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

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 สิงหาคม 2543

2

สารบัญ
คําชี้แจง..........................................................................................................................................
รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย...................................................................................3
ม็อบปากมูล : เสียงที่ดังขึ้นของคนจน .........................................................................................3
ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย..................................................................................5
ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา ...............................................................................5
ความเคลือ่ นไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน.......................................................12
ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง...........................................................................20
ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา ...........................................................................................25
ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ..................................................................26
ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข.........................................................................28
ความเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต ..............................................................37
ภาคผนวก .........................................................................................................................41

3

รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
กรกฎาคม 2543
-------------------------------------

ม็อบปากมูล : เสียงที่ดังขึ้นของคนจน
ในเดือนกรกฎาคม 2543 มีเหตุการณสําคัญทางการเมืองหลายประการ เชนกรณีพิพาทเขื่อนปากมูล ซึ่งปะทุ
ขึ้นเปนการปะทะกันระหวางชาวบานผูชุมนุมกับเจาหนาที่ตํารวจ กรณีเขื่อนปากมูลนี้เปนตัวอยางที่เดนของปญหาเชิง
โครงสรางเศรษฐกิจ-สังคม นโยบายและทาทีของรัฐบาลและระบบราชการตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน
รากหญาผูดอยสิทธิที่ปฏิบัติมาชานาน ดังนั้นจึงแกไขไดยาก
กลาวในดานปญหาเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ-สังคม เปนที่ยอมรับวาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาสรางความมั่ง
คั่งใหแกเมืองและภาคอุตสาหกรรม ทําใหความเจริญกระจุกตัวอยูในบางแหง ขณะที่ชนบทและภาคการเกษตรไมไดรับ
การเอาใจใสเทาที่ควร ปรากฏการณพังพินาศทางสิ่งแวดลอมปาไมและที่ดินเสื่อมสภาพ และการลมสลายของสังคม
ชนบท มีใหเห็นมากขึ้น
สวนในดานนโยบายและทาทีของรัฐบาลกับระบบราชการเห็นวาทรัพยากรทั้งหมดเปนของรัฐ ซึ่งจะจัดการ
อยางใดก็ไดตามที่เห็นเหมาะสม ชาวบานควรเปนฝายยินยอมเสียสละเพื่อสวนรวม
ปรากฏการณที่ทางการสรางเขื่อน และบังคับอพยพโยกยายชาวบานทั่วประเทศ โดยจายเงินชดเชยใหจํานวน
หนึ่งทั้งที่ครบถวนและไมครบถวน ไดดําเนินมานาน ปญหาเริ่มเขมขนรุนแรงขึ้นเมื่อสิ่งแวดลอมและที่ดินทํากินอันอุดม
สมบูรณ รวมทั้งสถานที่อันเหมาะสมในการสรางเขื่อนหายากขึ้นทุกที เงินชดเชยที่ชาวบานไดไปนั้นไมอาจทดแทนวิถี
ชีวิตแบบเดิมที่มีความมั่นคงกวาได นอกจากนี้การประกาศเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติทับที่ทํากินของราษฎรก็เปน
กรณีพิพาทที่ยืดเยื้อมานาน และรุนแรงขึ้นเมื่อพื้นที่ทํากินลดลง
ปญหารวมกันทํานองนี้ทําใหชาวบานรวมตัวเปนกลุมตางๆ ที่มีชื่อเสียงไดแกสมัชชาคนจน ดําเนินการตอสูทวง
สิทธิของตน ซึ่งหลายครั้งเดินทางมาชุมนุมที่ทําเนียบรัฐบาล และไมเปนที่เขาใจดีนักของชนชั้นกลางในเมือง การตอสูอัน
ยืดเยื้อของสมัชชาคนจนแสดงถึงเสนทางอันวกวนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและที่ดินทํากินในชนบท
ขณะที่ทางการอางกฎหมายและการรักษากฎหมาย ชาวบานอางสิทธิในการดํารงชีพและการรักษาวิถีชีวิตของ
ตน นอกจากนี้ยังมีขอเท็จจริงทางวิชาการและการปฏิบัติที่เปนจริงในพื้นที่ซึ่งทําใหปญหาซับซอนขึ้นอีก การยั่วยุไมวาจะ
เกิดจากฝายใดโดยเฉพาะจากทางการ มีแนวโนมใหเกิดความรุนแรงและการแตกแยกอยางลึกซึ้งขึ้นภายในชาติได
การตอสูของสมัชชาคนจนที่อาจกลายเปนความรุนแรงและแตกแยกภายในชาติขึ้นไดนั้น เนื่องจากการตอสู
แบบนี้ แมวาจะเปนการตอสูเรียกรองในเรื่องสิทธิผลประโยชนเฉพาะหนาในทองที่หางไกล แตก็กอผลกระทบตอโครง
สรางทางเศรษฐกิจ-สังคม เพราะเทากับเปนการเรียกรองใหมีการบริหารจัดการประเทศในแนวใหม เชนการจัดการสิ่ง
แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ไมปลอยใหมีการดูดซับทรัพยากรหรือความมั่งคั่ง
สูศูนยกลางอยางงายๆ เหมือนเดิม ดังนั้นผูที่เคยไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาหรือการบริหารจัดการประเทศในแบบ
เดิมซึ่งเปนผูที่มีอํานาจและไดเปรียบในสังคมยอมไมเห็นดวย ยิ่งกวานั้นหากคนจนในที่หนึ่งตอสูสําเร็จ ก็จะเปนตัวอยาง
ใหคนจนในที่อื่นไดทวงสิทธิตามอยางบาง รวมทั้งลูกจางพนักงานซึ่งก็มีกรณีขัดแยงคุกรุนอยู
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อยางไรก็ตาม การที่ม็อบปากมูลสามารถผานวิกฤติการปะทะและดําเนินการตอสูเชิงรุกตอไปได แสดงวาเสียง
ของคนจนไดดังขึ้นอยางยากจะปกปด เปนสัญญาณการขึ้นหนาใหมของการเมืองการปกครองในประเทศไทย เปนการ
เมืองที่ประชาชนมีสวนรวมในทางปฏิบัติจริง แตก็เปนการขึ้นหนาใหมอยางคอยเปนคอยไป
เสียงของคนจนที่ดังมากขึ้นในประเทศนั้น เกิดจากการมีเหตุปจจัยแวดลอมสําคัญ 2 อยางคือ 1) วิกฤติใหญ
ทางเศรษฐกิจซึ่งทําใหจํานวนคนจนเพิ่มมากขึ้น 2) การตอสูของคนจนทั่วโลก เชนคนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย
เปนตน และองคการกรรมกรเชนในประเทศสหรัฐ การตอสูของชาวชนบทเชนประเทศในลาตินอเมริกา ตลอดจนองคกร
พัฒนาเอกชน ไดกอเปนกระแสใหญขึ้น บีบใหองคการระดับโลก เชนองคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก และไอเอ็มเอฟ
เปนตน จําเปนตองประกาศวาการแกไขปญหาความยากจนเปนนโยบายสําคัญขององคการเหลานั้น
ความรูสึกวาถึงคราวขึ้นหนาใหมในการบริหารปกครองประเทศ ยังพบไดในการเคลื่อนไหวอื่น เชนการเรียกรอง
ใหยุบสภาและจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปใหมโดยเร็วที่สุดมีกระแสสูงขึ้น ที่นาสนใจ เชนการเปดตัวกลุมประชาธิปไตยเพื่อ
ประชาชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวหลายฝาย เพื่อหาทางออกสําหรับการเมืองของประเทศ
ในอีกดานหนึ่งยังพบการเมืองแบบเกาซึ่งมีลักษณะครอบงําอยู เชนการเลนเกมทางการเมือง การใสรายปายสี
เอาความดีเขาตัว เอาความชั่วใสผูอื่น การเลนพวก การทุจริตคอรรัปชัน การขาดความรับผิดชอบชั่วดี การดูดทางการ
เมือง ซึ่งมีทั้งดูดเปนบุคคลและดูดทั้งพรรค
องคกรเพื่อการควบคุมตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหม ยังตองใชเวลาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประ
สิทธิภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาถึง 5 ครั้ง ใชเวลาเกือบ 5 เดือน จึงไดครบ
จํานวน และในกระบวนการเลือกประธานวุฒิสภาก็มีขาวการวิ่งเตนหรือล็อบบี้กันอยางวุนวาย สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทานหนึ่งลาออกโดยกระทันหัน ในการพยายามแกไขกฎหมายเลือกตั้งยังมีความเห็นตาง
กันมาก ซึ่งอาจไมจําเปนในขณะนี้ก็ได เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส.นั้นอาจไมยืดเยื้อเหมือนการเลือกตั้ง ส.ว.ที่ไมสังกัด
พรรคการเมือง การทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส. จะกระทบตอภาพลักษณและความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยตรง
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เดนอีกเรื่องหนึ่งไดแกการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนนักการเมืองแนวอนุรักษนิยม ซึ่งเปนสัญญาณบงชี้วารัฐบาลใหมที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหนา คงจะไม
ปฏิบัติการอะไรแตกตางกับรัฐบาลที่ผานๆ มานัก
ในทางเศรษฐกิจ มีสัญญาณแสดงความออนแอเปราะบางปรากฏขึ้น โดยคาเงินบาทมีความผันผวนและลดลง
หุนตกเปนประวัติการณ นํ้ามันเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น คดีลมละลายเพิ่มขึ้น มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ตั้งแตการขยายเวลาจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 ตอไปอีก 6 เดือน จนถึงการประกาศลดภาษีสิน
คาวัตถุดิบอีก 542 รายการเพื่อลดตนทุนภาคการผลิต ก็ดูจะไมบังเกิดผลอะไรนัก คําเตือนเรื่องวิกฤติรอบที่สองดังหนาหู
ขึ้น เปนเรื่องที่ไมควรประมาททั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ดานเหตุการณระหวางประเทศ มีการประชุมสุดยอดระหวางเกาหลีเหนือซึ่งเปนสังคมนิยมคอมมิวนิสตและ
เกาหลีใตซึ่งเปนสังคมทุนนิยมเสรี บรรยากาศเปนไปอยางชื่นมื่น ทําใหเกิดการตั้งปญหาวาสหรัฐยังมีความจําเปน
เหมือนเดิมหรือไมที่คงมีกองกําลังประจําในภูมิภาคนี้ เหตุการณนี้ใหบทเรียนบางประการวาหากภายในชาติ หรือ
ระหวางประชาชาติในภูมิภาคนี้มีความปรองดองกันแลว อิทธิพลแทรกแซงจากภายนอกก็จะลดลง
เหตุการณทางการเมืองขางตนไดแสดงใหเห็นวา พลังเกากับพลังใหมกําลังตอสูอยางเขมขนขึ้นทุกที โอกาส
หรือความเปนไปไดในการสรางความปรองดองภายในชาติในขั้นนี้ลดลง แตก็ไมควรละทิ้งความพยายามในการจัดการ
หรือลดทอนความเปนปรปกษระหวางกันใหนอยลง
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รายงานประมวลสถานการณและแนวโนม
กรกฎาคม 2543
--------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 บอรดนโยบายการเงินแบงกชาติ ชีเ้ ศรษฐกิจยังเปราะบาง การฟนตัวไมกระจายทุกภาคอุตสาหกรรม มีมติตรึง
ดอกเบี้ยตํ่าตอไป เพื่อรักษาการฟนตัวของเศรษฐกิจ
นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา รองผูวาการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยถึงมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 18 ก.ค. 2543 วา ใหยังคงอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (อาร/พี) ที่ระดับ 1.5% ตอ
ไป เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ แตจะติดตามประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตราเงินเฟออยางใกลชิด และพรอมจะดําเนิน
นโยบายที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคาเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
คณะกรรมการคาดวาอัตราเงินเฟอและอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย และจะตํ่ากวา 3.5% ในชวง 8 ไตรมาสขาง
หนา ยกเวนไตรมาสที่ 4 ของป 2544 ที่จะไดรับผลกระทบจากการขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มจาก 7% เปน 10% ในเดือนตุลาคม 2544 แตความไม
แนนอนของเศรษฐกิจตางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอาจกระทบตอการสงออก และมีผลตอเนื่องถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ขณะที่เศรษฐกิจในระดับจุลภาคยังคงเปราะบางอยู ซึ่งจะชวยลดแรงกดดันดานราคาลงได
สําหรับเศรษฐกิจไทยโดยรวมปรับตัวดีขึ้น โดยการฟนตัวทางเศรษฐกิจเริ่มขยายวงจากภาคการสงออกและการใชจายภาครัฐไปสู
การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แตเศรษฐกิจยังคงมีอุปทานและกําลังการผลิตสวนเกินอยูมาก ซึ่งสะทอนถึงการฟนตัวที่ไม
กระจายไปสูสวนตางๆ ของระบบเศรษฐกิจเทาที่ควร โดยภาคการเกษตรยังมีปญหารายไดตกตํ่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหลาย
ประเภทยังไมฟนตัว และธุรกิจจํานวนมากยังอยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ ดังนั้นในชวงที่ผานมาอัตราเงินเฟอจึงอยูในเกณฑที่ตํ่า แมวา
ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น
ดานการไหลออกของเงินทุนไทยจากการที่คงอัตราดอกเบี้ยตํ่านั้น การไหลออกของเงินทุนขึ้นกับหลายปจจัย เชน การระดมทุน
ของเอกชนในตลาดเงินมีการออกตราสารหนี้จํานวนมาก เอกชนจึงไดนําเงินที่ลงทุนไปชําระหนี้ตางประเทศซึ่งเปนสิ่งที่ทางการตองการอยู
แลว ปจจัยที่ทําใหคาเงินบาทออนคาลงนั้นมีหลายปจจัย โดยปจจัยแรกและสําคัญคือคาเงินดอลลารแข็งคาขึ้น จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัวตอเนื่อง ทําใหนักลงทุนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและนําเงินจากภูมิภาคตางๆ ไปลงทุนในหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของสหรัฐ
อเมริกา ทําใหความตองการดอลลารมีมากขึ้น และเมื่อดอลลารแข็งคาขึ้นก็จะทําใหคาเงินสกุลอื่นๆ ออนคาลง ประกอบกับบางประเทศมี
ปญหาการเมืองในประเทศดวย เชน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส จะเปนปจจัยเสริมใหคาเงินออนคาลงอีก (ไทยโพสต 190743)
1.1.2 รองปลัด ก.คลัง เผยหนี้ประเทศ 52% ของจีดีพี ป 44 ตองกูเพิ่มอีก 9 หมื่นลาน
นายสมหมาย ภาษี รองปลัด ก.คลัง เปดเผยวา รัฐบาลจําเปนตองกูเงินเพิ่มเติมอีก เพื่อชวยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ยังคงออน
แอ แมวาภาระหนี้สาธารณะที่รัฐบาลรับผิดชอบบริหารอยู หากคิดตามระบบจีเอฟเอส (Government Finance Statistic) ของกองทุนการ
เงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะมียอดรวมถึง 2.61 ลานลานบาท หรือประมาณ 52% ของจีดีพีแลว เนื่องจากรัฐบาลมีภาระที่ตองบริหาร
จัดการหนี้ที่ดีโดยการกูเงินเพิ่ม ซึ่งเปนแนวทางที่หลีกเลี่ยงการซํ้าเติมประชาชนดวยการขึ้นภาษี ขณะเดียวกันตองดําเนินการปรับโครงสราง
ภาษี ปรับปรุงระบบกระบวนการจัดเก็บ และขยายฐานภาษีใหผูที่ไมอยูในระบบเขามาอยูในระบบมากขึ้น เพื่อเสริมเปนรายไดและลดภาระ
การกูยืมเงินที่เปนภาระหนี้ของรัฐบาล
รองปลัด ก. คลังกลาววา สําหรับยอดเงินกูของ รัฐบาลในปงบประมาณ 2544 นั้น จะมียอดเงินกูรวมประมาณ 90,000 ลานบาท
ซึ่งเปนการกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือคิดเปน 11-12% ของงบประมาณทั้งหมดโดยการออกพันธบัตรขายใหกับประชาชนและ
สถาบันตางๆ ทั้งนี้ ประชาชนไมควรเปนหวงภาระหนี้ของรัฐบาลมากนัก เพราะประเทศไมมีวันแกหรือวันตาย สามารถบริหารหนี้ไดตลอด
เวลา และเมื่อประเทศพัฒนาเจริญกาวหนา ประชาชนจะมีรายไดเพิ่มขึ้น เสียภาษีไดมากขึ้น ทําใหประเทศเขมแข็งขึ้น (ไทยโพสต 200743)
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1.2 นโยบายปฏิรูประบบสถาบันการเงินและแผนกระตุนเศรษฐกิจ
1.2.1 ครม.อนุมัติลดภาษีสินคาวัตถุดิบอีก 542 รายการ เพิ่มเติมจาก "มาตรการ 10 สิงหา" ยอมสูญรายไดปละ 3.3 พัน
ลานบาท เพื่อลดตนทุนภาคการผลิต
นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต. คลัง เปดเผยวา คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 4 ก.ค. 2543 อนุมัติปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรตาม
ที่ก.คลังเสนอคือ ลดอัตราอากรเปนการทั่วไปสําหรับวัตถุดิบขั้นปฐม ปจจัยการผลิตขั้นกลาง สินคาทุนและสินคาอื่นๆ อีก 542 รายการ เพิ่ม
เติมจากที่ดําเนินการไปเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2542 เพื่อลดตนทุนการผลิต ซึ่งทําใหภาคการผลิตสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับการคาโลก
การลดอากรครั้งนี้ทําใหอุตสาหกรรมไดรับประโยชนดังนี้คือ 1. ลดอากรขาเขากระดาษ อะลูมิเนียมฟอยล โพลีเอทิลีน แผน
อะลูมิเนียม เหล็ก TMBP จาก 10%, 20% และ 30% เหลือ 1% ยกเวนกลองกระดาษสําหรับบรรจุอาหารและกระดาษเคลือบ ที่นําเขามา
พิมพใหลดเหลือ 5% และถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียมเหลือ 15% 2. ลดอากรเยื่อใยยาวและผาสําหรับใชกับเครื่องจักร (felt) จาก 5%
และ 10% เหลือ 1% 3. ลดอากรเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมยางจาก 5% เหลือ 1% และยางสังเคราะหที่ใชผสมกับยางธรรมชาติ เพื่อให
ผลิตภัณฑยางมีคุณภาพจาก 20% เหลือ 10% 4. ลดอากรเคมีภัณฑเหลือ 1% สารปรุงแตงสีและเคลือบเงาเหลือ 5% 5. ลดอากรปจจัยการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ปจจัยการผลิตเข็มขัดนิรภัย และถุงลมนิรภัยเหลือ 5% เข็มขัดนิรภัย และถุงลมนิรภัยเหลือ 10% 6. ลดอากรลวด
เหล็กสเตนเลส เหล็กกลารอบสูง ใชทําใบมีด ใบเลื่อยจาก 10% และ 12% เหลือ 1%
7. ลดอากรเครื่องจักรและอุปกรณ เชน เครื่องอัดลม วาลวนิรภัย มอเตอรและเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมเหลือ 3% ซึ่ง
ภาคการผลิตสามารถปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรที่ทันสมัย และเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 8. สินคาอื่น เชน ไมเทาสําหรับคน
พิการลดเหลือ 0% เศษเนื้อสําหรับเปนอาหารสัตว ไมสนที่ขัดเขาลิ้น เยื่อไมเคมีชนิดละลายนํ้าไดเหลือ 1% คารบอกซิโพลิเมทิลีนที่ใชในอุต
สาหกรรมเครื่องสําอาง สารที่มีไททาเนียม ไดออกไซดที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือ 5% ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแตงอื่นๆ ที่มีโกโกเพื่อ
ใหไทยเปนฐานในการผลิตเหลือ 10% 9. ปรับลดอากรเคมีภัณฑที่เปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ พลาสติก ยาง กระดาษ เภสัชกรรม และการแพทยเปนตน เหลือ 1% ยกเวนบางรายการเหลือ 5% และ 10%
คําแถลงของนายธารินทรระบุวา มาตรการปรับอากรขาเขาครั้งนี้มีทั้งหมด 542 รายการ แมทําใหรัฐบาลสูญเสียรายไดปละ
3,300 ลานบาท แตคาดวาจะเก็บภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคการผลิตในอุตสาหกรรมไดประโยชนจากการที่ตน
ทุนตํ่าลงแขงขันกับตางประเทศได และผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีดวย โดยซื้อสินคาในราคาที่ตํ่าลง
นายธารินทรกลาวอีกวา การลดภาษี 542 รายการ ตอเนื่องจากการลดภาษีตามกรอบการคาเสรีอาเซียน ซึ่งก.คลังลดรอบแรกไป
แลวเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2542 จํานวน 638 รายการ ชวยลดตนทุนประกอบการในการผลิตสินคาเพื่อสงออก พรอมเพิ่มความสามารถแขงขัน
ในตลาดตางประเทศ สวนในประเทศก็ไดประโยชนจากตนทุนการผลิตลดลง ทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคตํ่าลง ซึ่งมาตรการทั้งหมดผาน
การหารือกับผูประกอบการที่เกี่ยวของแลว เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมทั้งขอความเห็นจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ไทยโพสต 050743)

1.3 ความเคลื่อนไหวรัฐวิสาหกิจ
1.3.1 ครม. อนุมัติ โครงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบใหมในยานความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ และโครงการ
ดิจิตอล ซีดีเอ็มเอ ของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)
นายสมบัติ อุทัยสาง ประธานคณะกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4
ก.ค. ไดเห็นชอบตามที่ ก.คมนาคม เสนอโครงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบใหมในยานความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ และโครงการ
พัฒนาบริการวิทยุ-คมนาคมระบบเซลลูลาร ในสวนภูมิภาค ของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) หรือดิจิตอล ซีดีเอ็มเอ
ทั้งนี้ ในโครงการระบบ 1900 จะลงทุน 4,200 ลานบาท โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท จากนี้ไป 13 เดือน จะเริ่มเปดให
บริการไดโดยจะคิดคาบริการ 300 บาท/เดือน และตั้งเปาหมายใหได 300,000 เลขหมายใน 3 ป และในชวงระยะ 9 ป จะสามารถคืนทุนได
สวนโครงการซีดีเอ็มเอจะลงทุนขยายโครงการ 1,200 ลานบาท โดยจะขยายไป 24 จังหวัด จากเดิมที่มีเพียงเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม กลาววา โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1900 เปนทางเลือกใหมที่ดีสําหรับประชาชน เพราะการ
ที่รัฐดําเนินการเองจะทําใหมีกําไรเหลือนําสงคืนรัฐ นอกจากนั้นจะเปดโอกาสใหซื้อเครื่องของยี่หอใดก็ไดมาใช สมมติวามีคนใช 2 ลานคน
ใน 1 เดือน จะประหยัดเงินคาบริการได 400 ลานบาท หรือ 5,000 ลานบาท/ป สวนในแงการลงทุนจะลงทุนขั้นแรกเพียง 1,200 ลานบาท ที่
เหลือจะใชเครดิต และจะนําไปสูการกอสรางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยุค 3 ที่มีทั้งภาพและเสียง ถือเปนรายแรกของไทย (ไทยรัฐ 050743)
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ทัง้ นี้ โดยใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) เขาถือหุนรวมกัน ในการจัดตั้ง
บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมในระบบ 1900 เมกะเฮิรตซ และมีบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย โดยนายสุเทพยืนยันวาเปนการ
ดําเนินนโยบายพัฒนาความกาวหนาของกิจการโทรคมนาคมไปสูระบบที่มีคุณภาพและศักยภาพในการแขงขัน เพื่อใหผูใชมีทางเลือกที่ดี
กวา กอนที่จะถึงเวลาเปดเสรีตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนแมบทโทรคมนาคม
นายสุเทพกลาวดวยวา แมปจจุบันจะมีผูใชบริการเลขหมายอยู 2.4 ลานเลขหมาย และบริษัทผูรับสัมปทานปจจุบันยังสามารถ
ขยายการใหบริการออกไปไดถึง 4 ลานเลขหมายก็ตาม แตแนวโนมความตองการใชยังคงสูงขึ้นตอเนื่อง ซึ่งหากรัฐไมขยายโครงขายออกไป
ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนและมีราคาแพง (ไทยรัฐ 060743)
อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับกรณีนี้ไดมีการวิพากษวิจารณวา เหตุใดโครงการใหญโตขนาดนี้รัฐบาลใชงบประมาณเพียงนอยนิดคือสี่
พันกวาลานบาท ขณะที่เคยทํากันมาเอกชนตองลงทุนนับหมื่นลาน บทวิเคราะหในไทยโพสตฉบับวันที่ 7 ก.ค. 2543 ระบุวารัฐบาล "สราง
ภาพโครงการวาไมทําใหเปลืองงบประมาณประเทศชาติ ซึ่งเพียงแคนี้ก็มองกันออกวา เจตนาของโครงการนี้คืออะไร เพราะคลื่นความถี่มีคา
มหาศาลของประเทศไปอยูในบริษัทรัฐวิสาหกิจแหงใหม ที่พรอมจะถูกแปรรูปขายหุนใหบริษัททั้งไทยและตางชาติ ที่กระหายจะไดโครงการ
ใหมๆ ซื้อหนวยงานไปแลวก็ไดทั้งคลื่นความถี่นี้ไปดวย รัฐบาลชุดนี้จึงรีบดําเนินการ เพราะหากปลอยใหหลุดมือไปอยูในอํานาจจัดสรรของ
คณะกรรมการองคกร จัดสรรคลื่นความถี่แหงชาติ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดวยหลักการโปรงใสกวา ก็คงแทบจะไมไดอะไรเลย"
(ไทยโพสต 070743)
1.3.2 กนร. อนุมัติตั้งบริษัทรวมทุน กสท. ทศท. และกรมไปรษณีย กอนแยกแปรรูปตั้งบริษัทลูก ของแตละหนวยงาน
ประธานสหภาพแรงงานฯ ไมเห็นดวย
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมต. พาณิชย เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐ
วิสาหกิจ (กนร.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2543 วาที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การกําหนดระเบียบการปฏิบัติในการรับฟง
ความเห็นประชาชนหลังจากที่มีการแปลงทุนเปนหุน โดยจะนําระเบียบบางสวนของกฎหมายประชาพิจารณมาใชในการรับฟงความคิดเห็น
2. เห็นชอบตามที่ ก.คมนาคมเสนอใหมีการแปลงทุนเปนหุน การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย (ทศท.) และกรมไปรษณียโทรเลข (ปท.) รวมกันเพื่อจัดตั้งเปนบริษัทรวมทุน (โฮลดิง คอมปานี) กอน แลวจึงจัดตั้งเปนบริษัทลูกทั้ง 3
แหง หรือบริษัท กสท. บริษัท ทศท. และบริษัทไปรษณีย เพราะหากแยกบริษัทไปเลยจะเกิดปญหา โดยเฉพาะไปรษณียซึ่งถือวาเปนการ
บริการประชาชน จะไมสามารถดําเนินการอยูได เพราะปจจุบันก็ขาดทุนปละประมาณ 2,000 ลานบาท ทั้งนี้จะเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐ
มนตรีพิจารณาอนุมัติแนวทางดังกลาว สวนแนวทางการกระจายขายหุนหรือโครงสรางผูถือหุนโฮลดิง คอมปานีนั้น จะมีการพิจารณาราย
ละเอียดอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ตอไป
3. การใหผลประโยชนตอบแทนแกพนักงาน ไมวาจะเปนการใหหุนฟรีหรือขายหุนราคาพิเศษนั้นยังไมสามารถตกลงกันได เนื่อง
จาก ก.คลัง และ ก.คมนาคมยังมีความเห็นขัดแยงกันอยู ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายใหตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวยผู
ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเปนกลาง 5 คน แลวสรุปใหที่ประชุมอีกครั้ง
นายพรชัย มีมาก ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทศท. กลาววา สหภาพไมเห็นดวยกับการตั้งบริษัท โฮลดิง คอมปานี เนื่อง
จากตามแผนการแปรรูป ทศท. จะมีการจัดตั้งบริษัทแมขึ้นมาบริหารโครงขายกิจการ ทศท. รวมทั้งตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอีกหลายบริษัท หากมี
บริษัทโฮลดิงจะเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน และสุดทายบริษัทของ ทศท. ก็ตองเขาไปถือหุนในบริษัทโฮลดิงดังกลาวอยูดี สวนเรื่อง
การจัดสรรผลประโยชนใหพนักงานที่ยังมีความขัดแยงกัน โดยขอเสนอของ ก. คมนาคม เปนไปตามแผนแมบทที่ไดรับอนุมัติจาก ครม.ไป
แลว ในการจัดสรรเงินสวนหนึ่งใหแกพนักงาน โดยจัดสรรเงินจากการขายหุนใหพันธมิตรรวมทุนแกพนักงาน ทศท. และ กสท. 1.5 เทาของ
เงิน คือคูณดวยอายุงานและหุนฟรี 2% จัดสรรแกพนักงาน และพนักงานทั้ง 2 องคกรยังมีสิทธิ์ซื้อหุนในราคาพารอีก 4% ของทุนจดทะเบียน
แตก.คลังไมเห็นดวย (ไทยโพสต 270743)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวระบบธนาคารและสถาบันการเงิน
2.1.2 ผลประกอบการครึ่งปแรก ระบบแบงกขาดทุน 7.47 หมื่นลานบาท แบงกกรุงเทพขาดทุนสูงสุด 2.2 หมื่นลาน
หลังการประกาศผลประกอบการครึ่งแรกป 2543 ของธนาคารพาณิชยทั้งระบบที่ยังไมรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีนั้น
ผูสื่อขาวรายงานวา ธนาคารพาณิชยทั้งระบบยังมีผลขาดทุนสุทธิรวม 74,736.53 ลานบาท โดยธนาคารที่มีผลขาดทุนสุทธิมากที่สุดคือ
ธนาคารกรุงเทพ มีผลขาดทุน 22,203.53 ลานบาท รองลงมาคือ ธนาคารกรุงไทย มีผลขาดทุน 9,999.93 ลานบาท
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สําหรับธนาคารกรุงเทพแมวาจะมีผลกําไรสุทธิ ณ ไตรมาสที่ 2 แลว 102 ลานบาท แตเมื่อนํามารวมกับผลขาดทุนเมื่อไตรมาสที่
1 ที่ขาดทุนสุทธิ 22,301 ลานบาท ทําใหผลประกอบการครึ่งปแรกยังคงขาดทุนอยู ซึ่งนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ กลาววา แมวาผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 จะมีกําไร และยังหวังวาผลการดําเนินงานในครึ่งปหลังจะดีขึ้นก็ตาม แตเมื่อ
รวมผลการดําเนินงานทั้งปแลวธนาคารก็ยังขาดทุนอยู
“เมื่อธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงหรือบีไอเอสของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยูระดับใกลๆ 9%
จากที่เคยมีอยูประมาณ 8.7% เมื่อไตรมาส 1 จึงมองวาธนาคารมีความสามารถที่จะกันสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นได จึงกันสํารอง
เพิ่มในไตรมาสนี้อีก 4 พันลานบาท จากที่สํารองครบ 100% เมื่อไตรมาสแรกของปนี้ ทําใหยอดการกันสํารองของธนาคารในขณะนี้มีมาก
กวา 100% และในอนาคตหากธนาคารมีทุนเพียงพอก็จะทยอยกันสํารองเพิ่มขึ้นอีก เพราะตลาดยังมีความกังวล และตองการเห็นธนาคาร
พาณิชยมีเงินสํารองที่มากพอ” นายโฆสิตกลาว
ดานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญ แจงผลประกอบการของธนาคารงวดครึ่งป
แรกวามีผลขาดทุนสุทธิ 9,999.93 ลานบาท เนื่องจากธนาคารกันสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10,738.72 ลานบาท ขณะที่มีผลกําไร
จากการดําเนินงาน (กอนหักสํารอง) จํานวน 738.79 ลานบาท อยางไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกลาวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
13,195.50 ลานบาท หรือเทากับ 56.89% (ไทยโพสต 250743)

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน
2.2.1 ครึง่ แรกป 43 ธุรกิจไฟแนนซ ยังขาดทุนหนักกวา 2,600 ลานบาท
รายงานขาวจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดเผยวา ผลการดําเนินงานบริษัทจดทะเบียนกลุมเงินทุนและหลักทรัพยงวด
6 เดือนแรก ป 2543 จํานวน 13 แหง ขาดทุนรวมทั้งสิ้น 2,630.36 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันป 2542 ที่มีผลขาดทุนรวม 8,789.25 ลาน
บาท คิดเปนขาดทุนลดลง 6,158.89 ลานบาท หรือ 70.07% โดยเปนผลขาดทุน จากบริษัทเงินทุน 11 แหง รวม 2,366.50 ลานบาท เทียบ
งวดเดียวกันของปกอนที่ขาดทุน 8,002.86 ลานบาท คิดเปนขาดทุนลดลง 5,636.36 ลานบาท และบริษัทหลักทรัพย 2 แหง ซึ่งมีกําไรรวม
263.85 ลานบาท เทียบกับงวด เดียวกันของปกอนที่มีกําไร 786.39 ลานบาท คิดเปนกําไรลดลง 522.54 ลานบาท
รายงานขาวกลาววา บริษัทเงินทุนที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดใน งวด 6 เดือนแรกปนี้ เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปกอน 3 อันดับแรก
คือ 1.บง.เอกชาติขาดทุน 350.35 ลานบาท เทียบงวดเดียวกันของปกอนที่กําไร 6.39 ลานบาท คิดเปนขาดทุนเพิ่มขึ้น 355.74 ลานบาท หรือ
6,600% 2. บง.ธนชาติขาดทุน 1,680.13 ลานบาท เทียบงวดเดียวกันของปกอนที่มี กําไร 212.09 ลานบาท คิดเปนขาดทุนเพิ่ม 1,892.22
ลานบาท หรือ 892.17% และ 3. บง.กรุงศรีอยุธยาขาดทุน 1,255.92 ลานบาท เทียบงวด เดียวกันของปกอนที่ขาดทุน 211.56 ลานบาท คิด
เปนขาดทุนเพิ่ม 1,044.36 ลานบาท หรือ 493.64%
บริษัทเงินทุนที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 3 อันดับแรกในงวด 6 เดือนแรกปนี้ เทียบงวดเดียวกันปกอนคือ 1.บง.ทิสโกมีกําไร 589.37 ลาน
บาท เทียบงวดเดียวกันปกอนที่ขาดทุน 1,943.65 ลานบาท คิดเปนกําไร เพิ่ม 2,533.02 ลานบาท หรือ 130.32% 2.บง.บุคคลัภยกําไร 0.79
ลานบาท เทียบงวดเดียวกันของปกอนที่ขาดทุน 26.47 ลานบาท คิดเปนกําไรเพิ่ม 27.26 ลานบาท หรือ 102.98% และ 3. บง.กรุงไทยธนกิจ
มีกําไร 160.91 ลานบาท เทียบงวดเดียวกันของปกอนที่ขาดทุน 6,871.43 ลานบาท คิดเปนกําไรเพิ่ม 6,982.34 ลานบาท หรือ 102.35%
(ไทยโพสต 250743)
2.1.2 หลายปจจัยรุมเราสงผลใหตลาดหุนซบเซาตอเนื่อง
หลายปจจัยที่รุมเรา สงผลใหดัชนีหุนไทยในครึ่งปแรกปรับตัวลดลงถึง 172.99 จุด จากตนป ลาสุดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผานมา ปด
ตลาดที่ระดับ 325.47 หรือลดลง 34.70% โดยแรงขับเคลื่อนที่ทําใหดัชนีปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องก็คือ การที่นักลงทุนตางประเทศเทขาย
หุนในครึ่งแรกของปนี้ถึง 27,435.63 ลานบาท
นักวิเคราะหหลักทรัพยหลายทานลงความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา แนวโนมตลาดหุนครึ่งหลังของปคงจะไมแตกตางไป
จากครึ่งแรก โดยปจจัยลบที่สําคัญคือ สถานการณทางการเมืองที่ขณะนี้ถือเปนชวงรอยตอ และเปนสุญญากาศทางการเมือง ซึ่งอาจสงผล
ใหมีการทบทวนปรับลดนํ้าหนักการลงทุนในประเทศไทยอีกครั้ง
การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุนในเดือน ก.ค. 2543 นั้นไมแตกตางจากครึ่งปแรก ดัชนีปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องตลอดทั้งเดือน
สวนวอลุมการซื้อขายเริ่มลดตํ่าลงกวา 2 พันลานบาท โดยในวันที่ 19 ก.ค. วอลุมตลาดลดลงเหลือแคเพียง 1,076 พันลานบาท นับเปนวอ
ลุมการซื้อขายที่ตํ่าสุดในรอบ 22 เดือน หรือเกือบ 2 ป และในวันที่ 24 ก.ค. 43 ดัชนีหุนไทยไดทรุดตัวตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน หลุดระดับแนว
ตาน 300 จุด ลงมาปดที่ระดับ 293.13 ลดลงถึง 12.53 จุด
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นอกจากนั้น ตลาดหุนภาคเอเชียสวนใหญไดปรับตัวลดลงเกือบทุกประเภท ประกอบกับยังไมมีปจจัยบวกที่จะมาชวยกระตุนการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย จึงทําใหนักลงทุนขาดความมั่นใจ ทําใหคาดวาดัชนีหุนมีแนวโนมขยับลงเรื่อยๆ โดยมีแนวตานอยูที่ระดับ 290 จุด
(ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซตเดือน ก.ค. 43)
2.1.3 การเมืองวุนวายฉุดคาเงินบาทดิ่งทะลุ 40 บาท/ดอลลาร
การเคลื่อนไหวของเงินบาทในเดือน ก.ค. 2543 ปรับตัวออนคาอยางตอเนื่องตลอดทั้งเดือน ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยทางการเมือง
ภายในประเทศ และทิศทางของคาเงินในภูมิภาคเปนหลัก โดยเฉพาะการออนคาลงของเงินรูเปยะหของอินโดนีเซียสงผลกระทบตอคาเงิน
บาทมากพอสมควร
อยางไรก็ตาม นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง กลาวถึงสถานการณคาเงินบาทที่ออนคาลงวา คาเงินที่ออนลงดังกลาวได
มีการสอบถามสถานการณจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แลว ซึ่ง ธปท. ไดตรวจสอบอยางละเอียดและไมพบสิ่งผิดปกติ การซื้อขาย
เงินบาทยังอยูในอัตราปกติ การเก็งกําไรในอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศก็ไมมีอะไรนาผิดสังเกต แตเปนเรื่องที่คาเงินปรับตัวไปตามคาของ
เงินในเอเชีย ซึ่งคงไมมีมาตรการระยะสั้นอะไรออกมา
ในวันที่ 24 ก.ค. เงินบาทเกือบแตะ 41 บาทตอดอลลารสหรัฐ ดิ่งตํ่าสุดที่ระดับ 40.83 บาทตอดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนสถิติที่ออนคา
มากสุดในรอบ 10 เดือน
ภายในเดือนกรกฎาคม คาเงินบาทไดรวงทะลุแนวรับที่ตั้งไวถึง 2 แนว คือ แนวรับที่ 40.50 บาท และ 40.70 บาท
อนึ่ง การแสดงความเห็นในลักษณะที่ไมวิตกกังวลของทางการตอการปรับตัวออนลงของคาเงินบาทมีสวนทําใหนักลงทุนเรงเขา
ซื้อเงินดอลลาร ซึ่งจะทําใหเงินบาทออนตัวมากยิ่งขึ้น และมีนักวิเคราะหหลายทานประเมินวา คาเงินบาทมีแนวโนมที่จะออนตัวลงมาแตะ
ระดับ 42 บาท/ดอลลารสหรัฐ (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซตเดือน ก.ค. 43)

2.3 ความเคลื่อนไหวการคาและการลงทุน
2.3.1 “กรมทะเบียนการคา” แจง 6 เดือนแรกปนี้ บริษัทขอเลิกกิจการแลวกวา 7 พันราย ทุนจดทะเบียนกวา 2 หมื่น
ลานบาท
นายไพบูลย แสงรี รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา เปดเผยวา ในชวง 6 เดือนแรกของป 2543 มีนิติบุคคลทั่วประเทศขอเลิกกิจการ
ทั้งสิ้น 7,245 ราย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่เลิกกิจการ 2,912 ราย ในอัตรา 148.8% สวนทุนจดทะเบียนที่ยกเลิก 21,790.40 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีวงเงิน 9,158.44 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.93%
สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหมในชวง 6 เดือนแรก มีทั้งสิ้น 14,901 ราย เพิ่มขึ้น 24.25% ทุนจดทะเบียน 53,687.79 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 3.95% แยกเปน บริษัทจํากัด 9,459 ราย ทุน 46,786.81 ลานบาท หางหุนสวนจํากัด 5,431 ราย ทุน 6,893.02 ลานบาท และ
หางหุนสวนสามัญ นิติบุคคล 11 ราย ทุน 7.96 ลานบาท (ไทยโพสต 220743)

3. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในตางประเทศ
3.1 ธนาคารกลางญี่ปุนตัดสินใจไมขึ้นดอกเบี้ยตามที่คาด
กอนหนานี้ มีกระแสคาดการณวา ธนาคารกลางญี่ปุน (บีโอเจ) จะขึ้นดอกเบี้ยเงินกู 0.25% แตในวันที่ 17 ก.ค. 2543 บีโอเจได
ออกมาประกาศลงมติไมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหมาย โดยใหเหตุผลวา ตองการเห็นเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นอยางมั่นคง และขอ
ตรวจสอบผลกระทบจากปญหาลมละลายของโซโกที่มีจะตอตลาดหุน-ตลาดเงิน นักวิเคราะหหลายรายใหความเห็นวา การลมละลายของโซ
โก ซึ่งมีความรุนแรงเปนอันดับ 2 ในประวัติศาสตรภาคธุรกิจญี่ปุน เปนแรงกดดันใหบีโอเจตองเลื่อนการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายสิน
เชื่อออกไปเปนในเดือน ก.ย. แทน (กรุงเทพธุรกิจ 180743)

3.2 กฎหมายโทรคมนาคมใหมของจีน ยอมเปดชองใหตางชาติเขาลงทุน
จีนไดรางกฎขอบังคับใหม เพื่อเปดทางใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กฎขอบังคับฉบับใหม ได
แบงบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ กลุมที่เปนเจาของเครือขายโครงสรางขั้นพื้นฐาน อาทิ ผูใหบริการโทรศัพท
ทองถิ่น หรือโทรศัพททางไกล และผูจัดหาบริการใหแกผูประกอบการเหลานี้ อยางเชน บริการประชุมทางวิดีโอ โดยเจาของเครือขายโครง
สรางพื้นฐาน ตองเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอยางถูกกฎหมาย โดยมีรัฐเปนผูถือหุนขางมาก แตยังไมไดยกเลิกความสัมพันธระหวางหนวยงานคุม
กฎระเบียบ และรัฐวิสาหกิจดานโทรศัพท
ทั้งนี้ รางกฎหมายขอบังคับฉบับใหม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผอนคลายกฎขอบังคับทางการคาของจีน ตามที่รัฐบาลใหคํา
มั่นไว เพื่อปูทางไปสูการเขาเปนสมาชิกดับบลิวทีโอ (กรุงเทพธุรกิจ 100743)
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3.3 กระแสซื้อและผนวกกิจการในตางประเทศ
3.3.1 "โซโก" ประกาศลมละลาย
ขาวการลมละลายของเครือธุรกิจคาปลีกชั้นนําของญี่ปุนอยาง "โซโก" ไดจุดเสียงวิพากษวิจารณตอบทบาทของนักลงทุน และ
นายธนาคารตางประเทศ ซึ่งถูกนักการเมืองฝายคานโยนบาปใหวา เปนผูผลักใหบริษัทรายนี้เผชิญภาวะลมละลาย และโยนภาระใหประชา
ชนผูเสียภาษีแบกรับ
ในวันที่ 12 ก.ค. 2543 บริษัทโซโก ไดประกาศลมละลายอยางเปนทางการ นักการเมืองฝปากกลาของฝายจํานวนหนึ่งไดกลาว
ตําหนิบทบาทของนักลงทุนและวาณิชธนากรตางประเทศตอวิกฤติโซโก เครือหางสรรพสินคาแหงนี้ไดยื่นคุมครองทรัพยสินภายใตภาวะลม
ละลาย หลังจากธนาคารชินเซอิ ที่ตกเปนของนักลงทุนตางชาติเมื่อตนป ปฏิเสธเขารวมแผนยกหนี้ใหกับเงินกู 6,000 ลานดอลลารของโซโก
เมื่อตนปที่ผานมา รัฐบาลไดขายธนาคารชินเซอิ ที่กอนหนานี้รูจักกันในนามธนาคารลอง-เทอม เครดิต แบงก ออฟ เจแปน ใหแกกลุมนักลง
ทุนตางประเทศที่นําโดยบริษัทริพเพิลวูด โฮลดิงส ของสหรัฐฯ ภายใตสัญญาซื้อขายที่ทํากับกลุมนักลงทุนตางชาติ ระบุวา ชินเซอิจะสามารถ
บังคับใหรัฐบาลซื้อเงินกูที่กลายสภาพเปนหนี้เสียไดแมนายธนาคารตางชาติในโตเกียวจะพยายามแกตางตอเสียงตําหนิเหลานี้วา มีนัยการ
เมืองแอบแฝง แตบางรายเริ่มแสดงความวิตกวา เสียงตําหนิติเตียนทํานองนี้อาจทําลายบรรยากาศการลงทุนในตลาดตางประเทศที่กําลังมี
อนาคตสดใสมากที่สุดแหงหนึ่งในกรณีของโซโก การที่รัฐบาลซื้อเงินกูจากธนาคารชินเซอิ เทากับโยนภาระใหประชาชนผูเสียภาษีตองรับผิด
ชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนมูลคากวา 140,000 ลานเยน ซึ่งเชื่อวา ผูกูที่ประสบปญหาการเงินรายอื่นๆ ของธนาคารชินเซอิจะตองเดิน
ตามแนวทางนี้เชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ 180743)

4. การวิเคราะหและคาดการณภาวะเศรษฐกิจ
4.1 “เมอรริล ลินช” ชี้ครึ่งหลังป 44 ดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศขาขึ้น 0.50% เหตุความตองการพุง เอกชน
กลับมาเปนพระเอกผลักเศรษฐกิจ หลังรัฐดันจนหมดแรง
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด เปดเผยวา แนว
โนมอัตราดอกเบี้ยของไทยจะปรับขึ้นในชวงครึ่งหลังป 2544 ประมาณ 0.50% ผลจากการใชจายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนของ
ภาคเอกชนที่จะตองเขามาชวยกระตุนเศรษฐกิจแทนภาครัฐมากขึ้น ทําใหมีความตองการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในชวง 4-5 ปขางหนา รัฐบาล
จะตองดําเนินมาตรการทางการคลังและการเงินเขมงวดมากขึ้น เพราะเปนชวงเวลาที่จะตองชําระคืนหนี้ตางประเทศ โดยเฉพาะการควบคุม
การใชจายภาครัฐที่จะตองใหขยายตัวเพียง 5% จากเดิมที่เคยขยายตัวสูงถึง 13% เพื่อใหเศรษฐกิจโตได 8% ตามที่ประมาณการไว
สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยสิ้นปนี้จะสามารถขยายตัวได 4.5% ซึ่งเปนอัตราที่คาดวาจะสูงกวาป 2544 ที่นาจะขยายตัวเพียง
4.2% เนื่องจากการสงออกปหนาจะชะลอตัวลงเหลือเพียง 9% จากปนี้เติบโต 11% ขณะที่คาเงินบาทสิ้นปนี้จะออนตัวอยูในระดับ 41 บาท/
ดอลลาร กอนที่จะออนตัวลงอยางตอเนื่องในป 2544 จนแตะระดับ 42 บาท/ดอลลาร ซึ่งเปนไปตามการออนคาลงตามคาเงินในภูมิภาค
และการไหลออกของเงินทุนเพื่อชําระหนี้ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะไมเขามาแทรกแซงคาเงินบาท โดย
ปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด แมคาบาทจะออนลงถึงระดับ 42 บาท/ดอลลาร ก็ตาม เพราะถือวาเปนอัตราที่ยอมรับไดหากเงินเฟออยูที่
ระดับ 3.5% และหลังจากนั้นคาดวาเงินบาทจะคอยๆ แข็งคาขึ้นได และมาอยูที่ระดับ 39 บาท/ดอลลารในสิ้นป 2544
“คลังและแบงกชาติตองประสานงานกันมากขึ้นเพื่อดําเนินนโยบายทางการคลังและการเงินอยางเขมงวด ขณะที่การดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชยในปหนาจะยังคงอยูในภาวะตึงตัว เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้ไมมีความคืบหนามากนัก ซึ่งปจจุบันตัวเลขสินเชื่อ
รวมทั้งระบบอยูที่ 1.9 ลานลานบาท แตสามารถปรับโครงสรางหนี้ไดเพียงปละ 4 แสนลานบาท จึงตองใชเวลาแกปญหาหนี้เสียถึง 4 ป อัตรา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจะลดมาอยูในระดับ 6-7% ได ขณะที่ปจจุบันมีหนี้ที่ไมสามารถปรับโครงสรางได และตองเขาสูกระบวนการลม
ละลายถึง 1 ลานลานบาทตอป” นายศุภวุฒิ กลาว

4.2 การวิเคราะหภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นายชวลิต ธนะชานันท ประธานกรรมการธนาคารเอเชีย อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ความไมแน
นอนทางการเมืองในขณะนี้ เปนปญหาสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอภาพรวมการฟนตัวเศรษฐกิจในครึ่งปหลัง เนื่องจากเหตุผล 2 ปจจัย ทํา
ใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปจจัยแรกคือนักลงทุนทั้งในและตางประเทศจะชะลอการลงทุน และปจจัยที่ 2 เกี่ยวของ
กับ พ.ร.บ.งบประมาณ 2544 ซึ่งหากลาชาโดยที่งบประมาณไมไดออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคงจะไมสามารถกระตุนใหเศรษฐกิจ
กระเตื้องมากขึ้นกวานี้ "ความไมแนนอนทั้งกฎหมายเลือกตั้ง และ พ.ร.บ.งบประมาณ ทั้งหมดนี้เปนปญหาสําคัญที่จะเปนตนเหตุใหตาง
ชาติไมสนใจลงทุนในประเทศ ดังนิตยสาร Far Eastern Economic Review ไดวิเคราะหไววา ความไมแนนอนดังกลาวสะทอนออกมาในรูป
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ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จะเห็นวานักลงทุนตางประเทศขณะนี้ไมมีใครสนใจที่จะเขามาลงทุนในไทย ไดยินมาวาเวลานี้สวนใหญ
ตัดประเทศไทยออกจากรายชื่อที่นาสนใจลงทุนในระยะสั้น" และกลาวอีกวา การที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากปจจัยทางการเมือง ทายที่สุด
ก็จะสงผลใหสถาบันการเงินมีปญหาเนื่องจากการปลอยสินเชื่อที่มีไมมากอยูแลวก็จะลดลงไปอีก เพราะนักลงทุนชะลอการลงทุน ซึ่งจะทํา
ใหผลประกอบการของธนาคารพาณิชยไมดีนัก นอกจากนี้ ปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ที่มีความลําบากในการปรับโครง
สรางหนี้อยูแลวก็จะมีปญหาเพิ่มขึ้นไปอีก (กรุงเทพธุรกิจ 030743)
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการผูจัดการ บจ. ไลออน (ประเทศไทย) ผูผลิตสินคาอุปโภค-บริโภค รายใหญ อาทิ ผงซักฟอกเปา
ยาสีฟนซอลท แปงโคโดโมะ ฯลฯ กลาววา กําลังซื้อของผูบริโภคในตางจังหวัดเริ่มสงสัญญาณไมดีนัก สถานการณที่นาเปนหวง คือ ภาคการ
เกษตรที่อาจไดรับผลกระทบจากภาวะนํ้าทวมเร็วกวาปที่ผานมา แมวาสถานการณนํ้าทวมจะเปนเหตุการณปกติซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทุกป
แตเนื่องจากประเทศไทยไดรับผลจากภาวะวิกฤติและราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่ามาอยางตอเนื่อง การเกิดปญหานํ้าทวมซึ่งคาดวาปนี้อาจ
จะทวมเร็วกวาปที่ผานมา จะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 140743)
นายสมชัย มยุระสาคร รองกรรมการผูจัดการ บจ. โอลีน ผูผลิตและจําหนายนํ้ามันพืช "โอลีน" กลาววา ภาพรวมเศรษฐกิจจาก
การสัมผัสจริงในตลาดการคาพบวา กําลังซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพฯ แมจะยังมีอยูแตก็ปรับกลไกการซื้อเพื่อใชในจํานวนที่นอยลง ขณะที่
ตางจังหวัดจะเห็นไดชัดเจนจากการลดปริมาณการซื้อลงไปมาก ซึ่งการปรับลดการซื้อนี้เปนผลจากไมมีกําลังซื้อทําใหทั้งภาคอุตสาหกรรม
ไดรับผลกระทบจากการขายและรายได หากสถานการณยังเปนเชนนี้ อีกทั้งเสถียรภาพทางการเมืองยังไมอยูในความสงบจะยิ่งสงผลให
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศตกอยูในสถานการณที่ยิ่งเลวรายหนัก "ผูบริโภคตางจังหวัดจะไดรับผลกระทบมาก โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคนอก
เมืองในชนบท ซึ่งมีปญหาการทํามาหากินใน 2 ดาน คือ ราคาพืชผลเกษตรตกตํ่ามากในปนี้และปญหาจากภัยนํ้าทวม ปกติในชวงภาวะนํ้า
ทวมยอดการขายจะลดลง 10-15% ซึ่งถือวาเปนภาวะปกติ แตปนี้แนวโนมจะลดลงอีกซึ่งเปนภาวะที่ไมปกติ" (กรุงเทพธุรกิจ 140743)
นายอรชัย อัจฉรานุกูล ผูจัดการฝายการตลาด 1 บจ.อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) กลาววา ตองยอมรับวาเศรษฐกิจโดยภาพ
รวมของประเทศยังไมฟนจริง ซึ่งสามารถวัดไดจากกําลังซื้อของผูบริโภคตางจังหวัด ซึ่งเปนกําลังซื้อสวนใหญของประเทศ ไมไดกระเตื้องขึ้น
มีเพียงในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญเทานั้นที่มีทิศทางดานบวก ในสวนของผูประกอบการเองก็ยังตองจับตาสถานการณอยางใกลชิด "การ
ที่เราเห็นวาในกรุงเทพฯมีการซื้อรถยนตใหมปายแดงมากขึ้น ไมสามารถที่จะนําไปเปนดัชนีชี้สภาพเศรษฐกิจหรือกําลังซื้อของทั้งประเทศได
และในความเปนจริงสภาพตลาดตางจังหวัดก็ไมไดดีขึ้นเลย" (กรุงเทพธุรกิจ 140743)
นายสมชาย ชุณหรัศมี กรรมการผูจัดการ บจ.ทิปโก ฟูดส กลาววามี 2 ปจจัยที่ยังเปนอุปสรรคสําคัญตอภาวะเศรษฐกิจคือ 1)
เสถียรภาพทางการเมืองยังเอาแนนอนไมได และ 2) กฎหมายดานการลงทุน ในหลายเรื่องยังไมมีความพรอมและทิศทางที่ชัดเจน (กรุงเทพ
ธุรกิจ 140743)
ผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย กลาววา ธนาคารไทยพาณิชยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก 0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยฝาก
ประจําระยะ 3 และ 6 เดือน ลดลงเหลือ 3.25% จากเดิม 3.5% สวนระยะ 12 เดือน ยังคงอัตราเดิม 3.75% เชนเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพยที่คงไวที่ 2.75% เทาเดิม สาเหตุที่ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเนื่องจากสภาพคลองโดยรวมของธนาคารอยูในระดับ
สูงกวา 4 แสนลานบาท ประกอบกับธนาคารใหความสําคัญกับเงินฝากระยะยาวมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของธนาคารที่จะทําใหการ
บริการมีความเหมาะสมกับการปลอยกูมากยิ่งขึ้น และยอมรับวาการที่ธนาคารพาณิชยยังตองลดดอกเบี้ย สะทอนใหเห็นวาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมยังฟนตัวอยางจํากัด รวมทั้งสินเชื่อของธนาคารยังเกิดขึ้นไดไมมากนัก เพราะนักลงทุนยังมีการลงทุนนอยเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชเพียง 55% เทานั้น “อัตรานี้ถือวาเปนอัตราที่ตํ่ามากเพราะในระบบที่มีการลงทุนและการขยายกําลังการผลิต
ซึ่งจะทําใหการลงทุนเพิ่มหรือขอสินเชื่อเพิ่มมากกวานี้ อัตรากําลังการผลิตจะตองอยูในระดับ 70-80%” (กรุงเทพธุรกิจ 070743)
นางเสาวนีย ไทยรุงโรจน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ม.หอการคาไทย เปดเผยผลการสํารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยใน
เดือนมิ.ย. 2543 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคโดยรวมยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยในเดือนมิ.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูที่ 72.3 สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการทํางานลดลงเหลือ 63.1 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคตอยู
ในอัตรา 98.0 แสดงใหเห็นวาความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลง โดยปรับตัวลดลงตํ่าสุดในรอบ 8-12 เดือน และสัญญาณการปรับตัวของดัชนี
ในทุกรายการแสดงใหเห็นถึงการกอตัวของความไมมั่นใจของผูบริโภคที่มีมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งนาเปนหวงวาการที่ผูบริโภคเริ่มไมมีความมั่น
ใจในระบบเศรษฐกิจ จะทําใหมีการชะลอตัวหรือลดการบริโภคลงจนสงผลตอการบริโภคโดยรวม (มติชนสุดสัปดาห 100743)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 โครงการแกความยากจนเขาเปา เผยชวยสรางอาชีพใหมใหประชาชน
นายอนุศักดิ์ มูลวงษ พัฒนากรจังหวัดเพชรบุรีเผยวาโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) เปนโครงการที่ ก.มหาดไทยจัด
ทําขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายไดและความเจริญสูชนบทเพื่อมุงยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผูมีรายไดนอย โครงการดังกลาวนี้ จ.เพชรบุรีไดรับงบประมาณตั้งแตป 2536-2543 จํานวน 27.1 ลานบาท
เพื่อใหประชาชนที่มีฐานะยากจนใน 97 หมูบานจํานวน 4,715 ครัวเรือนยืมไปใชเปนทุนประกอบอาชีพ โดยแยกเปนครัวเรือนที่ยืมเปนทุน
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตรจํานวน 3,715 ครัวเรือน คาขาย 244 ครัวเรือน อุตสาหกรรมในครัวเรือนจํานวน 41 ครัวเรือน ดานชาง
จํานวน 65 ครัวเรือน และอาชีพอื่นๆ 22 ครัวเรือน สําหรับอาชีพที่ยืมเงินไปลงทุนแลวประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วไดแกอาชีพชางตัดผม
ซักอบรีด ชางซอมเครื่องยนต
โครงการ กข.คจ. นี้เปนโครงการที่ตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุง
ใหเกิดการพออยูพอกินในระดับครัวเรือน นําไปสูความเขมแข็งของหมูบาน เกิดความรักความสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน การบริหารจัดการเงินกองทุนในโครงการนี้เปนเรื่องของผูนําทองถิ่น องคกรประชาชน ที่เรียกวาคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.
ประจําหมูบานเปนผูดูแล สวนทางราชการเปนผูใหการสนับสนุนสงเสริมและประสานงานเทานั้น สําหรับปญหาการดําเนินงานบางพื้นที่เกิด
จากคณะกรรมการกองทุนยังไมเขาใจระเบียบแนวทางในการบริหารจัดการเงินกองทุนและการจัดทําบัญชี ซึ่งไดมีการแกไขปญหาโดยจัด
การฝกอบรมทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติและสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมูบาน ระดับอําเภอ และ
ระดับจังหวัด (กรุงเทพธุรกิจ 180743)

1.2 ความเคลื่อนไหวแรงงานเด็กและสตรี
1.2.1 "11 ก.ค." วันประชากรโลกป 2000 : ทั่วโลกรณรงค ปกปองหญิง คุมครองเด็ก
นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ก.สาธารณสุข กลาวภายหลังเปนประธานเปดการสัมมนาวิชาการอนามัยการเจริญ
พันธุเนื่องในวันประชากรโลก วันที่ 11 ก.ค. 2543 ที่โรงแรมอมารีแอรพอรตวา วันประชากรโลกปนี้องคการกองทุนประชากรแหงสหประชา
ชาติ (UNFPA) ชักชวนใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญในการคุมครองชีวิตสตรีและเด็กหญิงใหมากขึ้น โดยเนนประเด็นหลัก 3 เรื่องไดแก
การยุติการกระทํารุนแรงและทารุณแกสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบ การลมเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนอันตรายตอสุขภาพและไมเปน
ธรรม การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เรงจัดการกับปญหาโรคภัยที่ไมนาเกิดขึ้นกับสตรี เชน มีการ
เสียชีวิตขณะคลอดหรือตั้งครรภ และใหโอกาสสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองและสงเสริมใหใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ และกลาววา
เพศหญิงตองรับภาระในการตั้งครรภและการคลอดทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคของระบบสืบพันธุมากกวาระบบอื่น และมากกวาเพศ
ชาย สธ.จึงมีนโยบายใหความสําคัญกับอนามัยเจริญพันธุใหสถานบริการในสังกัดดูแลเรื่องการฝากครรภและการคลอดใหมีคุณภาพดีขึ้น
(กรุงเทพธุรกิจ 120743)
ดาน พญ.นาฟส ซาดิก ผอ.บริหารกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติกลาววา ชีวิตของผูหญิงเต็มไปดวยความเสี่ยง ทุกๆ นาที ผู
หญิงคนหนึ่งตองตายเพราะสาเหตุการตั้งครรภ รวมทั้งการเผชิญความเสี่ยงจากการตั้งครรภเมื่ออายุนอยสูงกวาการตั้งครรภเมื่ออายุมากขึ้น
นอกจากนี้ความรุนแรงยังคราชีวิตสตรีในวัยเจริญพันธุไดมากเทาๆ กับโรคมะเร็ง ผูหญิง 1 ใน 3 คน ตองเผชิญกับความรุนแรง ขณะที่ผูหญิง
จํานวน 350 ลานคน ในโลกไมมีโอกาสไดรับบริการดานอนามัยเจริญพันธุ ดังนั้น วันประชากรโลกปนี้ จึงขอเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการใหผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับชายทั้งในดานการศึกษา การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ (ไทยรัฐ 120743)

1.3 การเคลื่อนไหวแรงงานตางดาว
1.3.1 'เอ็นจีโอ' วิพากษรัฐกวาดจับแรงงานตางดาว ชี้เปนนโยบายรายป-ซํ้าซาก-ขาดแผน-และมาตรการระยะยาว
นายอดิศร เกิดมงคล คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา (กรพ.) กลาวถึงกรณีที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และเจาหนาที่ตํารวจในทองที่รวมกวา 300 นาย ไดเขาจับกุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายจํานวน
ประมาณ 700 คน ที่บริเวณตลาดกุง จ.สมุทรสาครเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2543 ที่ผานมาวา การกวาดจับดังกลาวเปนการกระทําเพื่อสรางกระแส
เพราะใกลครบกําหนดการผอนผันแรงงานตางดาวในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความจริงใจในการแกปญหาและผลักดันแรงงาน
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ตางดาวจริง ก็ควรจะมีการดูแลและตรวจสอบในบริเวณนี้ทุกระยะ แตการมากวาดจับชวงนี้ชี้ใหเห็นวาทําไปเพื่อใหมีผลงานเทานั้นและจะ
เปนอยางนี้ทุกปตามฤดูกาลกอนครบกําหนดผอนผัน องคกรพัฒนาเอกชนไดเสนอและยืนยันมาตลอดวารัฐบาลควรมีแนวทางแกปญหานี้
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แตไมใชนโยบายรายปแบบนี้ ซึ่งกอนที่รัฐจะมีนโยบายรายปออกมาก็มีเพียงการรับฟงความคิดเห็นจากฝายรัฐ
และนายจางเทานั้น โดยไมเคยรับฟงฝายอื่นเลยจึงเหมือนกับเปนการประสานผลประโยชนกันระหวางรัฐที่ไดผลงานการผลักดันกับนายจาง
ที่ไดใชแรงงานตางดาว
ดาน พล.ต.ต.ชาญวุฒิ วัชรพุกก รองผูบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง กลาววา การจับกุมแรงงานตางดาวครั้งนี้เปนคําสั่งของ
พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหทําการกวาดลางแรงงานตางดาวใน จ.สมุทรสาครที่มีอยูจํานวนมาก "ตลาดกุง
แหงนี้มีแรงงานตางดาวมากที่สุดของจังหวัด รวมทั้งยังเปนแหลงพักของแรงงานตางดาวที่ใหญที่สุดของจังหวัดดวย การกวาดลางจะดําเนิน
เพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันแรงงานตางดาวออกนอกประเทศใหหมด เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นสุดการอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํางานตอแลว และ
จะไมมีการตอใบอนุญาตอีก (กรุงเทพธุรกิจ 13,140743)

1.4 ความเคลื่อนไหวประชากรตางประเทศ
1.4.1 ปดฉากนัดหยุดงานสหภาพพนักงานธนาคารเกาหลีกลางคัน
สถานีเคเบิลทีวี วายทีเอ็นของเกาหลีใตรายงานวา ผูนําสหภาพอุตสาหกรรมการเงินเกาหลี (เคเอฟไอยู) และตัวแทนเจรจาฝายรัฐ
บาลกําลังรางขอตกลงรวมกันและเตรียมจะประกาศยุติการนัดหยุดงานครั้งใหญของสหภาพพนักงานธนาคารกวา 20,000 คน ภายหลังจาก
ที่สหภาพคนงานเคเอฟไอยูนัดหยุดงานครั้งใหญเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2543 เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลเกาหลียกเลิกแผนปรับโครงสรางภาค
ธนาคารระลอก 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นกฎหมายจัดตั้งบริษัทโฮลดิงดานการเงิน เพื่อสนับสนุนการผนวกกิจการธนาคารที่ออนแอเขา
ดวยกัน ซึ่งพวกเขาเกรงวาจะทําใหมีคนตกงานอีกเปนจํานวนมาก หลังจากที่แผนปรับโครงสรางรอบแรก เมื่อ 2 ปที่แลว สงผลใหพนักงาน
ธนาคารตองตกงานไปถึงกวา 43,000 คน
รายงานขาวระบุวา การบรรลุขอตกลงมีขึ้นหลังจากนายลี ยอง ดึ๊ก ผูนําเคเอฟไอยูเขาพบกับนายลี ยอง คุน หัวหนาคณะ
กรรมการตรวจสอบภาคการเงินที่โบสถมองดองในกรุงโซล เพื่อเจรจากันเปนรอบที่ 4 โดยทั้ง 2 ฝายเห็นพองกันในหลักการที่จะจัดตั้งบริษัท
โฮลดิงดานการเงินขึ้นตามแผนของรัฐบาล แตกําลังอยูระหวางการเจรจากําหนดเวลาในการถือกําเนิดขึ้นของบริษัทโฮลดิงอยู ทั้งนี้การนัด
หยุดงานที่เริ่มขึ้นเปนวันแรกเมื่อ 11 ก.ค. 2543 ไมกอใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการเงินทองถิ่นมากนัก เนื่องจากธนาคารทุกแหงใน
เกาหลีใตเปดดําเนินการตามปกติ โดยมีพนักงานที่ไมไดเปนสมาชิกของสหภาพหรือเปนสมาชิกสหภาพแตตัดสินใจไมเขารวมประทวงมาให
บริการลูกคา ขณะที่บางแหงไดวาจางพนักงานที่เกษียณแลวมาทํางานแทนพนักงานที่หยุดงานประทวง สําหรับยอดของผูเขารวมการ
ประทวงครั้งนี้มีรายงานขาวออกมาไมตรงกัน โดยทางฝายสหภาพฯอางวามียอดกวา 50,000 คน ขณะที่เจาหนาที่ฝายรัฐบาลแจงวาอยู
ระหวาง 20,000-25,000 คน (กรุงเทพธุรกิจ 120743)

2. การเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 การเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 โรงงานผสมสี ปลอยสารพิษนักเรียนเจ็บระนาว
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2543 เกิดเหตุโรงงานผลิตสารเคมีสียอมผา กาวติดหนังและฟอกยอมของ บริษัท อิเกิล เคมีเคิล อินดัสตรี จํากัด
ซึ่งมีนายเกา ซี เหลียง ชาวไตหวันเปนเจาของ ปลอยควันพิษจากโรงงานทําใหนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่มีรั้ว
ติดกันจํานวน 1,400 คน มีอาการวิงเวียนศีรษะและนักเรียนประมาณ 200 คน เกิดอาการคลื่นไส อาเจียน แสบจมูก แสบคอ และตาแดง
บางสวนตองนําสงหองไอ.ซี.ยู. เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุขจากสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ ศูนยฝกและสาธิต
บริการอาชีวอนามัยสําโรงไดเขาไปดําเนินการตรวจสอบและประสานการชวยเหลือ นําเด็กที่ไดรับผลกระทบสงรพ.สมุทรปราการเพิ่มอีก 100
คน รพ.วชิรปราการ 120 คน ซึ่งลาสุดไดรับแจงจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แหงวา เด็กสามารถกลับบานไดแลว
นายสมบูรณ สุขสําราญ ผูวาราชการ จ.สมุทรปราการ พรอมคณะ ไดบุกเขาตรวจสอบโรงงานดังกลาวพบวา เปนโรงงานขนาด
ใหญเนื้อที่กวา 5 ไร มีตัวอาคารขนาดใหญที่เปนสถานที่ผลิต ใน 2 โกดังมีถังบรรจุสารเคมีกวา 1,000 ถัง เปนถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร
และถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ทั้งหมดวางกองทับกันอยางไมเปนระเบียบ โดยคนงานจํานวนกวา 50 คน ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ นาย
สมบูรณไดแจงใหทางโรงงานรับผิดชอบและขอพบผูบริหารโดยเฉพาะนายเกา ซี เหลียง แตโรงงานบายเบี่ยงที่จะใหติดตอผูบริหารและไม
ยอมรับผิดชอบเหตุการณที่เกิดขึ้น นายสมบูรณจึงใชมาตรการเด็ดขาด โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายของผูวาราชการจังหวัดสั่งใหปดโรง
งานหยุดประกอบกิจการโดยทันที
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ดาน นพ.โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล ผอ.รพ.วชิรปราการ เปดเผยวา มีเด็กนอนพักรักษาตัวที่ รพ.วชิรปราการเกือบ 100 คน หากโรง
งานไมรับผิดชอบคารักษา รพ.อาสารับรักษาฟรีทั้งหมด และกลาวถึงเด็กที่มีอาการหนักมากวา มีเพียง 5 คนเทานั้น แตทั้งหมดตองอยูใน
ความดูแลอาการอยางใกลชิดจากแพทย สวนนางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแหงชาติกลาววา ปญหาคา
รักษาพยาบาลของนักเรียนที่ลมปวยกวา 200 คน เพราะควันพิษจากโรงงาน บริษัท อิเกิล เคมีเคิล อินดัสตรี จํากัด นั้นทางโรงงานจะตองรับ
ผิดชอบคารักษาพยาบาลและคาเสียหาย (กรุงเทพธุรกิจ 060743,สยามรัฐ 110743, มติชน 08,120743)

2.2 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 วิศวกรชี้ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม ไมเขาขายตองศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
จากกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ระบุวา คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม มี
นายวทัญู ณ ถลาง เปนประธานมีความเห็นวา แนวเวนคืนกอสรางโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ชวงทางลงพระประแดงไมเกิด
ประโยชนตอชุมชนและสงผลกระทบตอโบราณสถานเกาแกบริเวณดังกลาวดวยนั้น เรื่องนี้วิศวกรโครงการกรมโยธาธิการใหความเห็นวา
โครงการนี้ไมเขาขายที่จะตองศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพราะเปนสะพานทางยกระดับและถนนพื้นราบไมใชทางพิเศษหรืออุโมงค
อยางไรก็ตาม ไดมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเบื้องตนแลวและไดรายงานให ก.วิทยาศาสตรฯทราบ ทางกระทรวงฯก็เห็นดวย
เพียงแตมีขอเสนอแนะใหระมัดระวังในระหวางการกอสราง ซึ่งทางกรมโยธาธิการไดจัดทําแผนรองรับไวแลว รวมทั้งสภาพัฒนฯ ก็เห็นชอบ
ดานการลงทุน กอน ครม.มีมติอนุมัติใหดําเนินการกอสราง สวนการเวนคืนที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนนั้น ถาวัดตามพระราชกฤษฎีกาเวน
คืนที่ดิน ซึ่งตองกําหนดเขตทางครอบคลุมพื้นที่ไวกวางอาจกระทบตอวัด โรงเรียน แตพื้นที่ที่ใชกอสรางจริงจะเล็กกวาแนวที่เวนคืนไว กรม
โยธาธิการจะพยายามไมใหกระทบหรือกระทบนอยที่สุด ทั้งนี้ กรมโยธาธิการพรอมที่จะชี้แจงในทุกกรณี
สําหรับความคืบหนา การเวนคืนที่ดิน ขณะนี้ผลงานรวม 20% ของพื้นที่ที่ไดดําเนินการแลวและกําลังทยอยจายคาทดแทนไดแก
พื้นที่ในเขตยานนาวา คงเหลือพื้นที่หลักจุดใหญ 3 แหงไดแก พื้นที่ปูเจาสมิงพราย พระประแดง และสุขสวัสดิ์ ขณะนี้อยูระหวางเจรจาคา
ทดแทน (ไทยรัฐ 120743)

2.3 ดิน นํ้า ปา
2.3.1 ความเคลื่อนไหววาดวยนํ้า : อุดรฯนํ้าทวมใหญรอบ 100 ป งดเที่ยวบิน
รายงานขาวจากศูนยขอมูลเนชั่นรายงานวา จากภาวะฝนตกหนักกระหนํ่า จ.อุดรธานีระหวางวันที่ 10-12 ก.ค. 2543 ทําใหเกิด
ภาวะนํ้าทวมฉับพลันไปทั่วพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานีไดถูกนํ้าทวมเกิน 70% ของพื้นที่ทั้งหมดสรางความเดือด
รอนและเสียหายแกที่อยูอาศัยและบรรดารานคาในเขตเทศบาลเปนอยางมาก
นายเกียรติพันธ นอยมณี ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดเปดเผยวา จากการออกตรวจความเสียหายในพื้นที่ตางๆ ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีพบวา ถนนทุกสายไดถูกนํ้าทวมและมีระดับนํ้าทวมที่สูงมากเฉลี่ยแลวประมาณ 70-80 เซ็นติเมตร บางชวงมีความลึกถึง 1
เมตรเศษ และเปนการทวมที่ฉับพลัน ประชาชนไมสามารถเคลื่อนยายสิ่งของหรือสัตวเลี้ยงได ทางจังหวัดไดประสานกับทางเทศบาลนคร
อุดรธานีในการใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่ทั้งอาหาร ยารักษาโรคและเรือทองแบนจํานวน 10 ลํา และจะมีการลําเลียงอาหาร
และยารักษาโรคมาใหอีกครั้งหนึ่ง ภาวะนํ้าทวมเทศบาลนครอุดรธานีในครั้งนี้ทราบจากคนเฒาคนแกวาเปนภาวะนํ้าทวมเขตเทศบาลที่รุน
แรงที่สุดนับตั้งแตกอตั้งเมืองอุดรฯ มา 100 กวาปแลว สวนอําเภอตาง ๆ นั้น ไดรับรายงานวามีนํ้าทวมหลายอําเภอ
นายกฤษฎา คุณะปุระ ประธานหอการคา จ.อุดรธานี กลาววา ความเสียหายในครั้งนี้เปนการเสียหายจากอุทกภัยที่หนักที่สุดตั้ง
แตมีการกอตั้งเมืองอุดรธานีมา ประมาณการคาความเสียหายในเบื้องตนไมนาจะตํ่ากวา 10 ลานบาท และยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจใน
ระยะยาวอีกดวย อนึ่ง ในวันที่ 12 ก.ค. 2543 บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดประกาศงดเที่ยวบิน TG 018 ซึ่งจะออกจากดอนเมือง
เวลา 17.15 น.มาอุดรธานีทําใหเที่ยวบิน TG 019 ที่จะออกจากอุดรธานีเวลา 19.35 น.ตองงดไปดวย เพราะทาอากาศยานอุดรธานีไม
อนุญาตใหการบินไทยนําเครื่องบินลงจอด เนื่องจากทาอากาศยานอุดรธานีไดถูกนํ้าทวมระดับนํ้าสูงเกือบ 1 ฟุต (กรุงเทพธุรกิจ 120743)
2.3.2 การเคลื่อนไหวเขื่อน : เขื่อนปากมูลความรุนแรงของรัฐกับอหิงสาของม็อบชาวบาน
-คณะกรรมการกลางเสนอใหรัฐเปดประตูเขื่อนปากมูล 8 บานในฤดูฝนเพื่อตอชีวิตชาวประมง
วันที่ 6 ก.ค. 2543 เปนวันที่คณะกรรมการกลางเพื่อการแกไขปญหาสมัชชาคนจนหมดอายุลง หลังจากที่นายบัญญัติไดลงนาม
แตงตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2543 เพื่อใหเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ยระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กับสมัชชาคนจนที่เขา
ยึดโรงไฟฟาปากมูลเพื่อเรียกรองให กฟผ. เปดประตูระบายนํ้าของเขื่อนปากมูล 8 บาน ตั้งแตวันที่ 15 พ.ค. 2543 ที่ผานมา
วันที่ 7 ก.ค. 2543 คณะกรรมการกลางฯเสนอขอเรียกรองการแกไขปญหาใหนายบัญญัติ บรรทัดฐาน โดยนายบัณฑร ออนดํา
ประธานคณะกรรมการกลางฯไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาเขื่อนปากมูลระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสนอรัฐบาล โดยคณะกรรมการกลาง
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เห็นวาอันดับแรกรัฐบาลควรสั่งใหยุติการดําเนินคดีกับชาวบานหรือผูนําสมัชชาคนจน 14 คน ที่ไดแจงความกับตํารวจไว เพราะเปนการกอ
ความวุนวายและไมสรางสรรค หลังจากนั้นควรสั่งใหมีการเปดประตูระบายนํ้าทั้ง 8 บานของเขื่อนปากมูล ในชวงฤดูฝนของทุกปกอนเปน
การชั่วคราว เนื่องจากเปนชวงการอพยพของปลาและฤดูวางไขเพื่อชาวประมงจะไดสามารถดํารงชีวิตตอไปได และตั้งคณะกรรมการทดลอง
เปดเขื่อนปากมูลเพื่อประเมินผลกระทบในภาพรวมของการเปดเขื่อนและนําเสนอรัฐบาลเพื่อดําเนินการตอไป อยางไรก็ตาม นายบัณฑรได
กลาวอยางรูจักรัฐบาลนายชวน หลีกภัยดีวา โดยสวนตัวยังไมอยากเชื่อวาการแกไขปญหาตามแนวทางที่เสนอจะไดรับการดําเนินการอยาง
จริงใจจากรัฐบาล (ผูจัดการ 070743)
หลังจากที่คณะกรรมการกลางฯเสนอใหเปดประตูเขื่อนแตไมไดรับการตอบรับจากรัฐบาล และดวยประสบการณการตอสูของ
สมัชชาคนจนที่ผานมากกวา 10 ป ทําใหสมัชชาฯจําเปนตองนํายุทธศาสตรม็อบบุกกทม.เขาสูรัฐสภาอันเปนศูนยกลางอํานาจของรัฐบาล
โดยวันที่ 10 ก.ค. 2543 กลุมผูชุมนุมกวา 300 คน จาก จ.ชัยภูมิเดินทางมาถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง ขณะที่กลุมสมัชชาคนจนกวา 1,000 คน
จาก จ.อุบลราชธานีเขามาสมทบ และยายไปชุมนุมที่หนาทําเนียบรัฐบาล และมีบางสวนยังเคลื่อนไหวที่สันเขื่อนปากมูลที่จ.อุบลราชธานี
(สยามรัฐ, ผูจัดการ 110743)
-มท1. สงสัญญาณไมปฏิบัติตามคณะกรรมการกลางฯที่ตั้งมากับมือ
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรีและรมต.มหาดไทย ไดออกมาเปดเผยถึงปญหาความยืดเยื้อในการแกไขปญหาการ
ชุมนุมประทวงของกลุมสมัชชาคนจน จ.อุบลราชธานี ที่บริเวณทําเนียบรัฐบาลในขณะนี้วา ปญหาภาคปฏิบัติคือ รัฐบาลคงทําตามความ
ตองการของคณะกรรมการกลางฯทั้งหมดไมได และไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดูแลแกไขอยูแลว แตตองใชระยะเวลาสัก
หนอย จะมาคาดคั้นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ คงจะกระทําไมได (ไอเอ็นเอ็น 130743)
-ตํารวจใชความรุนแรงเขาทํารายและกวาดจับม็อบไปกวาสองรอยคน
คืนวันที่ 16 ก.ค. 2543 สมัชชาคนจนไดใชบันไดปนกําแพงเขาทําเนียบรัฐบาล และวันที่ 17 ก.ค. 2543 เจาหนาที่ตํารวจสํานัก
งานตํารวจแหงชาติปฏิบัติการบุกตีตลบหลังกลุมผูชุมนุมที่ปกหลักภายในทําเนียบรัฐบาลดวยการใชกระบองทํารายผูหญิงและคนชรา และมี
ผูถูกจับกุมกวาสองรอยคน และควบคุมตัวไปดําเนินคดีในขอหาบุกรุกสถานที่ราชการและนําไปฝากขังที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชาย
แดนภาค 1 และโรงเรียนตํารวจนครบาลศาลายา จ.นครปฐม (กรุงเทพธุรกิจ 180743) (โปรดดูรายละเอียดการจับกุมม็อบในรายงานภาค
การเมืองฉบับนี้ดวย)
-นักวิชาการและองคกรประชาชนคานการใชความรุนแรงของรัฐบาลในการปราบม็อบคนจน
นายเสนห วิชัยวงศ ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาชนบทภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) และนายสนั่น ชูสกุล ผู
ประสานงานเครือขายองคกรชุมชนลุมนํ้ามูล ทําจดหมายเปดผนึกเรียกรองใหรัฐบาลยุติการใชความรุนแรงและแกปญหาคนจนอยางจริงจัง
และใหรัฐบาลรีบนํามติขอเสนอของคณะกรรมการกลางฯ เขาสูการรับรองของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อนําเขาสูกระบวนการแกปญหาตามที่
รัฐบาลเคยประกาศไว
ดานนักวิชาการ และองคกรเอกชนภาคเหนือ ในนามองคกรประชาชนภาคเหนือ ซึ่งเปนตัวแทนเครือขายเกษตรกร และปาชุม
ชนกวา 1,000 หมูบานในภาคเหนือ นําโดย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ อาจารยคณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม และนายสมชัย ศิริชัย ประธานเครือ
ขายเกษตรกรภาคเหนือไดรวมกันออกแถลงการณประณามรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีที่สั่งเจาหนาที่ใชความรุนแรงจัดการ
กับกลุมชาวบานเขื่อนปากมูลที่บุกเขาไปในทําเนียบรัฐบาล โดยอางตองเคลียรพื้นที่รับผูนําจีน หลังเกิดเหตุการณตํารวจสลายม็อบทําให
ชาวบานแมมูลมั่นยืนจับรถไฟบุกกรุงอีกระลอก (กรุงเทพธุรกิจ 180743)
-8 องคกรปชต. ประณามรัฐบาลใชความรุนแรงกับม็อบ
นายพิภพ ธงไชย ประธานคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยเปดแถลงขาวในนามองคกรประชาธิปไตย 8 องคกร โดยได
ประณามการกระทําของรัฐบาลที่ใชความรุนแรงเขาสลายการชุมนุมของกลุมสมัชชาคนจน ทั้งที่เปนการชุมนุมอยางสันติวิธี สวนการบุกเขา
ไปในทําเนียบรัฐบาลของสมัชชาคนจนนั้น ก็เปนเพียงมาตรการหนึ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อกับสังคมกับนายกรัฐมนตรีวาประชาชนไมมี
ทางเลือกแลว เขาไปอยางสันติวิธีไมไดเขาไปทําลายทรัพยสินราชการใดๆ ทั้งสิ้น นั่นก็เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย ทรัพยสินในทําเนียบรัฐ
บาลเปนทรัพยสินของประชาชน
และเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัวผูชุมนุมที่ถูกจับกุมตัวไปอยางไมมีเงื่อนไขและขอใหแกไขปญหาของ
สมัชชาคนจนตามมติของคณะกรรมการกลางอยางเรงดวน
นายอดิศร เพียงเกษ อดีต ส.ส.ขอนแกน พรรคความหวังใหม กลาววา ภาพการใชความรุนแรงกับประชาชนที่มารองขอความเปน
ธรรมของรัฐบาลเกิดขึ้นมาหลายครั้งแลว
เจาหนาที่ของรัฐที่เขามาทําหนาที่ในการดูแลยับยั้งประชาชนตองมีความอดทนใหมากกวานี้
เพราะเหตุการณที่แพรภาพออกไปทั่วโลก ทําใหชื่อเสียงของประเทศไทยตองเสียหายเปนอยางมาก วิธียุติปญหาที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือทุก
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ฝายตองหันหนามาเจรจากันอยางสันติ ในสมัยรัฐบาลของพรรคความหวังใหม ไมเคยเกิดปญหาเชนนี้ขึ้น สามารถแกปญหาเขื่อนปากมูลได
เปนอยางดี (กรุงเทพธุรกิจ 180743)
-กระแสประชาชนดันรัฐยอมนําขอเสนอคณะกรรมการกลางเขาพิจารณาที่ประชุม ครม. 25 ก.ค.
นายอวิวา อิมฮอฟ เจาหนาที่รณรงคในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต แหงเครือขายแมนํ้านานาชาติ ไดสงโทรสารในนาม 74
องคกร 21 ประเทศถึงนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 ก.ค. 2543 เรียกรองใหหยุดตั้งขอหาผูชุมนุม หยุดเจาหนาที่ตํารวจที่ใช
ความรุนแรง เปดประตูเขื่อนปากมูล ทําตามขอเรียกรองของชาวบาน เพราะพวกเขามิใชอาชญากร แตพวกเขาตองการที่จะยืนยันถึงสิทธิ
ของพวกเขา (กรุงเทพธุรกิจ 260743)
ดวยแรงกดดันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในวันที่ 25 ก.ค. 2543 ที่ประชุม ครม.และหนวยงานที่เกี่ยวของไดพิจารณามติ
ของคณะกรรมการกลางแกไขปญหาสมัชชาคนจนทั้ง 16 กรณี และ ครม.ไดขอสรุปยอมดําเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางเพียง 8
กรณี ยกเวนในประเด็น 3 ปญหาหลักที่ไมมีมติออกมา แบงเปนปญหาที่เกี่ยวกับเขื่อน 8 กรณี ขอเรียกรองเรื่องปาไมในเขตที่ดินทํากินในเขต
ปาไม 5 กรณี ปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สาธารณประโยชน หรืออยูในพื้นที่พัฒนาโครงการของรัฐ 3 กรณี ดานนายประสิทธิพร กาฬออนศรี
ที่ปรึกษาของกลุมสมัชชาคนจน กลาววา เปนมติที่ไมสามารถรับได ซึ่งทางกลุมฯจะไดมีการเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนตอไป (กรุงเทพธุรกิจ
270743)
จากแรงกดดันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ในวันที่ 25 ก.ค. 2543 ที่ประชุม ครม.และหนวยงานที่เกี่ยวพิจารณามติของ
คณะกรรมการกลางแกไขปญหาสมัชชาคนจนทั้ง 16 กรณี และ ครม.ไดขอสรุปยอมดําเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางเพียง 13
กรณี ยกเวนใน 3 ปญหาหลักที่ไมมีมติออกมา แบงเปนปญหาที่เกี่ยวกับเขื่อน 8 กรณี ขอเรียกรองเรื่องปาไมในเขตที่ดินทํากินในเขตปาไม 5
กรณี ปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่สาธารณประโยชน หรืออยูในพื้นที่พัฒนาโครงการของรัฐ 3 กรณี (มติครม. เพิ่มเติม 250743) ดานนายประ
สิทธิพร กาฬออนศรี ที่ปรึกษาของกลุมสมัชชาคนจน กลาววา เปนมติที่ไมสามารถรับได ซึ่งทางกลุมฯจะไดมีการเรียกรองใหรัฐบาลทบทวน
ตอไป
ดานนายนันทโชติ ชัยรัตนที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กลาววา สมัชชาคนจนเรียกรองใหรัฐบาลเปดเวทีสาธารณะเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นเรื่อง มติครม. 30 มิ.ย. 2541 และการไมยอมรับขอเสนอของคณะกรรมการกลางฯ เมื่อรัฐบาลไมไดปฏิบัติ ในวันที่ 27 ก.ค. 2543
สมัชชาคนจนจะเริ่มอดขาวประทวงโดยเริ่มจากจํานวน 40 คน อนึ่ง ในสัปดาหสุดทายของเดือน ก.ค. องคกรประชาชนรวมทั้งพรรคการเมือง
องคกรธุรกิจเริ่มออกมาใหกําลังใจแกสมัชชาคนจนและรวมกันขับไลรัฐบาลใหยุบสภา (กรุงเทพธุรกิจ 270743)
สํานักวิจัยเอแบคเคเอสซีอินเทอรเน็ตโพลไดเสนอผลสํารวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการชุมนุมประทวงของ
ประชาชนในขณะนี้ พบวารอยละ 85.9 เห็นวาการบุกยึดทําเนียบรัฐบาลเปนเรื่องไมถูกตองรวมทั้งสนับสนุนใหดําเนินคดีกับผูที่ทําผิด
กฎหมายดังกลาวถึงรอยละ 64.1 (กรุงเทพธุรกิจ 280743)
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานภาคการเมืองการปกครองในฉบับนี้ดวย)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 เกิดแผนดินไหวในญี่ปุน มีประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนหนึ่ง
สํานักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุนรายงานวา เกิดเหตุแผนดินไหวขึ้นบนเกาะโคซูชิมาและเกาะนิอิจิมา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2543
เวลา 14.02 น.ตามเวลาในไทย วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.4 ริกเตอร บนเกาะโคซูชิมา และ 6.1 ริกเตอร บนเกาะนิอิจิมา ซึ่งอยูทางตอนใตของ
กรุงโตเกียว ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนชาย 1 คน เนื่องจากแผนดินถลมขณะขับรถยนต และมีผูไดรับบาดเจ็บหลายคน ขณะที่รถยนตไดรับความ
เสียหายทั้งสิ้น 3 คัน (กรุงเทพธุรกิจ 020743)
2.4.2 แผนดินไหว สะเทือนถึงกรุงจาการตา มีผูบาดเจ็บ 64 คน บานพังรอยหลัง
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2543 เกิดแผนดินไหวขึ้นราว 15 นาที วัดความรุนแรงได 5.1 ริกเตอร เขยาเกาะชวาและสุมาตรา จุดศูนยกลาง
อยูใตทะเลลึก 33 กม.ในชองแคบซุนดา ซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางสองเกาะใกลเมืองซิรังกอน แรงสั่นสะเทือนรูสึกไดในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุง
จาการตา ทําใหประชาชนแตกตื่นหนีออกจากบานและออฟฟศกันเปนแถว อาคารสูงหลายแหงแกวงไปมา โตะเกาอี้เคลื่อนตัวระริก ซํ้ามีรถ
หลายคันพลิกควํ่า มีรายงานผูบาดเจ็บแลว 64 คน โดยเฉพาะที่เมืองซิเจลกอล ทําใหบานเรือนประชาชนหลายรอยหลัง รวมทั้งที่หมูบานคา
รินกิน คูลอน และภูมิภาคโดยรอบเสียหายหรือพังยับ (ไทยรัฐ 130743)
2.4.3 โคลนถลมในอินเดีย คราชีวิตกวา 50 ศพ
สารวัตรตํารวจจันทราขันท คะเต จากสถานีตํารวจคัทโกปาร ซึ่งอยูทางตอนเหนือของเมืองบอมเบย ประเทศอินเดีย เปดเผยเมื่อ
วันที่ 12 ก.ค. 2543 วา เกิดเหตุแผนดินถลม 2 จุด บริเวณเขตคัทโกปาร และชุมชนแออัดปารคไซท เนื่องจากฝนที่กระหนํ่าลงมาอยางหนัก
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ในเมืองบอมเบย สงผลใหโคลนยักษถลมลงมาทับบานเรือนโกโรโกโสของคนยากจนยานสลัมบริเวณไหลเขาในบอมเบย ทําใหประชาชน
เสียชีวิตอยางนอย 60 ราย บาดเจ็บ 38 ราย จากคําบอกเลาของชาวบานวา อาจมีผูติดอยูใตโคลนอยางนอย 100 คน เพราะขณะเกิดเหตุฝน
ตกหนัก สมาชิกครอบครัวรวมตัวอยูในบาน 150-400 คน เจาหนาที่สามารถชวยเหลือออกมาไดแลว 50 คน ถูกสงเขาไปยังโรงพยาบาล 80
คน คาดวาตัวเลขผูเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นกวานี้ เนื่องจากเจาหนาที่ไมสามารถเขาไปในพื้นที่เกิดเหตุไดทั่วบริเวณและสภาพฝนที่กระหนํ่าลง
มาอยางหนักนั้น ทําใหการชวยเหลือประชาชนเปนไปดวยความยากลําบาก นอกจากนี้บนไหลเขาที่เกิดเหตุมีหินกอนใหญขวางอยูทําใหไม
สามารถนําอุปกรณชวยเหลือขึ้นไปไดจึงตองใชมือเปลาแทน ทั้งนี้ ฝนที่ตกหนักอยางตอเนื่องในเมืองบอมเบยตั้งแตวันที่ 1-12 ก.ค. 2543 สง
ผลใหการคมนาคมหยุดชะงัก รวมทั้งไฟฟาและระบบการสื่อสารถูกตัดขาด (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 140743)
2.4.4 ภูเขาขยะฟลิปปนสถลมทับสลัม
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2543 เกิดโศกนาฏกรรมกองขยะยักษขนาดราว 3 เทาของสนามฟุตบอล สูงกวา 15 เมตรในยานลูปง ปนกาโก
(แดนสุขาวดี) ใน อ.ปายา-ตัส เขตเกซอนซิตี ชานกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนสถลมทับบานเรือนชาวสลัมกวา 200 หลัง เมื่อวันที่ 12 ก.ค.
2543 หนวยกูภัยพบเหยื่อที่ถูกฝงใตกองขยะแลว 150 ศพ คาดวายอดจะพุงขึ้นอีกมาก เพราะยอดผูสูญหายซึ่งคาดวาถูกฝงอยูยังสับสน
ระหวาง 170-300 คน สํานักงานปองกันภัยพลเรือนเผยวา ผูสูญหายมีหลายรอยคน แตยากจะระบุจํานวนที่แทจริงได เพราะเจาหนาที่ไมได
ทําสํามะโนประชากรยานนั้นไว ดานหนวยกูภัยยังเรงขุดคนกองขยะแตแทบหมดหวังที่จะพบผูรอดชีวิตแลว ศพที่ถูกฝงอยูเริ่มสงกลิ่นเนา
เหม็นตลบอบอวล จนกลบกลิ่นขยะไปสิ้น เจาหนาที่กูภัยหวั่นวาจะเกิดโรคระบาดตามมา และวาสิ่งที่ตองการสําหรับปฏิบัติการขุดคน ก็คือ
ถุงพลาสติก สารยอยสลาย ถุงมือชนิดพิเศษ หนากากและปูนขาว รวมทั้งสารเคมีสําหรับปองกันการติดเชื้อโรค อยางไรก็ตาม ยังมีชาวสลัม
บางคนเขาไปเก็บขยะขายตอไป (ไทยรัฐ 13,140743)

3. การเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 การเคลื่อนไหวดานพลังงานภายในประเทศ
3.1.1 การเคลื่อนไหวดานราคานํ้ามันและผลกระทบ
สถานการณราคานํ้ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องตั้งแตเดือน มิ.ย. 2543 ทําใหราคานํ้ามันตนเดือน ก.ค. ปรับขึ้นอีกโดยราคานํ้า
มันดีเซลอยูที่ 12.99 บาทตอลิตร นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ราคา 15.89 บาทตอลิตร และเบนซินออกเทน 91 ราคา 14.89 บาทตอลิตร และ
กลางเดือน ก.ค. ราคานํ้ามันเบนซินพิเศษปรับตัวสูงถึง 37.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล นํ้ามันดีเซลปรับขึ้นเปน 33.25 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล ประกอบกับคาเงินบาทไดออนตัวมาอยูที่ระดับ 40.24 บาทตอดอลลารสหรัฐ ดังนั้นในวันที่ 20 ก.ค. 2543 การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งแบกรับตนทุนราคานํ้ามันจนคาการตลาดลดลงถึง 30 สตางคตอลิตร จําเปนตองปรับราคาขายปลีกนํ้ามันทั้งเบนซิน
และดีเซลอีก 30 ส.ต.ตอลิตร โดยราคานํ้ามันเบนซินพิเศษออกเทน 95 ปรับสูงถึง 16.19 บาทตอลิตร เบนซินออกเทน 91 ราคา 15.19 บาท
ตอลิตร และดีเซลอยูที่ 13.29 บาทตอลิตร นับเปนราคาดีเซลที่สูงเปนประวัติการณ (กรุงเทพธุรกิจ 05,210743)
3.1.2 ก.คมนาคมอนุมัติขึ้นคาโดยสาร 2-9 ส.ต.ตอกม.
นายลิขิต ขาวเธียร รองปลัด ก.คมนาคม เปดเผยภายหลังเปนประธานการประชุมคณะกรรมการขนสงทางบกกลาง เพื่อพิจารณา
เรื่องการปรับอัตราคาโดยสารของรถยนตโดยสาร เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2543 วาที่ประชุมเห็นชอบใหมีการปรับอัตราคาโดยสารทั้งในสวนของรถ
รวมบขส.รถประจําทางและรถที่ใหบริการภายในและระหวางจังหวัดตามอัตราที่กรมการขนสงทางบกเสนอใหปรับขึ้นตามระยะทางประกอบ
ดวย ระยะที่ 0-40 กม. ใหปรับขึ้น 9 สตางคตอ กม. ระยะที่ 41-150 กม.ใหปรับขึ้น 7 สตางคตอ กม. และระยะที่ 151 กม.ขึ้นไป ใหปรับขึ้นได
2 สตางคตอ กม.
ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นแลววาราคานํ้ามันไดปรับขึ้นมาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน รวมถึงการปรับครั้งนี้ดวยก็ถือวาปรับขึ้น
ถึง 22% จากที่นํ้ามันดีเซลมีราคาลิตรละ 10.16 บาท ซึ่งเปนฐานในการคิดอัตราคาโดยสารที่ใชอยูในปจจุบัน ทําใหตนทุนการใหบริการของ
ผูประกอบการสูงขึ้นประมาณ 9-18% ตามระยะทางในการใหบริการ
โดยขณะนี้ ยังไมสามารถประกาศอัตราคาโดยสารใหมได เนื่องจากตองรอใหนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม พิจารณา
และลงนามเห็นชอบกอน หลังจากนั้น ตองใชเวลาอีกประมาณ 15 วันถึง 1 เดือน จึงจะสามารถประกาศอัตราคาโดยสารใหมได อนึ่ง ผู
ประกอบการที่ใหบริการนอกจากจะไดปรับอัตราคาโดยสารตามที่กรมฯอนุมัติแลว ยังจะมีรายไดเพิ่มจากการบวกคาธรรมเนียมของรถแตละ
ประเภท เนื่องจากอัตราคาโดยสารที่กรมฯนําไปคํานวณเปนคาโดยสารที่คิดจากรถธรรมดา ซึ่งรถปรับอากาศในประเภทตางๆ จะมีรายได
เพิ่มขึ้น คือรถปรับอากาศประเภท ป.2 (ไมมีหองนํ้า) สามารถบวกคาธรรมเนียมเพิ่มได 40% ของราคาคาโดยสาร, ป.1 (มีหองนํ้า) บวกเพิ่ม
ได 80% ป.1 (32 ที่นั่ง) บวกเพิ่มได 110% และ ป.1 แบบ 24 ที่นั่ง บวกเพิ่มได 180% (กรุงเทพธุรกิจ 150743)
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3.1.3 การเคลื่อนไหวดานพลังงานกาซ
-คนสงขลานับหมื่นถกทอกาซ ฝายตอตานเรียกรองเลิกโครงการ
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2543 ที่โรงแรมสยามซิตี ถ.ศรีอยุธยา มีการสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-มา
เลเซียและโครงการแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย เพื่อซักซอมชี้แจงประเด็นที่จะมีการทําประชาพิจารณของหนวยงานที่เกี่ยวของระหวาง
วันที่ 29-30 ก.ค. 2543 ที่ จ.สงขลา พล.อ.จรัล กุลละวณิชย ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณโครงการฯ กลาววา ขณะนี้มีผูประสงค
แจงความจํานงที่จะขอเขารวมการทําประชาพิจารณที่หอประชุมนครหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา จํานวน 13,613 คน เปนผูที่เกี่ยวของ
โดยตรง 8,000 คน แตหองประชุมสามารถจุคนไดประมาณ 2,000 คน เทานั้นจึงมีหนังสือแจงไปใหคนเหลานั้นสงตัวแทนเขารวมประชุม
ประมาณ 1,800 คน สวนที่เหลือไดเตรียมโทรทัศนวงจรปดและกางเต็นทไวใกลๆ ที่ประชุมเพื่อรองรับ (มติชน 080743)
ดานเครือขายพลเมืองสงขลา 24 องคกรไดออกแถลงการณเมื่อเร็วนี้ๆ เพื่อรวมเรียกรองใหรัฐบาลทําประชาพิจารณใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และใหตรงประเด็นในการทําโครงการขนาดใหญซึ่งรัฐตองทํา 2 อยางกอน คือ 1) ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดย
การทําประชาพิจารณกอน (มาตรา 59) ซึ่งกอนหนานี้เครือขายพลเมืองสงขลาระบุวา ไดออกมาเตือนรัฐบาลถึง 2 ครั้ง กอนที่จะมีการลง
นามในสัญญา (ครั้งที่ 1 ที่อาคารอเนกประสงคเปรม ติณสูลานนท วันที่ 22 เม.ย. 2541 และครั้งที่ 2 ที่บริเวณดานนอก อ.สะเดา จ.สงขลา
วันที่ 30 ต.ค. 2542) วาโครงการนี้ตองทําประชาพิจารณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
การ 2) ตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนและศึกษาใหตรงประเด็น (มาตรา 56) ทั้งนี้โครงการทอกาซเปนเพียงหนึ่งในแผนแมบทพัฒนา
ภาคใตตอนลางเทานั้น ดังนั้นโดยเจตนารมณรัฐตองนําแผนแมบทฯมาทําประชาพิจารณกอน จึงคอยทําประชาพิจารณโครงการตางๆ ที่จะ
ตามมา เพราะโครงการทอกาซฯและแยกกาซธรรมชาติฯ แมจะเปนโครงการใหญนับหมื่นลานบาท แตก็เล็กกวาโครงการนิคมอุตสากรรมที่มี
เงินลงทุนนับแสนลานบาทที่จะตามมาในอนาคต ดังนั้นองคกรเครือขายฯจึงเรียกรองใหรัฐบาลเปดเผยความจริงทั้งหมดที่ไดกระทํากับโครง
การนี้ไปแลว รวมทั้งตองเปดเผยรายละเอียดของสัญญาที่เซ็นไปแลวตอสาธารณชน และรัฐตองยกเลิกการทําประชาพิจารณที่ไมถูกตอง ซึ่ง
จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 ก.ค. 2543 นี้ (ผูจัดการ 080743)
-ประชาพิจารณทอกาซไทย-มาเลเซีย ลม กก.สั่งเลื่อนไมมีกําหนด
ผูสื่อขาวรายงานบรรยากาศการประชุมประชาพิจารณโครงการทอกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียและโครงการโรงแยกกาซฯไทย-มา
เลเซียนัดแรกซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2543 วามีกลุมประชาชนในพื้นที่รวมโครง
การจาก 5 อําเภอ ประกอบดวย เทพา จะนะ นาหมอม หาดใหญและสะเดา 4,000-5,000 คน และกลุมคัดคานที่อยูรอบๆ หอประชุมและ
เขารวมในหองประชุมกวา 2,000 คน เขารวมรับฟงการทําประชาพิจารณในครั้งนี้ตั้งแตเวลา 8.00 น. หลังจากประธานคณะกรรมการประชา
พิจารณจะกลาวเปดประชุมการประชาพิจารณ ก็เกิดการชุลมุน เนื่องจากกลุมคัดคานจํานวนกวา 300 คน ไดใชรถติดเครื่องขยายเสียงโจมตี
การทําประชาพิจารณ ในเวลาเดียวกันกลุมตัวแทนสมาพันธนักศึกษาทักษิณและสมาพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยไดเดินทางมาจาก
กรุงเทพฯเพื่อสมทบกับกลุมผูชุมนุมคัดคานพรอมทั้งบุกเขาไปหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ ยื่นหนังสือเพื่อยับยั้งการทําประชาพิจารณ
จนถึงเวลา 10.00 น. บรรยากาศคอนขางตึงเครียด ทําใหคณะกรรมการประชาพิจารณซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมทรัพยากรธรณี ก.อุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไมสามารถทําการประชาพิจารณตอไปได แมวาทางพลเอกจรัล
ไดพยายามไกลเกลี่ยใหกลุมนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยางสันติวิธี แตกลุมตัวแทนนักศึกษายังตอรองเพื่อยับยั้งใหคณะกรรมการประชา
พิจารณหยุดดําเนินการ เพราะเห็นวาการทําประชาพิจารณวันนี้เปนเพียงการประชาสัมพันธโครงการเทานั้น ในที่สุดพลเอกจรัลตองสั่งยุติ
การประชุมชั่วคราว และเวลา 12.50 น. พล.อ.จรัล พรอมดวยกรรมการ 9 คน และนายบัญญัติ จันทนเสนะ ผูวาราชการ จ.สงขลา เปดแถลง
ขาววาพรอมจะชี้แจงถึงเหตุการณปดการประชุมอยางเรงดวนและไมสามารถที่จะดําเนินการทําประชาพิจารณตอไปไดทั้งในวันนี้และวันที่
30 ก.ค. 2543 ตนและคณะกรรมการจะหารือกันใหมอีกครั้งวาจะดําเนินการทําประชาพิจารณไดอีกเมื่อใด (กรุงเทพธุรกิจ 300743)
- กพช.ชี้ขาดขึ้นราคากาซหุงตม
นายเมตตา บันเทิงสุข รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เปดเผยวา ในการประชุม กพช.วันที่
13 ก.ค. 2543 ที่ประชุมจะพิจารณาถึงสถานการณราคานํ้ามันที่ไดปรับขึ้นมาโดยตลอด และยังไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่ออนคาลง
ซึ่งจะมีการรายงานผลกระทบและแนวทางแกปญหาดวย นอกจากนั้น ยังจะเสนอใหพิจารณาปญหาคาเทคออรเพยกาซพมา รวมถึงใหที่
ประชุมตัดสินใจวาจะแกปญหาราคากาซหุงตมที่ปรับตัวขึ้นอยางไร ระหวางการปรับขึ้นราคากาซหุงตม หรือการปรับขึ้นเงินกองทุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิง หรือจะใชทั้งสองวิธี เพราะหากไมเรงแกปญหานี้ เงินกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปจจุบันเหลือ 1,000 ลานบาท จะอุดหนุนราคากาซ
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หุงตมไดเพียง 2 เดือนเทานั้น เพราะขณะนี้ตองอุดหนุนราคาถึง กก.ละ 6-7 บาท หรือ 100 บาท/ถัง 15 กก. แตหากขึ้นราคากาซหุงตมขนาด
15 กก. จะปรับขึ้นราคาจาก 180 บาท/ถังเปน 280 บาท/ถัง
ดานนายประเสริฐ บุญสัมพันธ ผูจัดการใหญ ปตท.กาซธรรมชาติ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กลาววา กอนการ
ประชุม กพช. คงจะตัดสินใจไดวาจะแบงความรับผิดชอบในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเทคออรเพยระหวาง ปตท. การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และประชาชนในสัดสวนเทาใด จากการศึกษาปญหาดังกลาวไดเปรียบเทียบกับราคานํ้ามันดิบ 3 ราคาไดแก
อัตรา 18, 22 และ 25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หากราคานํ้ามันอยูที่ 22 และ 25 ดอลลารสหรัฐตอ/บารเรล แลวจะไมมีภาระดอกเบี้ย
เพราะการผลิตไฟฟาจากกาซหุงตมจะถูกกวาผลิตจากนํ้ามัน แตหากอยูที่ 18 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ภาระจะอยูที่ 1,000 ลานบาท เมื่อ
คิดดอกเบี้ยที่ 6% อยางไรก็ตาม การแกปญหาเทคออรเพยตองมีการเจรจากับผูผลิตเพื่อขอเลื่อนเวลาหรือลดปริมาณการรับกาซ รวมทั้งให
กฟผ.ใชกาซเพิ่มขึ้นดวย (ไทยรัฐ 110743)

3.2 การเคลื่อนไหวดานพลังงานในตางประเทศ
3.2.1 ซาอุฯพรอมผลิตนํ้ามันดิบเพิ่มหากราคายังสูง 30 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2543 นายอาลี อัล-ไนมี รัฐมนตรีนํ้ามันซาอุดีอาระเบีย กลาวกับสํานักขาวเอสพีเอวาซาอุดีอาระเบียพรอมที่จะ
เพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามันขึ้นอีก 500,000 บารเรลตอวัน หากราคานํ้ามันยังแพงกวาบารเรลละ 30 ดอลลารสหรัฐ เพื่อใหราคาลงมาอยูใน
ระดับบารเรลละ 25 ดอลลารสหรัฐ ตามที่กลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน (โอเปก) ตั้งเปาหมายไว การใหสัมภาษณของนายอาลี อัล-ไนมี ได
สรางความขุนเคืองใหกับสมาชิกหลายชาติในกลุมประเทศผูสงออกนํ้ามัน โดยลิเบียซึ่งยืนอยูขางเดียวกับอิหราน อิรัก และอีกหลายประเทศ
รวมถึงเวเนซุเอลาแสดงความเห็นวาซาอุดีอาระเบียไมควรเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามันเขาตลาด
พรอมกับเรียกรองทางการริยาดหไมให
ดําเนินการเรื่องนี้เพียงลําพัง และควรปฏิบัติตามฉันทามติของโอเปก
ดานนายอาลี โรดริเกซ รัฐมนตรีนํ้ามันของเวเนซุเอลา ประธานกลุมโอเปกคนปจจุบัน กลาวกับผูสื่อขาวที่คาราคัส วาเขาไมทราบ
เกี่ยวกับการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียในเรื่องนี้ เพราะการเพิ่มการผลิตนํ้ามันจําเปนตองมีการหารือกันระหวางสมาชิกทั้ง 11 ประเทศ
สวนนักวิเคราะหมองวา ซาอุดีอาระเบียตัดสินใจโดยรับฟงเสียงเรียกรองจากสหรัฐ ซึ่งเปนผูบริโภคนํ้ามันรายใหญที่สุดของโลก ที่ตองการให
กลุมโอเปกเพิ่มการผลิตนํ้ามันขึ้น อยางไรก็ตาม นายลีโอ ดรอลลัส หัวหนานักเศรษฐศาสตรจากศูนยศึกษาพลังงานโลกในกรุงลอนดอน
กลาววา ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเปนผูผลิตนํ้ามันรายใหญที่สุดของโลกจะยังคงเดินหนาเพิ่มปริมาณการผลิตตามที่ประกาศไว "ผมไมคิดวาพวก
เขาจะถอยหลัง ...พวกเขาตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตนํ้ามันเขาสูตลาดดวยตัวเอง" (กรุงเทพธุรกิจ 050743, ผูจัดการ 070743)
3.2.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต และแอลจีเรีย หนุนซาอุฯ เพิ่มการผลิต
แหลงขาวจากสมาชิกของโอเปกเปดเผยวา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี), คูเวต และแอลจีเรีย มีแนวโนมรวมมือกับซาอุดีอาระ
เบียที่จะผลิตนํ้ามันเขาตลาดเพิ่มอีกวันละ 500,000 บารเรลและจะประกาศภายใน 2-3 วัน ขางหนา โดยประเทศทั้ง 3 เปนสมาชิกของโอ
เปกเพียงไมกี่ชาติที่ยังไมไดเพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามันในปจจุบัน นอกจาก 3 ประเทศดังกลาวแลวเม็กซิโกซึ่งมิไดเปนสมาชิกโอเปก และยัง
เหลือกําลังการผลิตนํ้ามันที่สามารถเพิ่มไดอีก อาจจะเขารวมแผนเพิ่มการผลิตนํ้ามันของโอเปกอีกราย ดานนายฟล ฟลินช นักวิเคราะห
ดานพลังงานจากอลารอน เทรดดิง คอรป ในชิคาโก กลาววา "พวกเขาตระหนักดีวา หากไมผลิตนํ้ามันเพิ่มเขาสูตลาด ปลอยใหปริมาณนํ้า
มันมีเทาระดับปจจุบัน ราคานํ้ามันอาจจะวิ่งขึ้นถึงระดับ 40 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเสี่ยงตอการสรางความเสียหายใหกับเศรษฐกิจโลก"
ขาวการตัดสินใจที่จะเพิ่มการผลิตนํ้ามันดังกลาว ไดสงผลกดใหราคานํ้ามันดิบลวงหนาที่ตลาดไนเม็กซในสหรัฐลดลงในวันที่ 5
ก.ค. 2543 โดยราคานํ้ามันดิบสําหรับสงมอบ เดือน ส.ค.ปดตลาดลดลง 1.80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หรือลดลงกวา 5 % มาอยูที่ระดับ
30.70 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ขณะที่ราคานํ้ามันดิบเบรนตทะเลเหนือที่ตลาดลอนดอนซึ่งลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตมีรายงานขาวนี้
ราคาซื้อขายเพื่อสงมอบในชวงเดียวกันก็ลดลงอีก 23 เซนต ลงมาปดตลาดที่ระดับ 29.35 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (กรุงเทพธุรกิจ 070743)
นักวิเคราะหจากดอยช แบงก ใหความเห็นวา การตัดสินใจดังกลาว ก็เพราะซาอุดีอาระเบียตองการแสดงความเปนผูนําในการ
ควบคุมตลาดนํ้ามัน ไมใหราคาหวือหวาเกินไป โดยประกาศผลิตนํ้ามันเพิ่มขึ้น จนราคานํ้ามันลดลงถึง 25 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลตามเปา
หมายที่โอเปกวางไว อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหมองวา การที่ซาอุดีอาระเบียตองนําแผนเพิ่มกําลังการผลิต ไปหารือกับผูผลิตรายอื่นๆ กอน
ลงมือเพิ่มการผลิตจริง สงผลใหผูคาหลายรายเริ่มเคลื่อนไหว เพื่อเก็งกําไรระยะสั้น เนื่องจากยังไมทราบแนชัดวา ซาอุดีอาระเบียจะดําเนิน
การอยางไรไดบาง และจะเริ่มเพิ่มการผลิตเมื่อใด นอกจากนี้ เจาหนาที่ระดับสูงในโอเปกหลายคน คาดหมายวา จะมีการเจรจาหารือถึง
ประเด็นนี้ ระหวางที่พวกเขามารวมประชุมกันในแอลเจียร เมืองหลวงของแอลจีเรียสุดสัปดาหนี้ เพื่อวางแผนงานการประชุมสุดยอดผูนําของ
โอเปก ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย. ที่คาราคัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ในโอกาสฉลองครอบ 40 ปของการกอตั้งโอเปก (กรุงเทพธุรกิจ
070743)
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3.2.3 ทอนํ้ามันไนจีเรียระเบิดคราเหยื่อกวา 250 ราย
เจาหนาที่ทางการไนจีเรีย รายงานวา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2543 เกิดเหตุการณทอสงนํ้ามันระเบิดที่หมูบานอเดเจนอกเมืองวารรี
ทางตอนใตของประเทศไนจีเรีย ปรากฏวารางผูเสียชีวิตกระจัดกระจายทั่วบริเวณที่เกิดเหตุ นับจํานวนไดกวา 250 ศพ ขณะที่ประชาชนอีก
หลายรายสูญหาย และไดรับบาดเจ็บ แตยังไมทราบสาเหตุของการระเบิด ทั้งนี้ ทอสงนํ้ามันดังกลาวเปนของบริษัทเนชันแนลปโตรเลียม คอร
ปอเรชัน (เอ็นเอ็นพีซี) เหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่ประชาชนกําลังตักนํ้ามันที่รั่วไหลจากทอดังกลาว เพื่อนําไปขายในตลาดมืด
ชาวบานในบริเวณนั้นเผยวา ทอสงนํ้ามันดังกลาว ลําเลียงนํ้ามันเชื้อเพลิงที่กลั่นแลวจากเมืองวารรีไปสูภาคเหนือ แตถูกพวก
ขโมยแอบเจาะเอานํ้ามันไปขายตั้งแตคืนวันที่ 2 ก.ค. 2543 ทําใหชาวบานที่รูขาวแหกันไปขโมยตักนํ้ามันไปขาย จุดเกิดเหตุอยูใกลเมืองเจส
ซี สถานที่เกิดเหตุทอสงนํ้ามันระเบิดเพราะสาเหตุเดียวกันเมื่อเดือน ต.ค. ป พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผูเสียชีวิตถึง1,000 คน
อนึ่ง ทอสงนํ้ามันยาวกวา 5,000 กม. ซึ่งพาดผานทั่วประเทศไนจีเรียกลายเปนแหลงหาเงินของขโมย และชาวบาน บอยครั้ง ที่มี
การแอบเจาะทอเพื่อขโมยนํ้ามันไปขายในตลาดมืดที่กําลังเฟองฟู ทําใหเกิดโศกนาฏกรรม สยองทํานองดังกลาวขึ้นหลายครั้งแลว (ไทยรัฐ
120743,กรุงเทพธุรกิจ 130743)
3.2.4 ญี่ปุนสั่งปดเตาปฏิกรณนิวเคลียรเตาที่ 3
บริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร (เทปโก) ซึ่งเปนบริษัทผลิตกระแสไฟฟาใหญที่สุดของญี่ปุน ประกาศเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2543
วา บริษัทไดสั่งปดเตาปฏิกรณนิวเคลียรในโรงงานฟูกุชิมะซึ่งอยูหางจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 250 กม.หลังตรวจพบสาร
ไอโอดีนปนเปอนอยูในนํ้าหลอเย็นของเตาปฏิกรณนิวเคลียร การสั่งปดเตาปฏิกรณดังกลาวนับเปนการปดเตาปฏิกรณเตาที่ 3 ของโรงงาน
แหงนี้ นับตั้งแตเกิดเหตุแผนดินไหวเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2543 ที่ผานมา อยางไรก็ดี โฆษกของเทปโก ยังไมยืนยันวา การสั่งปดเตาปฏิกรณเตา
ที่ 2 และ 3 เกี่ยวของกับเหตุการณแผนดินไหวหรือไม และระบุวา สาเหตุที่ทําใหมีการรั่วไหลของสารไอโอดีน อาจจะมาจากขอบกพรองใน
แทงเชื้อเพลิง อยางไรก็ดี ตองรอผลการสอบสวนอีกครั้ง กอนจะสรุปแนชัดในเรื่องนี้ พรอมยืนยันวา ไมพบสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลจาก
เตาปฏิกรณนิวเคลียรที่ถูกสั่งปดไป อนึ่ง ในรอบ 5 ปที่ผานมา ญี่ปุนเผชิญกับอุบัติเหตุนิวเคลียรหลายตอหลายครั้ง รวมทั้งกรณีเมื่อ ก.ย.ปที่
แลว ซึ่งคราชีวิตคนงานไป 2 คน นับเปนอุบัติเหตุนิวเคลียรรายแรงที่สุดของญี่ปุน ซึ่งมีเตาปฏิกรณนิวเคลียรทั้งหมด 51 เตาทั่วประเทศ
(กรุงเทพธุรกิจ 260743)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนทางการเมืองการปกครอง
1.1 ม็อบสมัชชาคนจนบุกทําเนียบรัฐบาล ถูกเจาหนาที่รัฐปราบบาดเจ็บหลายสิบคน รัฐบาลเบี่ยง
เบนประเด็นใหเปนการเมืองดวยการคนหามือที่สาม ขณะที่องคกรประชาธิปไตยรวมเรียกรอง
ขับไลรัฐบาล
จากการที่กลุมสมัชชาคนจน อันประกอบดวยกลุมชาวบานที่ประสบปญหาตางๆ เชน กลุมที่ประสบปญหาเกี่ยวกับเขื่อน และ
กลุมที่ประสบปญหาปาไมและที่ดิน ไดมาชุมนุมที่หนาทําเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหา 16 กรณี ตามมติของคณะ
กรรมการกลางที่นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รมต.มหาดไทย ตั้งขึ้น โดยเฉพาะมติที่ใหเปดประตูระบายนํ้าเขื่อนปากมูลเปนเวลา 4 เดือน แตรัฐ
บาลเพิกเฉยไมยอมสั่งการตามมติคณะกรรมการกลาง โดยใหเหตุผลวาตองใหหนวยราชการแตละหนวยกลับไปพิจารณากอน
ปรากฏวาในคืนวันที่ 16 ก.ค. 2543 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา กลุมสมัชชาคนจนประมาณ 1,000 คน ซึ่งกลับมาจากการเวียน
เทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัด ไดอาศัยจังหวะที่ตํารวจรักษาการที่ทําเนียบมีจํานวนนอย ใชบันไดพาดขอบรั้วปนเขาไปในบริเวณทําเนียบรัฐ
บาลไดประมาณ 200 คน ขณะที่ดานนอกกําแพงตํารวจที่ไดมีการเสริมกําลังเพิ่มเติมใชวิธีฉีดนํ้าใส และใชกระบองในการปะทะ รวมทั้งมี
การขอรองใหกลุมชาวบานออกจากบริเวณทําเนียบ แตกลุมฯก็ยืนยันวาจะอยูจนกวาผลการศึกษาของคณะกรรมการกลางเกี่ยวกับแนวทาง
แกไขปญหาเขื่อนปากมูลจะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไดมีการออกแถลงการณวา รัฐบาลไมไดดําเนินการใดๆ ทั้งที่กลุม
สมัชชาคนจนไดมีการเคลื่อนไหวมานานแลว ดังนั้นการเคลื่อนเขาไปในทําเนียบจึงเปนมาตรการเพื่อเรงผลักดันใหรัฐบาลแกไขปญหาให
เปนรูปธรรมขึ้น (ไทยโพสต 170743)
ตอมา ในเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ก.ค.2543 รัฐบาลกลับไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจประมาณ 2,000 นายบุกเขาทําการจับกุม
กลุมสมัชชาคนจนที่ปนรั้วเขาไปอยูในทําเนียบ ในขอหาบุกรุกสถานที่ราชการและมั่วสุมกอใหเกิดความวุนวาย โทษจําคุกไมเกิน 5 ป ใน
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ขณะเดียวกันก็บุกยึดเครื่องกระจายเสียงพรอมทั้งรถหกลอที่ใชเปนเวทีปราศรัยของผูชุมนุมไปดวย ผูถูกจับกุมมีทั้งหมด 225 คน ผูตองหา
ชายแยกไปควบคุมตัวที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 สวนผูตองหาหญิงควบคุมตัวไวที่ โรงเรียนตํารวจนครบาลศาลายา
กําหนดคาประกันตัวคนละ 30,000 บาท รัฐบาลใหเหตุผลในการตองดําเนินการดังกลาววาเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีจีนจะเขาพบนายกฯ
ที่ทําเนียบรัฐบาล การมีม็อบอยูในทําเนียบจะเปนภาพที่ไมเหมาะสม (ไทยโพสต, มติชน, สยามรัฐ 180743, ไทยโพสต 190743) สวน
นายกฯชวน หลีกภัยใหสัมภาษณสื่อมวลชนหลายครั้ง หลายที่ วาใหตํารวจดําเนินการตามกฎหมายเพราะเปนตัวอยางไมดีตอบานเมือง
(มติชน180743) หรือยอมถูกดาแตไมยอมเสียอุดมการณ (กรุงเทพธุรกิจ 310743) เปนตน
หลังเหตุการณดังกลาว องคกรประชาธิปไตย 8 องคกรออกแถลงการณรวมกันมีมติประณามการกระทําของรัฐบาลที่ใชวิธีการ
ทํานองเดียวกับรัฐบาลเผด็จการในการปราบปรามประชาชน และเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัวผูถูกจับกุมทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไข (ไทยโพสต,
มติชน 180743) ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ถูกประณามจากนักวิชาการเชนกัน โดยชี้วาเปนความจําเปนของชาวบานที่จะตองหาวิธีกดดันใหรัฐ
บาลใสใจกับขอเรียกรองที่นานกวา 16 เดือน ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ ระบุวารัฐบาลบอกวากําลังสืบวามีมือที่สามในการกอการขางตน แสดง
วารัฐบาลมองทุกอยางเปนการเมือง และพยายามเบี่ยงเบนประเด็น (มติชน180743, ผูจัดการ 190743) รวมทั้งแถลงการณของสหพันธนิสิต
นักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) ที่ระบุวาการละเมิดกฎหมายโดยบุกเขาไปในทําเนียบของสมัชชาคนจนมีสาเหตุจากการที่รัฐบาลละเลย
ปญหาของประชาชน แตการตอบโตของรัฐบาลสะทอนถึงรัฐบาลมองคนจนเปนศัตรู (สยามรัฐ 180743)
รายงานขาวกลาววา เจาหนาที่ตํารวจไดเสนอใหเด็กและผูสูงอายุไดรับการปลอยตัวแตกลุมผูตองหาปฏิเสธ โดยบอกวาตองได
รับการปลอยตัวทั้งหมด ขณะเดียวกันมีผูชุมนุมจากอุบลราชธานีและศรีสะเกษมาสมทบเพิ่มขึ้น และมีสมาชิกวุฒิสภาบางกลุมเคลื่อนไหว
เรียกรองใหรัฐบาลนําปญหาปากมูลเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ไทยโพสต, ผูจัดการ 190743)
ในทายที่สุด เมื่อมีกระแสความไมพอใจการกระทําของทางการเริ่มแผขยาย สื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพรายงาน
โจมตีอยางตอเนื่อง ในวันที่ 19 ก.ค. 2543 กลุมผูชุมนุมก็ไดรับการประกันตัวออกมาทั้งหมด โดยนายจําเริญ วราภรณ นายกสมาคมทนาย
ความแหงประเทศไทย ซึ่งรายงานขาวระบุวาเปนผูใกลชิดกับพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน ทามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผูคนทั่วไป
(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต, มติชน 200743) สําหรับความเคลื่อนไหวของพรรคความหวังใหมอดีตฝายคานในสภาผูแทนฯนั้น พล.อ.ชวลิต ยง
ใจยุทธ บอกวารัฐบาลควรแกปญหานี้ดวยความจริงใจ อยาคิดแตวามีเบื้องหลัง การใชความรุนแรงเปนความบกพรองของรัฐบาล เพราะสิ่ง
ที่ประชาชนตองการไมใชปญหาทางการเมืองแตเปนปญหาดานความเปนอยู (สยามรัฐ 220743)
แมการใหประกันตัวผูตองหาและการลงมาพบกลุมสมัชชาคนจนของนายกฯชวน หลีกภัย กลางดึกคืนวันที่ 21 ก.ค.2543 จะเปน
การลดกระแสกดดันก็ตาม แตจากการใหสัมภาษณของพล.ต.ท.โยธิน มัธยมนันท ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล ระบุวาสมัชชาคนจนไดรับ
การวาจางและรับเงินคนละ 2-3 รอยบาท สรางความไมพอใจใหกับผูชุมนุมเปนอันมาก (ผูจัดการ 220743) สวนนายบัญญัติ บรรทัดฐาน
รมต.มหาดไทย ยืนยันนํามติคณะกรรมการกลางเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ก.ค.2543 แนนอน (กรุงเทพธุรกิจ 240743) พรอมกัน
นั้นยอดผูชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลไดเพิ่มเปน 3,000 คน (ไทยโพสต 250743) นอกจากนี้ รัฐบาลยังตองเผชิญกับการเคลื่อนไหวของเครือ
ขายแมนํ้านานาชาติ องคกรนานาชาติทั่วโลก ซึ่งเรียกรองใหนายกฯสั่งเปดประตูเขื่อนปากมูล เนื่องจากเขื่อนไดทําลายอาชีพประมง รวมทั้ง
ไดสงจดหมายเปดผนึกในนามองคกรนานาชาติ 74 องคกรจาก 21 ประเทศทั่วโลก วาจะรวมอดอาหารกับกลุมผูชุมนุมโดยทําที่กรุงวอชิงตัน
ไมแตเทานี้ ยังมีหนังสือจากองคกรตอตานการสรางเขื่อนในประเทศญี่ปุน และแนวรวมนักรณรงคคัดคานเขื่อนแหงประเทศญี่ปุน ถึงนายกฯ
เรียกรองใหประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ก.ค.2543 เพื่อรับรองขอเสนอของคณะกรรมการกลาง ซึ่งกรณีเรงดวนคือการเปดประตูเขื่อน
ปากมูลเพื่อใหปลาขึ้นไปวางไขในแมนํ้ามูลได (สยามรัฐ 260743)
อยางไรก็ตาม หลังการลงมติของคณะรัฐมนตรี กลุมผูชุมนุมยืนหยัดที่จะชุมนุมตอไปเพราะไมพอใจมติครม.ที่ไมยอมยกเลิกมติ
ครม.วันที่ 30 มิ.ย. 2541 เกี่ยวกับการใชภาพถายทางอากาศพิสูจนสิทธิ เหตุผลคือหากยินยอมจะสงผลถึงการทําลายปาทั้งปาอนุรักษ ปา
อุทยาน สวนกรณีเปดประตูเขื่อนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยืนยันวาจะทําความเสียหายถึง 212 ลานบาท (มติชน 270743) สวน
กลุมสมัชชาคนจนที่ทําเนียบรัฐบาลบางสวนรวมกันสรางความกดดันตอรัฐบาลดวยการอดอาหาร เพื่อใหรัฐบาลยอมรับขอเสนอใหเปดเวที
ไตสวนสาธารณะเพื่อชี้แจงมติคณะรัฐมนตรีตอมติคณะกรรมการกลางทั้ง 16 ประเด็น เพื่อพิสูจนวามติครม.ที่ออกมาชอบธรรมแลว(กรุงเทพ
ธุรกิจ, มติชน 280743)
นายกฯชวน หลีกภัย ผอนคลายทาทีของรัฐบาลดวยการยินยอมใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับปญหาเขารวมชี้แจงการดําเนินงานทั้ง
หมดตอเวทีสาธารณะ(กรุงเทพธุรกิจ 290743) วันที่ 29 ก.ค.2543 กลุมเครือขายองคกรประชาธิปไตยและองคกรพัฒนาเอกชน 169 องคกร
จัดชุมนุมใหญที่ทองสนามหลวง จากนั้นเดินขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาลพรอมประกาศขับไลนายกฯชวน หลีกภัย และปดถนนพิษณุโลกผลัด
เปลี่ยนกันขึ้นอภิปรายบนรถ (กรุงเทพธุรกิจ 310743) การชุมนุมเรียกรองของสมัชชาคนจนยังคงยืดเยื้อตอไป
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2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการปกครอง
2.1 การแกไขกฎหมายเลือกตั้ง : กลยุทธยืดอายุรัฐบาล?
การแกไขกฏหมายเลือกตั้งไดริเริ่มโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสถาบันพระปกเกลา ไดเสนอประเด็นแกไข พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2541 ตอรัฐบาลกอน แตประเด็นที่เสนอไดรับการทักทวงจากนักวิชาการดานนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาไมใชประเด็นแก
ไขกฎหมายแตเปนประเด็นทางเทคนิค และระบุวาควรเนนที่อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเลือกตั้งของกกต.โดยเฉพาะการประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งส.ส. และเสนอใหประธานรัฐสภาเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ แตปรากฏวารายชื่อบุคคลทํางานซํ้าซอนกับที่รัฐบาลเสนอ ทางรัฐ
สภาจึงถอนคณะทํางานของรัฐสภาออก (มติชน040743, ไทยโพสต 050743)
โดยเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2543 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งนายมีชัย ฤชุพันธุ อดีตประธานวุฒิสภา เปนประธานคณะทํางานยกรางแก
ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับดังกลาว โดยมีตัวแทน 5 ฝายประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูทรงคุณ
วุฒิและประสบการณ กลุมนักการเมือง (รัฐสภา) และกลุมนักวิชาการ รวมเปนกรรมการ ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการยกรางฯ ชี้วาอาจทําไมสําเร็จภายใน 15 วัน เพราะยังมีกระบวนการของวุฒิสภาอีกขั้นตอนหนึ่ง และเปดใจวาเมื่อเขามาทํางานตรง
นี้จะทําใหถูกมองวาเปนเครื่องมือในการยืดอายุใหรัฐบาล แตตนไมใชแคเพียงนักวิจารณเมื่อรัฐบาลใหทําก็ยินดีใหความรวมมือ และสรุปวา
รัฐบาลในฐานะผูนําตองเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เพราะปจจุบันสถานการณการเมืองรวนไปหมด ส.ส.ที่อยูในสภาบางคนชื่ออยูพรรคแตตัวอยูอีก
พรรค เปนตน (มติชน 050743)
รายงานขาวระบุ การตั้งคณะทํางานยกรางแกไขกฎหมายเลือกตั้งดังกลาวของรัฐบาล มีสวนชวยลดแรงกดดันจากภายนอกที่มี
ตอรัฐบาล สวนการแตงตั้งตัวแทนจากฝายรัฐสภา 3 คนเพื่อรวมเปนคณะทํางานนั้น นายพิชัย รัตตกุล ประธานสภาผูแทนราษฎร บอกวา
เสนอชื่อไป 3 คนแลวคือ นายทิวา เงินยวง ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปตย นางลลิตา ฤกษสําราญ ส.ส.กทม. พรรคประชากรไทย และนายแกว
สรร อติโพธิ์ ส.ว.กทม. (กรุงเทพธุรกิจ ,ไทยโพสต 06,080743)
แตการประชุมวุฒิสภานอกรอบจํานวน 196 คนในวันที่ 7 ก.ค.2543 มีมติไมสงผูแทนเขารวมคณะทํางานฯโดยใหเหตุผลวารัฐ
บาลตองการยืดเวลาเพื่ออยูในอํานาจตอไป และจะใชสมาชิกวุฒิสภาเปนเครื่องมือสรางความชอบธรรม ทั้งที่ความชอบธรรมของรัฐบาล
หมดไปตั้งแตฝายคานลาออกแลว อยางไรก็ตาม แมมิไดสงตัวแทนเขารวมประชุมคณะทํางาน แตวุฒิสภาก็ไดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานพิจารณาศึกษาผลกระทบคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสมาชิก
ใหแกคณะทํางานฯ
ประกอบการพิจารณา (ไทยโพสต, กรุงเทพธุรกิจ 080743, มติชน 090743)
วันที่ 8 ก.ค.2543 คณะทํางานยกรางฯไดประชุมนัดแรกที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนัดที่สองในวันที่ 9 ก.ค.2543
สถานที่เดียวกัน ไดขอสรุปเบื้องตนที่จะเพิ่มอํานาจใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายประการดวยกัน เชน การเพิ่มอํานาจใหกับกกต.ใน
การเรียกบุคคลมาใหถอยคํา สงเอกสาร และเขาไปในสถานที่ นับตั้งแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกาจนเลือกตั้งแลวเสร็จ กกต.มีอํานาจในการ
ตรวจคนเอกสารหลักฐานในสถานที่ใดๆ โดยไมตองมีหมายคน เวนแตเจาหนาที่อื่นหรือ กกต.จังหวัดที่ กกต.มอบอํานาจดําเนินการ กกต.มี
สิทธิเพิกถอนสิทธิผูสมัครหลังการรับสมัครจนถึงกอนวันเลือกตั้งหากผูสมัครมีลักษณะตองหามหรือขาดคุณสมบัติ กรณีปญหาวุฒิการศึกษา
ใหทบวงมหาวิทยาลัยหรือ ก.ศึกษาฯ แลวแตกรณีวินิจฉัย ระหวางนั้นหากพบวาผูสมัครกระทําการทุจริต กกต.เพิกถอนการสมัครและตัด
สิทธิเลือกตั้งไดทันที แตตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีประธานศาลฎีกาเปนประธาน ถาเจาหนาที่ทุจริต ใหเลื่อนการเลือกตั้งสําหรับเขต
ขณะเดียวกันก็กําหนดใหกกต.จัดการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเลือกตั้งวันแรก (ไทยโพสต,มติชน100743)
สมาชิกวุฒิสภาไดตั้งขอสังเกตผลสรุปเบื้องตนของคณะทํางานฯ วาอาจมีเจตนากําหนดแนวทางและประเด็นแกไขเพื่อซื้อเวลาให
รัฐบาล โดยเฉพาะอํานาจของกกต.ในการเพิกถอนสิทธิวานาจะเปนกระบวนการทางศาลเพราะสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว (กรุงเทพธุรกิจ 100743) และผลจากการประชุมในวันที่ 11 ก.ค.2543 ซึ่งประเด็นการพิจารณาประกอบดวยปญหาการทุจริตเกี่ยว
กับการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ โดยวางแนวทางวา หากมีผูทุจริตใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเชนเดียวกับกรณีการเลือกตั้งแบบแบงเขต สวน
คะแนนของพรรคการเมืองที่ไดประโยชนจากการทุจริต หรือคนของพรรคมีสวนรูเห็นกับการไมสุจริต ใหถือวาบัตรที่ลงคะแนนใหพรรคการ
เมืองนั้นเปนบัตรเสียและมิใหนับคะแนน ทั้งนี้เฉพาะในเขตที่มีการทุจริตหรือทุกเขตของจังหวัด กรณีที่เจาหนาที่รัฐทุจริตใหเลือกตั้งใหมใน
หนวยเลือกตั้งนั้น และมีบทลงโทษบุคคลที่กลั่นแกลงพรรคการเมืองหรือผูสมัครทั้งทางอาญาและโทษทางการเลือกตั้ง นั่นคือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งและตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
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สวนการนับคะแนนนั้นโดยหลักเกณฑหีบบัตรตองมาครบ แตเมื่อพนเวลาสามชั่วโมงไปแลวนับแตปดเวลาเลือกตั้งใหกรรมการลง
มือนับคะแนนได โดยคํานึงถึงเจตนาที่ไมตองการใหรูวาแตละหนวยเลือกตั้งมีคะแนนเปนอยางไร หากหีบบัตรที่เหลือมาถึงเมื่อ 24 ชั่วโมงไป
แลว ถา กกต.เห็นวาความลาชานาสงสัยวาจะทุจริตก็ใหดําเนินการเลือกตั้งใหม สําหรับการใชสิทธิของผูอยูนอกเขตการเลือกตั้งถาประสงค
จะลงคะแนน ณ ที่ที่ตนมีถิ่นที่อยูในวันเลือกตั้งตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กกต.กําหนด และกระทํากอนวันเลือกตั้ง 15 วัน
การเลือกตั้งในตางประเทศใหกระทําเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีสิทธิทั้งบัญชีรายชื่อและเขตเลือกตั้ง สวนการเลือกตั้งซอมหรือเลือกตั้ง
ใหมใหเปนไปตามที่กกต.กําหนด นอกจากนี้ยังเพิ่มอํานาจกกต.ใหขอเอกสารจากธนาคารโดยใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแจงรายการทําธุรกรรมของบุคคลที่กกต.แจงใหทราบถึงการเคลื่อนยายเงินตามที่กกต.รองขอ กรณีการจัดตั้งศาลพิเศษหรือหนวย
งานกลางที่จะมารวมพิจาณาตัดสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งที่พบวาทุจริตนั้น นายวิจิตร อยูสุภาพ เลขาธิการกกต.ยืนยันวามีแนนอน แตตอน
นี้ยังไมไดกําหนดชื่อองคกร (สยามรัฐ,มติชน120743)
ผลการประชุมคณะทํางานในวันที่ 12 ก.ค.2543 เปนการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปลีกยอยตางๆ เชนการดําเนินกิจกรรมของผู
ตั้งใจลงรับสมัครเลือกตั้งหากทํากอนที่ออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ไมมีความผิด หากทําหลังแมเปนกิจกรรมเดียวกันถือวาผิด ทั้งนี้
กําหนดไมเกิน 6 เดือนกอนวันเลือกตั้ง เปนตน ขาวระบุวาหลังจากนี้ (15-18 ก.ค.) คณะทํางานจะประชุมรวมกันที่เมืองพัทยาเพื่อยกรางแก
ไขกฎหมายเลือกตั้งจากนั้นจึงเสนอตอรัฐบาลตอไป (ไทยโพสต 130743) โดยประชุมรวมกับสถาบันพระปกเกลาอยางเปนทางการนัดแรกใน
วันที่ 15 ก.ค.2543 และขอสรุปคือการตัดขอเสนอของสถาบันพระปกเกลาที่ใหตรวจสอบการใชเงินกอนพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง 6 เดือนทิ้ง
ไปกอน เพราะดวยเงื่อนไขของเวลาอาจทําใหพิจารณามาตรานี้ไมทัน โดยเห็นควรใหนําไปแกไขกฎหมายคราวตอไป นอกจากนี้ ยังพิจารณา
เพิ่มอํานาจใหกกต. โดยมีคณะกรรมการอีก 1 ชุด ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และผูตรวจการแผนดินของรัฐ
สภา เพื่อตรวจสอบใหความเห็นแกกกต.ในกรณีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ กกต.ยังสามารถระงับการกระทําใดก็ตามเพื่อประโยชน
ของผูสมัคร อันเปนเหตุใหเกิดการทุจริต เชน การจัดเลี้ยงโตะจีน การอายัดหรือยึดเงินที่เตรียมไวใชในการหาเสียง โดยกกต.จะยื่นคํารอง
ตอศาลแพงภายใน 3 วัน ฯลฯ จากการดําเนินงานของคณะทํางานปรากฏวาเสร็จกอนกําหนด จากนั้นเปนการลงนามของประธานคณะ
ทํางาน เพื่อเสนอตอนายกฯนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงสงรางเขาสภาฯประมาณตนเดือน ส.ค. ทั้งนี้ยังไมชัดเจนวาจะ
ตราเปนพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัติ (กรุงเทพธุรกิจ , ไทยโพสต , มติชน 160743)
ประเด็นการตราเปนพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัตินั้น คณะทํางานฯ เสนอรัฐบาลวาควรตราเปนพระราชกําหนดเพราะ
หากไปผานสภาฯ อาจถูกส.ส.แกไขจนเสียหลักการสําคัญ เพราะหลายประเด็นใหอํานาจกกต. สามารถตัดสิทธิพรรคการเมืองและนักการ
เมืองที่ทุจริต แตความเห็นของนายกฯชวน หลีกภัย เห็นวาควรตราเปนพระราชบัญญัติเพื่อจะไดมีการไตรตรองทั้งจากสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา อยางไรก็ตามบรรดา ส.ส.และส.ว. มีปฏิกิริยาตอรางกฎหมายฉบับดังกลาวที่เพิ่มอํานาจให กกต. รวมทั้งบรรดาผูพิพากษาก็ตอตาน
กรณีถูกลดศักดิ์ศรีไปรับใชกกต. นอกจากนี้สถาบันพระปกเกลา ยังเตรียมประเด็นแกไขกฎหมายเลือกตั้งรอบสองหลังมีรัฐบาลใหม โดยเนน
การปรับโครงสรางกกต. เนื่องจากมีอํานาจทั้งการสั่งการสืบสวนสอบสวนตรวจคน วินิจฉัยชี้ขาดและตัดสินปญหาเองหมด เปนภารกิจที่มี
อํานาจเบ็ดเสร็จทุกอยางทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดรับการคัดคานจากนายยุวรัตน กมลเวชช (กรุงเทพธุรกิจ,
ไทยโพสต, สยามรัฐ190743)

3. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองสวนทองถิ่น
3.1 การเลือกตั้งผูวากทม.ผูชนะคือนายสมัครไดคะแนนเกินลาน
วันที่ 23 ก.ค.2543 เปนวันเลือกตั้งผูวาราชการรกรุงเทพมหานครคนใหม กอนถึงวันเลือกตั้ง การหาเสียงเปนไปอยางคึกคักทั้ง
กลุมผูสมัครในนามพรรคการเมืองและในนามอิสระ คูแขงคนสําคัญที่ติดโพลของสถาบันตางๆ คือนายสมัคร สุนทรเวช จากพรรคประชากร
ไทย กับนางสุดารัตน เกยุราพันธุจากพรรคไทยรักไทย โดยนายสมัคร มาในอันดับหนึ่งทุกโพล นอกจากนี้ ก็มีนายธวัชชัย สัจจกุล จากพรรค
ประชาธิปตย นางปวีณา หงสกุลจากพรรคชาติพัฒนา และนางกัลยา โสภณพนิช สมัครในนามอิสระ เปนตน เมื่อใกลถึงวันเลือกตั้งการหา
เสียงเริ่มเขมขนมากขึ้นและถึงจุดเดือดในวันที่ 13 ก.ค.2543 เมื่อเกิดการระเบิดระหวางการหาเสียงของนายสมัคร สุนทรเวช ที่บริเวณแฟลต
การเคหะคลองจั่น 30 หางจากจุดที่นายสมัครยืนเพียง 7 เมตรมีผูบาดเจ็บ 7 คน รถยนตเสียหาย 1 คัน เหตุการณดังกลาวนายสมัครเปดเผย
วากอนหนานี้ถูกขูทางโทรศัพทแตคิดวาพูดเลนจึงไมขอกําลังตํารวจมาอารักขา จากการตรวจสอบของเจาหนาที่สรรพาวุธพบวาเปนระเบิดที
เอ็นทีขนาด1/4 ปอนด สันนิษฐานวาจุดประสงคเพื่อขมขูมากกวาเอาชีวิต เพราะใชดินระเบิดนอย ถาไมอยูในรัศมีใกลเคียงก็ไมมีอันตราย
(กรุงเทพธุรกิจ ,ไทยโพสต140743)
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นางสุดารัตน เกยุราพันธุผูสมัครพรรคไทยรักไทยใหสัมภาษณ "เนชัน แชแนล" วา ขาวการระเบิดไมเปนผลดีตอตนแนนอน และ
ฝากใหทุกคนชวยวิเคราะหวาใครจะไดรับผลประโยชนจากเหตุการณนี้ (กรุงเทพธุรกิจ 140743) สวนนายทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทย
รักไทยกลาวยืนยันพรรคไทยรักไทยไมเกี่ยวของกับเหตุระเบิดดังกลาว (กรุงเทพธุรกิจ 150743) สวนทางเจาหนาที่ตํารวจตั้งสินบน 100,000
บาทชี้เบาะแสมือระเบิด และตั้งประเด็นวามีสาเหตุมาจากการเมือง (กรุงเทพธุรกิจ 170743)
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการซื้อสียงเกิดขึ้นหลายพื้นที่ จะเห็นไดวามีการบุกจับหัวคะแนนผูสมัครผูวาฯกทม.ในพื้นที่ยานเขตหนอง
จอก ในวันที่ 21 ก.ค.2543 เนื่องจากไดรับแจงวามีการเตรียมการจายเงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง พบแบงกยอย 500,000 บาท ซึ่งจําเลยที่
ถูกจับกุมไมยอมเปดเผยชื่อผูวาจาง พรรคไทยรักไทยถูกพาดพิงถึงกรณีผูมาประกันตัวจําเลยมีตําแหนงเปนสมาชิกสภาเขตหนองจอก และ
จะสมัครเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทย โฆษกพรรคไทยรักไทยไดออกมาปฏิเสธวาทางพรรคไมมีนโยบายซื้อเสียง สวนนายทักษิณ ชินวัตร
บอกวาพรรคไทยรักไทยเพิ่งตั้งได 2 ปไมมีสก.(สมาชิกสภากทม.) หรือ สข. ในสังกัดพรรคโดยตรง สวนนางสุดารัตน ตอนตั้งกลุมพลังไทยก็มี
ไมกี่คนแตไมไดอยูในพื้นที่หนองจอก สําหรับนางสุดารัตน เกยุราพันธุ บอกวาตนเองถูกกลั่นแกลงโดยมีผูอางวาจะแจกเงินซื้อเสียงรายละ
500 บาท แตพอเวลาแจกจริงมีผูนําเงินจํานวน 200 บาทของผูสมัครรายอื่นไปแจกแทน เทากับเปนการสรางความเกลียดชังใหเกิดขึ้น (ไทย
โพสต 230743) ไมแตเทานี้ ยังมีการจับกุมซื้อเสียงเลือกตั้งในพื้นที่เขตสายไหม (กรุงเทพธุรกิจ 240743)
วันที่ 23 ก.ค.2543 เวลา 19.30 น. นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัดกทม.ไดแถลงผลการเลือกตั้งวา มีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
3,817,456 คน มาใชสิทธิ 2,247,308 คน หรือประมาณรอยละ 58 .87 ถือวาสูงสุดเปนประวัติการณ เขตสะพานสูงมีผูมาใชสิทธิมากที่สุด
ประมาณรอยละ 65.49 เขตคลองเตยออกมาใชสิทธินอยที่สุดประมาณรอยละ 49.10 ผูวาราชการกทม.คนใหมคือนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่ง
คนกรุงเทพฯเทคะแนนใหการสนับสนุนอยางถลมทลายถึง 1,016,0906 เสียง ชนะทุกเขตยกเวนเขตหนองจอกที่นางสุดารัตน ไดมากกวา
อันดับสองคือนางสุดารัตน เกยุราพันธุ ไดรับเลือกดวยคะแนน 521,184 เสียง สวนนายธวัชชัย สัจจกุล มาเปนที่สามดวยคะแนน 247,650
เสียง สวนอันดับ4-7 ตามลําดับคือ พ.อ.วินัย สมพงศ นางกัลยา โสภณพนิช นางปวีณา หงสกุล พ.อ.ประจักษ สวางจิตร (ไทยโพสต, มติชน,
กรุงเทพธุรกิจ 240743)
นายสมัคร สุนทรเวช ไดแถลงขาวหลังรูผลการเลือกตั้ง เกี่ยวกับนโยบายบริหารกทม.วา นโยบายแรกคือศูนยประชุมขนาดใหญที่
บรรจุผูเขาประชุมไดถึง 10,000 คน เพื่อรองรับการประชุมโรคทางเดินอาหารในอีก 3 ปขางหนา การสรางหอคอยกรุงเทพฯ หรือบางกอก
ทาวเวอรเพื่อขึ้นดูทิวทัศนกรุงเทพฯบนภัตตาคารขางบน นอกจากนี้ยังมีโครงการทําสวนสาธารณะในพื้นที่กทม.โดยขอความรวมมือจากเจา
ของที่ดินที่ปลอยที่ดินไวรกรางวางเปลา การอนุญาตใหพอคาแมคาขายของในวันพุธตามที่สัญญาไว การซื้อรถดูดเลนมาชวยทํางานขุดลอก
ทอ เปนตน (ไทยโพสต 240743, Bangkok Post 240400)

4. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
4.1 กองกําลังตอตานลาวนับรอยปดชองเม็ก
วันที่ 3 ก.ค.2543 เวลา 03.00 น.กองกําลังตอตานรัฐบาลลาวแหงขบวนการตอตานลาว (ขตล. หรือ Laos Resistant
Movement) นับรอยบุกเขายึดกองตรวจคนเขาเมืองที่หมูบานวังเตา เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก ประเทศลาว ตรงขามชองเม็ก อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี เวลา 08.00 น. ทหารลาวสามารถยึดกลับคืนและควบคุมสถานการณไวได ขตล.เสียชีวิต 5 รายอีก 27 คนหนีตายเขามาฝงไทย
ซึ่งทางการไทยไดควบคุมตัวไวในฐานะผูเขาเมืองผิดกฎหมาย เหตุการณดังกลาวรุนแรงที่สุดในรอบ 2-3 ปที่ผานมา ทูตลาวประจําประเทศ
ไทยนายเหียม พมมาจันทร ระบุชาวลาวในสหรัฐหนุนหลังกบฏ สวนหนึ่งของสมาชิกขบวนการเหลานี้เปนลาวอพยพที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูใน
ไทยแลวกอนหนานี้ อีกสวนหนึ่งเปนชาวบานจากลาว (มติชน 040743)

4.2 โครงการระบบปองกันภัยแหงชาติของสหรัฐไดรับการตอตานจากนักวิทยาศาสตรอเมริกันเจา
ของรางวัลโนเบิล
วันที่ 6 ก.ค.2543 นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันเจาของรางวัลโนเบิลจํานวน 50 คน นําโดย นายฮันส เบธ หัวหนาคณะวิทยา
ศาสตรชาวอเมริกัน ที่พัฒนาระเบิดนิวเคลียรลูกแรกของประเทศ โดยการสนับสนุนจากสมาพันธนักวิทยาศาสตรอเมริกัน (เอฟเอเอส) แถลง
ขาวยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีบิล คลินตัน ผูนําสหรัฐ เพื่อเตือนวา หากอนุมัติโครงการระบบปองกันภัยขีปนาวุธแหงชาติหรือ NMD นอก
จากเปนการตัดสินใจที่หุนหันพลันแลนแลว ยังกอใหเกิดผลเสียหายตามมาอีกดวย การออกมาคัดคานดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อ ก.กลาโหม
เตรียมทดลองระบบ NMD ในวันที่ 7 ก.ค.2543 ซึ่งหากประสบความสําเร็จ ก.กลาโหมจะเสนอใหรัฐบาลอนุมัติติดตั้งระบบปองกันภัยแบบ
ใหมมูลคา 60,000 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ระบบ NMD หรือระบบโลขีปนาวุธ เปนระบบปองกันภัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อทําลายขีปนาวุธขนาด
เล็ก โดยระบบดังกลาวจะจับเปาหมายขีปนาวุธของฝายตรงกันขามและยิงขีปนาวุธขึ้นไปทําลาย ตั้งแตยังอยูในนานฟาระดับสูงหรือในหวง
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อวกาศ ทั้งนี้สมาพันธนักวิทยาศาสตรอเมริกันบอกวาประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธรายแรงเชน จีนและรัสเซีย ตองคิดวาเปนกาว
แรกของการพัฒนาระบบอาวุธที่รายแรงกวานั้น สวนนายจู หรง จี นายกฯจีน แถลงระหวางการเยือนอิตาลีวาหากสหรัฐนําเอาระบบดัง
กลาวมาติดตั้งในเอเชียภายใตแผนพัฒนาระบบปองกันขีปนาวุธเธียเตอรหรือทีเอ็มดีจะถือวาเปนการแทรกแซงกิจการภายในของจีน แมจะ
อางวาเพื่อใชสกัดกั้นภัยคุกคามจากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ทั้งที่แทจริงแลวมีเปาหมายเพื่อปกปองไตหวันในกรณีที่มีปญหาขัดแยงกับจีน
มากกวา เทากับสงเสริมกระแสตอตานการรวมชาติระหวางจีนกับไตหวัน (กรุงเทพธุรกิจ 080743)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ก.ศึกษาฯ รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับโฮมสคูลแลว
วันที่ 24 ก.ค.2543 นายถนอม อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการศึกษา ก.ศึกษาฯ ประธานคณะทํางานยกรางกฎ
กระทรวงตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ เปดเผยวาคณะทํางานไดยกรางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบ
ครัวหรือโฮมสคูลแลว และเตรียมเสนอคณะกรรมการรางกฎกระทรวงและคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของก.ศึกษาฯ สาระสําคัญ เชน
การใหคําจํากัดความของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแบบศูนยการเรียนภายใตคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกําหนดนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบและประเมินผลซึ่งใหมีผูปกครองหรือบิดามารดารวมอยูดวย นอก
จากนี้ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแบบศูนยการเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนผูออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของครอบครัว
เสนอแนะการปรับปรุง และออกเอกสารรับรองผลการศึกษา เปนตน ซึ่งบิดามารดา ผูปกครองที่ตองการจัดการศึกษาเองใหไปจดทะเบียน
เปนศูนยการเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเครือขายหรือที่ศูนยการประสานงาน ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กฎ
กระทรวงนี้จะมีผลทันที (มติชน 250743)

1.2 ก.ศึกษาฯ เผยปฏิรูปการศึกษากาวหนา 50 %
วันที่ 14 ก.ค.2543 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ก.ศึกษาฯ แถลงผลการดําเนินงานในรอบ 1 ป ของคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา และศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา ก.ศึกษาฯวา ชวง 1 ปที่ผานมาคณะกรรมการฯไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาออกเปน
20 แผนงาน แตละแผนงานมีความกาวหนาในระดับตางๆ เชน การยกราง พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ร.บ.
การศึกษาเอกชน ยกรางกฎกระทรวงทั้งเรื่องการนับอายุการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาเพื่อผูพิการ การจัดการศึกษาโดยบุคคล
ครอบครัว และการประกันคุณภาพ โดยจะมีการเสนอรางตางๆใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนที่รัฐบาลชุดนี้จะหมดวาระ สวนกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นขณะนี้คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเปนตน
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของและประชาชนทั่ว
ไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งงบประมาณอบรมสัมมนาระดับอําเภอดวย ภายในป 2545 ครูทุกคนจะผานการศึกษาอบรมใหเปนครูปฏิรูป
การเรียนรูใหม สวนการประเมินคุณภาพภายในนั้น ก.ศึกษาฯจะประเมินอยางโปรงใส ไมมีการปกปดขอมูลเพื่อชวยเหลือโรงเรียนใด และขอ
ยํ้าวาการศึกษาแบบใหเปลา 12 ปนั้น ผูเรียนยังคงตองจายบางโดยเดือดรอนนอยที่สุด ทั้งนี้นายพนม พงศไพบูลย ไดกลาวเสริมวางาน
ปฏิรูปการศึกษาในสวนนโยบายแลวเสร็จ 100 % และไมมีปญหาใดๆ สิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาดําเนินการในเวลานี้คือการทํา
แผนปฏิบัติและนําแผนไปสูการปฏิบัติ กลาวไดวาโดยภาพรวมแลวการปฏิรูปการศึกษาของก.ศึกษาฯเสร็จไปกวา 50 % (กรุงเทพธุรกิจ,
สยามรัฐ 150743)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลวิจัยระดับโลกประเทศไทยยังไมพัฒนาวิชาการดานวิทยาศาสตร
จากการเปดเผยของดร.รุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการเปดสัมมนาเรื่อง "การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูวิทยาศาสตรศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 : ขอคิดจากกรณีศึกษาของตางประเทศ" เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2543 วาจากที่สมาคม
นานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) ทําการวิจัยการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนทั่วโลก ผล
ปรากฏวาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของไทย อยูในอันดับกลางๆ ประมาณที่ 44 ของโลก ทําใหประเทศไทยไมมีความตื่นตัวพอที่จะ
พัฒนาวิชาการเทาที่ควรจะเปน และยังพบวานักเรียนในตางประเทศจะไดรับการศึกษาเปนจํานวนเกือบรอยละรอยของเด็กวัยเรียน ขณะที่
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ไทยมีโอกาสเขารับการศึกษาเพียงรอยละ 50 ซึ่งเทากับเปนการกันเด็กที่ไมเกงออกไปในระดับหนึ่ง ผลที่ออกมาจึงคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง และเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแลวเวียดนามจะมีการพัฒนาวิชาการในทุกๆ ดานอยางรวดเร็ว จนอยูในลําดับที่ 3 ของโลก โดย
เฉพาะดานคอมพิวเตอร ประเทศไทยควรหันกลับมาพัฒนาวิชาการโดยเรงดวน และกําหนดนโยบายดานวิทยาศาสตรศึกษาใหม ใหเหมาะ
สมสอดคลองกับสภาวะการณของประเทศ ทั้งนี้สกศ.ไดจัดเตรียมขอมูลทําแผนการศึกษาฉบับที่ 9 ซึ่งเมื่อแลวเสร็จจะขึ้นอยูที่การนําไปใช
ปฏิบัติจริงวาจะเปนไปไดมากนอยเพียงใด
สวน ดร.ศักดา ศิริพันธ นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กลาววาสาเหตุของปญหาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของไทยมี 2 ประการคือ 1) ตัวนักเรียน 2) ครูผูสอน นักเรียนจะไมมีความสนใจในการเรียนวิทยา
ศาสตรอยางแทจริง เพราะขาดบรรยากาศในการเรียนรูสูง สวนครูผูสอนนั้นยังขาดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทาที่ควร มากกวารอยละ
40 ของครูที่สอนวิทยาศาสตรจบการศึกษาจากสาขาอื่น ทั้งนี้แนวทางแกไขอาจกระทําไดโดยการใหทุนการศึกษาแกเด็กเรียนดี ฐานะยาก
จน ใหสําเร็จการศึกษาถึงขั้นปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร และกําหนดขอสัญญาใหเปนครู (กรุงเทพธุรกิจ 140743)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 หนวยงานวิทยาศาสตรไทยพัฒนาบุคลากรรองรับโครงการถอดรหัสพันธุกรรม
ดร.วสันต จันทราทิตย อาจารยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรร.พ.รามาธิบดีกลาวถึง การเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรของประเทศไทยเพื่อรองรับความสําเร็จของโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย วานับตั้งแตโครงการเริ่มตนในป 2533 นักวิทยา
ศาสตรไทยไดติดตามขาวสารและใชประโยชนจากขอมูลสาธารณะที่เปดเผยออกมาเปนระยะๆ เชน การหายีนที่เปนตนเหตุของความผิด
ปกติในการขับกรดที่ไตซึ่งพบมากในภาคอีสาน ของคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล เปนตน และในป 2540 สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวมกันจัดตั้ง
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสอนวิชาชีวสารสนเทศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก สวนสําคัญของหลักสูตรคือการถายทอดความรูในการถอดรหัสหรือแปรรหัสทางพันธุกรรมนั่นเอง โดยคาดหวังวาบุคคลเหลานี้จะเปน
กําลังสําคัญของประเทศในการชวยถอดรหัสและแปรรหัสได
นอกจากนี้ ยังเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการอานรหัสพันธุกรรม โดย
ทางเนคเทคและไบโอเทค ไดรวมกันกําหนดแนวทาง เพื่อหารูปแบบประสานการทํางานระหวางนักวิทยาศาสตรในหองทดลองกับนักวิทยา
ศาสตรที่ทํางานหนาจอคอมพิวเตอร รวมถึงผลิตซอฟตแวรที่จะใชในการศึกษาลําดับและถอดรหัสพันธุกรรมตอไป (ผูจัดการ 010743)

1.2 นักวิจัยของ TDRI แนะรัฐบาลตองรอบคอบเรื่องกฎหมายสิทธิบัตรซอฟตแวรและวิธีการดําเนิน
ธุรกิจ
นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย นักวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ไดเสนอรายงานวิจัยเรื่อง "การคุม
ครองทรัพยสินทางปญหาที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส" โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรืออี-คอมเมิรซ ซึ่งไมมีพรมแดนนั้นจะกอใหเกิดการละเมิดทรัพยสินทางปญญางายขึ้น เนื่องจากกฎหมายประเภทนี้
จะมีขอบเขตการใชภายในดินแดนของประเทศที่ตรากฎหมาย ผลการวิจัยของนายสมเกียรติไดเสนอปญหาที่เกิดขึ้นใน 3 สวนหลัก คือ
1) ปญหาลิขสิทธิ์
2) ปญหาชื่อโดเมนเนม ซึ่งเกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาในธุรกิจ และ
3) สิทธิบัตรใหมๆ
แมประเทศไทยจะยังไมเกี่ยวของมากนักแตตองศึกษาเพื่อเตรียมพรอมรับมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่สหรัฐกําหนดเรื่อง สิทธิ
บัตรวิธีการดําเนินธุรกิจ ในพ.ศ.2541 ซึ่งหลายประเทศในยุโรป ญี่ปุน รวมถึงบางองคกรในสหรัฐที่มองวาสหรัฐตองการควบคุมอินเทอรเน็ต
ทั้งโลก ในขณะที่ปจจุบันถือวาทุกอยางบนอินเทอรเน็ตเปนของฟรี ซึ่งประเทศไทยตองไดรับผลกระทบจากสิทธิบัตรนี้แนนอน โดยเฉพาะ
การพัฒนาอี-คอมเมิรซ จําเปนที่รัฐบาลตองติดตามแนวทางการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในระดับสากลที่สงผลกระทบตอไทย
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ปญหาเรื่องสิทธิบัตรซอฟตแวรเห็นวาประเทศไทยยังไมควรรับ เพราะการสรางสรรคดานนี้ของคนไทยยังมีนอยและไมถึงจุดคุม
ครอง โดยในรอบ 18 ปที่ผานมาพบวาสัดสวนการจดสิทธิบัตรในประเทศไทยมีเพียง 204 รายเทานั้นที่เปนการประดิษฐของคนไทย สําหรับ
ดานกฎหมายรายงานวิจัยแนะนําวา
1) ไทยควรคงกฎหมายที่ใชในปจจุบัน (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537) ไว ไมจําเปนตองคุมครองสิทธิบัตรซอฟตแวร และสิทธิบัตรวิธี
ดําเนินธุรกิจอยางที่สหรัฐผลักดัน เพราะคุมครองกวางเกินไป
2) หากจําเปนตองทําในอนาคต ไทยตองปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มความเขมงวดในการใหสิทธิบัตร ที่ตองเปนการประดิษฐที่สูงมากขึ้น
3) ควรจํากัดสิทธิคุมครองไมใหเกิน 3-5 ป จากที่ปจจุบันคุมครอง 10 ป สวนปญหาโดเมนเนม ที่พบบอยคือการนําเครื่องหมาย
การคาของผูอื่นมาจดทะเบียนเปนชื่อโดเมน เพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบแลวเสนอขายคืนเจาของเครื่องหมายการคาในราคาที่สูง
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับชื่อโดเมนเนมโดยเฉพาะ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรติดตามการพัฒนาแนวทางในการแกไข
ปญหาโดเมนเนมในเวทีระหวางประเทศอยางใกลชิดเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางที่เปนประโยชนตอผูประกอบการของไทย (ไทย
โพสต 250743)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 สหรัฐลมเหลวในการทดสอบจรวดตานขีปนาวุธ
วันที่ 8 ก.ค.2543 สหรัฐทดลองโครงการจรวดตานขีปนาวุธดวยการยิงขีปนาวุธนําวิถีขามทวีป "มินิตแมน 2" ติดตั้งหัวรบ
นิวเคลียรจําลอง 1 หัวรบ และบัลลูนที่เปนเปาหมายหลอกอีก 1 ลูก ซึ่งเปนตัวเปาหมายขึ้นสูอวกาศ จากฐานทัพอากาศแวนเดนเบิรก ในรัฐ
แคลิฟอรเนีย จากนั้นอีก 21 นาทีไดยิงขีปนาวุธสกัดกั้นจากเกาะปะการัง ควาจาแลนในหมูเกาะมารแชลล กลางมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งตาม
แผนที่กําหนด ยานสังหารจะตองแยกตัวจากขีปนาวุธสกัดกั้นและเขาทําลายหัวรบจําลองไดอยางแมนยํา แตปรากฏการขัดของ ไมปรากฏ
คําสั่งผานระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหยานสังหารแยกตัวออกจากทอนที่สองของจรวดขับดัน ยานสังหารจึงมิไดถูกปลอยออกไปคนหาและ
ทําลายหัวรบที่ตรงเขามา นอกจากนี้บัลลูนในขีปนาวุธตัวเปายังไมพองลมเพื่อเปนเปาหลอกตามที่วางแผนอีกดวย
ความลมเหลวของการทดลองดังกลาว เพิ่มแรงกดดันตอตัวประธานาธิบดีคลินตันซึ่งใกลครบวาระใหเลื่อนการตัดสินนําระบบดัง
กลาวเขาประจําการ (ผูจัดการ 100743) ไมแตเทานี้ยังสูญเสียเงินนับสิบลานดอลลารในการทดสอบ และสูญเสียจากการดําเนินนโยบาย
ทางการทูตของรัฐบาลที่พยายามหวานลอมให จีน รัสเซียและยุโรปตะวันตก ยอมรับแผนงานนี้ของก.กลาโหมสหรัฐ แตความลมเหลวดัง
กลาวชวยทอดเวลาใหสหรัฐประเมินภัยคุกคามจากขีปนาวุธของบรรดาประเทศอันธพาลตามคํากลาวของสหรัฐ เชน เกาหลีเหนือ เปนตน
(ไทยโพสต 100743)

2.2 กระแสพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกําลังมาแรงในญี่ปุนแมจะยังขาดความเชี่ยวชาญ
มีรายงานขาวกลาววา แมวาญี่ปุนมีผลงานเพียงรอยละ 6 ของการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษยหรือจีโนมมนุษย ปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญในเดือน มิ.ย.2543 ที่ผานมาก็ตาม นายอากิโยชิ หัวหนาศูนยวิจัยพันธุศาสตรไรเคน ของญี่ปุน ไดพยายามชี้ใหรัฐ
บาลมองไกลกวาการถอดรหัสพันธุกรรม นั่นคือการศึกษาหนวยโปรตีน เนื่องจากรหัสพันธุกรรมบงถึงโครงสรางของโปรตีน และโปรตีนคือ
หนวยที่ทํางานอยางแทจริง การคนหาวาโปรตีนตัวไหนมีหนาตาอยางไร เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการทําความเขาใจวาโปรตีนนั้นๆ มีหนาที่
อะไร เปนประโยชนตอบริษัทเวชภัณฑหรือไม ซึ่งการวิจัยโครงสรางโปรตีนอยางเปนระบบนี่เอง ที่นายวาดะกระตุนใหหนวยงานภาครัฐเขาไป
มีบทบาท ซึ่งปงบประมาณ 2543 ทางการไดจัดสรรเงิน 560 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้
นอกจากนี้ นายวาดะยังไดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่จากบริษัทรายใหญ เชน โซนี ชารป ฟูจิ โอลิมปส ฯลฯ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับศักยภาพของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ แตบริษัทที่กาวหนาที่สุดในเรื่องนี้คือทาการะ ซูโซ ผูผลิตเหลาสาเก และครํ่า
หวอดในธุรกิจจําหนายชีวเคมีตลอดทศวรรษ ซึ่งกลางเดือนเม.ย.2543 ที่ผานมาไดเปดเผยแผนสรางเครื่องเรียงลําดับความเร็วสูง หรือดรา
กอนจีโนมิกส รวมทั้งยังมีแผนลงทุนอีก 6,000 ลานเยนในชวง 3 ปขางหนา เปาหมายคือเสนอบริการเรียงลําดับแกบริษัทเวชภัณฑและแปร
รูปอาหารทั้งในญี่ปุนและตางประเทศ อีกทั้งยังตั้งเปาลงมือวิจัยเอง โดยตองการจดสิทธิบัตรและขายขอมูลทั้งในสวนโครงสรางโปรตีนและ
การเรียงลําดับยีนสําหรับพืชหรือสัตวที่มีขนาดเล็กมาก
แตอุปกรณที่บริษัทใชยังไมไดผานการทดสอบอยางสมบูรณ และยังขาดความ
ชํานาญดานเทคโนโลยีชีวภาพ (กรุง เทพธุรกิจ 140743)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 แนวคิดและนโยบายดานอาหาร
1.1.1 รัฐเรงยกระดับอาหารสูมาตรฐานสากล
กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและรมต.สาธารณสุข กลาวในงานสัมมนา “ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร สิ่งทาทาย
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารในยุคการคาเสรี” วาการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในปจจุบันตามมาดวยความตองการอาหารที่มีคุณภาพ ทําให
การเพิ่มผลผลิตดานอาหารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งเปนการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก ประเทศที่มีการเกษตรเปนหลักจึงมี
ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเสริมสรางความเขมแข็งในการสนับสนุนสินคาสงออกเพื่อนํารายไดเขาประเทศ ที่ผานมาประเทศไทยมีการสง
ออกอาหารมากเปนอันดับ 4 ของโลก ความสําคัญของการเพิ่มรายไดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารคือการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณ
ภาพอาหารใหเปนที่ยอมรับของประเทศคูคา ซึ่งในปจจุบันพบวามีการกีดกันในเรื่องการคาคอนขางสูง การที่ประเทศไทยจะสามารถแขงขัน
ในระดับสากลได ผูประกอบการ ผูบริโภค และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของจําเปนตองมีความรวมมือกันในดานตางๆ ซึ่งอาจ
ออกมาในหลายรูปแบบคือ
1. การวิเคราะห วิจัย พัฒนา และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. การควบคุม โดยใชมาตรการทางกฎหมายกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค
3. ผูบริโภคตองมีความตื่นตัวและมีความรูที่จะปกปองผลประโยชนของตนเองในการเลือกซื้อสินคา
4. กติกาสากลดานคุณภาพ ใหมีการนําระบบ กฎเกณฑดานระบบคุณภาพมาใชอยางแพรหลาย ใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในและ
ตางประเทศ (ผูจัดการ 050743)
นายแพทยณรงค ฉายากุล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กลาวดวยวา อย.จะออกโรงหนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยเขาสู
มาตรฐานสากล (GMP) เริ่มวาง 2 แนวทางทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและหนุนเพื่อใหเกิดการสงออก พรอมความพยายามผลักดันใหมีการ
ประกาศใชเปนกฎหมาย ตอไปทุกโรงงานที่จดทะเบียนกับอย.ตองผาน GMP กอน (กรุงเทพธุรกิจ 060743)
1.1.2 จี้รัฐตั้งหนวยกลางคุมอาหารรับกฎอียู
สมุดปกขาวความปลอดภัยดานอาหารของสหภาพยุโรป (White Paper on Food Safety) กําลังจะเขาสูคณะกรรมาธิการยุโรปใน
เดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะสงเขารัฐสภายุโรปเพื่อพิจารณา นับเปนกฎระเบียบที่ไมใชภาษีที่จะมีอิทธิพลตอสินคาสง
ออกอาหารของไทยอยางรุนแรง “เราไมวาหากอียูจะคุมครองความปลอดภัยคนของเขา แตเราตองการใหปฏิบัติเทาเทียมกันทั้งผูผลิตตาง
ประเทศและผูผลิตในประเทศ “ นายพูนเกียรติ ทังสมบัติ อุปนายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปกลาว
สาระสําคัญของสมุดปกขาวของอียูก็คือการตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยเริ่มตั้งแตขบวนการผลิตวัตถุดิบหรือการปลูกพืช เลี้ยง
สัตวตางๆ วาไดมาตรฐานตามกฎที่กําหนดไวหรือไม ตลอดจนขบวนการแปรรูปเปนสินคาเพื่อสงออก ซึ่งเปนปญหาใหญของประเทศไทยที่
กระบวนการผลิตวัตถุดิบยังไรระบบ ไมมีมาตรฐาน นายพูนเกียรติชี้วา การเพาะปลูก เลี้ยงสัตวของไทยไมสามารถควบคุมคุณภาพมาตร
ฐานไดเพราะเกษตรกรเปนผูจัดการเอง โรงงานผลิตแปรรูปสินคาไดแตไปซื้อจากเกษตรกรเขามาผลิต โดยไมรูวาวัตถุดิบนั้นมีสารปนเปอน
หรือไมอยางไร อีกทั้งหนวยงานที่ควบคุมเรื่องสินคาอาหารของไทย ตั้งอยูกระจัดกระจาย กรมวิชาการเกษตร ก.เกษตรฯ ดูแลเรื่องการผลิต
พืช ก.อุตสาหกรรมดูการผลิตแปรรูป ก.สาธารณสุขดูแลเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและก.พาณิชยดูแลเรื่องการสงออกสินคา
“ถึงเวลาหรือยังที่จะรวมหนวยงานมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสินคาอาหารเหมือนกับตางประเทศเพราะหากยังไมมีหนวยงานกลางคอย
ควบคุมก็ไมสามารถแกปญหาได”
ดานนางสาวจรวยพร ตันติพิพัฒนพงศ นายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปกลาววาสมาคมฯจะเสนอแนะเขาคณะกรรมการรวม
ภาครัฐเอกชน ในการจัดตั้งหนวยงานกลางนี้ขึ้นมา พรอมกับเสนอปญหาในการจัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชผัก ผลไมตางๆ เพื่อที่จะสามารถ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแตตนไดอีก ทั้งจะแกปญหาราคาพืชผลเกษตรตกตํ่าเพราะจะไมมีการปลูกมากเกินความตองการ รวมทั้งจะไดจัด
ทําระบบชลประทานเพื่อควบคุมคุณภาพและราคาได “เงินที่รัฐคอยเอามาแทรกแซงหลายหมื่นลานแตละครั้งไมควรจะเสียอีกตอไป รัฐควร
จะนําเงินเหลานี้มาปรับปรุงและพัฒนาพืชทําระบบชลประทานดีกวา” เธอกลาว หากประเทศไทยไมจัดระเบียบตั้งแตตนจะทําใหภาคสงออก
ไดรับผลกระทบอยางหนักในอนาคต ตอไปเรื่องการปลูกขาวก็อาจจะตองรายงานตนตอที่มาที่ไปของกระบวนการผลิต การใชยาฆาแมลง
หากตรวจสอบวาใชจะถูกสั่งหามนําเขาทันทีในบางประเทศ กุง หอย ปู ปลาตางๆ จะตองตรวจสอบไดวาไมมีสารพิษเกินมาตรฐาน ซึ่ง
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ปจจุบันกําลังมีการตรวจสอบเครื่องแกงตางๆ จากไทย ซึ่งระบุวา ใบโหระพา พริก มีสารตกคางเมื่อนําไปทําอาหารสําเร็จรูปก็จะมีสารตก
คางดวย (ผูจัดการ 210743)
ดานนายอาชว เตาลานนท ประธานคณะกรรมการภาคเอกชนในกิจการเกี่ยวกับองคการการคาโลก ไดแสดงความหวงใยเชนกัน
วามาตรฐานการผลิตอาหารทองถิ่นของไทยยังไมไดมาตรฐานที่อียูกําหนด จึงสมควรมีองคกรกลางเพื่อควบคุมดูแล และประสานความรวม
มือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางอํานาจตอรองในเรื่องนี้
ปจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารไทยไมกี่ชนิดที่ไดมาตรฐานใหมของอียู นั่นคือ นํ้าตาล และไกสด ซึ่งคณะผูตรวจสอบของอียูไดมา
ตรวจและใหการรับรองแลวเมื่อตนป (Bangkok Post 100700)
สําหรับความเห็นของไทยตอสมุดปกขาวซึ่งไดเสนอไปยังอียูก็คือ
1.นโยบายและการดําเนินการตามสมุดปกขาว ตองไมขัดตอพันธะความตกลงภายใตองคการการคาโลก
2.การดําเนินการรวมทั้งกฎระเบียบจะตองบังคับใชเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติระหวางอียูกับประเทศที่ 3
3.กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ตองอางอิงการปฏิบัติโดยใชมาตรฐานปลอดภัยสากล ซึ่งเปนที่ยอมรับจากนานาชาติ
4.การใชสมุดปกขาวตองโปรงใสและไมมีเจตนากีดกันการคาแอบแฝง
5.อียูควรพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบหรือมาตรการตางๆ โดยคํานึงถึงความแตก
ตางของความสามารถในการปรับตัวและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตามประเภทอุตสาหกรรมเปนหลัก
6.ขอใหสหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศที่ 3 เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของอียูเพื่อลดความ
เสี่ยงของผูบริโภคใหอียู
คาดวาภายในป 2545 จะมีการจัดตั้ง หนวยงานควบคุมอาหารของอียู (EFA) และการแกไขกฎระเบียบตางๆของสมุดปกขาวจะ
แลวเสร็จมีผลบังคับใช (ผูจัดการ 210743)

1.2 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.2.1 ผลิตภัณฑจากขาวไทย คุณคาเพียบ
- ชี้ “นํ้ามันรําดิบ” ขาวไทยประโยชนเพียบ
รศ.ดร.สุพจน วงศใหญ ผูอํานวยการสํานักวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต กลาววา เปลือกขาวและจมูกขาวซึ่งนํามาสกัดเปนนํ้ามันรําดิบ
นั้นมีสวนประกอบของสารที่สามารถใชเปนยาได เพราะมีวิตามินสูงและมีคุณคาตอรางกายคนสูงมาก เชน gamma oryzanol มีคุณสมบัติ
กระตุนการไหลเวียนใตผิวหนัง มีฤทธิ์ตานการอุดตันของหลอดเลือด เปนสารตานอนุมูลอิสระ ปองกันแสงยูวี ใชเปนสวนผสมเพื่อทาผิวหนัง
gamma aminobutyric acid ชวยลดความดันโลหิต ลดความอวน กระตุนระบบการทํางานของไตใหดีขึ้น เพิ่มออกซิเจนไปยังสมอง ทําให
เซลลสมองทํางานดีขึ้น ลดอาการเครียด ทําใหนอนหลับสบาย แกอาการเมาคาง ดับกลิ่นปาก ลาสุดประเทศญี่ปุนไดนํารําขาวไทยไปสกัด
เปนยาออกจําหนายทั่วโลก โดยเปดตัวผลิตภัณฑจากผลผลิตชนิดนี้ไปแลวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา จึงอยากกระตุนใหคนไทยหันมาสนใจ
วัตถุดิบประเภทนี้เพื่อนํามาใชประโยชนมากขึ้น (มติชน 090743)
- ไบโอเทคปลื้ม “นํ้านมขาว” คุณคาเพียบ
นางดรุณี เอ็ดเวิรดส รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปดเผยวา จากการที่ไบโอเทคไดใหทุนวิจัยแกนายเชิดชัย เชี่ยวธีรกุล อาจารยคณะเทคโนโลยีชีว
ภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาการผลิตเครื่องดื่มที่ทําจากขาว โดยนักวิจัยไดใชขาวหอมมะลิซึ่งมีกลิ่นหอมนั้น ปรากฏวา ตอนนี้ทําได
สําเร็จแลว สามารถผลิตนํ้านมขาวที่มีคุณคาอาหารดานแคลเซียมและคารโบไฮเดรตสูงกวานํ้านมวัว และยังคงมีความหอมรวมทั้งมีคอเลส
เตอรอลนอยกวา โดยนํ้านมขาวดังกลาวจะเปนอีกทางเลือกสําหรับกลุมเด็กที่แพนมวัว ไดมีนํ้านมดื่มแทนนมที่ผลิตจากถั่วเหลืองซึ่งมักจะมี
กลิ่นไมดีนัก อยางไรก็ตาม เนื่องจากนํ้านมขาวมีขอจํากัดในเรื่องปริมาณโปรตีนที่มีนอยกวานํ้านมวัว การดื่มจึงอาจจะตองเสริมโปรตีนเขา
ไปดวย เพื่อใหเด็กไดสารอาหารครบ (มติชน 210743)
1.2.2 ลุยวิจัย “เครื่องแกงไทย” ตานมะเร็ง
ดร.แกว กังสดาลอําไพ นักโภชนาการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปดเผยวา หลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) ก.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไดทําการวิจัยวาเครื่องแกงไทยหรือเครื่องปรุงในตํารับอาหารไทยไมมีศักยภาพ
ในการกอกลายพันธุใหเกิดโรคมะเร็ง ทางสถาบันวิจัยโภชนาการจึงไดนํามาทําวิจัยตออีกวา เมื่อไมกอโรคมะเร็งแลวมีฤทธิ์ปองกันโรคมะเร็ง
ไดหรือไม
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“การวิจัยครั้งนี้อยูในโครงการวิจัยอาหารไทย เมื่ออยูในภาชนะแลวจะมีคุณคาทางโภชนาการอยางไรและมีสรรพคุณพิเศษในการ
ปองกันมะเร็งอยางไรบาง เพราะจากการสํารวจขอมูลของนานาชาติ ที่ทําการศึกษาอาหารประจําชาติจาก 25 ประเทศทั่วโลก พบวาอาหาร
ไทยติดอันดับ 4 ที่คนทั่วโลกนิยมกิน ถาเชนนั้นเราก็นาจะทําอาหารไทยที่ปรุงดวยพืช ผัก สมุนไพรตางๆ ใสกระปองไปตางประเทศได แตเรา
จะตองทําการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิตใหดี”
ดร.แกวกลาวอีกวา ไดใหนักศึกษาชวยกันคิดและวิจัยหารายการอาหารที่ปองกันมะเร็งได ขณะนี้มีโครงการวิจัยในอาหาร 8
อยาง คือ แกงมัสมั่น แกงสมผักรวม แกงจืดมะระขี้นก เปนตน โดยเลือกอาหารที่คนไทยนิยมกินเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีการวิจัยวานํ้า
เตาหู นมถั่วเหลือง และโยเกิรต เปนอาหารสุขภาพจริงหรือไม มีฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ ปองกันโรคมะเร็งไดหรือไมอีกดวย (มติชน
060743)
1.2.3 ออยไทยวิกฤต ระวังอุตสาหกรรมนํ้าตาลเจง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปดเผยวา รศ.ดร.พรทิพย วงศแกว หัวหนาโครงการวิจัยโรคใบขาวออยและยุทธการ
ปองกันกําจัด ไดระบุวาขณะนี้โรคใบขาวออยไดระบาดไปทั่วภาคอีสานโดยเฉพาะที่จ.อุดรธานี และจ.ขอนแกนนั้น ระบาดไปแลวกวา
100,000 ไร รวมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวไมนอยกวา 500,000 ไร ที่นาเปนหวงคือ พบการระบาดในพื้นที่อื่นดวย เชน กาญจนบุรีไป
จนถึงประจวบคีรีขันธ โรคนี้เกิดจากเพลี้ยจักจั่น มาดูดกินนํ้าหวานจากตนแลวถายเชื้อไปสูตนอื่นๆ เมื่อมีการนําทอนพันธุที่ติดเชื้อไปเพาะ
ปลูกเลยทําใหการระบาดรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีเดียวที่จะหยุดไดคือ ตองกําจัดออยแปลงนั้นหรือเผาทิ้ง หรือไมก็ตองใชยาฆาหญาฉีด
ทําลายกอนลงออยใหมที่เปนออยปลอดเชื้อ แตมักจะไมมีใครทํา เพราะออยเปนสินคาที่มีการตกลงราคาระหวางผูซื้อกับผูขายลวงหนา บาง
ทีก็รับเงินมาแลวบางสวน ถาทําลายทิ้งก็จะไมมีออยสงโรงงาน
สถานการณที่เกิดขึ้นจะทําใหผลผลิตออยปนี้ลดลงประมาณ 50% เทากับวาออยจะไมพอตอความตองการของโรงงาน คาดวา
ออยจะไมเพียงพอตอเนื่องไปอยางนอยอีก 3 ป เปนเหตุใหราคานํ้าตาลเพิ่มสูงขึ้น ที่นาหวงคือ หลังฤดูหีบออยครั้งนี้ เกษตรกรตองการพันธุ
ออยที่ปลอดเชื้อจํานวนมหาศาล ทําใหเจาของแปลงออยที่ติดเชื้อแตยังไมแสดงอาการของโรครุนแรง ยอมดูแลออยชุดนั้นตอไป และนี่จะทํา
ใหแปลงขางเคียงที่ใชออยปลอดเชื้อติดโรคเขาไปใหม ทําใหโรคระบาดออกไปยิ่งขึ้น จนในที่สุดจะไมมีใครอยูไดในอุตสาหกรรมออยแมแต
ตัวเกษตรกรและโรงงานเอง ทุกฝายควรรวมมือกันแกปญหาอยางจริงจัง ภาคเอกชนและรัฐตองรวมมือกันผลิตพันธุตนออยปลอดเชื้อออกไป
ใหเพียงพอ และตองกระจายไปสูชาวไรอยางทั่วถึง และเกษตรกรก็ตองกําจัดออยในไรตนถาเกิดการติดเชื้อ (มติชน 280743)
อยางไรก็ตาม แหลงขาวฝายอุตสาหกรรมนํ้าตาลซึ่งยอมรับวาโรคดังกลาวจะเปนเหตุใหผลผลิตนํ้าตาลลดลงกลาววา ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจะไมรายแรงเทาที่นักวิจัยทํานาย ปริมาณนํ้าตาลที่จะใชในประเทศจะไมกระทบกระเทือนเลยแมวาการเก็บเกี่ยวออยจะไดผลเพียง
ครึ่งเดียว เนื่องจากในกรณีรายแรงที่สุดผลการเก็บเกี่ยวก็ยังสามารถผลิตนํ้าตาลขนาดกระสอบละ 100 ก.ก. ไดถึง 25 ลานกระสอบ ขณะที่
ความตองการบริโภคนํ้าตาลในประเทศอยูที่ 17 ลานกระสอบเทานั้น (Bangkok Post 270700)
1.2.4 เรงสกัดพิษแมลง หวังทําลายแมลงศัตรูพืชลดมลภาวะ
นายอมเรศ ภูมิรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ขณะนี้ตนกําลังทําวิจัยเรื่องการสกัดเอาเชื้อของแมลง
ที่เปนศัตรูกับแมลงศัตรูพืชมาใชทําลายศัตรูพืชที่ระบาดอยูในเรือกสวนไรนา และแปลงเกษตรของเกษตรกร ซึ่งจากการทดลองสามารถสกัด
เอาแบคทีเรียจากหนอนกระทู หนอนใยและจากดินในบางพื้นที่ออกมา นําไปฉีดบนใบผัก และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ในแปลงทดลอง พบ
วาแมลงเปาหมายตายไปถึง 80% ที่สําคัญคือใชผลิตภัณฑชนิดนี้ไมเกิดผลขางเคียงใดๆ "ในอนาคตประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองใช
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากขึ้น ไมเพียงแตเพื่อการลางชําระใหบรรดาสารเคมีที่ปนเปอนอยูเดิมนั้นคอยๆ หมดไป แตเพื่อความเปนอยูที่ดี
ขึ้นของเกษตรกรไทยอีกดวย"
นายอมเรศกลาววา การสกัดเอาเชื้อที่เปนพิษมาจากแมลงที่เปนศัตรูกับแมลงศัตรูพืชนั้นไมใชเรื่องใหม แตเปนการสรางทางเลือก
ใหกับเกษตรกรไทยเพื่อที่จะไมใชสารเคมีมากขึ้น (มติชน 260743)

1.3 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.3.1 สารพันปญหานม
- นมกลองแหกตา ไมสด 100% ยิ่งกินยิ่งอวน
รศ.ดรสมชาย ดุรงคเดช อาจารยประจําภาควิชาโภชนาการพิษวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวถึง
ปญหานมไมสด 100% วา บางยี่หอใชนมผงนําเขาจากนอกมาผสมนํ้าไมใชนํ้านมดิบมาบรรจุกลอง แตเขียนฉลากวาเปน “นมสดพรอมดื่ม”
หรือ “นมสด 100%” เปนการเอาเปรียบผูบริโภคอยางมาก ทั้งในดานคุณคาทางโภชนาการและราคา โดยนมผงที่นํามาผสมนํ้าเปนนมจาก
ตางประเทศที่มีการสกัดไขมันออกหมดแลว เรียกวา “Skimed Milk” ผลิต ในบานเขาจะไมกินนมชนิดนี้ ราคาจะถูกมาก ผูผลิตที่นํานมผงนี้
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มาผสมกับนํ้า จะเติมไขมันที่ทําจากพืชลงไป เชน ไขมันมะพราว ซึ่งไมใหประโยชนกับรางกาย แตกลับจะไปกระตุนใหรางกายมีคอเลสเตอ
รอลในระดับสูงอีกตางหาก ปจจุบันนมผงละลายนํ้าถูกกวานมสดมากกลับวางขายในราคาที่สูสีกัน ทําใหอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยมี
ปญหา อนึ่ง อย.เคยออกประกาศตักเตือนใหผูผลิตที่นํานมผงมาละลายนํ้าแสดงฉลากใหถูกตอง ไมเชนนั้นจะดําเนินการตามกฎหมาย แต
จนถึงขณะนี้ยังไมมีนมสดพรอมดื่มยี่หอใดยอมระบุ (ไทยโพสต 110743)
- สารพัดสารปนเปอนในนํ้านม
นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ก.สาธารณสุข กลาวยอมรับวามีสารปนเปอนที่มากับนํ้านมอยู
จริง โดยเฉพาะนํ้านมดิบและนมพาสเจอรไรส ตามประกาศของก.สาธารณสุข ฉบับที่ 26 และ 35 ที่วาดวยคุณภาพนํ้านม กําหนดใหมีการ
ตรวจสอบสารอัลฟาท็อกซิน ซึ่งเปนสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปอนมากับนํ้านมดิบผานทางอาหารสัตว เนื่องจากอากาศในเมืองไทยมีความชื้น
สูงจึงเกิดเชื้อราไดงาย เมื่อวัวกินอาหารสัตวที่มีเชื้อราเขาไป เชื้อราก็จะปนเปอนออกมากับนํ้านมวัว นอกจากนี้ยังมีการตรวจหายาปฏิชีวนะ
ที่ปนเปอนมากับนมดวย โดยยาปฏิชีวนะเหลานี้จะมาจากยาฉีดปองกันและรักษาโรค
"เกษตรกรรูวาหากฉีดยาเขาไปแลวจะรีดนมวัวมาขายไมได เพราะจะมีสารตกคาง แตก็ยังทํากันอยู เนื่องจากสวนใหญเปนราย
ยอย หากเขาหยุดรีดนมวัวก็จะไมมีรายไดเลี้ยงครอบครัว สวนการตรวจหาฮอรโมนนั้น ทางกรมวิทยาศาสตรฯ ยังไมไดดําเนินการ ในอนาคต
หากหญาที่นํามาเลี้ยงวัวมีจีเอ็มโอ ตอไปอาจตองมีการตรวจหาจีเอ็มโอในนํ้านมวัวอีกก็ได” รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกลาว (ผู
จัดการ 120743)
1.3.2 นํ้าดื่ม 80% เปอนจุลินทรีย
นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา จากการที่อย.ไดตรวจสอบสถานที่ผลิตนํ้า
ดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก เกี่ยวกับปญหาปนเปอนของจุลินทรียในนํ้าที่ผลิตเพื่อการบริโภคพบวา นํ้าดื่มบรรจุขวดกวา 80% ยังไมนาไว
วางใจ มีจุลินทรียปนเปอนเกินมาตรฐานกําหนด อย.จึงไดเตรียมจัดพิมพคูมือและวิดีทัศนแจกจายผูประกอบการไวปรับปรุงคุณภาพ (ไทย
โพสต 190743)

1.4 อาหารเปนพิษ
1.4.1 กรณีอาหารเปนพิษครั้งใหญในญี่ปุน
ความหวาดกลัวเรื่องอาหารเปนพิษในญี่ปุนปะทุขึ้นจากกรณีสินคานมของสโนว แบรนด โดยผูเคราะหรายกวาหมื่นคนเกิดอาการ
ทองเสียและอาเจียน ภายหลังดื่มนมไขมันตํ่าของบริษัทผลิตภัณฑนมใหญที่สุดของญี่ปุนแหงนี้ กระแสความหวั่นผวาอาหารเปนพิษในญี่ปุน
ยังคงรุนแรง ปรากฏขาวใหมๆ ออกมาแทบทุกวัน โดยลาสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค. บริษัทยามาซากิ เบกกิ้ง ผูผลิตขนมปงและเคกรายยักษของ
ประเทศ ออกมาแถลงวาไดสั่งเก็บสินคาขนมหวานบางชนิดออกจากรานคา ภายหลังมีผูบริโภครองเรียนวาขนมหวานเหลานี้มีรสชาติบูด
เปรี้ยว
ครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 แลวในชวงเวลาไมกี่วันที่ยามาซากิตองเก็บสินคาคืนเพราะอาจมีปญหาบูดเสีย เมื่อวันเสารที่ 15 ก.ค. บริษัทก็
เพิ่งแถลงวาไดสั่งเก็บขนมปงนุมเกือบ 10,000 ชิ้น หลังจากไดรับคํารองเรียนวาดูเหมือนกับมีราขึ้น ขาวคราวเหลานี้ผลักไสใหราคาหุนของ
ยามาซากิในตลาดเโตเกียวตกลงมา 2.98% ขณะที่หุนของบริษัทอาหารอื่นๆ ก็ถูกเทขายกระหนํ่าในชวงที่กระแสหวั่นผวาอาหารเปนพิษ
กําลังเชี่ยวกรากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะหุนสโนว แบรนดนั้นหลนฮวบถึง 32% มิหนําซํ้าสํานักขาวเกียวโดรายงานเมื่อวันอาทิตยที่ 16 ก.ค.
ถึงผลการสํารวจของเจาหนาที่ทองถิ่นวา ในจํานวนโรงงานนมทั่วประเทศทั้งสิ้น 774 แหงนั้น มากกวา 10% มีปญหาดานอนามัยและ
ปญหาอื่นๆ หลังจากเรื่องราวของสโนว แบรนด บานปลายใหญโตบริษัทผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตางทยอยออกมาประกาศเก็บคืน
ผลิตภัณฑซึ่งอาจมีปญหา
เชน มอรินากะ มิลค อินดัสตรี บริษัทผลิตภัณฑนมรายใหญอันดับ 3 ของญี่ปุน สั่งปดสายการผลิต 1 สายลงชั่วคราวเมื่อ
สัปดาหที่แลว หลังจากเด็กนักเรียนราว 20 คนลมปวยเพราะดื่มนมจากโรงงานแหงนั้น , บริษัทโยสึบะ มิลค โพรดักตส ตั้งอยูที่เกาะฮอกไกโด
เก็บเนยแข็งคืนจากรานคาราว 2,000 หอเนื่องจากปนเปอนสารเคมี , คิริน เบเวอเรจ คอรป เครือของบริษัทเบียรชื่อดัง คิริน บริวเวอรี แถลง
วากําลังเก็บคืนเครื่องดื่มเกลือแร “คิริน สปด” จํานวน 70,000 ลัง เนื่องจากมีเสียงรองเรียนวารสชาติผิดเพี้ยน (ไทยโพสต 070743,กรุงเทพ
ธุรกิจ 140743,ผูจัดการ 180743)
1.4.2 ปลาเขมรเปนพิษ
มีรายงานจากสํานักขาวรอยเตอรวา ชาวเขมรซึ่งไดกินปลายางที่จับมาจากแมนํ้าสตึงเตรงมีผูเสียชีวิต 7 คน และอีก 74 คนลม
ปวย ในอําเภอสเรยสนอม จังหวัดเสียมราฐทางตอนเหนือของกัมพูชา อยางไรก็ตามสาเหตุแทจริงของอาการที่เกิดในระหวางวันที่ 24-27
มิถุนายนนี้ ไมแนชัด แตเจาหนาที่ประมงกัมพูชาคนหนึ่งกลาววา ปลาที่เหยื่อบริโภคเปนปลานํ้าจืดชนิดหนึ่งซึ่งเปนแหลงอาหารสําคัญของ
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ชาวกัมพูชาและไมมีพิษโดยสิ้นเชิง ตํารวจเสียมราฐกําลังทํางานรวมกับคณะแพทยในจังหวัดหาสาเหตุของอาหารพิษในครั้งนี้ และกําลังมี
การวิเคราะหแอลกอฮอลที่คนเหลานี้ดื่มเพื่อหารองรอยสารพิษดวย (ไทยโพสต 010743)
1.4.3 หนูนอยอเมริกันกิน “ซิสเลอร” ติดเชื้ออีโคไล
28 กรกฎาคม เอพีรายงานขาวจากเมืองมิลวอกี้ ประเทศสหรัฐวา เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ไดเสียชีวิตลงหลังจากไดรับประทานอาหาร
ที่รานซิสเลอรและปรากฏวาติดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล เชนเดียวกับชาวเมืองเซาธมิลวอกีอีกอยางนอย 21 คน
เชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่ระบาดนั้นเปนเชื้อที่มีรหัสชนิดวา “โอ 157: เอช 7 ซึ่งแตละปจะมีชาวสหรัฐลมปวยลงเพราะเชื้อแบคทีเรีย
ตัวนี้ประมาณ 73,000 คน (มติชน 300743)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 แนวคิดและนโยบายดานสาธารณสุข
2.1.1 ปฏิรูปสุขภาพ…ความเทาเทียมกันตองไมหลนหาย
จอน อึ๊งภากรณ เสนอขอคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปไวในนสพ.มติชนฉบับวันที่ 12 ก.ค.2543 สรุปไดวา ปญหาสําคัญประเด็นหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นอยูในระบบสุขภาพของคนไทยยุคปจจุบันก็คือเรื่องความไมเทาเทียม ผมคิดวาระบบประกันสุขภาพของคนไทยตองมีระบบ
เดียวและขาราชการตองไปอยูในระบบนั้นดวยเพื่อไมใหเกิดการมีอภิสิทธิ์ หากคนที่มีสตางคเขาจะซื้อบริการเพิ่มขึ้น นั่นก็เปนสิทธิของเขา
แตวาทุกคนตองมีบริการมาตรฐานในการรักษาพยาบาล
นี่คือจุดเริ่มตน
ระบบแบบนี้จะตองมีการเก็บภาษีแบบกาวหนา คือคนที่มีสตางคมากก็จายมาก คนที่มีสตางคนอยก็จายนอย แลวคนที่ยากจนมี
รายไดแคพอประทังชีวิตก็ไมตองจายเลย เพราะฉะนั้นตองมีระบบการเก็บภาษีที่สามารถหารายไดเขามาสนับสนุนไดเพียงพอตามเปา เมื่อ
จัดระบบนี้ขึ้นมาแลวก็ตองมีการปฏิรูปสวนอื่นๆ ในระบบบริการตามมาดวย ทั้งการจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอรองรับ โดยอาจมีองคกรอิสระ
ที่มีผูแทนของรัฐและภาคประชาชนเขาไปรวมกันบริหารจัดการ และที่สําคัญก็คือตองมีทางเลือก
ประชาชนตองมีทางเลือกในการรับบริการ ไมใชตองไปโรงพยาบาลที่กําหนดไวอยางเดียว บัตรสุขภาพของประชาชนก็ควรเปน
บัตรประชาชน ทุกคนไดเทาเทียมกัน ปญหาความเทาเทียมอีกเรื่องหนึ่งที่ตองปฏิรูปอยางมากคือเรื่อง การเขาถึงยา ควรจะมีมาตรการตางๆ
ที่จะทําใหยาที่จําเปนไมวาจะรักษาเอดส โรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆ เปนสิ่งที่คนทุกคนเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน โดยตองใชหรือสรางมาตร
การจัดการตามกฎหมายโดยไมตองเกรงกลัวตางประเทศ
สุดทายก็คือ เวลามองเรื่องสุขภาพของประชาชน ควรจะมองใหรอบดาน ทั้งสุขภาพคนรวย สุขภาพคนจน ปญหาสุขภาพของคน
รวยอาจอยูที่พฤติกรรม เชน ไมออกกําลังกาย แตสําหรับคนจน โรคของคนจนเกี่ยวของโดยตรงกับสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนเรื่องที่อยู
อาศัย สภาพแวดลอมในการทํางานรวมไปถึงปญหาดานจิตใจ เวลามีหนี้สินไมรูจะทําอยางไร ก็ตองทํางานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน
แลวเราจะบอกใหเขาเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางไร เราตองสรางสภาพแวดลอมหรือแกปญหาความยากจนใหสําเร็จ ถึงจะยกระดับสุข
ภาพคนไทยไดอยางถึงราก (มติชน 120743)
2.1.2 สปรส.หนุนการแพทยทางเลือกเขาระบบสุขภาพไทย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) กลาววา หลายสิบปที่ผานมาสังคมไทยใหความ
สําคัญกับการแพทยแผนตะวันตกจนการแพทยแผนตะวันตกขยายตัวเต็มสังคม และไดเบียดการแพทยทางเลือกทั้งหมดตกขอบ จนกระทั่ง
คนในสังคมเริ่มรูแลววาการแพทยแผนตะวันตกไมใชคําตอบที่แทจริงคําตอบเดียว คนจึงหันหาการแพทยทางเลือกมากขึ้น
นพ.อําพล กลาววา ขณะนี้กระแสการพัฒนาระบบการแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) ซึ่งหมายรวมทั้งการแพทยแผน
ไทย การแพทยแผนจีน อายุรเวท และการแพทยพื้นบานตางๆ ชีวจิต ธรรมชาติบําบัดมาแรงมาก ประชาคม สังคมสาธารณสุข และคนไทย
ทุกคนตองชวยกันคิดตอไปวา ทําอยางไรใหระบบบริการสาธารณสุขของไทยเปนระบบที่สงเสริมใหระบบการแพทยทางเลือกมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบติดตามเพื่อคุมครองผูบริโภค ที่สําคัญ ทําอยางไรใหการแพทยทางเลือกกลายเปนสวนหนึ่งของระบบบริการ
สุขภาพแหงชาติ (มติชน 040743)
2.1.3 สธ.เรงแกไขก.ม.ผลิตแพทยแผนไทยมากขึ้น
พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย เปดเผยวา ตั้งแตคณะกรรมการยาแหงชาติ ไดมีประกาศให
เพิ่มเติมบัญชียาจากสมุนไพรไวเปนสวนหนึ่งของบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2542 เพื่อใหสถานพยาบาลทุกระดับใชบัญชียาจากสมุนไพรดัง
กลาวตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธที่ผานมา แมก.สาธารณสุข (สธ.) ตองการสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล (รพ.) ชุมชนใหมาก
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ขึ้น แตในทางปฏิบัติมีปญหามาก เพราะหมอรุนใหมไมสั่งยาดังกลาว เพราะมีงานวิจัยดานนี้นอยมาก บางคนก็ถามวาแพทยแผนปจจุบันมี
สิทธิสั่งใชยาแผนโบราณไดหรือ ถาพลาดพลั้งไปอาจถูกแพทยสภาเลนงานจะทําอยางไร
พญ.เพ็ญนภากลาววา ปญหาอีกประการหนึ่งคือ คลินิกแพทยแผนไทยที่ตั้งขึ้นในรพ.ชุมชนกําลังจะตาย เพราะยาที่เคยสั่งเปน
ตํารับ เชน ยาจันทลีลา เพื่อรักษาอาการแกไข ยาแกกระษัย ยาหอมทิพยโอสถ ยาหมอ ลูกประคบ ใหผูเฒาผูแก เหลานี้ไมไดอยูในบัญชียา
หลักแหงชาติ แพทยแผนโบราณไมสามารถเบิกจายยาได ผูปวยที่เปนขาราชการก็ไมสามารถเบิกคายาเหลานี้ได ทางออกสําหรับเรื่องนี้ทาง
สถาบันเสนอใหมีการทบทวนบัญชียาจากสมุนไพรใหบอยขึ้นและกวางขวางขึ้น เพื่อไมใหยาสมุนไพร ยาแผนโบราณที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิม
เปนยาเถื่อน อีกทั้งแกไขระเบียบใหเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยแผนไทยประยุกตที่ผานการฝกอบรมชัดเจน นาจะไดรับใบประกอบโรค
ศิลปะ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย และแกไข พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ ใหบุคคลที่ผานการฝกอบรมเหลานี้ ปฏิบัติงาน ดูแลผูปวยภายใตผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อใหมีแพทยแผนไทยมากขึ้น และมีการสั่งใชยาสมุนไพร ยาแผนโบราณมากขึ้น ไดปรึกษากับนายกร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีวาการก.สาธารณสุขแลว ซึ่งรัฐมนตรีเห็นดวยใหแกไขระเบียบโดยเร็ว
ปจจุบันยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ มียาสมุนไพรที่เปนยาเดี่ยวเพียง 5 ตัว ไดแก ยาแคปซูลขมิ้นชัน แกจุกเสียด ยาผง
ชุมเห็ดเทศที่บรรจุซองชงกับนํ้ารอนเพื่อรักษาอาการทองผูก ฟาทลายโจรในรูปแบบของยาแคปซูล ยาเม็ดและยาลูกกลอนเพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บคอ ทองเสียแบบไมมีการติดเชื้อ พญายอในรูปแบบของครีม คาลาไมลโลชั่นรักษาโรคงูสวัด ผื่นคัน และยาปายปากพญายอที่รักษาแผล
ในปาก รวมทั้งครีมไพล เพื่อทากลามเนื้อเคล็ดขัดยอก นอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรที่เปนสูตรตํารับอีก 3 สูตร คือสูตรยาประสะมะแวง กินแก
ไอขับเสมหะ ยาประสะไพลที่บรรเทาอาการระดูไมมีตามปกติหรือนอยผิดปกติ (มติชน 270743)

2.2 สถานการณโรคระบาดในไทย
2.2.1 โรคฉี่วัว-ฉี่ควายเบียดฉี่หนูตกขอบ
นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ ก.สาธารณสุขเปดเผยวา แนวโนมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส ไดเปลี่ยน
จากการแพรระบาดในฉี่หนูมาเปนฉี่ของวัว-ควาย นอกจากนี้ ยังพบในสุนัขและแมว ผูปวยจะเสียชีวิตอยางรวดเร็ว จากเดิมที่แสดงอาการ
ของโรคใน 1-2 สัปดาห แตในเชื้อโรคฉี่ของวัว-ควายเพียง 2-3 วัน จะเริ่มมีอาการ และปวยไมถึงสัปดาหก็จะเสียชีวิต สวนอวัยวะที่เสี่ยงตอ
การติดเชื้อมากที่สุดคือ เทา ขา แขน ที่ถูกหญาหรือขาวบาด หรือถูกหอยเชอรี่บาดหรือใบขาวบาด
ปจจุบันจํานวนผูปวยโรคเลปโตฯ ไดเพิ่มสูงขึ้น ในป 2542 พบผูปวย 6,080 ราย เสียชีวิต 200 ราย แตในครึ่งแรกปนี้พบผูปวย
แลว 1,142 ราย เสียชีวิต 52 ราย เพิ่มมากขึ้นกวาปที่แลว 2 เทาตัว เปนผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จังหวัดที่มีผูปวยมากที่
สุดคือ จังหวัดบุรีรัมย มีจํานวน 298 ราย เสียชีวิตแลว 12 ราย ขณะนี้มีนํ้าทวมหนักหลายจังหวัดในภาคอีสาน ทําใหเสี่ยงตอการไดรับเชื้อ
มากยิ่งขึ้น ควรปองกันดวยการใสรองเทาบูต (ไทยโพสต 220743,กรุงเทพธุรกิจ 200743)
2.2.2 เตือนคุกทั่วประเทศ ไขกาฬหลังแอนระบาด
นายวันชัย อาจเขียน ผูอํานวยการศูนยระบาดวิทยาภาคเหนือเปดเผยวา จากการสํารวจโรคไขกาฬหลังแอนเริ่มมีการระบาดตั้ง
แตปที่ผานมาและอยูในขั้นรุนแรง โดยมีผูที่ปวยเปนโรคไขกาฬหลังแอนแลว 9 ราย เสียชีวิต 4 ราย และตั้งแตป 2543 พื้นที่ภาคเหนือมีโรค
ระบาดที่นาเปนหวง 3 โรค คือโรคไขกาฬหลังแอน โรคแอนแทรกซ และโรคฉี่หนู ทั้งนี้การแพรระบาดของโรคไขกาฬหลังแอนมีอยู 3 ทาง คือ
1.ตามเรือนจํามากที่สุด 2.จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน และ 3.จะเกิดประปรายทั่วไป เพราะฉะนั้นอยากเตือนเรือนจําตางๆ ให
ระวังเรื่องสถานที่แออัด (มติชน 270743)
2.2.3 หองกัก สตม. ศูนยรวมเชื้อโรครายจากตางดาว
เมื่อกอนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคติดตอมักอยูในชุมชนแออัดหรือสถานที่ตางๆที่การใหบริการสาธารณสุขยังเขาไมถึง
ปจจุบันการสาธารณสุขของประเทศไดพัฒนาจนถึงขั้นกําจัดโรครายใหหายไปจากประเทศไทยไดอยางเด็ดขาดหลายโรค แต
ขณะนี้ เชื้อโรคในยุคโลกไรพรมแดนกลับเดินทางขามมิติของกาลเวลามารอวันขมํ้าเหยื่อในประเทศไทยอีกครั้ง โดยมีความลมเหลวในการ
แกไขปญหาการลักลอบเขาเมืองเปนตนเหตุสําคัญ การหลบหนีเขาเมืองของคนจากหลายทวีป และแรงงานเถื่อนจากประเทศเพื่อนบาน ทํา
ใหหองกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) ไมเคยวางเวนจากคนเหลานี้ สถานที่แหงนี้จึงกลายเปนสถานที่เหมาะสมตอการแพร
กระจายของเชื้อโรครายที่พรอมจะปลดปลอยขยายพันธุตัวออนที่ฝงเกาะติดขามทวีปมากับตัวคนตางดาวเขาสูนักโทษเมื่อรวมกัน
และ
กระจายสูเจาหนาที่ประจําหองควบคุม โดยโรคที่สามารถเจริญเติบโตและมีการแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว ผานหองกักกันเชน อีโบลา กาฬ
โรค โรคกาฬหลังแอน เทาชาง อหิวาตญี่ปุน
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ตามรายงานระบุวา “อีโบลา” เคยระบาดอยางหนักในแอฟริกาเมื่อไมกี่ปที่ผานมา ขณะนี้มีโอกาสแพรมาสูไทยแลว เนื่องจากมี
สถิติการเดินทางเขามาของคนตางดาวในพื้นที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาในทวีปแอฟริกา ตัวเลขลาสุดประมาณ 17,000 คน และที่ถูกจับ
กุมตามเรือนจําตางๆทั่วประเทศ 470 คน ซึ่งคนเหลานี้มีโอกาสแพรเชื้อไปสูผูตองขังคนอื่นๆไดงายมาก
สวนไขกาฬหลังแอนซึ่งเบาบางไปจากประเทศไทยหลายปแลว ในขณะนี้เริ่มพบผูปวยมากขึ้น หลังจากมีแรงงานเถื่อนจาก
ประเทศเพื่อนบานลักลอบเขามาทํางานโดยไมผานการตรวจโรค ทําใหมีการตายจากโรคนี้ปละ 8-10 ราย ยังมีโรคอื่นๆ ที่พบระบาดมากขึ้น
ดวยในพื้นที่ชุมชนแรงงานพมา สาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานวาจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2543 มีคนไทยปวยดวยโรคมาเลเรียมาก
ถึง 596 คน ตาย 2 คน คนตางดาวปวย 1,144 คน ตาย 9 คน
นอกจากนี้มีรายงานถึงโรคเทาชางสายพันธุใหมที่แพรเชื้อลงสูอวัยวะเพศ คนตางดาวปวยอยูในประเทศไทย 77 คน แมจะยังไมมี
รายงานการเสียชีวิต แตก็นาเปนหวงวาจะมีการระบาดสูคนไทย
สําหรับกาฬโรคที่เคยหายไปจากประเทศไทยเมื่อปพ.ศ. 2491 แลว แตเมื่อสตม.ระดมการกวาดลางคนตางดาวสัญชาติอินเดียที่
เพิ่งเดินทางเขามาในประเทศไทยและพวกเรรอนขายของอยูในประเทศไทย เขาไปอัดทับถมในสถานกักกันคนตางดาวที่สตม. ไมนานหลัง
จากนั้นขาววาเจาหนาที่ตํารวจในหองกักกันสตม. 2 คนไดปวยลงโดยไมทราบสาเหตุ และถูกยายไปประจําทําหนาที่อื่น หองกักกันของสํานัก
งานตรวจคนเขาเมืองจึงเปนแหลงเพาะเชื้อโรครายจากตางดาวที่ทําใหผูคนติดเชื้อระบาดขึ้นไปตั้งแตลูกแถวยันหัวหนาสํานักงาน และความ
รุนแรงยังกระจายออกไปเปนวงกวางในรัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่งภายในรัศมีดังกลาวมีสํานักงานตํารวจแหงชาติรวมอยูดวย ซึ่งเชื้อโรคเหลานี้เดิน
ทางขามประเทศไดอยางรวดเร็วโดยที่มีคนเปนพาหะ จึงเปนโรคติดตอยุคใหมรวมทั้งโรคของธรรมชาติมีไขเหลือง โรควัวบา อหิวาตญี่ปุน ตับ
อักเสบ ไขสมองอักเสบ เทาชางลงไข อีโบลา กาฬโรค โรคกาฬหลังแอน ระบาดเอาชีวิตกันอยางตรงๆ ซึ่งโรคดังกลาวมีทั้งยารักษาไดและไม
มียารักษาได
ขณะเดียวกันมีโรคชนิดหนึ่งที่ถือวาเปนตนเหตุของการระบาดของเชื้อโรคทั้งหมดนั่นคือ “โรคหาแดก” ที่ฟกตัวอยูไดดวยการกิน
เงินคาหัวผูตองกัก โดยตามระเบียบนั้นผูตองกักตองไดกินอาหาร 3 มื้อ แตเมื่อโรครายชนิดนี้ระบาด ผูตองกักจะไดกินแค 2 มื้อเทานั้น นี่เปน
สาเหตุทําใหจํานวนผูตองกักในแตละปจึงยังคงจํานวนเทาเดิมและหมุนเวียนอยูอยางถาวร (ผูจัดการ 070743)

2.3 สถานการณเอดส
2.3.1 ยูนิเซฟตะลึง ทุกๆ 1 นาที ติดเอดส 6 คน
องคการยูนิเซฟเผยในทุกๆ 1 นาที มีคนอายุตํ่ากวา 24 ป ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น 6 คน นายกามินี เอบเบเซกรา ผูแทนองคการยูนิ
เซฟประจําประเทศไทยกลาวถึงการติดตามภาวะสุขภาพแมและเด็ก โดยเนนปญหาโรคเอดสเปนหลัก เนื่องจากปจจุบันโรคนี้ทําใหมีเด็ก
กําพราจํานวนถึง 30.2 ลานคน และคาดวาปลายทศวรรษนี้จะมีเด็กกําพราเพราะเอดสถึง 44 ลานคน องคการยูนิเซฟจึงไดเรียกรองใหทุก
ประเทศทั่วโลกโดยเนนคนหนุมสาวและวัยรุนใหมีบทบาทในการทําสงครามตอตานโรคเอดส ปญหาที่นาหวงที่สุดและมีผลตอการพัฒนา
ประเทศและกลุมประชากรทั่วโลกคือ กลุมวัยรุนมีอัตราติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นอยางนาตกใจโดย 1 ใน 3 ของผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวีหรือประมาณ
10 ลานคน เปนผูที่มีอายุระหวาง 15-24 ป จากการสํารวจใน 17 ประเทศ พบวาวัยรุนมากกวาครึ่งหนึ่งไมสามารถบอกวิธีการปองกันตัวจาก
โรคเอดสได
สําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวา 1 ใน 33 ของหญิงสาวและ 1 ใน 50 ของชายหนุมในประเทศกัมพูชาไดรับเชื้อ
เอชไอวี ในประเทศพมามีอัตราการแพรระบาดของโรคนี้สูงสุดในเอเชีย คือมีผูติดเชื้อประมาณ 530,000 คน สวนประเทศไทยเปนประเทศที่
มีจํานวนผูติดเชื้อสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือมีจํานวน 755,000 คน (ไทยโพสต,กรุงเทพธุรกิจ 130743,Bangkok Post
140700)
2.3.2 กรมควบคุมโรคติดตอขอเพิ่มงบเอดส
กรมควบคุมโรคติดตอ เตรียมของบเพิ่มจาก 1,500 ลานบาท เปน 3,500 ลานบาท นพ.สมทรง รักษเผา อธิบดีกรมควบคุมโรคติด
ตอกลาววา ไดเตรียมของบประมาณบริหารเอดสป 2544 เพิ่มจากรัฐบาล เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับทั้งป 1,500 ลานบาท มีการจัดสรรทุก
กระทรวง ทบวง กรมเชนเดิม แตขณะนี้มีผูติดเชื้อเพิ่มทําใหตองมีการขอเพิ่มงบประมาณในวงเงิน 3,500 ลานบาท แบงเปน 1,000 ลานบาท
สําหรับปองกันกลุมเสี่ยง และที่เหลือ 2,500 ลานบาท จะดูแลผูติดเชื้อ ซึ่งจะแบงเปน 2 กลุม คือคนที่ไมรูตัวเพื่อไมใหแพรเชื้อตอไป
ประมาณ 500 ลานบาท และที่เหลือ 1,800 ลานบาทจะเปนการซื้อยาตานไวรัสอยางเดียว ไมรวมถึงโครงการวิจัยตางๆ งบซื้อยาจัดไว 1,800
ลาน จะทําใหเรามีอํานาจในการตอรองราคายาได เพราะจากการประชุมเอดสโลกที่ผานมามีการเสนอกันวาจะทําใหผูติดเชื้อเอดสไดรับยา
ในราคาวันละ 2 ดอลลารสหรัฐเทานั้น ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเปนไปไดที่จะตํ่ากวาที่การประชุมเสนอดวย คือตํ่ากวา 2 ดอลลาร
สหรัฐ/วัน (กรุงเทพธุรกิจ 280743)
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2.3.3 เอ็นจีโอ คานแกล็กโซยื่นขอสิทธิบัตรยา
ผศ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาเปดเผยวามูลนิธิไดทําหนังสือยื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อคัดคาน
การขอรับสิทธิบัตรของบริษัทแกล็กโซ กรุป ที่ไดยื่นขอสิทธิบัตรการประดิษฐเรื่อง สารผสมเภสัชกรรม เลขที่คําขอ 040335 ซึ่งไดนําสูตรยาที่
ใชในการบําบัดการติดเชื้อไวรัส รวมถึงไวรัสเอดสคือ ลามิวูดีน (3TC) และ ซิโดวูดีน (AZT) มาผสมกันเปนสูตรยาตัวใหม แลวยื่นขอสิทธิบัตร
ในไทยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ทางมูลนิธิไดพิจารณาเห็นวา สิ่งประดิษฐดังกลาวไมมีความใหมและไมมีขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น ซึ่ง
เปนคุณสมบัติสําคัญของสิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตร เนื่องจากสูตรยาทั้งสองตัวไมไดคิดคนขึ้นมาใหม สําหรับประเทศไทย องคการเภสัช
กรรมก็ไดผลิตยาเอแซดทีและออกจําหนายตั้งแตเดือนเมษายน 2541
นอกจากนี้ การใหยาตานไวรัสเอชไอวี แพทยตองปรับเปลี่ยนสูตรยาเปนระยะเพราะเชื้อเอชไอวีมีการกลายพันธุไดงาย ดังนั้น
การคิดประดิษฐสารผสมทางเภสัชกรรมที่รวม 3TC กับ AZT เขาดวยกัน จึงไมกอใหเกิดประโยชนที่จะทําใหระบบการบําบัดเอชไอวีงายขึ้น
แตอยางใด การใชยาสูตรผสมดังกลาวอาจทําใหเกิดผลขางเคียงทั้งของ 2 ตัวรวมกัน คือ การกดไขกระดูกทําใหไมสามารถสรางเม็ดเลือดทุก
ชนิด และตับออนอักเสบ ซึ่งสงผลตอระบบการยอยอาหารของรางกาย ประธานมูลนิธิฯ กลาวอีกวา บริษัทแกล็กโซ ไดยื่นขอรับสิทธิบัตรใน
สูตรยาผสมระหวางลามิวูดีนกับซิโดวูดีน ในสหรัฐอเมริกา มีผูประดิษฐประกอบดวย Cameron:Janet Mary และ Cammack:Nicholas เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2539 กอนจะมีการยื่นคําขอเลขที่ 040335 ในประเทศไทยเปนเวลา 1 ป 8 เดือน 5วัน ทําใหคําขอเลขที่ 040335 ไมมี
ความใหมตามพ.ร.บ.สิทธิบัตร
นอกจากนี้ผูประดิษฐที่กลาวอางในคําขอรับสิทธิบัตรในไทย ไดแก นายแกรี่ เวยน ก็อดสัน, นายอัลเลน เวยน วูด และนางแคเธอ
รีน จีนเน็ตต ฟอรด ซึ่งเปนคนละกลุมกับผูประดิษฐที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา ทั้งที่ขอถือสิทธิในการประดิษฐเดียวกัน (กรุงเทพ
ธุรกิจ 180743)

2.4 กรณีคณะลูกขุนสั่งบริษัทบุหรี่สหรัฐสั่งจาย 1.4 แสนลานดอลลาร ชดเชยกอ “มะเร็ง”
สํานักขาวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ระบุวา คณะลูกขุนศาลฟลอริดา 6 คน มีมติให
5 บริษัทผูผลิตจําหนายบุหรี่และสถาบันวิจัยยาสูบรวม 2 แหง จายเงินเปนการชดเชยคาเสียหายใหกับโจทกที่เปนพลเมืองในรัฐฟลอริดาราว
700,000 คน เปนจํานวนเงินรวมกัน 145,000 ลานดอลลาร หรือราว 5.8 ลานลานบาท ซึ่งถือวาเปนการชี้ขาดใหมีการจายชดเชยคาเสียหาย
ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา หลังจากเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผานมา คณะลูกขุนชุดเดียวกันนี้มีมติให 5 บริษัทและ 2 สถาบันวิจัย
ดังกลาวจายเงินเปนคาสินไหมทดแทนใหกับบุคคล 3 คนที่เริ่มตนตอสูฟองรองคดีนี้ในนามของชาวฟลอริดาทั้ง 700,000 คน เปนจํานวนเงิน
12,700 ลานดอลลารหรือราว 508,000 ลานบาท
คดีประวัติศาสตรดังกลาวนี้มีขึ้นเมื่อป 2541 เมื่อนายราลฟ เดลลา เว็กเชีย ผูซึ่งเสียภรรยาไปดวยโรคมะเร็งในปอดและสมอง
รวมกับผูเสียหายอีก 2 คน ฟองรองคาเรียกเสียหายจากบริษัทฟลิปส มอริส,อารเจ เรยโนลด,บราวน แอนด วิลเลียมสัน,ลอริลยารด และ
บริษัทลิกการด โทษฐานบริษัททั้ง 5 มีพฤติกรรมอันอาจกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตแกผูอื่น
การตัดสินชี้ขาดดังกลาวสงผลใหทนายความของโจทกและองคกรรณรงคตอตานการสูบบุหรี่และตอตานการโฆษณาบุหรี่ที่พุง
เปาไปยังเด็กวัยรุนแสดงความชื่นชมตอคณะลูกขุน เพราะเชื่อวา การชี้ขาดครั้งนี้จะเปนคดีตัวอยางสําหรับการดําเนินการตอบริษัทเหลานี้ใน
อนาคต หากยังไมยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แตก็ไดสรางความไมพอใจอยางมากใหกับบริษัทที่ตกเปนผูเสียหายอยางใหญหลวง ทั้ง 5
บริษัทยืนยันจะอุทธรณคดีดังกลาวและจะไมยอมจายเงินแมแตเกเดียวจนกวาคดีจะเสร็จสิ้นในกระบวนการศาลอุทธรณ ซึ่งตองผานการ
พิจารณาของผูพิพากษาอีกนับสิบคนและคณะลูกขุนอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก ทําใหเชื่อวาบริษัทจะชนะคดีนี้ไดในที่สุด เนื่องจากขอเท็จจริง
ที่วาศาลอาจตองลดวงเงินคาเสียหายลง เพราะกฎหมายรัฐฟลอริดาหามการลงโทษจนอาจทําใหจําเลยลมละลาย และแมในที่สุดแลวฝาย
อุตสาหกรรมตองจายเงินจํานวนหลายพันลานดอลลาร แตผูผลิตเหลานี้ก็สามารถจัดการกับปญหานี้ได ตราบเทาที่สามารถขยายเวลาใน
การชําระเงินออกไปหลายปโดยการขึ้นราคาบุหรี่ นับแตเดือนพฤศจิกายน 2541 เปนตนมา ผูผลิตบุหรี่รายใหญๆ ไดขึ้นราคาขายสงอีก 76
เซนตตอซอง ทั้งยังคาดหมายวาผูผลิตอาจขึ้นราคาบุหรี่อีกครั้งในชวงครึ่งปหลัง แมตัวเลขการบริโภคบุหรี่นี้ในป 2542 ลดลงราว 7% แตในป
นี้คาดการณวาจะลดลงเพียง 1-2% เทานั้น ทั้งกําไรของบริษัทยาสูบยังคงแข็งแกรงอยู เพราะสามารถขึ้นราคาไดมากเกินพอสําหรับการหัก
ลางจํานวนผูสูบบุหรี่ที่ลดลง (มติชน 160743,กรุงเทพธุรกิจ 16,180743)
ดานนพ.หทัย ชิตานนท ประธานมูลนิธิสงเสริมสุขภาพ กลาววา คนไทยที่สูบบุหรี่ตางประเทศก็สามารถรวมตัวกันฟองไดเชน
เดียวกับที่อเมริกาแตก็ไมใชเรื่องงายนัก เพราะระบบศาลและระบบทนายความของไทยและอเมริกามีความแตกตางกันมาก อีกทั้งคนไทยยัง
ไมมีการรวมตัวกันในเรื่องนี้อยางจริงจัง เมื่อปลายปที่ผานมามีตัวแทนจากบริษัททนายความของอเมริกามาพบนายกร ทัพพะรังสี รมต.สา
ธารณสุข (สธ.) มีจุดประสงคจะเชื้อชวนใหคนไทยรวมฟองเรียกคาเสียหายจากบริษัทบุหรี่ดวย แตตองไปฟองที่ศาลอเมริกา ดูแลวเหมือน
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ทนายจะอาศัยมือคนไทยขูฟองบริษัทบุหรี่มากกวา เพราะหากเราตกลงรวมฟองดวยไดฟองสัก 100 ลานดอลลาร บริษัทบุหรี่ขอตอรองยอม
ความจายคาเสียหายใหทันทีโดยไมตองเปนคดีกัน บริษัททนายความก็จะไดคานายหนาทันที 20-25% ผมไมเห็นดวย ถาจะฟองบริษัทบุหรี่
นาจะฟองศาลไทยมากกวา จะไดมูลคาความเสียหายมากกวาที่ทนายอเมริกันมาหากินกับคนไทย (มติชน 240743)

2.5 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.5.1 เตือนพอแมระวังลูกดื้อยาแกหวัด
นพ.ภาสกร อัครเสวี ผูอํานวยการกองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดตอ กลาววา ปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียตนเหตุ
ของโรคปอดบวม ซึ่งเปนสาเหตุการตายของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มากเปนอันดับ 1 มักเกิดในชวงฤดูหนาว โดยทั่วไปเด็กจะเปนหวัดไดปละ
6-8 ครั้ง เชื้อที่เปนตนเหตุของไขหวัดในเด็กกวา 90% เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งอาการปวยจะหายเองไดภายใน 1 สัปดาห แตผูปกครองมักกังวล
วาลูกจะเปนมาก จึงนิยมหาซื้อยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากินเพื่อปองกันไมใหอาการกําเริบ ที่นิยมไดแกยาเพนนิซิ
ลิน และโคทรัยม็อกซาโซน ปจจุบันพบวามีการใชอยูประมาณ 47% สูงกวาเปาหมายที่ก.สาธารณสุขกําหนด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
และโรงพยาบาลเอกชน พบวามีการใชยาปฏิชีวนะสูงมาก อีกทั้งในทองตลาดยังคงมียาแกไขที่มีสวนผสมของยาปฏิชีวนะอยู
นพ.ภาสกรกลาววา การใชยาปฏิชีวนะที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดปญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยามากขึ้น จากการติดตามสถานการณ
ดื้อยาปฏิชีวนะลาสุดพบวาอัตราการดื้อยา 2 ตัวนี้ปรากฏเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียตนเหตุของโรคปอดบวม มีการดื้อยาโคทรัยม็อกซา
โซนจาก 36%ในป 2537 เพิ่มขึ้นเปน 56% ในป 2540 และดื้อยาเพนนิซิลินจาก 72% เพิ่มขึ้นเปน 86% ในปเดียวกัน การดื้อยาของเชื้อตัวนี้
จะเปนอันตรายตอผูปวย เพราะจะทําใหแพทยตองใชยาปฏิชีวนะสูงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งจะไมมียาใช ทําใหผูปวยจํานวนมาก
ตองเสียชีวิตได ขอใหผูปกครองเด็กและแพทยผูรักษาคํานึงถึงปญหานี้ และไมควรใชยาปฏิชีวนะในโรคหวัดอยางพรํ่าเพรื่อ (กรุงเทพธุรกิจ
260743)
2.5.2 พบผูปวยโรคภูมิแพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
รศ.พญ.ชลีรัตน ดิเรกวัฒนชัย หัวหนาหนวยโรคภูมิแพ โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาววา ถาปลอยใหเด็กในวัยเรียนเปนภูมิแพโดย
ไมรักษา เมื่อเด็กเหลานั้นโตขึ้นก็จะปวยเปนโรคหืดซึ่งทุกขทรมานอยางมาก และทุกวันนี้พบวา มีผูปวยเปนโรคหืดประมาณ 10-13% ของ
จํานวนประชากร และแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นดวย ปจจุบันโรคภูมิแพไดกลายเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุข คนไทยตองเสียคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลจํานวนมากตอป ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ยุคนี้มีมลพิษซึ่งเปนสารกระตุนอาการของโรคมากขึ้น
เชน ควันบุหรี่ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากรถยนต ฝุน การติดเชื้อหวัด ฯลฯ ภูมิแพที่พบมากในคนไทยไดแก ไรฝุน นุน เกสรหญา
เชื้อรา ขน รังแคสัตว และแมลงสาบ เปนตน (มติชน 100743)
2.5.3 แพทยเตือนอยาเมินอาการเสียวฟน
พบคนไทยฟนผุเกือบ 100% เหตุดูแลรักษาไมพอเพียง ผลการสํารวจลาสุดของกรมอนามัย ก.สาธารณสุข พบวา คนไทยมี
ปญหาเรื่องฟนเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง โดยมีอาการเสียวฟน 40% เหงือกอักเสบ 95% และถึงขั้นฟนผุแลว 75% สะทอนใหเห็นวาการดูแล
รักษาฟนของคนในชวงที่ผานมายังไมดีพอ นพ.สมเกียรติ ประสงคผลชัย หัวหนาสวนสงเสริมทันตสุขภาพ กลาววา อาการเสียวฟนเปน
สัญญาณอันตรายของปญหาปากและฟน ขั้นตอไปจะพบกับปญหาฟนผุ โรคเหงือก และปญหาโรคติดเชื้ออีกมากมาย ขณะนี้ถึงจะมี
เทคโนโลยีดานทันตแพทยที่ทันสมัย กอปรกับทันตแพทยมีความรูความชํานาญมากขึ้น แตปรากฏวาจํานวนทันตแพทยมีเพียง 6,000 คน
เทานั้น ซึ่งถือวานอยมาก เทียบกับคนไทยที่มีเพิ่มขึ้นมากกวา 60 ลานคน ดังนั้นการดูแลฟนดวยตัวเองจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
การดูแลฟนดวยตนเองสามารถทําไดโดยการบวนปากดวยนํ้าเกลือหลังอาหารทุกมื้อ สําหรับผูที่เสียวฟนควรจะหายาสีฟนที่มีสวนผสมของ
สารซิลิกาที่เขาไปปด อุด เพื่อเสริมเนื้อฟนที่หายไป และสารโปแตสเซียมไนเตรท ที่ชวยซึมเขาฟนและลดการรับความรูสึกเสียวฟนได
(กรุงเทพธุรกิจ 100743)
2.5.4 “ชามเซรามิก” รถซาเลง อันตราย
รศ.ดร.สมชาย ดุรงคเดช อาจารยประจําภาควิชาโภชนาการพิษวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา
ปจจุบันนี้มีผูนําจาน-ชามกระเบื้องเซรามิกที่ขายกันในราคาถูกมาใสอาหาร ซึ่งอาจเปนอันตรายกับผูบริโภคได โดยเฉพาะหากนํามาใสนํ้าสม
สายชูก็อาจจะทําใหโลหะหนักพวกสารตะกั่ว ปรอท ปนเปอนมาในของหมักดองได เนื่องจากกระบวนการเคลือบของจานชามเหลานี้ยังไมมี
คุณภาพดีพอ หากกินเขาไปนานๆ เขา สะสมในรางกายก็อาจจะกอใหเกิดมะเร็งได จึงอยากเตือนใหประชาชนระมัดระวัง (ไทยโพสต
130743)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 คนเอเชียยังนิยมดื่มนํ้าอัดลม โดยเฉพาะในอินเดียและจีน ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 18% และ 14% ตามลําดับ
จากการเปดเผยของนายแซนดี้ อลัน ประธานบริษัทโคคา-โคลา กลุมเอเชีย แปซิฟก ผูผลิตเครื่องดื่มนํ้าอัดลมโคก แฟนตา สไปรท
วา ในชวง ไตรมาส 2 ที่ผานมา กลุมบริษัท โคคา-โคลาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีอัตราการเติบโตดานยอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา และเพิ่มขึ้นถึง 7% เมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท โดยเฉพาะตลาดอินเดียเพิ่มสูงขึ้นถึง 18% รองลงมา
คือ จีนเติบโต 14% และญี่ปุน 3%
การเติบโตดังกลาวเปนผลจากสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียที่เริ่มฟนตัว ประกอบกับนโยบายการปรับเปลี่ยนทิศทางการทํา
ตลาดใหมของบริษัท โดยใหความสําคัญกับกลุมผูบริโภคทองถิ่นเปนหลัก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของลูกคาในแต
ละตลาด การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เจาะถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น และเนนการขยายธุรกิจเครื่องดื่มแบบครบวงจร โดยการพัฒนาสิน
คาใหมและนําสินคาเกาที่เคยทําตลาดแลว แตไมประสบความสําเร็จกลับเขามาทําตลาดใหม
ทั้งนี้ ชวง 6 เดือนที่ผานมา กลุมโคคา-โคลาไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมทั้งสิ้น 11 ชนิด เพื่อเขาทําตลาดในประเทศตางๆ แถบเอเชีย
แปซิฟก ไดแก เครื่องดื่มบํารุงกําลังตรา “Life Plus” ในประเทศ ออสเตรเลีย เครื่องดื่มนํ้าอัดลม PION ในญี่ปุน ชาอูลอง ตรา Tian Yu Di
และชากลิ่นมะลิในสิงคโปร
กลุมโคคา-โคลา เอเชียแปซิฟก มีสํานักงานครอบคลุมพื้นที่ 63 ประเทศ โดยมีสํานักงานประจําภูมิภาคในฮองกง แบงแยกการ
บริหารงานออกเปน 6 ภาคพื้น ไดแก ภาคพื้นญี่ปุน ภาคพื้นฟลิปปนส ภาคพื้นแปซิฟกใต ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตะวันตก และ
ภาคพื้นอินเดีย (ไทยโพสต 220743)
1.1.2 กลุม วัยรุน และคนในตางจังหวัดจะใชเพจเจอรกันมากขึ้น ตัวแทนจําหนายหันไปทําตลาดในตางจังหวัดและวัย
รุนมากขึ้น
นายภาณุวัฒน จินดานนท ผูจัดการอาวุโสแผนกการตลาด บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย) เปดเผยวา บริษัท
ตองขยายบริการสูธุรกิจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการใหบริการวิทยุติดตามตัว หรือเพจเจอร 161 และ 162 เพียงอยางเดียว เพราะขณะนี้
ตลาดเพจเจอรเริ่มทําตลาดยากขึ้น มีการแขงขันสูง ทั้งจากผูใหบริการรายอื่นและจากการลดราคาของโทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะตลาดใน
กรุงเทพฯ ที่เคยเปนตลาดหลักของบริษัทไดรับผลกระทบมากที่สุด บริษัทจึงไดปรับกลยุทธหันไปทําตลาดในตางจังหวัดมากขึ้น ซึ่งเมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผานมา บริษัทมียอดขายเครื่องในตางจังหวัดสูงสุดถึง 5,000 เครื่อง ทําใหสัดสวนลูกคาในตางจังหวัดมีเพิ่มขึ้นเปน 40-50% จาก
เดิมที่มีอยูประมาณ 20%
นอกจากนี้ บริษัทยังไดขยายบริการล็อกซนิวส หรือการรายงานขาวหุน เศรษฐกิจการเงิน ผานเพจเจอรใหกับลูกคาในตางจังหวัด
อีกดวย โดยคาดวาจะมีลูกคาใชบริการประมาณ 20,000 รายภายในปนี้ จากเดิมที่มี อยู 3,000 ราย ปจจุบันฮัทชิสันมีลูกคา 1.5 แสนราย มี
ยอดคืนเครื่องหรือยกเลิกใชบริการประมาณ 1-2% ซึ่งในปนี้บริษัทตั้งเปารักษาลูกคาไวในจํานวนเทาเดิม ก็ถือวาประสบความสําเร็จ
นายภาณุวัฒนกลาววา ตลาดเพจเจอรโดยรวมถือวาปริมาณความตองการใชงานไมไดลดลง แตกลุมผูใชงานไดลดอายุลงมาเปนกลุมวัยรุน
13-22 ป มีสัดสวนประมาณ 70% จากเดิมที่เปนกลุมคนทํางาน เนื่องจากกลุมคนทํางานก็เปลี่ยนไปใชโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทพีซีทีแทน
ซึ่งถือวาขณะนี้ตลาดโทรศัพทมือถือโตกวาเพจเจอรและผูใชเพจเจอรเองก็ใชงานเวลาสั้นลงดวย จากเดิมที่ใชงานประมาณ 3-4 ป ก็เหลือ
เพียง 1 ปเทานั้น (ไทยโพสต 170743)
1.1.3 เตรียมผลักดันโครงการอินเทอรเน็ตประจําตําบล 7,200 แหงทั่วประเทศใชงบ 1.3 พันลานบาท ใหความรูและ
ชักชวนใหคนมาใช
แหลงขาวจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการอินเทอรเน็ตประจําตําบล เปดเผยวา ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดหางบ
ประมาณจํานวน 1,300 ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรประจําตําบล 7,200 แหง เนื่องจากธนาคารโลกปฏิเสธที่จะ
ใหความชวยเหลือแบบใหเปลากับก.คมนาคม แตใหเปนเงินกูแทน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเห็นวาควรนําเงินงบประมาณแผน
ดินมาดําเนินโครงการมากกวาการกูเงิน โดยใหใชเงินงบประมาณของกรมการปกครองแทนการใชเงินของก.คมนาคม โดยเงินงบประมาณ
1,300 ลานบาทที่จะมาจากกรมการปกครองนั้นจะนํามาใชในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เชื่อมวงจรและการฝกอบรมเจาหนาที่ใหครบทุก
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ตําบลภายใน 6 เดือน สวนก.คมนาคมนั้น สามารถใชเครือขายที่มีอยูที่มีอยูทั้งในสวนขององคการโทรศัพทแหงประเทศ ไทย (ทศท.) และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ไดอยูแลว
อนึ่งนายสุธรรม มลิลา รองผูอํานวยการ ทศท. เปดเผยวา ก.คลังไดรับมติที่ประชุมไปเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับ
กรมการปกครอง ในสวนของกรมการปกครองเองก็มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องบุคลากร เนื่องจากตองใชบุคลากรทองถิ่นเปนหลักและเรื่องอิน
เทอรเน็ตถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองใหความรูกับประชาชนไดทั่วถึง เพื่อชักชวนใหคนเขามาใช ประโยชนหาความรูจากอินเทอรเน็ต โดยในสวน
ของ ทศท.เองก็มีคูสายโทรศัพทไปถึงทุกตําบลเพื่อพรอมใหบริการอยูแลว (ไทยโพสต 150743)

1.2 การกีฬาและทองเที่ยว
1.2.1 การทองเที่ยวฯ ระบุ นักทองเที่ยวไทยเดินทางออกนอกเพื่อไปชอปปง เพราะสินคาในประเทศราคาสูงกวา สวน
รายไดเฉลี่ยตอคนนักทองเที่ยวนอกลดลงเกือบครึ่ง เนื่องจากนักทองเที่ยวเปนกลุมนักศึกษาเปนสวนใหญ
จากการเปดเผยของนายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวย
นโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2543 วา คณะรัฐมนตรีตั้งขอสังเกตถึงจํานวนนักทองเที่ยวขาออกในป 2542 วา เริ่มมีจํานวนสูงขึ้นมาก
หลังจากที่ชะลอตัวจนถึง อัตราติดลบ 14.88% ในป 2541 โดยในป 2542 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางออกนอกประเทศถึง 1,654,000
คน เพิ่มขึ้นจากป 2541 ถึง 18.72% ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ททท.ชี้แจงวา สวนหนึ่งเกิดจากราคาสินคาในประเทศสูงกวาตางประเทศ ทําใหมีการ
จัดกรุปทัวร เพื่อการชอปปง โดยเฉพาะเกิดขึ้นหลายคณะ และเปนเหตุใหมีการเดินทางออกพรอมกับซื้อของกลับมาจํานวนมาก
“องคประกอบของเราเองมีปญหา เชน เรื่องราคาสินคาที่แพงกวาตางประเทศ แมกระทั่งในรานคาปลอดภาษี หรือดิวตี้ฟรี ยังมี
ราคาสูงกวาประเทศอื่น ทําใหมีการเดินทางออกไปนอกประเทศกันมาก” โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกลาว และวา การรณรงคใหทอง
เที่ยวในประเทศสําหรับบางกลุมยังทําไดยาก ซึ่งการรณรงคที่ผานมา สวนใหญมีการ ทองเที่ยวในประเทศมากขึ้นจากกลุมนักทองเที่ยวเดิม
ที่ชอบเดินทางอยูแลว
ในการประชุมครั้งนี้ ททท. ไดนําเสนอวิธีคิดคํานวณขอมูลรายไดและคาใชจายของนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขามาในประเทศ
ไทยวา ไดมาโดยการสุมสอบถามขอมูลจากนักทองเที่ยวขาออก ถึงจํานวนคาใชจายในประเทศไทยในปกอนมากกวา 10,000 คน และ
คํานวณถัวเฉลี่ยกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนวันพักอยูในประเทศไทยจากขอมูลของตํารวจตรวจคน
เขาเมือง ซึ่งพบวาในป 2542 ไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวรวม 253,018 ลานบาท โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศจํานวน
8,580,332 คน มีคาใชจายเฉลี่ยวันละ 3,704.54 บาท และพักในประเทศเฉลี่ยคนละ 7.96 วัน
“รายไดเฉลี่ยตอนักทองเที่ยวรายบุคคลลดลงจากระดับมากกวา 6,000 บาทตอวัน กอนหนานี้ เหลือเพียงวันละ 3,704.54 บาท
เนื่องจากนักทองเที่ยวเปลี่ยนเปนกลุมนักศึกษามากขึ้น มีการใชจายนอยลง แตคาดวาจะเปนผลดีในระยะยาว เพราะเมื่อถึงวัยทํางานนัก
ทองเที่ยวกลุมนี้จะกลับมาอีก และมีการใชจายที่มากขึ้น” นายอรรคพลกลาว (ไทยโพสต 250743)
1.2.3 การจับรางวัลไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2000 ผูโชคดีไดรับรางวัลที่ 1 คือ ด.ญ. วิจิตรา เพิ่มพรศรี จาก จ.
สระแกว
หนังสือพิมพไทยรัฐ รวมกับตัวแทน 6 ธุรกิจใหญ อันประกอบดวย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอร
วิส (มหาชน) จํากัด บริษัท เจมส แกลอรี่ อินเตอรเนชั่นแนล แมนูแฟคเจอเรอ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย บริษัท คารลส
เบอรก บริวเวอรี่ ประเทศไทย จํากัด บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหแฟนฟุตบอลสงไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอล ยูโร 2000
โดยมีรางวัลสําคัญคือ รางวัลที่ 1 เงินสด 5 ลานบาท รางวัลที่ 2 เงินสด 100 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท กับรางวัลพิเศษ รถยนตเกีย สปอรต
เทต มินิออฟโรด ราคา 998,000 บาท จากบริษัท ยนตรกิจเกีย มอเตอร จํากัด และรถเกงเปอโยต 405 จีอารไอ ราคา 734,000 บาท จาก
บริษัทยูโรเปยน โอโตโมบิลล อยางละคัน รวมเปนรางวัลทั้งสิ้น 103 รางวัล
ปรากฏวามีแฟนฟุตบอลสงมารวมสนุกมากถึง 68,487,650 ฉบับ และมีแฟนทายทีมฝรั่งเศสจํานวน 31,937,900 ฉบับ พิธีการ
จับรางวัลผูโชคดีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2543 โดยมีแขกผูมีเกียรติจากทั่วทุกวงการมารวมเปนสักขีพยานจํานวนมาก อาทิ นายคริสติออง
แพร็ตทร เอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย นายไพโรจน โลหสุนทร ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ ผอ.
กองระบบงานไปรษณีย การสื่อสารแหงประเทศไทย พรอมคณะตัวแทนสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุน ไดแก นายสงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผจก.
ฝายประชาสัมพันธ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย นายทินกร หงษศรีสุข กรรมการผูจัดการ บ.เจมส แกลอรี่ อินเตอรเนชั่นแนล แมนูแฟค
เจอเรอ จํากัด นายวสิงห กิตติกุล ผอ.ฝายทรงเสริมการพาณิชย บ.การบินไทย จํากัด (มหาชน) นายพิเชษฐ ศักดิ์พิทักษสกุล ผอ.องคการสง
เสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย นายนิวัฒน บุญทรง รองประธานกรรมการฝายบริหารกลุมชินวัตรกรุป นายจิม นาเปยร รองกรรมการผู
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จัดการ บ.คารลสเปอรก บริวเวอรี่ประเทศไทย จํากัด นายพิทักษ วิเศษภักดี ผอ.ฝายการตลาดและการขาย บ.ยูโรเปยนโอโตโมบิลล จํากัด
นายบุญญฤทธิ์ ผองเมฆินทร กรรมการบริหาร บ.ยนตรกิจ-เกียมอเตอร จํากัด
ผูโชคดีไดรับรางวัลที่ 1 คือ เด็กหญิงวิจิตรา เพิ่มพรศรี อยูบานเลขที่ 74-44 หมู 4 ถนนธนะวิถี ต.บานใหมหนองไทร อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแกว สวนผูโชคดีไดรับรถยนตเกียคือ นายศักรินทร อารักษ อยูบานเลขที่ 139 ม.9 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย สวนรางวัลรถ
ยนตเปอโยต 405 จีอารไอ ผูโชคดีคือ นายจํารัส แสนไว อยูบานเลขที่ 46 ม.5 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก (ไทยรัฐ 210743)

1.3 นันทนาการ ศิลปะและชีวิตวัฒนธรรม
1.3.1 แกรมมี่ฯ เตรียมเปดเว็บไซตใหม สรางชุมชนในอินเทอรเน็ต หวังขยายฐานธุรกิจบันเทิง - เพลง รวมเนื้อหาทั้ง
ไทยและตางประเทศ
รายงานขาวจากบริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด แจงวา แกรมมี่ฯ มีแผนจะใชสื่ออินเทอรเน็ตเปนสวนเสริมในการทํา
ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจดานบันเทิง โดยลาสุดจะประกาศเปดตัวเว็บไซตที่เพิ่งจัดทําขึ้นใหม ชื่อวา www.eotoday.com ใหเปนแหลง
รวมขอมูลธุรกิจบันเทิงของแกรมมี่
นายอภิรักษ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เปดเผยวา ธุรกิจอินเทอรเน็ตจะเปน
กลุมธุรกิจใหมของแกรมมี่ฯ ซึ่งจะใชธุรกิจนี้เสริมธุรกิจบันเทิงที่เปนธุรกิจหลักของบริษัท อินเทอรเน็ตนั้นถือวาเปนทั้งธุรกิจและสื่อที่จะเสริม
ความมั่นคงและความสามารถในการแขงขันของบริษัททั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ในระยะแรกธุรกิจบันเทิงจะเสริมธุรกิจอินเทอร
เน็ต แตในระยะยาวอินเทอรเน็ตจะมาเสริมและเปนฐานใหแกธุรกิจบันเทิงอยางแนนอน เพราะถือวาเปนสื่ออนาคตที่กําลังไดรับความสนใจ
จากผูบริโภควัยรุนยุคใหม ซึ่งในระดับโลกอินเทอรเน็ตไดพิสูจนตัวเองในแงมุมนี้แลวอยางชัดเจน
“การเปดเว็บไซต eotoday.com นี้ ถือเปนมิติใหมของวงการบันเทิงบนอินเทอรเน็ตและเปรียบเสมือนการเริ่มตน ที่เรามั่นใจวาเรา
จะกาวสูระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลกในวันขางหนาอยางแนนอน” นายอภิรักษ กลาว
นายวราวิช กําภู ณ อยุธยา ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานธุรกิจอินเทอรเน็ตบริษัท แกรมมี่ฯ เปดเผยวา “ในเว็บไซต
eotoday.com จะประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งเพลง, ภาพยนตร, รายการโทรทัศน, ดารา, แฟชั่น รวมไปถึง
เรื่องราวในวงการโฆษณา โดยเราจะใหความสําคัญในการเกาะติดสถานการณความเคลื่อน ไหว และนํามารายงานกอนใคร ซึ่งแตละหมวด
ของเนื้อหา จะมีมืออาชีพ และผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ รวมสรางสรรค นอกจากนี้ จะจัดใหมีกิจกรรม อยางตอเนื่อง ซึ่งผมมั่นใจวาเว็บไซต
ของเราจะตองถูกใจผูเขารวมกิจกรรม อยางแนนอน”
นายวราวิชกลาวตอวา สิ่งที่แกรมมี่ฯ ภูมิใจและคิดวาเปนหัวใจสําคัญคือ การเขารวมเลน รวมกิจกรรมของคนที่เขามาในเว็บ
คอมมูนิตี้ และเกมตางๆ ที่คิดขึ้นมานั้น รับรองไดวาจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด ตั้งแตหอง Chat 3 มิติ ที่ถือวาเปนแหงแรกของเมือง
ไทย คือ หองที่เขามาพบปะพูดคุยกันในเรื่องตางๆ มีหอง chat fantacy ที่ถือวาเปน หอง chat แบบใหมที่ทุกคนสามารถจินตนาการตัวเอง
เขาไปในฉากตางๆ ที่สามารถใหตัวเองเปนตัวละครไดตามใจชอบ ตามคาแรคเตอรของนักรอง นักแสดง นอกจากนี้ ยังมี E-card การดอวย
พรอิเล็กทรอนิกสชนิดที่มีทั้งภาพ และเสียงอยางที่ไมเคยเห็นมากอน ที่ทุกคนสามารถสงถึงกันไดในหลายอารมณ (ไทยโพสต 180743)

2. ศาสนาความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนาและความเชื่อ
2.1.1 ความคืบหนาเกี่ยวกับคดี "เปรตกู" ผูถูกหลอกเขาขอความชวยเหลือจากสภาทนายความ
ผูสื่อขาวรายงานความคืบหนาคดีวา
ภายหลังจากอัยการมีคําสั่งฟองเปรตกูขอหาแตงกายเลียนแบบสงฆและหมิ่นพระพุทธ
ศาสนา ศาลไมอนุญาตใหประกันตัวจนถูกคุมขัง อยูที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ แตในสวนคดีฉอโกง เศรษฐินีชาว จ.สุราษฎรธานี อัยการมีคํา
สั่งไมฟอง เนื่องจากพนักงานสอบสวนกองปราบฯ มีความเห็นตอคดีวาขาดอายุความ ลาสุดนางฉวีวรรณ โกสิยพันธ เศรษฐินีเจาทุกข ในคดี
ฉอโกงซึ่งเคยถูกเปรตกูหลอกจนเสียเงินไปนับแสน ไดเขาขอความชวยเหลือจากนายอุดม ศุภสินธ กรรมการฝายสิทธิมนุษยชนสภาทนาย
ความ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. โดยขอใหสภาทนายความเปนผูยื่นฟองเปรตกูในขอหาฉอโกง ซึ่งนายอุดมเผยวา จะนําเรื่องเขาหารือกับกรรมการ
ของสภาทนายความวาจะเขามาชวยเหลือในเรื่องคดีนี้ไดหรือไม เทาที่เขาใจคิดวาคดียังไมขาดอายุความ เพราะมีการแจงความรองทุกข ตอ
เจาหนาที่ตํารวจ แตตองขอพิจารณาสํานวนกอน
นายสุวินัย ภรณวลัย อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เคยมีความหลงงมงาย ในตัวนายกิตติได
ออกมาเปดเผยวาสิ้นความศรัทธาในตัวเปรตกูแลว โดยนายสุวินัยไดกลาวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. วา ตอนนี้หมดความเชื่อถือในตัวนายกิตติ หรือ
เปรตกูแลว ที่ผานมาเชื่อถือเพราะเห็นวาประเทศชาติตกอยูในภาวะวิกฤติ และเปรตกูบอกวาสามารถจะเสกทรัพยในดินขึ้นมาได จึงคิดวา

40
จะใชอิทธิฤทธิ์ของเปรตกูเสกทรัพย ในดินเพื่อกูวิกฤติชาติ ซึ่งหากทําไดจริงๆอาจจะชวยชาติไทยได แตหลังจากเรื่องราวทั้งหมดไดเปดเผย
ขึ้น และไดมีโอกาสพูดคุยกับเจาทุกขที่ถูกเปรตกูหลอก มั่นใจแลววาวิชาที่เปรตกูใชอยูไมวาจะเปนการเสกของใหลอยได หรือติดตอกับ
วิญญาณนั้น เปนวิชาของมาร จึงเลิกใหความเคารพนับถือแบบอาจารย เพราะสวนตัวเปนคนศึกษาธรรมะ ไมอยากเขาไปเกี่ยวของ กับวิชา
ไสยศาสตรที่เปนวิชาของมาร (ไทยรัฐ 300743)

3. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
3.1.1 สมาคมตูเกมเผย ป.ป.ช.ชุดใหญรับพิจารณา กลาวโทษ 26 ขาราชการ ฐานปลอยใหตูเกมเถื่อนทะลักเขา
ประเทศ พรอมอาศัยอํานาจกฎหมาย ขอมูลขาวสารขอตรวจสอบเอกสารนําเขาจับกุมของกรมศุลกากร
นายสุพล สิทธิธรรมพิชัย นายกสมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิค บันเทิง เปดเผยถึงความคืบหนากรณีสมาคมฯ ยื่นหนังสือรองเรียน
ตอสํานัก งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กลาวโทษขาราชการ จํานวน 26 ราย ฐานทุจริตตอหนาที่
ปลอยใหตูเกมเถื่อน ทะลักเขาในตลาดวา ลาสุด อนุกรรมการฯ ไดเสนอเรื่องใหแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญพิจารณาแลว และกรรมการ
ชุดใหญไดขอใหไตสวนขอมูลเพิ่ม เติม
ทั้งนี้ สมาคมฯ ไดยื่นหนังสือรองเรียนตอ ป.ป.ช.ดวยกัน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกรองเรียนเพื่อกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ ทุจริตตอหนาที่ ปลอยปละละเลยใหมีตูเกมเถื่อนเขามาในตลาด และครั้งที่ 2 ขอให ป.ป.ช.ใชอํานาจใหกรมการคาตางประเทศ
ชะลอการปรับปรุงประกาศก.พาณิชย ฉบับที่ 122 ที่จะใหนําเขาตูเกมอยางเสรี เนื่องจากสมาคมฯ เกรงวาจะมีผลยอนหลัง และทําใหตูเกม
เถื่อนที่มีอยูขณะนี้ ประมาณ 10,000 ตู กลายเปนตูเกมที่ถูกกฎหมาย
สวนที่มีการมองกันวา สมาคมฯ คัดคานเรื่องนี้เพื่อตองการเปน ผูผูกขาดตูเกมเพียงผูเดียวกัน คงไมใช เพราะสมาคมฯ อยากจะ
นําเขาตูเกมใหมๆ เชนกัน แตหากปลอยใหนําเขาเสรีแลวทําใหเครื่องเถื่อนอีก 10,000 เครื่อง เปนของถูกกฎหมายไปเลยก็ไมถูกตอง
นายสุพลกลาวอีกวา เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมฯ ไดอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 และ 11 ทํา
หนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อขอตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การนําเขา การจับกุม การถอนคืนของกลาง เพื่อนําขอมูล เอกสารที่ไดจากการ
ตรวจสอบ ไปยื่นใหแก ป.ป.ช. เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมให ป.ป.ช.พิจารณา พรอมทั้งนําเอกสารชุดเดียวกันไปใหแกกรมศุลกากรดวย (ไทย
โพสต 150743)

4. อาชญากรรมและยาเสพยติด
4.1 ศาลสหรัฐสั่งไมใหประกันตัว สุรศักดิ์ถูกขังในเรือนจําตอ
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2543 ศาลชั้นตนรัฐซานดิเอโก สหรัฐ มีคําสั่งไมใหประกันตัวนายสุรศักดิ์ นานานุกุล อดีตประธานที่ปรึกษาฝาย
เศรษฐกิจ พรรคความหวังใหม ผูตองหาในคดีลักลอบคานํ้ามันเถื่อนจากอิรัก อันเปนการขัดตอกฎการแซงกชันของสหประชาชาติและขัดคํา
สั่งประธานาธิบดีสหรัฐ นายสุรศักดิ์ถูกทางการสหรัฐจับเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2543 พรอมดวยนายอํานาจ วรชาติ และนายไซมอน ตัน นักธุรกิจ
ชาวสิงคโปร
คําสั่งศาลไมใหประกันตัวนี้มีขึ้นหลังจากที่ทนายความของนายสุรศักดิ์ไดยื่นหลักทรัพยจํานวน 4 แสนดอลลารสหรัฐขอประกันตัว
สําหรับสาเหตุที่ศาลสหรัฐไมใหประกันตัว เนื่องจากอัยการสหรัฐระบุวาคดีนี้เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของสหรัฐ โดยผูกระทําผิดมีโทษ
จําคุกตั้งแต 41-51 เดือน ขณะนี้นายสุรศักดิ์ถูกจําคุกไปเพียง 4 เดือน จึงอาจหลบหนีกลับประเทศได ถึงแมไทยและสหรัฐจะมีสนธิสัญญา
แลกเปลี่ยนนักโทษระหวางกัน แตคดีนี้เปนความผิดที่ไมอาจสงผูรายขามแดนได เพราะเปนความผิดตามกฎหมายสหรัฐ หากนายสุรศักดิ์หนี
ประกันไป ฝายไทยจะไมสงตัวกลับมา จึงถือเปนเรื่องที่เสี่ยงมาก (มติชนสุดสัปดาห 100743)
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ภาคผนวก

รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
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