวงเวลาที่กําลังเริ่ม
ขายสินคา หรือเขาไดแตไมทั้งหมดเพราะขอมูลขยะของพวกแฮคเกอรเชนกัน ซึ่งบายคอมมีแผนที่จะแจงตอเอฟบีไอ สวน "อีเบย" ก็ไดแจงตอ
เอฟบีไอวา เว็บไซตของตนประสบปญหาอิเล็กทรอนิกสบางอยาง (สยามรัฐ 100243) ซึ่งชวงเวลาเดียวกันนี้ในประเทศจีน หวางยัน ผูบริหาร
Sina.com ไดเปดเผยเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2543 วาชองทางอินเทอรเน็ตระดับท็อปของจีนถูกจูโจมโดยแฮคเกอร จนการบริการอีเมลซึ่งเปน
บริการฟรีของบริษัทชะงักงัน (ผูจัดการ 180243) นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ก.พ. 2543 เว็บไซต ZDNet.com และ etrade.com ผูใหบริการซื้อ
ขายประมูลหุนออนไลนของสหรัฐฯ ก็ถูกกอกวนจากแฮคเกอร (ไทยโพสต 110243)
สหรัฐฯและสหภาพยุโรปออกแถลงการณรวมกันวาไดเริ่มเปดความรวมมือกันเพื่อตอตานอาชญากรรมผานเครือขายคอมพิวเตอร
ออนไลน หลังจากสหรัฐฯตองเผชิญกับการถูกจูโจมทางคอมพิวเตอรหลายครั้งในชวงสัปดาหที่ 2 ของเดือน ก.พ. 2543 ซึ่งพิสูจนไดวามาตร
การตอตานเปนสิ่งจําเปนตองเรงกระทํา และความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตจะเปนประเด็นสําคัญในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป
ในเดือนมี.ค. ที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกส เพื่อหาหนทางรวมกันในการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ หรือกําหนดแนวนโยบายรวมกันของ 15
ชาติสมาชิกอียูในการตอตานอาชญากรรมบนอินเทอรเน็ต (มติชน 140243)
วันที่ 12 ก.พ. 2543 รัฐบาลออสเตรเลียไดเปดเผยวาไดเตรียมบทลงโทษบรรดานักเจาะระบบอยางรุนแรงคือจําคุก 10 ป เพราะ
เปนการกระทําที่สรางความเสียหายใหกับระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเปนอยางมาก
ซึ่งหากนักเจาะระบบฯยังไมมีความเกรงกลัวตอ
กฎหมายจะสงผลตอการขยายตัวของการสื่อสารดานนี้รวมถึงการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจดวย ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียระบุวาขณะนี้
เว็บไซตยอดนิยมตางๆ กําลังเปนเปาหมายของพวกเจาะระบบ (มติชน 140243)
วันที่ 15 ก.พ. 2543 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน และผูนําจากบริษัทในวงการเทคโนโลยีประมาณ 30 คน ไดประชุมรวมกันที่
ทําเนียบขาวเพื่อหาทางเรียกความมั่นใจของผูใชบริการอินเทอรเน็ตใหกลับคืนมา ซึ่งคลินตันบอกกอนเขาหองประชุมวารัฐบาลไมมีความตั้ง
ใจกาวกายอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ต แตเพื่อหาแนวทางสรางความปลอดภัยและชวยใหอุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตเติบโตตอไปได ระหวาง
การประชุมคลินตัน เสนอใหจัดตั้งศูนยขอมูลอาชญากรรมบนไซเบอรและความปลอดภัยของอินเทอรเน็ตแหงชาติ โดยจะมีตัวแทนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนรวมทํางานสรางเครือขายปองกันขบวนการกอการรายทางคอมพิวเตอร ภายหลังการประชุมบรรดาผูนําที่เขาหารือกลาว
วาทําเนียบขาวควรจะเปนตัวอยางในการสงเสริมความปลอดภัยสําหรับอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ นายอัลลัน พาลเลอร ผูอํานวยการฝายวิจัย
ของสถาบันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใชอินเทอรเน็ต เอสเอเอ็นเอส กลาวเพิ่มเติมวาเพราะรัฐบาลเปนผูซื้อเทคโนโลยีดาน
ความมั่นคงรายใหญ (กรุงเทพธุรกิจ 170243, ผูจัดการ 180243)
วันเดียวกันเจาหนาที่เอฟบีไอเริ่มตนสอบสวนผูตองสงสัยหลังจากผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงวิเคราะหขอมูลและแกะรอยจนพบ
ชื่อและที่อยู โดยพบวาผูที่ใชชื่อวา "คูลิโอ" เปนหนึ่งในผูเขาโจมตีชุดแรก สวนอีก 2 ราย เปนวัยรุนแคนาดาที่ใชชื่อวา มาเฟยบอย และชาย
นิรนามอีกคนหนึ่งซึ่งมีการคุยโวเกี่ยวกับการโจมตีในหองสนทนาหลายแหงรวมทั้งสงขอความทางอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (กรุงเทพ
ธุรกิจ 170243)
นอกจากนี้ รายงานของซีไอเอที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการรวมดานเศรษฐศาสตรของสภาคองเกรส ระบุวามีหลาย
ประเทศที่มีแผนจะเปดสงครามอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้การทําสงครามในยุคขอมูลขาวสารยอมรวมถึงการโจมตีระบบสาธารณูปโภคภายใน
ประเทศดวย โดยระบุเปนนัยวาเปนประเทศที่อยูในขายเผชิญหนาทางกําลังทหารกับสหรัฐฯ และไดยกตัวอยางถอยแถลงของนายทหารจีน
และเจาหนาที่ระดับอาวุโสของรัสเซีย เพื่อตอกยํ้าใหเห็นความสําคัญของการเตรียมรับมือกับสงครามไซเบอรในทศวรรษหนา รวมทั้งอางถึง
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การที่เว็บไซตชื่อดังถูกรบกวนจากพวกแฮคเกอร วาเปนการทําสงครามไซเบอรเพื่อโจมตีศูนยกลางทางธุรกิจของสหรัฐฯ
ทําลายประสิทธิภาพทางทหารและสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนสหรัฐฯมีความเปนไปได (ไทยโพสต 250243)

และทําใหการ

2.2 ความเคลื่อนไหวดานการคนควาวิจัยในตางประเทศ
2.2.1 รายงานผลการคนควาเกี่ยวกับปญหาโลกรอน
มีรายงานหลายชิ้นระบุวาโลกรอนขึ้นเร็วมาก ชิ้นแรกเปนการศึกษาจากนักวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัย
เวสเทิรนออนตาริโอ ซึ่งพบวาในรอบ 500 ปมานี้ศตวรรษที่ 20 เปนรอบรอยปที่โลกรอนขึ้นมากที่สุด นั่นคือตั้งแต ค.ศ.1500 อุณหภูมิโลกสูง
ขึ้น 1 องศาเซลเซียส เฉพาะในศตวรรษที่ 20 อุณหภูมิสูงขึ้นถึงราว 0.5 องศา สวนในตอนเหนือของโลกอุณหภูมิสูงขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสใน
รอบหารอยป และสูงขึ้น 0.6 องศาในศตวรรษที่ 20
นักวิทยาศาสตรวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกจากการเจาะหลุมบนผิวโลก ทั้งนี้โดยอาศัยความรูดานการนําความรอน
กลาวคืออุณหภูมิจะสงไปอยางชา ๆ ลึกลงไปที่ชั้นหินประมาณ 500 เมตรใน 1 พันป ดังนั้นชั้นหินหนา 500 เมตรนี้จึงเหมือนกับตัวบันทึก
อุณหภูมิโลกในรอบพันปที่ผานมา ดังนั้นเมื่อเราเจาะหลุมที่ใดก็ตามบนแผนดิน ในทางทฤษฎีก็สามารถศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิที่นั้นยอน
หลังไปได แตหลุม ๆ เดียวยอมไมสามารถวัดอุณหภูมิโลกได ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงหาคาเฉลี่ยจากหลุมที่เจาะจํานวนนับรอยทั่วโลก โดย
อาศัยขอมูลจากหลุมที่เจาะในที่ตาง ๆ 358 หลุมทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรปตอนกลาง แอฟริกาตอนใต และที่ออสเตรเลีย รวมกับหลุมที่เจาะ
ขึ้นใหม ซึ่งการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ทําใหคณะวิจัยประกาศผลการศึกษาดวยความมั่นใจขึ้น (Science Daily 170200)
คณะวิจัยจากศูนยขอมูลภูมิอากาศแหงชาติ (National Climate Center) สหรัฐฯ ไดพบหลักฐานวาโลกรอนในอัตราที่เร็วขึ้น นั่น
คือในระยะ 25 ปที่ผานมานี้ โลกรอนขึ้นในอัตรา 2 องศาเซลเซียสตอ 100 ป ซึ่งอัตรานี้เปนอัตราที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
โดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ไดเคยประเมินใน
ค.ศ.1995 วาในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นอัตราอัตราระหวาง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
คณะนักวิจัยไดจับตาหลักฐานในป ค.ศ.1997 และ 1998 เปนพิเศษ ซึ่งในชวง 16 เดือนนี้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นตอเนื่องกันเปน
ประวัติการณ ซึ่งคณะวิจัยมีความเห็นวาปรากฏการณนี้ไมนาจะใชการเพิ่มอุณหภูมิแบบผิดปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ แตนา
จะเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ตอไปนี้แนวโนมโลกจะรอนในอัตราใหมที่เร็วขึ้น ดร.โธมัส อาร. คารล ผูอํานวยการศูนยขอมูลภูมิอากาศแหงชาติ
และหัวหนาโครงการวิจัยนี้ เห็นวาอุณหภูมิที่สูงเร็วขึ้นนับแตป 1976 เกิดจากฝมือมนุษย (Science Daily 230200)
2.2.2 กบลดจํานวนลงอยางลึกลับทั่วโลก
กบในปาดิบอเมริกากลางเคยสงเสียงรองระงมแตในระยะหลังนี้กลับเงียบเสียงลง ปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นในปาของอเมริกา
เหนือและออสเตรเลียตะวันตกดวยเชนกัน โดยไมมีใครอธิบายสาเหตุใหเปนที่พอใจได มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Science
Foundation) ของสหรัฐฯจึงไดมอบทุนกวา 100 ลานบาท (เกือบ 3 ลานดอลลารสหรัฐ) ใหแกคณะวิจัยซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรตาง
สาขาวิชากันจํานวน 23 คน นําโดยเจมส คอลลินส หัวหนาภาควิชาชีววิทยาแหงมหาวิทยารัฐอริโซนา ศึกษาเรื่องนี้ใหรูผลภายใน 3 ป
ตามที่เห็นกันทั่วไปตามภาพยนตรขาวสารคดีนั้น มักระบุวาการกระทําของมนุษยเปนสาเหตุใหญของการลดจํานวนลงของกบ
และซาลาแมนเดอรซึ่งอยูในโครงการศึกษานี้ดวย แตความจริงทางระบบนิเวศมีความซับซอนกวานั้นมาก การวิจัยครั้งนี้จึงไมเพียงตองการ
เขาใจสาเหตุและยังปรารถนาจะสรางวิทยาศาสตรใหมในการเขาใจระบบนิเวศ ดังนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตรตางสาขาเขารวมในโครงการ มีทั้ง
ดานนิเวศวิทยาวิวัฒนาการ ภูมิคุมกันวิทยา วิชาวาดวยไวรัสและเห็ดรา รวมทั้งผูเชี่ยวชาญทางดานสถิติ พันธุศาสตรโมเลกุล โรคสัตวสะเทิน
นํ้าสะเทินบก ชีววิทยาประชากร นิเวศวิทยาประชากร พันธุศาสตรนิเวศ เปนตน
โครงการนี้จะตองศึกษาในพื้นที่ 24 แหงใน 3 ทวีป ดังนั้นจึงตองอาศัยการบูรณาการและใชวิธีศึกษาแบบสหวิทยาการ ซึ่งคณะ
วิจัยจะตองบูรณาการมนุษยเขากับทฤษฎีทางนิเวศและวิวัฒนาการ นิเวศวิทยาซึ่งเปนวิทยาศาสตรจะตองรวมกับสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตร คอลลินสเห็นวามีปจจัยทางนิเวศ 2 อยางที่นาจะสงผลตอการลดจํานวนลงของกบและซาลาแมนเดอร ไดแกการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก และการทําใหโลกของพืชและสัตวกลายเปนโลกของมนุษย โดยมนุษยไดเดินทางไปทั่วทุกหนแหงตามกระแสโลกาภิวัตน เมื่อ
มนุษยเดินทางไปถึงที่ใดก็จะนําบางสิ่งติดตัวไปดวย ซึ่งจะพบวาเมื่อมนุษยเดินทางไปที่ใด ความหลากหลายทางชีวภาพในที่นั้นจะลดลง
(Science Daily 150200)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 ภาวะทุพโภชนาการ
1.1.1 โภชนาการเด็กยุคใหมแยกวายุคหลังสงคราม
ศาสตราจารยไมเคิล แวดสเวิรธ ผูอํานวยการของคณะผูวิจัยดานการแพทยซึ่งจัดทํารายงาน การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องนิสัย
การบริโภคของเด็กๆในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับสมัยปจจุบันนี้ เผยวา อาหารที่เด็กๆ กินกันในชวงทศวรรษที่ 50 ทําใหเด็กมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงกวายุคหลังๆ แมวาเด็กอายุ 4 ปในทศวรรษ 50 จะกินอาหารที่มีไขมันและแคลอรีมากก็ตาม แตอาหารธรรมดาและเรียบงายเหลา
นั้นก็ใหสิ่งที่มีประโยชนแกรางกายไดมากกวา ไมวาจะเปน ไฟเบอร แรธาตุ วิตามิน หรือสารอาหารแปรสภาพและมีนํ้าตาลนอย
กลุมคนที่ศึกษาเรื่องนี้ไดติดตามการเติบโตของเด็กอังกฤษจํานวน 4,600 คนที่ควบคุมใหกินอาหารประเภทเดียวกับที่เด็กในทศ
วรรษ 50 กิน เชน ขนมปงและผักซึ่งมีไฟเบอรและคารโบไฮเดรตมาก การที่อาหารขาดแคลนในยุคนั้น ทําใหคนไดกินแตอาหารที่มีสาร
อาหารหลักทั้ง 4 ประเภทเทานั้น ไมใชอาหารมากมายทั้งอาหารวาง อาหารแปรรูปตางๆ อยางเด็กทุกวันนี้ อาหารที่มีแคลเซียมสูงจะชวย
ปองกันกระดูกจากโรคกระดูกพรุน และไฟเบอรจะชวยปองกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและปอด รวมทั้งชวยปองกันมิใหเปนมะเร็งอยางเชนมะเร็ง
ลําไสเปนตน
ผลการศึกษาที่สรางความประหลาดใจอีกอยางก็คือ เด็กกอนวัยเรียนยุค 50 ดื่มชากันมาก ซึ่งชวยปองกันพวกเขาจากโรคหัวใจ
เนื่องจากในชามีสาร antioxidant อยูมาก ขณะที่เครื่องดื่มประเภทนํ้าอัดลมที่เด็กรอยละ 90 ดื่มกันทุกวันนี้มีนํ้าตาลมากและใหแคลอรีที่ไม
เปนประโยชนกับรางกายเพราะปราศจากวิตามินและแรธาตุ
แมวาเด็กในวันนี้จะมีรูปรางอวนทวนขึ้น แตกลับมีการเผาผลาญพลังงานในรางกายในปริมาณที่นอยกวาเดิม คือเด็กปจจุบันใช
แคลอรีในรางกายเฉลี่ย 1,228 กิโลแคลอรี ขณะที่ในปค.ศ.1950 มีตัวเลขเทากับ 1,445 กิโลแคลอรี รายงานลาสุดยังแสดงดวยวาเด็กอายุ
4 ขวบทุกๆ 5 คน จะมี 1 คนที่นํ้าหนักตัวมากเกินไป เพราะเด็กยุคนี้ไมคอยไดเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งคือเอาแตกินโดยไมทํากิจกรรม
กลางแจง (ไทยโพสต060243)
1.1.2 กรมพัฒนาที่ดินทุม 18 ลานใหโครงการอาหารกลางวัน
นายสิมา โมรากุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยวา ก.ศึกษาธิการรวมกับก.เกษตรฯ ไดจัดทําโครงการสงเสริมใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวันขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเขาไปดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนดานแหลงนํ้าและการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อใหมี
แหลงนํ้าสําหรับทําการเพาะปลูก สําหรับพื้นที่ที่จะดําเนินการนั้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 68 จังหวัด โดยมีระยะเวลาดําเนิน
การระหวางป 2543-44 สวนเปาหมายการดําเนินงานในป 2543 นี้ จะจัดสรางแหลงนํ้าขนาดเล็กภายในโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน ขนาด
ความจุ 1,250 ลบ.ม.ประมาณ 344 โรงเรียนจํานวน 965 บอพรอมทั้งแจกพันธุกลาหญาแฝกใหนักเรียนนําไปปลูกรอบแหลงนํ้าที่ขุดขึ้น
จํานวน 1.93 ลานกลา นอกจากนั้นยังจะชวยสงเสริมใหรูจักการทําปุยหมักโดยสนับสนุนสารตัวเรงทําปุยหมักรวม 2,500 โรง โรงเรียนละ 5
ชุดซึ่งสามารถผลิตปุยหมักไดถึง 5 ตัน ในการดําเนินงานนั้น กรมฯจะประสานกับคณะกรรมการความรวมมือในการดําเนินงานและสงเสริม
ใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน อีกทั้งนักเรียนจะมีประสบการณในการปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชผักจนนําไป
ประกอบอาชีพได (ไทยรัฐ250243)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ”จีเอ็มโอ”
1.2.1 ชี้ไทยอีก 10 ปไดขอสรุป"จีเอ็มโอ"
3 ก.พ. 2543 ที่ศูนยอาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประชุมทางวิชาการเรื่อง "จีเอ็มโอจะพาชาติวิกฤติหรือ
พิชิตความยากจน" นายบรรพต ณ ปอมเพชร ผอ.ศูนยวิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ มก.กลาวในที่ประชุมตอนหนึ่งวา คณะ
กรรมการวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของโลกไดประกาศใหประเทศที่เปนกลุมสมาชิกรวมลงนามวาดวยขอตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่
มาจากการตัดตอพันธุกรรม หรือพิธีสาสนความปลอดภัยธรรมชาติภายในเวลา 2 ปนับจากวันที่ 15 พ.ค. ซึ่งไทยยังไมสามารถรวมลงนามใน
พิธีดังกลาวได เพราะยังไมมีขอตกลงที่แนชัด ตนคิดวาหลังจากที่ทุกประเทศรวมลงนามครบแลวก็จะสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอ
ได สําหรับในไทยนั้นคาดวาอีก 10 ป จึงจะหาขอสรุปไดวาควรดําเนินการอยางไร
นายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ ผูประสานงานมูลนิธิภูมิปญญาไทย กลาววา ที่ผานมาผูที่รับผิดชอบในเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑจีเอ็ม
โอเผยแพรขอมูลเรื่องนี้ใหประชาชนนอยมาก นอกจากนี้ยังไมมีการสรางทางเลือกอื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑดังกลาว รวมทั้งบางครั้งยัง
ละเลยการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑเหลานี้ใหประชาชนทราบดวย
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"ผลิตภัณฑที่เปนจีเอ็มโอนั้นพบวากวา 70% เมื่อปลูกแลวยังตองใชยาฆาแมลงบางชนิดอีกดวย เพราะฉะนั้นการที่มีผูอางวาจี
เอ็มโอจะทําใหประเทศลดการใชสารเคมีลงนั้นไมเปนความจริงเลยและขณะนี้เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาไดรวมตัวกันฟองสํานักงานคุมครอง
สิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (อีพีเอ) ฐานปลอยใหมีการปลูกฝายบีที ซึ่งผลของการปลูกฝายดังกลาวทําใหแมลงที่เปนประโยชนในการผสม
พันธุพืชหลายชนิดตองตายไป ขณะนี้ศาลไดรับฟองเอาไวแลว" นายวิฑูรยกลาว (มติชน 040243)
1.2.2 ไทยทําแผนเทคโนโลยีชีวภาพชาติ รับมือจีเอ็มโอ
ดร.สุทัศน ศรีวัฒนพงศ รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา หลังจากนานาชาติบรรลุขอตกลงในการออกกฏระเบียบนานาชาติเพื่อใชควบคุมดูแลเรื่อง
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดแตงยีนหรือจีเอ็มโอ โดยประเทศภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพใหการรับรองพิธีสารความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafty Protocol) แลวนั้น แมประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวแตก็ควรเตรียมการอยางนอย 4 ประการดังนี้ 1)
จัดตั้ง Nation Focal Point และ Competent Nation Authorities. 2) ควรใหมีคณะทํางานพิจารณาการเจรจานานาชาติในเรื่องนี้ โดยมีผู
ทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการ 3) จัดระบบประสานงานภายในประเทศ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ประชาสัมพันธและใหการศึกษาแกประชาชนใหมากขึ้น
สําหรับการจัดตั้ง Nation Focal Point และ Competent Nation Authorities ของประเทศไทยนั้นขณะนี้ไดมีการผานระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่
ผานมาแลว ตามระเบียบดังกลาวกําหนดให สวทช. ตั้งศูนยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องการ
อนุรักษและดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศทั้งหมด เพราะฉะนั้นศูนยนี้ก็ตองทําหนาที่ดังกลาวโดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยว
ของเชน กระทรวงพาณิชย ฯลฯ ตอไป
ดร.สุทัศนกลาววา แมจะตกลงยอมรับพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพกันแลว แตประเทศตางๆรวมกับสํานักงานเลขาฯ
พิธีสารก็ตองรวมกันจัดทํารายละเอียดในดานตางๆตอเนื่องไปอีก ซึ่งกวาจะมีรายละเอียดออกมาบังคับใชไดก็ตองกินเวลาอยางนอย 5 ป
ในชวงดังกลาวนี้ นอกจากเตรียมการตาม 4 แนวทางแลว ตองเตรียมความพรอมอื่นๆ ควบคูไปดวยเชน ความพรอมในการทํา
วิจัย ซึ่งปจจุบันไดทําไปพอควร เชนทําในมะละกอ มะเขือเทศ ฯลฯ แตประเทศไทยยังมีคนดูแลเรื่องความปลอดภัยนอย หองทดลองที่ตรวจ
ไดก็มีที่กําแพงแสนแหงเดียว ประเทศไทยตองมีหองทดลองปฏิบัติการที่มีความสามารถ เชน ถามีการปนเปอนของพืชจีเอ็มโอก็ตองระบุได
เลยวาอัตราการปนเปอนเปนเทาไหร ฯลฯ
เมื่อถามวา เพื่อใหเกิดศักยภาพและแกไขปญหาไดมีการจัดทําแผนเทคโนโลยีชีวภาพระดับชาติหรือไม ดร.สุทัศนกลาวดวยวาใน
ไบโอเทคมีคณะกรรมการดานพืช ดานสัตว ทําเรื่องนี้อยู ตอนที่มีการตอตานจีเอ็มโอก็ไดกําหนดกันวา การวิจัยควรจะมุงไปทางไหน เชน มุง
วิจัยในพืชที่ไมใชอาหาร เชนถาใชเทคโนโลยีเปลี่ยนสีกลวยไมไดก็จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดมหาศาล เปนตน ขณะนี้อยูระหวางนําเสนอ
เปนแผนระดับชาติตอไป (มติชน 200243)
1.2.3 ยูเอ็นหามนําเขา GMOs ได
นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา การประชุมสหประชา
ชาติ ณ นครมอลทรีออล ประเทศแคนาดาเมื่อเร็วๆ นี้ กวา 130 ประเทศทั่วโลกไดลงนามในปฏิญญาที่เรียกวา The U.N.Biosafety Protocol
ซึ่งจะมีผลตั้งแตตนป 2001 เปนตนไป เพื่อที่จะประเมินและติดตามศึกษาความปลอดภัยของสินคา GMOs พรอมทั้งกําหนดหลักเกณฑใหผู
นําเขาระงับการนําเขาสินคาใหเปนที่นาเชื่อถือ พิธีสารซึ่งจัดทําขึ้นภายในกรอบของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพแหงสหประชา
ชาติฉบับนี้ ดูจะสามารถสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนของประเทศผูสงออกพืช GMOs รายใหญอยางสหรัฐฯและแคนาดา กับผล
ประโยชนของชาติผูนําเขาอยางสหภาพยุโรป (อียู) และประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งไดแสดงความเปนหวงวาอาหารจากพืชซึ่งผานการ
ดัดแปลงทางพันธุกรรมเหลานี้ อาจสงผลกระทบเสียหายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม
นางสาวอรจิตกลาววา ทางสํานักงานการคาตางๆ ไดเสนอแนะวาในฐานะที่ไทยเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรสําคัญของ
โลกนาจะไดมีการกําหนดทาทีและวิสัยทัศนในเรื่องสินคา GMOs เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสินคาใหเกิดเปนรูปธรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม
แกสินคาเกษตรที่สงออกซึ่งในอนาคตสินคาที่ปราศจากการตัดแตงทางพันธุกรรม จะเปนสินคาที่ผูบริโภคตองการมาก(ผูจัดการ 220243)
1.2.4 ช็อกโกแลตก็หนีไมพน GMOs
บริษัทผลิตช็อกโกแลตแทง ยี่หอมาร ประสบผลสําเร็จในการใชพันธุวิศวกรรมสรางยีนสเมล็ดโกโกพรอมกับอางสิทธิการเปนเจา
ของผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมออกโรงเตือน หวั่นกระทบเศรษฐกิจของประเทศในโลกที่สามที่เพาะปลูกโกโก โดยเฉพาะประเทศแถบตะวัน
ตกของทวีปแอฟริกา
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บริษัทมาร ยูเค จํากัด ไดจดสิทธิบัตรการผลิตยีนสเมล็ดโกโกในสหรัฐฯ 2 ฉบับ หลังจากที่นักวิทยาศาสตรของบริษัทในอังกฤษ
สามารถจําแนกประเภทของโปรตีนที่คิดวานํามาผลิตช็อกโกแลตที่มีรสชาติดีที่สุดได พรอมกับอางสิทธิในการเปนเจาของแมแบบทางพันธุ
กรรมที่มารใชในการทดลองเพื่อผลิตสารโปรตีนสังเคราะหดังกลาวดวย
บริษัทช็อกโกแลตชื่อดังซึ่งมียอดขายทั่วโลกปละ 8 พันลานปอนดแหงนี้ ยืนยันวาไมมีแผนจะผลิตโปรตีนสังเคราะหเพื่อประโยชน
ทางธุรกิจ แตขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนตอบริษัทและชาวไรที่เพาะปลูกโกโกในหลายๆ ทาง ความรูนี้จะชวยสนับสนุนงานของบริษัทใน
ประเทศที่มีฐานการผลิตอยู และชวยใหชาวไรคัดเลือกตนโกโกที่ดีที่สุดเพื่อใชในการผลิตช็อกโกแลตของมาร
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ยังหวงกันอยูคือ บริษัทมหาอํานาจเหลานี้จะผูกขาดดานการเกษตร (ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
ประทวงอยางรุนแรง เมื่อครั้งมีการจัดประชุมองคการการคาโลกในซีแอตเติลเมื่อปลายปที่แลว นักสิ่งแวดลอมตองการใหชะลอความเปนเจา
ของตามสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับพันธุพืชเปนเวลา 5 ป จนกวาจะมีการประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม) ประเทศกานาเปน
ประเทศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบ เนื่องจากเปนประเทศที่มีรายไดจากการเกษตร อัตราการจางงาน 45% ของประเทศ อยูในภาคเกษตร ชาว
ไรที่เพาะปลูกตนโกโกมีอยูประมาณ 600,000 คน (ไทยโพสต 090243)
1.2.5 มอนซานโตชี้ พื้นที่ปลูก GMOs ไมหด
หลังการรายงานผลกําไรป 1999 ของบริษัทเมื่อวันพฤหัสฯที่ 10 ก.พ. 2543 มอนซานโตเผยวาจากสัญญาณเบื้องตนชี้วา
เกษตรกรอเมริกันจะใชพื้นที่ปลูกพืชผล GMOs อยางนอยก็เทากับหรือมากกวาในป 1999 คือเทากับ 86 ลานเอเคอร
มอนซานโตยังคาดวา ตลาดซื้อขายพืชผลตัดตอยีนที่บริษัทพัฒนาขึ้นไดแก ถั่วเหลือง GMOs พันธุ Round Up Ready และขาว
โพด GMOs พันธุ Round Up Ready จะโตขึ้นอีกดวย ตลอดจนมีการขยายตัวของคาโนลาและฝาย GMOs แตชี้วาการซื้อขายพันธุพืชขาว
โพดบีที ซึ่งถูกตัดตอยีนใหผลิตสารตอตานแมลงขาวโพดของยุโรปไดนั้นจะตกลง เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้อัตราการรบกวนจากแมลงกินขาวโพด
ลดลง และชาวนาตองการควบคุมคาใชจาย มอนซานโตรายงานวา รายไดหลังหักภาษีของบริษัทในไตรมาส 4 เทากับ 69 ลานเหรียญสหรัฐ
จากยอดขาย 2,300 ลานเหรียญสหรัฐ
ทางดานสมาคมถั่วเหลืองแหงอเมริกา ซึ่งจัดการประชุมถกเถียงประเด็น GMOs หลายครั้งกลาวผสมโรงวา ชาวไรชาวนายัง
สนับสนุนการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ แมจะวิตกวาผลกระทบจากรายงานตอตาน GMOs ของสื่อ อาจทําใหสาธารณชนปฏิเสธพืชผล
GMOs ก็ตาม
อยางไรก็ดีมีสมาคมการคาอยางนอยหนึ่งแหงไดพูดถึงความเปนไปไดวาการใชพันธุพืช GMOs จะลดลง 20% สวนในอารเจนติ
นา กีเลอรโม คัล ประธานสมาคมความปลอดภัยดานการเกษตรแหงอารเจนตินา (CASAFE) ซึ่งเปนผูสงออกถั่วเหลืองรายใหญสุดของโลก
เผยวา เกษตรกรยังพอใจใชพันธุพืช GMOs ตอไป ขณะที่ในบราซิล ทางการไดอนุญาตใหใชพันธุถั่วเหลือง GMOs ไดในที่สุด (ผูจัดการ
12,130243)

1.3 ธุรกิจอาหาร
1.3.1 ปลารา..อาหารพื้นบานมูลคา 800 ลานบาท
เดิมนั้นแตละครัวเรือนไทยจะมีการผลิตปลาราไวรับประทานกันเอง แตในระยะ 10 กวาปที่ผานมามีการผลิตปลาราเพื่อการ
จําหนายดวย ขณะเดียวกันผูบริโภคสวนหนึ่งที่เคยผลิตปลาราบริโภคเองหันไปซื้อปลารารับประทานมากขึ้น รวมทั้งผูผลิตปลาราเริ่มมีการ
พัฒนาสูตรการผลิตปลาราจนเปนที่นิยมของตลาด ทําใหในปจจุบันการผลิตปลารากลายเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม โดยทําเลที่ตั้งของโรง
งานเนนการอยูใกลแหลงที่มีปลานํ้าจืดชุกชุม ปจจุบันมีระดับการผลิตสูงถึง 40,000 ตันตอป มูลคาการคาปลาราภายในประเทศสูงถึงปละ
800 ลานบาท และมีการสงออกเปนมูลคากวา 20 ลานบาทตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 240243)
1.3.2 อาหารเสริมไทยกาวหนาเทียบเทาสากล
นางมาลินี อุทิตานนท นายกสมาคมอาหารเสริมสุขภาพแหงประเทศไทย เปดเผยวา ตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ไทยชวง 3-5 ป ที่ผานมามีความคึกคักมาก อัตราการเติบโตอยูในระดับ 20-30% แตเปนผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศมากถึง 70%
ขณะที่ผลิตภัณฑในประเทศมีเพียง 30% เทานั้น มูลคาการตลาดประมาณ 1,600 ลานบาทตอป แบงเปนชองทางการจัดจําหนายรูปแบบ
ขายตรง 50% และขายปลีก 50% คาดวาในป 2543 มูลคาตลาดรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% ทั้งนี้ผลิตภัณฑของไทยจะเติบโตขึ้นมากกวาที่
ผานมา เพราะหนวยงานตางๆ ไดพัฒนามาตรฐานไมวาจะเปนการปลูก การเก็บเกี่ยว ควบคุมการผลิต พรอมทั้งมีการตรวจวิเคราะหควบคุม
สารสําคัญ และทดสอบสรรพคุณกับผูปวย ทําใหผลของการวิจัยเปนที่นาเชื่อถือ มีคุณภาพไมแตกตางกับที่นําเขาจากตางประเทศ อีกทั้ง
ของคนไทยตื่นตัวในเรื่องสุขภาพโดยหันมาใชสมุนไพรและอาหารเสริมกันมากขึ้น ที่สําคัญราคาของผลิตภัณฑเริ่มถูกลงกวาแตกอนมาก
เนื่องจากความคุมทุนในการผลิต จึงคาดวาจะไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามผูบริโภคควรตัดสินใจซื้อดวยการดูถึงเหตุผลมาก
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กวาเชื่อการแนะนําจากผูขาย หรือโฆษณา เนื่องจากอาหารเสริมเปนสินคาที่ตองใชความเขาใจในการบริโภค อีกทั้งระยะเวลาในการเห็นผล
จะยาวนานกวา เพราะจริงๆ แลวผลิตภัณฑเหลานี้หวังผลในเชิงปองกันโรคมากกวาที่จะใชในการรักษาใหหายขาด (ขาวสด 090243)
1.3.3 ผูผลิตอาหารนมสหรัฐฯยื่นรัฐหามผูผลิตนํ้าถั่วเหลืองใชคํา “นม”
ที่สหรัฐฯสหพันธผูผลิตอาหารนมแหงชาติไดยื่นหนังสือรองเรียนรัฐบาลใหดําเนินการผานองคการอาหารและยา (FDA) สั่งหามผู
ผลิตนํ้าถั่วเหลืองใชคําวา”นม”ในชื่อเรียกสินคา
ทางสหพันธฯอางวา ตามมาตรการควบคุมของรัฐ ไดจํากัดความคําวา นม ไวอยางชัดเจนวาหมายถึง ผลิตภัณฑจากวัวนม
“เครื่องดื่มจากถั่วเหลืองพยายามแขงขันกับผลิตภัณฑนม โดยฉวยประโยชนจากความคุนเคยและภาพลักษณอันดีของอาหารนมในการตั้ง
ชื่อติดฉลาก” ดร.ร็อบ ไบรน รองประธานฝายควบคุมของสหพันธผูผลิตอาหารนมแหงชาติสหรัฐฯ กลาว “ผูผลิตเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองไมได
ผลิตนํ้านม ไมเคยผลิตและจะไมมีการผลิต จึงไมควรไดรับอนุญาตใหอางอิงใดๆ”
ดานโฆษกของสมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน แสดงความประหลาดใจตอการรองเรียนครั้งนี้โดยชี้วาตลาดใหญที่สุดของนมถั่วเหลือง
ไดแกบุคคลที่แพแลคโตสเทานั้น ขณะเดียวกัน บ็อบ คัลลาแนน ผูอํานวยการสมาคมถั่วเหลืองอเมริกันก็กลาววา “เราไมรูเลยวาผูบริโภคมี
ความสับสนในขอแตกตางระหวางนมถั่วเหลืองและนมวัว” (www.cnn.com 140200)

2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 แนวคิดและนโยบายดานสาธารณสุข
2.1.1 เรงดันแผนกลยุทธวิจัยสุขภาพ สูนโยบายชาติ
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย กลาวในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
การวิจัยสุขภาพจากกลยุทธไปสูการปฏิบัติ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สาขาวิทยาศาตรการแพทยเมื่อเร็วๆนี้วา การ
จัดทําแผนกลยุทธวิจัยสุขภาพไดเริ่มมาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2539 เพื่อนําเสนอเปนนโยบายแหงชาติ ไดวางรูปแบบไว 3 ดานคือ 1)
กลุมโรคอวัยวะ 2) กลุมปญหาสุขภาพ 3) กลุมกลไกเกื้อหนุนสุขภาพ รวมทั้งหมด 44 กลุมเพื่อวิเคราะหปญหาดานสุขภาพของไทย จัด
อันดับความสําคัญของปญหาและงานวิจัยที่จําเปนในการแกปญหารวมทั้งสนับสนุนใหมีการวิจัยมากขึ้น โดยมีผูเชี่ยวชาญ 300 คน ที่รวม
กันจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใหสามารถนําไปกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ ซึ่งเมืองไทยยังไมมีการทํากันอยางจริงจัง นอกจากนี้สามารถนํา
ความรูจากการวิจัยมาสรางแผนและแนวปฏิบัติไดกอน หลังจากนั้นจึงสงแผนไปยังสภาวิจัยแหงชาติและเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาในคณะรัฐมนตรีตอไป
“การวิจัยในเมืองไทยยังมีปญหาหลายอยาง อยางเชนการวิจัยทางการแพทยยังมีนอย งบประมาณก็ไมมากอยางเรื่องโรคหัวใจที่
คนไทยเสียชีวิตกันเยอะ ยังไมมีการสรางนโยบายที่จะใชเปนมาตรการปองกันแกไขอยางจริงจัง ซึ่งในสหรัฐมีการกําหนดนโยบายขึ้นมาตอน
นี้ประชากรที่เปนโรคหัวใจลดลงเหลือ 10 เปอรเซ็นต “ ศ.นพ.ณัฐกลาว (มติชน 020243)
2.1.2 องคกรผูบริโภคยื่นขอเสนอตอรัฐและอังคถัดใหประกันสุขภาพประชาชน
น.ส.สาลิน อองสมหวัง ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค เปดเผยวา ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (อังค
ถัด) ในระหวางวันที่ 12-19 กุมภาพันธ ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ทางมูลนิธิและเครือขายองคกรผูบริโภคไดจัดทําขอเสนอภาคประชา
สังคมกรณีผลกระทบดานสุขภาพตอรัฐบาลไทยดังนี้ 1) รัฐตองทําใหประชาชนมีหลักประกันทางดานสุขภาพ และมีสวัสดิการทางสังคมที่
เทาเทียมกัน 2) จะตองจํากัดการคาเสรีในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ เชน ยา อาหาร และการเกษตร ตลอดจนตองใหความสําคัญกับสุขภาพ
และความเสมอภาคของสังคมมากกวาการคา โดยมองวาสุขภาพคือภาวะของความสุขทางสังคม 3) จะตองมีการศึกษาโดยการมีสวนรวม
จากภาคประชาสังคมในการเปดเสรีดานการคาที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 4) รัฐบาลตองเปดเผยขอมูลและรับฟงความคิดเห็น
ถึงผลกระทบในดานตางๆ อยางตรงไปตรงมา
สําหรับขอเสนอตออังคถัดนั้น มีวา 1) อังคถัดควรสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาการคา
ในดานตางๆ 2) ควรจะมีมาตรการผลักดันในเรื่องการตอตาน การผูกขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องทรัพยสินทางปญญาที่มีปญหาชัดเจนตอ
สุขภาพ 3) อังคถัดควรติดตามจรรยาบรรณของบริษัทขามชาติตางๆ (มติชน 090243)

2.2 จริยธรรมทางการแพทย
2.2.1 แพทยสภาปดคดี "ขายไต” ถอนใบอนุญาต 1 อีก 4 แคพัก
คณะกรรมการแพทยสภาลงโทษโรงพยาบาลวชิรปราการคาอวัยวะมนุษย ระบุ 5 นายแพทยละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ ลงโทษ
ขั้นรุนแรงถอนใบอนุญาตหมอผูอํานวยการตลอดชีวิต
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10 ก.พ. นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ เลขาธิการแพทยสภา แถลงถึงผลการพิจารณาความผิดของโรงพยาบาลวชิรปราการ กรณี
นพ. สุกิจ จําปาเงิน รองเรียนถึงความผิดปกติของโรงพยาบาลแหงนี้ในการดําเนินการปลูกถายอวัยวะ และพฤติกรรมของแพทยบางรายที่
อาจผิดขอบังคับทางจริยธรรม ตลอดจนมีการจายคาตอบแทนเปนคาอวัยวะใหแกญาติผูบริจาค และอาจมีการลอบผาตัดอวัยวะออกโดยไม
แจงใหญาติทราบ นพ. ศุภชัยกลาววา จากการดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงโดยการรวบรวมหลักฐานและคําชี้แจงจากคณะพยาบาลโรง
พยาบาลวชิรปราการ พยานบุคคล และพยานเอกสาร ไดพบวามีแพทยจํานวน 5 ราย ของโรงพยาบาลกระทําผิด คณะกรรมการแพทยสภามี
มติใหลงโทษดังนี้
ลงโทษ นพ.สิโรจน กาญจนปญจพล ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิรปราการ ในสถานหนักสุดและไมมีเหตุอันควรปราณี ดวยการ
ใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 7146 ทั้งนี้เนื่องจากนพ.สิโรจน ซึ่งอยูในวงการปลูกถายอวัยวะและมีฐานะเปน
อาจารยโรงเรียนแพทย เคยไดรับการแตงตั้งจากแพทยสภาเปนอนุกรรมการพิจารณายกรางเกณฑวินิจฉัยสมองตาย ยอมตองรูดีวาการ
กระทําใดไมเหมาะไมควร กลับมาประพฤติผิดขอบังคับแพทยสภาในหลายขอ หลายกรรมหลายวาระ โดยในหลายกรณีเปนความผิดที่วง
การปลูกถายอวัยวะถือวาเปนความผิดจริยธรรมรายแรง
ที่สําคัญเมื่อป พ.ศ. 2540 เคยมีการรองเรียนเรื่องดังกลาวตอแพทยสภา นพ.สิโรจนก็รับทราบและเปนผูชี้แจงยืนยันที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามขอบังคับจริยธรรม และหลักเกณฑตางๆ ของแพทยสภาโดยเครงครัด แตกลับปรากฏวา นพ.สิโรจนยังคงกระทําการที่ผิดตอขอ
บังคับและหลักเกณฑตางๆ ของแพทยสภาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จนเกิดเปนเรื่องอื้อฉาวครึกโครม นับวาเปนการกระทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ตอวงการวิชาชีพอยางรายแรง
รายที่ 2 นพ.วีระเดช เลิศดํารงลักษณ เปนผูรวมกระทําผิดกับนพ.สิโรจน ในการบริการปลูกถายอวัยวะแกผูปวย สมควรลงโทษ
พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม เลขที่ 17818 ที่ออกใหเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2534 เปนเวลา 6 เดือน
รายที่ 3 นพ.นิสิต อุปรารักษ ตามขอเท็จจริงปรากฏวา นพ.นิสิต ทําการตรวจผูปวยสมองตายในบางรายบกพรอง โดยมิไดใช
แบบฟอรมของแพทยสภาบางรายตรวจเพียงครั้งเดียว ซึ่งนพ.นิสิตใหการวาไมทราบวาผูปวยรายนั้นเปนผูบริจาคอวัยวะ ทางคณะกรรมการ
แพทยสภาจึงเห็นวา นพ.นิสิตไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับดีที่สุด ฝาฝนขอบังคับแพทยสภาหมวด 3 ขอ 1
สมควรลงโทษพักใชใบอนุญาต 3 เดือน
รายที่ 4 นพ.ไพรัช เจาฑะเกษตริน ซึ่งอยูในกลุมผูบริการโรงพยาบาลรวมกับนพ.สิโรจน จากขอเท็จจริงปรากฏวา นพ.ไพรัชไดรวม
กระทําความผิดเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนเปนเงินแกญาติผูปวยเจาของไต
และการจายคาตอบแทนในการสงผูปวยเขารับการรักษา
พยาบาล เห็นสมควรลงโทษพักใบอนุญาตเปนเวลา 1 ป
รายที่ 5 นพ.สุกิจ จําปาเงิน ผูทําหนังสือรองเรียนเรื่องดังกลาวตอเลขาธิการแพทยสภา ตามขอเท็จจริงปรากฏวา นพ.สุกิจไดรวม
เปนกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิรปราการตั้งแตเริ่มแรก และไดรับแตงตั้งเขาไปเปนผูบริหารโรงพยาบาลตั้งแต พ.ศ.2540 ปรากฏวานาจะ
รวมมือในการจายคาตอบแทนเปนเงินแกญาติผูบริจาคไตจากโรงพยาบาลใกลเคียง และตองรับผิดชอบตอกรณีที่โรงพยาบาลจายคาตอบ
แทนใหแกบุคคลตางๆ ในการสงผูปวยเขารับการบริการในโรงพยาบาล ในระหวางที่ตนเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล เปนการฝาฝนขอ
บังคับแพทยสภาฯหมวด 7 ขอ 3 จึงเห็นสมควรลงโทษพักใชใบอนุญาต 1 ป
มติคณะกรรมการแพทยสภาดังกลาวจะนําเสนอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหความเห็นเพื่อเปนผลทางปฏิบัติตอไป
เลขาธิการแพทยสภากลาวถึงการกระทําของโรงพยาบาลวชิรปราการอีกดวยวา จากการสอบสวนขอเท็จจริงผูบริจาคที่มีชีวิต 9
ราย ไมพบหลักฐานแสดงวาผูบริจาคและผูรับไตเปนญาติโดยสายเลือด หรือเปนคูสมรสกัน ผูบริจาค 29 ราย ไมปรากฏหลักฐานวาไดเซ็น
ยินยอมใหผาตัด มีการละเมิดไมปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ในการปลูกถายไตจากผู
บริจาคที่สมองตายหลายราย บางรายแพทยผูวินิจฉัยสมองตายเปนผูผาตัดปลูกถายไตเสียเอง อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานใดบงวามีการ
กระทําที่ทําใหผูปวยสมองตายโดยเจตนา แตมีหลักฐานปรากฏวามีการจายคาตอบแทนเปนเงินแกญาติผูบริจาคไตที่สมองตาย และไปคิด
คาใชจายเอากับผูปวยที่รับไต ซึ่งทางโรงพยาบาลมีกําไรจากการนี้ (ไทยโพสต,มติชน 110243)
2.2.2 สภาทนายความรุกดําเนินคดีกรณีซื้อขายไต
17 ก.พ. 2543 สภาทนายความโดยนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาฯ แถลงขาวเกี่ยวกับหลักฐานที่รวบรวมไวเพื่อดําเนินคดีกับทีม
นายแพทยโรงพยาบาลวชิรปราการที่ผาตัดเปลี่ยนไต ซึ่งถูกแพทยสภาเพิกถอนพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแลวนั้น หลังการแถลงจะ
นําหลักฐานทั้งหมดมอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อดําเนินคดีทันที
กอนหนานี้ มีญาติของคนไขโรงพยาบาลวชิรปราการ เขารองทุกขกับสภาทนายความวาถูกเจาหนาที่ของโรงพยาบาลใหเซ็น
เอกสารยินยอมการบริจาคอวัยวะ ทั้งๆ ที่คนไขตองการเพียงผาตัดเทานั้น ไมไดตองการบริจาคอวัยวะ (กรุงเทพธุรกิจ 170243)
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ตอมา นายเจริญ ดีโยธา ผูที่ไปรองเรียนกับสภาทนายความกรณีลูกสาวถูกขโมยไต เผยกับผูสื่อขาววา เมื่อปลายป 2542 มีคน
สองคนมาเสนอใหเงิน 200,000 บาท เพื่อใหบอกกับนักขาววาตนเองไดบริจาคไตของบุตรสาว
ดานดร.วิชัย โชควิวัฒน หนึ่งในคณะกรรมการแพทยสภากลาวยํ้าวา การลงโทษถอดถอนและพักใบอนุญาตของแพทยทั้ง 5 นั้น
เปนการลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณแพทยอยางรายแรง มิใชการลงโทษฐานมีเจตนาทําใหคนไขสมองตายเพื่อจะเอาไตไปเปลี่ยน
ใหคนไขอื่น (Bangkok Post 230200)
2.2.3 รองแพทยสภารักษาสิว หมอสั่งกิน “รกแพะ” ขวดละ 2 พันทุกวัน
แพทยสภาจัดเสวนาวิชาการที่กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง “รกแกะ รกแพะ ไขมุก บํารุงผิวไดจริงหรือ” นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ
เลขาธิการแพทยสภา เปดเผยวา เมื่อเร็วๆ นี้มีประชาชนรายหนึ่งทําหนังสือรองเรียนมายังแพทยสภาวาไดเขารับการรักษากับแพทยผิวหนัง
ของโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง เพื่อรักษาผิวหนา แตแพทยดังกลาวไมไดสนใจผิวหนังของผูปวยเลย มุงเนนวาตองกินอาหารเสริมเพื่อลดริ้ว
รอยโดยสั่งใหกินรกแพะทุกวัน รกแพะดังกลาวเปนยานํ้าขวดเล็กๆ ราคาขวดละ 2,000 บาท ซึ่งเบื้องตนตองจายคายานํ้ารกแพะเปนจํานวน
เงินถึง 120,000 บาท
หนังสือรองเรียนดังกลาวยังระบุวา หลังจากที่กินนํ้ายารกแพะไปได 36 วันก็ไมพบความเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงไปพบแพทยคนเดิม
ปรากฏวาแพทยยังสั่งใหกินผงไขมุกอีก การกระทําของแพทยทั้งสองขั้นตอนนั้นทําใหผูรองเรียนมั่นใจวาตัวเองคงตองเสียเงินไปอยางสูญ
เปลาแนนอน เพราะหลังจากที่เขารับการรักษากับแพทยแลวก็พบบทความทางวิชาการหลายชิ้นที่ยืนยันวารกแพะหรือไขมุกไมสามารถชวย
ใหลดริ้วรอยไดตามสรรพคุณที่อวดอาง และยังพบอีกวารกแพะเปนธุรกิจขายตรง ผูที่เกี่ยวของไดรับผลประโยชนมหาศาล จึงขอความเปน
ธรรมจากแพทยสภาชวยปองกันไมใหประชาชนคนอื่นตองเปนเหยื่อธุรกิจจากกลุมคนที่เรียกตัวเองวาแพทยดวย
ผูเขารวมเสวนาสวนใหญเห็นพองกันวา การแกปญหาดังกลาวทางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แพทยสภา สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา(อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) ฯลฯ ตองเรงใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน เพื่อไมใหตก
เปนเหยื่อมากกวานี้
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ โฆษกแพทยสภา กลาวอีกวาผลิตภัณฑเสริมอาหารเชน รกแพะ รกแกะ ที่อวดอางสรรพคุณและ
ชะลอความแก สารสกัดจากใบแปะกวย ที่อางวาสามารถรักษาโรคอัลไซเมอร นํ้ามันปลาที่อางวากินแลวฉลาด ที่นอนแมเหล็กที่อางวารักษา
ไดสารพัดโรค หรือผลิตภัณฑลดความอวนชนิดตางๆ นั้น ลวนเขาขายหลอกลวงทั้งสิ้น ขอเตือนประชาชนอยางหลงเชื่องายๆ ควรตรวจสอบ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน อยาเชื่อแมแตการแนะนําจากแพทย (ผูจัดการ 040243)

2.3 ขาวครึกโครมดานสาธารณสุข
2.3.1 ชิ้นสวนมนุษยเกลื่อนกองขยะปากนํ้า
ชาวบานแหดูชิ้นสวนมนุษยจํานวนมากในกองขยะเมืองปากนํ้า มีทั้งขา ตับ มาม หัวใจ ลําไส ปอด และมดลูก สภาพไหมเกรียม
เมื่อเวลา15.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2543 ร.ต.อ.บวร ไชยคํา รอยเวร สภ.ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รับแจงจากคนงานเก็บ
ขยะภายในซอยพัฒนา ถ.ศรีนครินทร หมู 5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง วา ระหวางที่ด.ช.มานะ อํ่าหมู อายุ 12 ปปนรถจักรยานเลนขางกองขยะ
ดังกลาว ไดพบชิ้นสวนคลายชิ้นสวนของมนุษยจํานวนมากถูกไฟเผาจนดําเกรียม จึงไดมาแจงกับคนงานใหแจงความเจาหนาที่ตํารวจ ภาย
หลังรับแจง ร.ต.อ.บวรพรอมดวย พ.ต.อ.มนตชัย ตั้งมั่น ผกก.สภ.ต.สําโรงเหนือ ไปที่เกิดเหตุ พบวาจุดที่พบชิ้นสวนมนุษยเปนกองขยะขนาด
ใหญ เมื่อเขาไปตรวจสอบพบชิ้นสวนมนุษยจํานวนมาก ทั้งหมดถูกไฟเผาจนดํา และบางสวนไหมเชื่อมติดกับถังพลาสติกที่บรรจุชิ้นสวน
มนุษย ประกอบดวยทอนขา 5 ขา ตับ มาม ลําไส หัวใจ ปอด มดลูก และอื่นๆอีกจํานวนมาก
นอกจากนี้ยังพบอุปกรณการแพทย เชน แผนกระจกที่ใชตรวจเลือด ขวดยา และชิ้นสวนอุปกรณสํานักงาน รวมทั้งเอกสารทาง
การแพทยอีกเปนจํานวนมาก ระบุชื่อศูนยบริการพยาธิวิทยา-คลินิก เลขที่ 116/27 ถ.รางนํ้า แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กทม. และปรากฏ
ชื่อนายแพทย 3 คนอยูในเอกสารดังกลาวอยางชัดเจน จึงเก็บรวบรวมเปนหลักฐาน และสงใหสถาบันนิติเวชฯ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตรวจพิสูจนตอไป
ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสอบถามผูบริหารของศูนยบริการพยาธิวิทยา-คลินิก ทราบวาศูนยเปนหองทดลองขนาดใหญ ดําเนิน
การเชิงพาณิชยโดยรับตรวจวิเคราะหเซลลชิ้นสวนตางๆ ของรางกายโดยละเอียด โดยทางคลินิกหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศจะใชบริการโดย
สงชิ้นสวนมาตรวจวิเคราะห และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2543 ไดเกิดเพลิงไหมที่หองทดลองชั้นที่ 2-3 จนเสียหายทั้งหมด นพ.สุวรินทร ขันธน
ภา แพทยที่ทํางานในศูนยบริการพยาธิวิทยา-คลินิก ใหสัมภาษณวา หลังจากไฟไหมแลวทางศูนยไดแจงไปยังปอเต็กตึ้งใหมาเก็บชิ้นสวน
ใหญๆ พรอมทั้งไดจางบริษัทเอกชนรายหนึ่งเขามาทําความสะอาดและเคลียรพื้นที่เพื่อที่จะตอเติมและซอมแซม โดยบริษัทดังกลาวไดนํา
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ขยะไปทิ้งรวมทั้งชิ้นสวนชิ้นเล็กๆ ตนเองไมทราบวาเปนชิ้นสวนอะไรบาง และไมทราบวานําไปทิ้งที่ไหนจนกระทั่งเปนขาวขึ้นมา (มติชน,ผูจัด
การ 150243)
นายแพทยทรงยศ ชัยชนะ ผูอํานวยการกรมทะเบียนการแพทยกลาวถึงกรณีนี้วา แมไมสามารถเอาผิดกับคลินิกไดเนื่องจากไม
ไดเปนผูนําชิ้นสวนคนไปทิ้งขยะเอง แตทางคลินิกก็นาจะตรวจสอบใหแนใจวาผูรับจางจะไมละเลยมาตรฐานดานสุขภาพอนามัย และถึงแม
วาชิ้นสวนอวัยวะเหลานั้นจะไดผานกระบวนการฆาเชื้อโรคมาแลว ไมนาจะแพรเชื้อไดแตการนําไปทิ้งเชนนี้ก็ไมสมควร ทางกรมฯจะไดหมั่น
ตรวจเช็คคลินิกตางๆ ใหบอยกวานี้เพื่อใหแนใจวาจะไมมีการฉีกกฎดานสาธารณสุขอีก (Bangkok Post 160200)
สวนพล.ต.ต.จงรัก จุฑานนท รองผูบัญชาการตํารวจนครบาล (รองผบช.น.) กลาวถึงกรณีนี้วา สามารถเอาผิดกับผูนําไปทิ้งไดโดย
ใช พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2503 มาตรา 16 แตก็มีโทษปรับเพียงไมเกิน 100 บาท
(ไทยโพสต 160243)
2.3.2 มฤตยูใหมฝงใตรพ.จุฬาฯ “เรเดียม” รายแรงกวาโคบอลต
จากเหตุการณแทงสาร “โคบอลต-60” ถูกนายจิตรเสน จันทรสาขา คนเก็บของเกาขาย หยิบฉวยออกมาจากสถานที่เก็บของ
บริษัทกมลสุโกศล จํากัด ริมถนนออนนุช-ลาดกระบัง แขวงและเขตประเวศ นํามาขายใหกับรานสมจิตร รับซื้อของเกา หมู 4 ถนนสุขาภิบาล
7 ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และดวยความรูเทาไมถึงการณลูกจางภายในรานทําการผากระบอกโลหะเก็บแทง “โคบอลต”
ออกมาจนเปนเหตุใหสารกัมมันตภาพรังสีแพรกระจายไปทั่ว มีผูไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก หลังเกิดเหตุหนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มตื่นตัว
พรอมหาทางปองกัน รวมทั้งเพิ่มโทษแกผูครอบครองที่ประมาทเลินเลอ และไดมีการรายงานแหลงที่มี “โคบอลต-60” อยูตามหนวยงานตางๆ
รวม 20 หนวยงาน เชน ที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 เครื่อง คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 เครื่อง คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี 2 เครื่อง มหาวิทยาลัยกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 1
เครื่อง และยังมีอยูที่โรงพยาบาลธนบุรี แผนกรังสีรักษา รพ.พระมงกุฎ รพ.วชิรพยาบาล ศูนยมะเร็งกรุงเทพ ศูนยปองกันและควบคุมโรค
มะเร็งชลบุรี ศูนยปองกันและควบคุมมะเร็งลําปาง ศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็งอุบลราชธานี สถาบันมะเร็งแหงชาติ ศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งอุดรธานี รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล รวมทั้งสิ้น 26 เครื่อง
นอกจากนั้น จากการเปดเผยของ พญ.สายพิญ ตั้งครัชต ผูแทนจากสถาบันมะเร็งแหงชาติวา ขณะนี้ทางสถาบันฯไดจัดเก็บสาร
เรเดียมปริมาณ 600 มิลลิกรัม ซึ่งถือวาเกินครึ่งหนึ่งของที่มีอยูในประเทศไวที่สถาบันฯ ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สําหรับสารดังกลาวนั้นมีชีวิต
กวา 1,200 ป และมีอานุภาพรายแรงกวา “โคบอลต-60” ถึง 10 เทา “ทั้งนี้เรามีผูเชี่ยวชาญในการจัดเก็บและมีการตรวจตราอยางดี แตถาจะ
มีปญหาก็คงเปนเพราะคนที่ไมรู หรือไมเกี่ยวของเขาไปยุงเทานั้น”
ดาน รศ.พญ.วัชรี บัวชุม หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา หลังจากที่มีขาวออก
มา ทําใหผูที่ใชสารกัมมันตรังสีโดยตรงมีความกังวล เนื่องจากภาควิชาฯไดฝงสารเรเดียมที่เลิกใชไปแลวไวใตรพ.จุฬาลงกรณมากกวา 30
แทงเนื่องจากเคยติดตอกับทางบริษัทฯผูนําเขาและ พ.ป.ส. เพื่อขอจัดเก็บแลว แตทั้ง 2 แหงปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวาไมมีพื้นที่ที่จัดเก็บได
อยางไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ทางจุฬาฯ ไดซื้อเครื่องที่มีสารกัมมันตภาพรังสีมาอีก 1 เครื่อง จึงกังวลวาไมรูจะเกิดปญหาขึ้นเมื่อใด
นอกจากสารเรเดียมและ “โคบอลต-60” แลว ยังมีสารในกลุมเดียวกันนี้อีก คือ ซีเซียม 137, ไอโอดีน 131, ไทเทเนียม 201, หรือ
แบเรียม 133 เปนตน (เดลินิวส 250243)

2.4 สุขภาพจิต
2.4.1 ปวยเพราะทํางานลนเกิน
ประมาณกลางเดือนก.พ. 2543 รัฐบาลญี่ปุนประกาศวา ขณะนี้ 1 ใน 3 ของประชากรวัยทํางานกําลังทุกขทรมานดวยอาการออน
เปลี้ยรุนแรงซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการทํางานหนักเกินไป ในบางรายถึงกับเดินไมไหวแมเพียงระยะทางใกลๆ ภายในบานของตนเอง ผู
ปวยเหลานี้จะถูกสงไปรับการบําบัดรักษาในหอผูปวยทางจิต หลังตรวจหาสาเหตุทางกายภาพไมพบภายในเวลา 6เดือน
ชวงเศรษฐกิจบูมของญี่ปุนคือในทศวรรษ1970-80 เคยเชื่อกันวามีคนญี่ปุนตายไปปละราว 10,000 คนจาก ”คาโรชิ” หรือการ
ทํางานหนักเกิน แตบรรดาแพทยที่กําลังตอสูหาทางบําบัดโรคออนเปลี้ยรุนแรงกันอยูในขณะนี้มีความเห็นวามันเปนโรคที่เริ่มแพรระบาดขึ้น
เมื่อสิ้นยุคเศรษฐกิจบูมมากกวา เนื่องเพราะมันมีสาเหตุที่ซับซอนกวาการทํางานเกินตัวธรรมดา โดยรวมเอาผลของความกดดันในสังคมที่
ทับทวีขึ้นจากการที่เศรษฐกิจตกตํ่าลงในชวงกวา10 ปที่ผานมาไวดวย (Bangkok Post 220200)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาไฮเทค
1.1.1 ผูนําธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกตางยอมรับ เกรงอินเทอรเน็ตจะถางชองวางคนรวย-จนใหกวางขึ้น
ในระหวางการประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ที่กรุงดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางปลาย
เดือน ม.ค. ตอตนเดือน ก.พ. 2543 บรรดาผูนําทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บิลล เกตส ประธานไมโครซอฟต และสตีฟ เคส แหงอเมริกัน
ออนไลน ซึ่งเพิ่งควบรวมกิจการกันกลายเปนกลุมกิจการสื่อมวลชนที่ใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง และคนอื่นๆ ตางเห็นพองกันวา การปฏิวัติ
อินเทอรเน็ตยังอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น และวาในชวงอีกไมกี่ปขางหนาอาจจะเปนระยะเวลาที่ตัดสินวา "ชองหางทางดิจิตอล" ระหวางคนรวย
กับคนจนจะหดแคบลงหรือขยายกวางขึ้น
นายเคสกลาววา "…การถกเถียงชนิดที่เรากําลังทําอยูนี้แทบจะไมสอดคลองกับความเปนจริงเลย เพราะมีประเทศอีกจํานวนมาก
ที่ยังคงตองการการตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานกวา (การมีอินเทอรเน็ต) อีกมาก และในหลายๆ กรณี พวกเขายังไมมีโทรศัพทใชกัน
เลยดวยซํ้า" นายเกตสก็ยอมรับวา ขณะที่พวกบริษัทเคเบิลในโลกตะวันตกที่รํ่ารวย กําลังเรงรีบขุดถนนสรางเครือขายเพื่อใหบริการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตระบบความเร็วสูงอยูนั้น สิ่งนี้กลับเปนเพียงความฝนสําหรับทวีปที่ยากจน
นายเคส ซึ่งจะมาดํารงตําแหนงประธานของเอโอแอล-ไทมวอรเนอร กลาวอีกวา โอกาสที่เอโอแอล-ไทมวอรเนอรจะเจริญเติบโต
ตอไปนั้น แยกไมออกจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดานอื่นๆ รวมทั้งโทรทัศน และโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งการพัฒนาเชนนี้จะเกิดขึ้นไดจําเปน
ตองมีการตัดสินใจในทางบวกจากเจาหนาที่ภาครัฐและภาคธุรกิจในประเทศเหลานั้น ดวยสภาพเชนนี้ ผลการสํารวจที่จัดทําโดย ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส ที่นําออกเผยแพรในการประชุมครั้งนี้ พบวารอยละ 50 ของผูนําทางธุรกิจนี้กลาววามีความเสี่ยงที่อินเทอรเน็ต จะเปนตัว
ถางชองวางระหวางคนรวย-จน ขณะที่มีเพียงรอยละ 38 ที่มองวามันจะชวยลดชองวางนี้ (ผูจัดการ 020243)

1.2 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.2.1 ก.พาณิชย เตรียมใชนโยบายปลอยราคาสินคาขึ้น-ลงไดเสรี ใหผูบริโภคชวยตัวเอง
กรมการคาภายใน ก.พาณิชยเปดเผยวา ภายในป ค.ศ. 2000 กรมฯ จะลดบทบาทการเขาไปแทรกแซงตลาด ไมใชมาตรการคุม
ราคาสินคา แตจะใชมาตรการการบริหารแทน ทั้งนี้จะขอความรวมมือใหผูประกอบการแจงการตั้งราคา หรือปรับราคาจําหนายสินคาภายใน
15 วัน กอนนําสินคาออกจําหนาย สวนพอคาแมคารายยอยนั้น จะดูแลโดยขอความรวมมือใหปดปายราคาสินคา ยกเวนสินคาบางรายการ
ที่โครงสรางการตลาดยังมีการผูกขาด กรมฯจะเขาไปดูแลโดยควบคุมราคาจําหนายสูงสุด ปริมาณ และสถานที่เก็บ ซึ่งปจจุบันสินคาดัง
กลาวมี 2 รายการคือ กาซหุงตมและนํ้าตาลทราย
ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายในหมวดที่ 5 มาตรา 40 ไดใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือสมาคมตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภค ใหมีอํานาจฟองรองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูบริโภค หรือสมาชิกของสมาคมฯได ซึ่งเปนมิติใหมที่ใหอํานาจกับกลุมผู
บริโภคที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายไดมีอํานาจฟองรองเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคเองไดตามกฎหมาย (ไทยโพสต 110243)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานการทองเที่ยว
1.3.1 งานบีโอไอแฟรประสบความสําเร็จเกินคาด ผูเขาชมสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม แตจับจายใชสอยนอย
งาน "เชื่อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร 2000" ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดขึ้นระหวางวันที่ 3-17 ก.พ.
2543 พิธีการเปดงานเริ่มตั้งแตเวลา 18.00 น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนผูแทนพระองคเสด็จฯเปดงาน และมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทตางๆ ที่ไดรับเชิญจากตางประเทศ รวมในพิธีเปด
ประมาณ 6,600 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปดงาน องคประธานในพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร พาวิลเลียนและบูธของบริษัทชั้น
นําจากทั่วโลกที่มารวมจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยแตละพาวิลเลียนจะมีผูบริหารระดับสูงสุดของแตละบริษัทเฝารับเสด็จ
สําหรับประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเขาชมงานไดตั้งแตเวลา 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน ผูที่เขาชมมีโอกาสไดสัมผัสวิทยาการ
และเทคโนโลยีแหงโลกอนาคตใน 9 กลุมอุตสาหกรรม ซึ่งบรรดาบริษัทตางชาติไดนําเทคโนโลยีลาสุดของตนมาโชวในงานอยางเต็มที่ อาทิ
บริษัทเอเชียนฮอนดามอเตอร จํากัด ไดนําหุนยนตฮิวมานอยด พี 3 ซึ่งเปนหุนยนตขนาดตัวเทาคนจริง สามารถเคลื่อนไหวและพูดได ราคา
ถึง 2,000 ลานบาทมาตั้งโชว บริษัทโซนี่ จํากัด นําสุนัขคอมพิวเตอรที่เหมือนมีชีวิตจริง 2 ตัว มาแสดงในงาน หรือบูธของบีโอไอก็มีหุนยนต
พูดไดเคลื่อนไหวได ตอบโตกับคนจริงไดมาโชว นอกจากนั้นบริษัทเดอรเบียรส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเพชรชั้นแนวหนาของโลก ไดนําเพชรที่
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ชนะการประกวดออกแบบเครื่องเพชรโลกเมื่อเร็วๆ นี้ มาแสดงในงาน 30 ชุด รวมเพชรกวา 2,000 เม็ด คิดเปนนํ้าหนักถึง 1,500 กะรัต และ
ถือไดวาเปนการนําเพชรออกโชวที่ไทยเปนแหงแรกของโลก กอนนําไปเก็บไวที่พิพิธภัณฑลูฟว ประเทศฝรั่งเศส ตอไป (ไทยรัฐ 030243)
กอนถึงวันเปดงาน สํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเทอรเนตโพล (เอแบคโพล) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดรายงานผลสํารวจภาค
สนามการรับรู ทรรศนะ และความตั้งใจ ของประชาชนกลุมเปาหมายจํานวน 1,905 ราย ในเขต กทม.-ปริมณฑลตอการจัดงานบีโอไอแฟร
2000 พบวา มีประชาชนรับรูการประชาสัมพันธงานบีโอไอแฟรจากโทรทัศน เปนอันดับ 1 จํานวน 62.4% จากวิทยุ 38.0% ปายโฆษณา
34.9% และจากหนังสือพิมพ 30.5% นอกนั้นจากสติกเกอรติดรถ และเอกสารเผยแพรอื่นๆ สวนที่ไมทราบเลยมี 16.1% นอกจากนี้ยังพบวา
ในจํานวนคนเหลานี้ มี 42.3% ตั้งใจจะไปงาน สวน 25.7% ไมไปเพราะติดงาน เดินทางลําบาก สถานที่จัดงานอยูไกล ไมรูจักงานบีโอไอแฟร
กลัวรถติดขัด ฯลฯ สวนอีก 32.0% ยังไมแนใจวาจะไปหรือไม โดยกลุมผูที่คิดจะไปงานนี้ตั้งใจวาจะไปวันเสาร-อาทิตย 61.4% และเอารถ
ยนตสวนตัวไปงาน 57.2% ขณะที่อีก 38.6% ไปรถเมล 12.0% ไปรถแท็กซี่
เมื่อถามถึงวัตถุประสงคที่จะไปงานพบวา กลุมเปาหมายใหความสนใจชมเทคโนโลยีใหมๆ สิ่งแปลกตา 36.4% เดินชมงานทั่วไป
26.7% เลือกซื้อสินคา 24.0% และหาขอมูลความรูนาสนใจทั่วไป 7.2% สําหรับงานแสดงที่จัดใหเปนไฮไลต สีสันของงาน เชน รถยนต
BMW หรือเครื่องประดับเพชร คอลเล็กชันใหมจากบริษัทยักษใหญชื่อกองโลก "เดอรเบียรส" กลับปรากฏไดรับความสนใจเพียง 1.8% ขณะที่
การแสดงดานบันเทิง ดนตรี ไดรับความสนใจ 5.1% ตลาดนัดแรงงาน 4.9% เลือกซื้อและรับประทานอาหารตางๆ 4.0% สํารวจทิศทาง
ตลาดธุรกิจอนาคต 3.6% รถยนต ประดับยนต เทคโนโลยียานยนต 3.4% งานสัมมนาทางวิชาการ 2.9% อัญมณี-เครื่องประดับ 2.6%
ประมูลสินคากรมศุลกากร 2.4% และชมพาวิลเลียนแหงอนาคต 2.4% แตจากการสํารวจเปาหมายการใชจายเงิน ในงานบีโอไอแฟร พบวา
มีผูตั้งใจจะควักกระเปาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป 2.2% ไปเที่ยวงานอยางเดียว 3.7% ไปใชจายตํ่ากวา 1,000 บาท 10.1% ใชตั้งแต 1,0003,000 บาทมี 24.3% และใชจายเงินตั้งแต 3,000-5,000 บาทมี 3.8% (ไทยรัฐ 010243)
อนึ่ง จากผลการสํารวจของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ที่ทําการสํารวจความเห็นจากผูเขาชมงาน 645 คนในวันแรกของการเปดงาน
ในหัวขอ10 อันดับสิ่งประทับใจในงานพบวา 3 อันดับแรกไดแก 1. เทคโนโลยีสมัยใหมที่นาสนใจ 30.91% 2. การเตรียมงานที่ดี / มีความ
พรอม 22.91% และ 3. ประทับใจรานในเครือซีพี 10.55% สวน 3 อันดับแรกใน10 อันดับสิ่งที่ตองแกไข ปรากฏอันดับ 1 คือปญหาหองนํ้า
นอยคาบริการแพง 24.5% 2. ที่จอดรถนอย / แพง 22.97% และ 3. อากาศรอน 11.35% (ผูจัดการ 050243)
อยางไรก็ตาม หลังจากปดงาน นายสถาพร กวิตานนท เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดแถลงผลการจัด
งานวามียอดผูเขาชมงานตลอด 15 วัน ประมาณ 4.55 ลานคน เปนไปตามเปาที่บีโอไอคาดไว ในสวนการจัดงาน "นัดพบแรงงาน" ของ ก.
แรงงานและสวัสดิการสังคม ก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดี จากจํานวนคําเสนองานกวา 2.8 หมื่นอัตรา ปรากฏวามีผูสมัครงานในสวนนี้
กวา 1.8 หมื่นราย โดย 30% ของผูสมัครไดรับการคัดเลือกเขาทํางานแลว และในสวนงานสัมมนาที่มีหัวขอสัมมนามากกวา 200 หัวขอนั้น ก็
ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและนักธุรกิจที่เขารวมฟงการสัมมนากวา 2.1 หมื่นราย
ในสวนของผูบริหารชั้นนํา (ซีอีโอ) จากตางประเทศ 62 บริษัทที่เขามารวมชมงาน สวนใหญชื่นชมการจัดงาน คาดวาจะเกิดการ
ขยายการลงทุนเพิ่มกวา 10 บริษัท สําหรับโครงการผูซื้อพบผูขายภายในบีโอไอพาวิลเลียน คาดวาจะเกิดการจับคูซื้อขายกันหลายราย
ประมาณการตัวเลขเบื้องตนมูลคาที่จะเกิดสัญญาซื้อขายประมาณ 1,247 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ 180243)

1.4 ความเคลื่อนไหวดานนันทนาการและชีวิตวัฒนธรรม
1.4.1 ความเคลื่อนไหวชีวิตทางวัฒนธรรมในวันเทศกาลตางๆ
-เทศกาลตรุษจีนพบการจับจายเครื่องเซนไหวไมคึกคักเทาที่ควร
การสํารวจบรรยากาศการจับจายใชสอยในวันจายชวงเทศกาลตรุษจีนในยานคนไทยเชื้อสายจีนโดยสื่อมวลชนหลายแหง พบ
ตรงกันวาการจับจายใชสอยไมคึกคัก จากการสังเกตบรรยากาศที่ตลาดขายเปด-ไกยานมหานาค พบบรรดาพอคาแมคาตางบนกันวา ดูแลว
เทศกาลตรุษจีนปนี้ คงจะซบเซาเหมือนปที่ผานมา คือคนจะจับจายซื้อของในปริมาณที่จํากัด เนื่องจากเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น นายไชยา จันทร
ทิพยวงษ อายุ 60 ป หรือ "เซง นครปฐม" พอคาขายไก ซึ่งตั้งรานอยูริมคลองผดุงกรุงเกษม ใกลกับตลาดมหานาคกลาววา ขายไกมานานนับ
สิบป แตในชวงเทศกาลตรุษจีน 2-3 ป ที่ผานมานี้ ขายไกไดนอยกวาชวงกอนหนาที่เศรษฐกิจจะตกตํ่ามาก คือตอนเศรษฐกิจดีๆ ชวงตรุษจีน
จะขายไกไดรวมกันแลว ประมาณ 600-700 ตัว ทวาชวงไมกี่ปที่ผานมา ยอดขายลดลงไปมากขายไดเพียงแคครึ่งเดียวเทานั้น ไกเปนๆ ที่ขาย
อยูตอนนี้อยูที่ 80-85 บาทตอกิโลกรัม เหมือนกันกับที่ตั้งราคาไวเมื่อปกอน ตอนแรกคิดวาจะตั้งราคาใหสูงกวานี้ แตเห็นวาเศรษฐกิจยังไม
คอยจะฟนเลยไมอยากเสี่ยง เพราะถาลูกคาเห็นวาราคาสูงไปเขาก็จะไมซื้อเลย สูเอากําไรนอยๆ แลวขายไดมาก ดีกวาที่จะตองหอบไกกลับ
ไปเลี้ยงที่บานอีก (ไทยรัฐ 020243)
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อยางไรก็ตาม ในวันที่ 5 ก.พ. ซึ่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองเปดซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และเทศกาล
ตรุษจีนป 2000 ที่ถนนเยาวราช รายงานขาวกลาววา ตั้งแตบายมีทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ ทยอยเขาเดินเที่ยวชมงานในถนนเยาว
ราช ทั้งสองฟากแนนขนัดไปดวยรานคาทั้งของกินของใชใหผูคนมาเลือกจับจายตลอดสาย และพบวาของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปนี้
เกือบทุกชนิดไมวาจะเปนมังกรไตเสา, กลองปองแปง ฯลฯ ขายดีมาก แมสวนใหญจะราคาแพงขึ้นกวาปกอนก็ตาม และในเวลาประมาณ
19.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปนองคประธานเปดซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และเทศกาลตรุษจีนเยาวราชป 2000 โดยมีนายพิจิตต รัตตกุล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยปลัด กทม. ขาราชการชั้นผูใหญ และ
คณะกรรมการดําเนินการจัดสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เฝาฯรับเสด็จดวย (ไทยรัฐ 060243)
-เทศกาลวันวาเลนไทนปนี้ ที่วาการเขตหลายแหงใน กทม. จัดงานคึกคัก ขณะวันมาฆบูชากลับมีคนรูจักนอย
รายงานขาวความเคลื่อนไหวในวันที่ 14 ก.พ. อันเปนวาเลนไทน (วันแหงความรักตามคติทางศาสนาของประเทศตะวันตก)
ปรากฏวาในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมือง และ กทม. มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแหงความรักนี้กันอยางคึกคัก เชนสํานักงานเขต
ตางๆ ใน กทม. มีการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับคูรักซึ่งมาจดทะเบียนสมรสที่เขต เชนเขตบางรัก เปดใหบริการจดทะเบียนสมรสในโรงแรม
นารายณ มีจับสลากรางวัลพิเศษหองพักเดอลุกซพรอมอาหารในโรงแรมหรู และยังมีการจับมือกับบริษัทรถไฟลอยฟาบีทีเอส จัดสมรสหมู
ลอยฟา 72 คู ฉลอง 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเขตอื่นๆ อีกหลายเขตมีการแจกรางวัลคูสมรสมากมาย นอกจากนั้น เขต
ปอมปราบศัตรูพาย ยังไดจัดรายการทัวรพาคณะคุณตาคุณยายในเขต และสถานสงเคราะหคนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งกวา 100 คน ไปนั่ง
รถไฟลอยฟาทัวรเมืองกรุงดวย ซึ่งปรากฎวามีผูสูงอายุประมาณ 140 คนมาเขารวมในวันดังกลาว
นอกจากนั้น จากการสํารวจของกรุงเทพโพล ม.กรุงเทพฯ ในกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,458 คน อายุระหวาง 18-25 ป โดยรอยละ
93.5 ทราบวาวันที่ 14 ก.พ. เปนวันวาเลนไทนหรือวันแหงความรัก ขณะที่รอยละ 54.0 ทราบวาวันที่ 19 ก.พ. 2543 นี้เปนวันมาฆบูชา และ
ผูตอบรอยละ 14.6 ตอบวาวันวาเลนไทนเปนวันสําคัญมาก และรอยละ 29.8 บอกวาสําคัญปานกลาง และมีตอบวาไมสําคัญเลยรอยละ
28.7 เมื่อถามวาจะทําอะไรบางในวันแหงความรัก ผูตอบรอยละ 40.2 ตอบวาไมทําอะไรเปนพิเศษ สวนใหของขวัญและไปเที่ยวกับคนรัก
ตอบเพียงรอยละ 10.8 เทานั้น และผูที่ระบุวาวันมาฆบูชาเปนวันสําคัญมากมีถึงรอยละ 34.2 ขณะเดียวกันมีถึงรอยละ 44.5 ที่ตอบวาไมมี
ความเห็น และมีรอยละ 46.0 ตอบวาจะทําบุญตักบาตรในวันนี้ดวย (ไทยโพสต 040243, สยามรัฐ 120243, ผูจัดการ 150243)

2. ศาสนา ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวเพื่อสรางพลังทางศาสนา
2.1.1 กลุมองคกรทางศาสนารวมพลังรวมตานกระแสวัตถุนิยม
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา องคกรเอกชนดานศาสนา ไดรวมกับคณะกรรมการยุติธรรมเพื่อสันติแหง
ประเทศไทย จัดเสวนาในหัวขอ "พลังทางศาสนาจะดึงคนใหออกจากวัตถุนิยมไดอยางไร" โดยมีตัวแทนจากศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม
รวมบรรยาย
พระไพศาล วิสาโล เจาอาวาสวัดปามหาวัน จ.ชัยภูมิ กลาววา พลังทางพุทธศาสนาทุกวันนี้ถูกลดบทบาทความสําคัญลงมาก ถูก
ครอบงําดวยระบบวัตถุนิยมซึ่งมาในนามการพัฒนา ทําใหสังคมแตกสลาย ชุมชนไมสามารถพึ่งตนเองได ตองพึ่งพาระบบตลาดการคาเสรี
ถือเงินเปนที่ตั้ง มีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน "ตอนนี้เรามีศาสนาบริโภคนิยมมาแทน เรามีศูนยการคาและหางสรรพสินคาเปนโบสถวิหาร มีพิธี
กรรมทางศาสนาวัตถุนิยม ไดแก เทศกาลลดราคา บีโอไอแฟร เทศกาลคริสตมาส วาเลนไทน ปใหม ตรุษจีน ซึ่งลวนเปนประเพณีศาสนาวัตถุ
นิยมทั้งสิ้น" พระไพศาลกลาว และวา จําเปนอยางยิ่งที่พุทธศาสนาตองหาพันธมิตรตางศาสนา ตองนําพลังทางศาสนามาเปนหนึ่งของการ
ดําเนินชีวิต ตองตระหนักวา วัตถุนิยมไดบุกเขามาครอบงําศาสนาหลายรูปแบบ หากไมวางทาทีถูกตองแลว ก็ยากจะตานทานกระแสนี้ได
พระไพศาลระบุอีกวา เราตองรวมตัวกันสรางโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเพื่อสกัดกั้นการพัฒนาวัตถุนิยมที่ทําลายฐานที่มั่นทางศาสนา ชุม
ชน และครอบครัว
ผูเขารวมในการเสวนาอื่น เชนนายนริศ มณีขาว กรรมการยุติธรรมเพื่อสันติแหงประเทศไทย ตัวแทนชาวคริสต และนางเสาวณีย
จิตหมวด อาจารยประจําคณะสังคมวิทยา สถาบันราชภัฏธนบุรี ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาอิสลาม ตางประกาศตัวอยูตรงขามกับวัตถุนิยม
นายนริศชี้วา ขณะนี้มนุษยกําลังสับสนในเรื่องคุณคาและความหมายของชีวิต การแสวงหาความสุขในชีวิต คิดวาวัตถุเปนตัวแทนไดตางไป
จากความมุงหมายเดิมที่บรรดานักบุญและพระเจาของศาสนาคริสตมุงหวัง นางเสาวณีย ก็ระบุวา ชาวมุสลิมก็ไมตางไปจากศาสนาอื่นที่ยัง
ถูกครอบงําดวยกระแสวัตถุนิยมเชนกัน ขณะเดียวกันก็ถูกยังปดกั้นการปฏิบัติตามความเชื่อที่แทจริงของอิสลาม เชน การถือวาดอกเบี้ยเปน
สิ่งเลวราย ดังนั้นจึงเชื่อวา พลังทางศาสนาที่ถูกตอง จะชวยคัดงางกระแสดังกลาวได หากแตละศาสนารวมมือกัน (ไทยโพสต 210243)
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2.1 กรณีการหากินกับความงมงายของชาวบาน
2.1.1 ตํารวจสั่งจับตัวการตมตุน โรงเจใหญ จ.พระนครศรีอยุธยา มีนายตํารวจระดับผูกํากับฯรูเห็นเปนสาวกดวย
รายงานขาวกลาววา ไดมีผูอางตัวเปนรางทรงของพระศรีอาริยเมตไตรย อยูในโรงเจเสติโพธิสัตว หมู 3 ต.ชะแมบ อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา รับรักษาโรคภัยไขเจ็บทั่วไป ชื่อนางอมรา ธนูทอง อายุ 41 ป และถาใครจะมาหานางอมรา ซึ่งเปนรางทรงรับรักษาโรค
ภัยไขเจ็บ จะตองซื้อดอกบัวเทากับอายุ หอบมาใหนางอมราดวยทุกคน มีรายงานดวยวา มีภรรยาของนายตํารวจระดับผูกํากับฯ นุงขาวหม
ขาวเขาไปเปนสาวก คอยชวยขายดอกบัวในโรงเจแหงนี้ดวย อาจเปนไปไดวามีเรื่องของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ และมีการโฆษณาโรงเจ
เสติโพธิสัตว วาเปนโรงเจที่ใหญที่สุดในโลก
เรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากนางอมราอวดอิทธิฤทธิ์วา รูวันตายของตนวาจะมาถึงในวันที่ 5 ก.พ. จึงไดจัดการใหตัวเองลงไปนอนในโลง
ศพไมสักราคา 4 แสนบาท แลวใหสาวกไปแจงขอรับใบมรณบัตรจาก อ.วังนอย แตนายอําเภอวังนอย ในฐานะนายทะเบียนราษฎร ไมยอม
ออกใหจนกวาจะใหเจาหนาที่ตํารวจไปชันสูตรพลิกศพเสียกอน
รายงานขาวกลาววาในระหวางวันที่ 11 ถึงวันที่ 14 ก.พ. ทั้งนายอําเภอวังนอย และ ผูวาราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ไดดําเนิน
การเพื่อขอหมายศาลเขาตรวจคนโรงเจ พรอมใหดําเนินคดีกับบุคคลที่รวมกันแจงความเท็จในเรื่องการขอออกใบมรณบัตรกับทางราชการ
และดําเนินการเพื่อสอบปากคํา โดยในจํานวนผูที่จะถูกสอบปากคํามีนางมัทนา วาศภูติ ซึ่งเปนเจาของโรงเจ และเปนผูเดินทางไปขอใบ
มรณบัตรดวยตัวเอง นางมัทนาเปนภรรยาของนายพงศโพยม วาศภูติ ผวจ.นราธิวาส รวมทั้งนายสุเทพ ธนูทอง นองชายของนางอมรา รวม
อยูดวย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พ.ต.อ.ไพโรจน นพวงศ ณ อยุธยา รอง ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา กลาววา เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้เปนปญหา
เนื่องมาจาก พ.ต.อ.พิชัย พันธอาทิตย ผกก.สภ.อ.วังนอย ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ไมยอมรายงานใหทราบ และยังพยายามปดบังขอเท็จ
จริง เมื่อเหตุการณเกิดขึ้นก็ยังปลอยปละละเลยมาตั้งแตวันที่11 ก.พ. ขณะนี้ไดสั่งการใหชี้แจงเรื่องดังกลาวแลว เนื่องจากเบื้องตนตรวจสอบ
พบวา ผกก.และภรรยาเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับโรงเจ ในฐานะลูกศิษยดวย (ไทยรัฐ 150243)
อยางไรก็ตาม ในที่สุดในคืนวันที่ 17 และ 18 ก.พ. นางมัทนา และนางอมรา ก็เขามอบตัวตอเจาหนาที่ตํารวจ หลังจากการสอบ
ปากคําแลว ตางก็ไดรับการประกันตัวไปอยางรวดเร็ว (ไทยรัฐ 18, 190243)

2.2 กรณีการแกปญหาวัดพระธรรมกาย
2.2.1 เสนอปลดเจาคณะภาค 1 ขอหาฝาฝนมติมหาเถรสมาคม
การประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผานมา เวลา 14.00 น. ที่ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ผูสื่อขาว
รายงานวาการประชุมในครั้งนี้ถือเปนวาระสําคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรของวงการสงฆเมืองไทย เนื่องจากกรมการศาสนา และสมเด็จ
พระมหาธีราจารย เจาอาวาสวัดชนะสงคราม ในฐานะเจาคณะใหญหนกลาง จะเสนอวาระการพิจารณาความผิดของพระพรหมโมลี เจา
อาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเจาคณะภาค 1 ที่จงใจฝาฝนมติมหาเถรสมาคม กรณีการดําเนินการตอพระธัมมชโย และพระทัตตชีโว อดีตเจา
อาวาส และรักษาการเจาอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผูสื่อขาวรายงานวา สมเด็จพระมหาธีราจารยไดนําเสนอตอที่ประชุม โดยนําเอกสารที่เตรียมมาดวยมีความยาวกวา 7 หนา
กระดาษ อานใหที่ประชุมรับทราบ โดยมีใจความสรุปวา ที่ประชุมมหาเถรสมาคมไดมีการลงมติ กรณีนิคหกรรมของพระธัมมชโยและพระ
ทัตตชีโว หลายครั้ง ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2543 ที่ผานมา เจาคณะภาค 1 ในฐานะประธานคณะผูพิจารณาชั้นตน ไดขอสงวนสิทธิ์ใน
การปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม และสงวนสิทธิ์ที่จะใหเปนไปตามกฎนิคหกรรม
จากนั้นวันที่ 31 ม.ค. 2543 ไดมีการประชุมเพื่อลงมติรับรองรายงานผลการประชุมวาระดังกลาว ซึ่งเจาคณะภาค 1 ก็ยังยืนยัน
เชนเดิม "การปฏิบัติหนาที่ของเจาคณะภาค 1 ในฐานะประธานคณะผูพิจารณาชั้นตน และพระภิกษุคณะผูพิจารณาชั้นตน ถือเปนการฝาฝน
มติมหาเถรสมาคมอยางชัดเจน โดยคณะผูพิจารณาชั้นตนทั้ง 3 รูป ฝาฝนมติมหาเถรฯเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2542 ที่ใหคฤหัสถสามารถฟอง
กลาวโทษพระภิกษุได และฝาฝนมติวันที่ 19 ต.ค. 2542 ที่ใหดําเนินการตามกฎนิคหกรรมตอไป จึงขอใหที่ประชุมมหาเถรสมาคมลงมติวา
จะดําเนินการอยางไรตอไป พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการขัดมติที่ประชุม และขัดตอกฎนิคหกรรมหรือไม เพื่อใหเปนบรรทัดฐาน ตอการ
พิจารณาคดีพระภิกษุสงฆรูปอื่นๆ ตอไป"
เมื่อเจาอาวาสวัดชนะสงครามกลาวจบ ในเบื้องตนไดมีการขอใหที่ประชุมลงมติวา จะใหดําเนินการอยางไรตอไป ปรากฏวา
สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานในที่ประชุม ยืนยันเห็นดวยกับเจาอาวาสวัดชนะสงคราม ในประเด็นที่สมควรใหปฏิบัติตามกฎนิคหกรรม
และมติมหาเถรสมาคม โดยไมควรจะเปนอื่น ทั้งเสนอดวยวา มหาเถรสมาคมไมมีอํานาจที่จะไปดําเนินการใดๆ ขอใหเปนอํานาจหนาที่ของ
เจาคณะใหญหนกลาง ที่จะเปนผูพิจารณาตอกรณีการฝาฝนกฎนิคหกรรม และมติมหาเถรสมาคมของเจาคณะภาค 1 ซึ่งสมเด็จวัดชนะ
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สงครามไดเสนอขอใหมีการถอดถอนพระพรหมโมลีจากตําแหนง แตหลังจากที่มีการอภิปรายกันพักใหญ ก็มีขอยุติวาขอใหเจาคณะภาค 1
พนจากตําแหนง (ไทยรัฐ 110243)

3. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 กรณีการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคเศรษฐกิจ
3.1.1 ศาลตอเวลาประกัน 'ปน' นัดไตสวนใหม 29 กุมภาพันธ
ศาลขั้นตนคดีอาญา โบล สตรีท กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเวลา 11.00 น. (18.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่
15 ก.พ.ไดนัดพิจารณาคดีที่ทางการไทยขอสงตัวนายปน กลับมาดําเนินคดีตามความผิดที่ประเทศไทย แตจนกระทั่งเวลา 13.00 น. การ
พิจารณาคดีก็ยังไมไดเริ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบัลลังกไมวาง ทําใหการไตสวนคํารองขอสงตัวนายปนตองลาชาออกไปกวา 2 ชั่วโมง
นางสาวนวลนอย ธรรมเสถียร ผูสื่อขาวสถานีวิทยุบีบีซี รายงานวา หลังจากการพิจารณาสิ้นสุดลง ศาลไดนัดใหทั้งฝายโจทกและ
จําเลย มาไตสวนมูลฟองในวันที่ 29 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ศาลไดอนุญาตใหขยายเวลาการประกันตัวนายปน ซึ่งหมดอายุลงวานนี้ออกไปอีก
ทนายความของนายปนไดอางตอศาลวา เพิ่งไดรับเอกสารจากอัยการไทย ซึ่งสงมาถึงเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.วันที่ 14 ก.พ.
เอกสารดังกลาวเปนสวนประกอบคํารองขอสงตัวนายปน ที่มีความหนาถึง 1,000 หนา ดังนั้นจําเปนตองขอเวลาศึกษาเพื่อตอสูคดี
หลังจากการพิจารณาคดี นายปนและนายไซมอน คลาก ทนายความของนายปนใหสัมภาษณเพิ่มเติมวา ไดอานเอกสารที่อัยการ
สงมาเพิ่มเติมคราวๆ แลว ไมปรากฏวามีขอความสนับสนุนขอกลาวหาของฝายอัยการไทย ที่วานายปนยักยอกทรัพยบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ
เพื่อประโยชนสวนตัว แตอยางไรก็ตาม 2 คนกลาววา อัยการไทยระบุวายังจะมีเอกสารเพิ่มเติมเขามาอีกเรื่อยๆ ซึ่งก็ตองติดตามตอไป
นายปน จักกะพาก อดีตกรรมการผูจัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเอกธนกิจ จํากัด (มหาชน) เปนผูตองหาในคดียักยอกทรัพย
เอกธนกิจ จํานวน 2,127 ลานบาท อันเปนการกระทําความผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร พ.ศ.2522 ซึ่งทางการไทยไดขอใหประเทศอังกฤษสงตัวนายปนกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทย ตามสนธิสัญญาสงผูรายขาม
แดน (กรุงเทพธุรกิจ 160243)
3.1.2 อัยการฟองแลว “ปญญา ตันติยวรงค” คูหู “วิเชียร เตชะไพบูลย” ฐานฝาฝนคําสั่ง ธปท. ปลอยสินเชื่อเพิ่มเติมให
บงล.ศรีนคร 66 ลานบาท สวน “วิเชียร” หลุดคดีเพราะหมดอายุความ อัยการสั่งฟองไมทัน
ที่ศาลอาญากรุงเทพใต วันที่ 18 ก.พ. 2543 นายปญญา ตันติยวรงค อดีตกรรมการผูอํานวยการ ธนาคารศรีนคร จํากัด ผูตองหา
รวมกับนายวิเชียร เตชะไพบูลย กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารศรีนคร ในคดีปลอยเงินกูใหกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ศรีนคร จํากัด โดย
ฝาฝนคําสั่งธนาคารแหงประเทศไทย เดินทางเขาพบนายกิติสาร ชีระพันธ อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 เพื่อฟงคําสั่งในคดี
ซึ่งนายกิติสาร แจงใหนายปญญาทราบวา อัยการมีคําสั่งฟองในคดีดังกลาว พรอมกับนําตัวไปยื่นฟองตอศาลอาญากรุงเทพใตทันที
นายกิติสารเปดเผยวา ในสวนของนายวิเชียร อัยการยังไมมีคําสั่งในคดี เพราะยังไมไดตัวมา เนื่องจากนายวิเชียรเปนวุฒิสมาชิก
จึงตองแยกฟอง โดยความผิดฐานฝาฝนคําสั่ง ธปท.ของนายวิเชียร คดีคงขาดอายุความและสั่งฟองไมทัน เนื่องจากจะขาดอายุความในวันที่
24 ก.พ.นี้ ตรงนี้คงใหใครรับผิดชอบไมได เพราะรัฐธรรมนูญใหเอกสิทธิ์คุมครองไว
อยางไรก็ตาม นายวิเชียรยังมีความผิดอื่นในขอหาปฏิบัติหนาที่ ทําใหเสียหายตอธนาคารศรีนครในฐานะที่เปนผูบริหาร ขอหานี้มี
อายุความ 15 ป และพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมความเห็นควรสั่งฟองมาใหอัยการแลว ตอนนี้อัยการรอปดสมัยประชุมรัฐสภากอน
จึงจะพิจารณาสั่งคดี (ไทยโพสต 190243)

4. ความเคลื่อนไหวสตรี ครอบครัวและเยาวชน
4.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสตรีและครอบครัว
4.1.1 เริม่ เปดเวทีรับสมัครสาวงามเขาชิงตําแหนงนางสาวไทยและมิสไทยแลนด ยูนิเวิรส
หนังสือพิมพรายงานบรรยากาศการเปดรับสมัคร ผูเขาประกวดในเวทีมิสไทยแลนด ยูนิเวิรส เมื่อ 21 ก.พ. ที่ผานมา ซึ่งเปนวัน
แรกที่โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด พลาซา วา แมตลอดวันจะมีสาวงามใหความสนใจกับเวทีประกวดขาออนเวทีใหมนี้ เดินทางมาสมัครประกวด
ดวยตัวเองอยูบาง แตที่ตัดสินใจกรอกใบสมัครมีเพียงประปราย โดยมีผูใหความสนใจโทรศัพทมาสอบถามรายละเอียด การประกวดมาก
กวา ขณะที่อีกเวทีหนึ่งคือ การประกวดนางสาวไทย ซึ่งเปดรับสมัครสาวงามเขาชิงตําแหนงนางสาวไทยประจําป 2543 มาตั้งแตวันที่ 16
ก.พ. ที่บางกอกบารซา ถนนราชดําริ กลับมีนักศึกษาจากหลายสถาบัน แหกันมายื่นใบสมัครเปนจํานวนไมนอยในวันเดียวกันนี้
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น.ส.กุณฑีรา สัตตบงกช นักศึกษาวัย 19 ป จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงสาเหตุที่
เลือกมาสมัครประกวดนางสาวไทยวา ที่เลือกลงสมัครเวทีนี้ เพราะเปนเวทีที่มีชื่อเสียงมานาน และรูสึกชอบหากไดตําแหนงแลวไดทําหนาที่
ทูตวัฒนธรรม ที่สําคัญคือไมตองใสชุดวายนํ้าขึ้นเวทีประกวด เมื่อถามถึงอีกเวทีหนึ่ง คือการประกวดมิสไทยแลนด ยูนิเวิรสนั้น น.ส.กุณฑีรา
กลาววา ไมไดไปสมัคร เพราะคิดวาตัวเองเด็กเกินไป เวทีมิสไทยแลนด ยูนิเวิรส ไมเพียงแตตองสวยเทานั้น แตยังตองมีความรู และพรอมที่
จะเปนตัวแทนระดับนานาชาติดวย (ไทยรัฐ 220243)
4.1.2 อาจารยและผูปกครองนักเรียนมัธยมชื่อดังรวมจัดงานปารตี้ "สายเดี่ยว" ใหกับลูกๆ
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2543 มีรายงานขาววา ไดมีอาจารยและผูปกครองนักเรียนมัธยมโรงเรียนมีชื่อหลายแหง อาทิ โรงเรียนบดินทรเด
ชา วชิราวุธ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพคริสเตียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนลาซาล ซึ่งลวนเปนครอบครัวที่มีฐานะดี ไดรวมกัน
จัดงานปารตี้ "เซ ลา วีมองต" โดยเด็กนักเรียนวัยรุนที่มารวมงานแตละคนแตงตัวตามแฟชั่น ถือเปนการรวมตัวของสาวสายเดี่ยว สาวเกาะ
อก สวมรองเทาสนตึก หนุมพังก และหนุมเซอรทั้งหลาย อายุระหวาง 13-17 ป ประมาณ 200 คน ซื้อบัตรราคา 350 บาท ในงานมีเตนรํา
และประกวดปรินซ และปรินเซส พรอมแฟชั่นโชว โดยใหเหตุผลการจัดวา เพื่อเปดโอกาสใหวัยรุนไดแสดงออกในสิ่งที่อยากจะทํา โดยอยูใน
สายตาของพอแมและครูบาอาจารย
อยางไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ไดมีเสียงวิพากษวิจารณจากผูอยูในวงการหลายคน อาทิ นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยประจํา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้สะทอนวา ผูปกครองไมเชื่อมั่นตอกระบวนการของรัฐวาจะคุมครอง
สวัสดิภาพของเด็กได ผูปกครองจึงจําลองสถานการณภายนอกมาไวในโรงแรม และปลอยใหเด็กจัดปารตี้สายเดี่ยว ซึ่งนายสมพงษระบุวา
เปนการแกปญหาแบบเอาเงินซื้อ ซึ่งตนถือวาไมเหมาะสม เพราะยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา เชน การออกคายวิทยาศาสตร ทํากิจ
กรรมรวมกับเด็กดอยโอกาส เปนตน ตนเห็นวาในการแกไข รัฐตองออกเปนนโยบายหรือมาตรการที่ตอเนื่องและยั่งยืน เชนออกเปนกฎหมาย
ไมใชแคทําหนังสือขอความรวมมือ ซึ่งเปนวิธีการที่ไมเกิดผลอะไร
นายสุวัฒน เงินฉํ่า อธิบดีกรมสามัญศึกษาไดกลาวเกี่ยวกับกรณีนี้วา "คงจะนํามาหารือกันกับผูอํานวยการโรงเรียนตางๆ วาควรมี
แนวทางรับมืออยางไร" (มติชน 070243)

5. ความเคลื่อนไหวดานสังคม ยาเสพยติดและอาชญากรรม
5.1 สถิติการติดสารเสพยติดของเด็กวัยเรียน
5.1.2 เอแบคโพลสํารวจเด็กวัยเรียน 5 ลานคน พบติดยาบามากกวา 6 แสน ทั้งประเทศเสพ 15 ลานเม็ดตอวันสูญเงิน
1.5 พันลาน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ แหลงขาวระดับสูงจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเปดเผยวา ขณะนี้การแพรระบาดของยาเสพติดโดย
เฉพาะยาบา มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง ทั้งในเชิงปริมาณ พื้นที่ และกลุมผูคา เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ประกอบกับสถานการณการเมืองของประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนผลประโยชนมหาศาลที่ไดจากการคา
ยาเสพติด จะเห็นไดจากที่สํานักงานปราบปรามยาเสพติดมอบหมายให "เอแบคโพล" ทําการสํารวจนักเรียนชั้นประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
จํานวน 5,355,942 คน จากทั้งหมด 17 ลานคน ในป 2542 พบวามีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดมากกวา 600,000 คน คิดเปน 12.4% หาก
คิดรวมทั้งหมดจะมีเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย มัธยม และประถมติดยาเสพติดไมตํ่ากวา 2 ลานคน หากรวมเด็กในชุมชนหรือกรรมกรผู
ขายแรงงานที่ติดยาอีกประมาณ 1 ลานคน รวมผูติดยาทั้งสิ้น 3 ลานคน แตที่สลดหดหูอยางยิ่งคือพบเด็กอายุตํ่ากวา 8 ขวบใชยาบาดวย
แหลงขาวกลาวอีกวา จากสถิติของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาทั่วประเทศพบวาในปงบประมาณ 2541 มีผูปวยที่เปนนักเรียน
ชั้นมัธยม 55.96% ของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบฯ 2540 ถึง 15.90% สําหรับปงบฯ 2542 ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2541-มิถุนายน 2542 มีผูปวยที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยม 55.23% ของผูปวยทั้งหมด ทุกวันนี้แทบจะไมมีเด็กไทยคนไหนที่ไมรูจัก
ยาบาแลว ไมตองไปพูดถึงกรรมกรและคนขับรถบรรทุกซึ่งเสพเปนประจําอยูปกติ (มติชน 180243)
อนึ่ง รายงานขาวเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2543 พ.ต. เทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ โฆษก ก.ศึกษาธิการ กลาวภายหลังการประชุมผู
บริหารระดับสูงใน ก.ศึกษาธิการ วาผลการสํารวจลาสุด (30 ก.ย. 2542) พบวานักเรียน นักศึกษาไดลดจํานวนการใชยาเสพยติดจากเดือน
มี.ค. 2542 โดยพบเยาวชนไทยใชสารเสพยติดเพียง 88,800 คน ตางกับที่เอแบคโพล สํารวจพบซึ่งมีถึง 668,000 คน โดย พ.ต. เทอดฤทธิ์
ระบุวาสาเหตุที่ตัวเลขไมตรงกัน เปนเพราะเอแบคโพลใชวิธีสุมตัวอยางและวัดความรูสึกของเด็กเปนหลัก ในขณะที่กระทรวงฯ สํารวจโดย
เนนพฤติกรรมเด็ก "เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพยติด ยังยืนยันวา ผลการสํารวจของเอแบคโพลคลาดเคลื่อน"
โฆษก ก.ศึกษากลาว (สยามรัฐ 290243)
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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 ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคยเปน
บรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการวาร
สารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปลหนังสือ
ชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด ปจจุบนั เปนนักเขียน นักสังเคราะหขอมูล และบรรณาธิการอิสระ
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง ศูนย
ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธและบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลายเลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียน นักแปลอิสระในปจจุบัน
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Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป ตําแหนง Trader,
Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ ปจจุบันเปนนักศึกษา MBA ที่ SASIN Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University.
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