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

คณะผูจ ดั ทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

--------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 กรกฎาคม 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
มิถุนายน 2543
-------------------------------------

การเมืองเขมขน : ถึงวาระผลัดใบใหม
สถานการณและแนวโนมการเมืองในระยะใกลสงสัญญาณถึงการตอสูที่เขมขนขึ้น และกลายเปนขาวเดนหนือเรื่องทาง
เศรษฐกิจซึง่ อยูใ นภาวะเอื่อยเฉื่อยประคองตัว ขาวและเหตุการณดานอื่นจึงถูกผูกโยงกลายเปนเรื่องการเมือง เชนกรณีคัดคาน
การรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทย การจัดทํางบประมาณแผนดิน การโยกยายขาราชการ หรือกระทั่งการสรางไซโลขาว
การเมืองทีเ่ ขมขนนั้นเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการไดแก ขอแรกรัฐบาลอยูปลายวาระแลว และมีบางคนเห็นวาอยู
เกินเวลาไปแลวดวยซํ้า เหตุปจจัยนี้สรางความยากลําบากในการบริหารประเทศ เนื่องจากขาดความยําเกรงหรือรูสึกวารัฐบาลมี
ความชอบธรรมลดลง และนี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูกโยงเรื่องตางๆใหกลายเปนเรื่องทางการเมืองไป
ขอทีส่ องไมเพียงรัฐบาลอยูปลายวาระที่เรียกกันวาเปนรัฐบาล “เปดงอย” เทานั้น ยังปรากฏวาภาพลักษณและความ
นิยมในรัฐบาลยังลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งในดานนโยบาย การปฏิบัติ และตัวบุคคล จากเดิมที่เปนรัฐบาลที่ไดรับการสนับสนุน
อยางสูง โดยยินดีที่จะมองขามจุดออนหรือความผิดปรกติบางอยาง เชนกรณีกลุมงูเหา และเต็มใจที่จะใหเวลารัฐบาลในการแก
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ผลของการสูญเสียภาพลักษณและความนิยมสงผลเห็นชัดตอการปฏิบัติ นั่นคือกอความไมมั่นใจในการ
ปฏิบตั งิ านของรัฐบาล มีแนวโนมที่จะเห็นวาเปนการ “ทิ้งทวน” นอกจากนี้ยังกระทบตอบุคคลซึ่งจากการสํารวจความเห็นทางการ
เมืองหลายครั้งหลายสํานักตรงกันวาคะแนนนิยมของผูนํารัฐบาลลดลง สวนที่จะทําใหสงสัยไปถึงนโยบายดวยหรือไมคงตองจับ
ตาดูตอ ไป อยางไรก็ตามเปนที่สังเกตวาผูที่มีความห็นตางบางประการกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ยังเปนที่ยอมรับทาง
สาธารณะ
นอกจากนีก้ รณีที่ดูเหมือนจะงายไมมีปญหา และไมนาจะมีอะไรรายแรง ไดแกกรณีรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทย
ไดลกุ ลามขยายเปนเรื่องใหญโต สรางความเสียหายแกรัฐบาลและพลพรรคอยางมาก จนกระทั่งตองถอยรน เปลี่ยนจากเกมรุก
และเปนเกมรับ ซึ่งดูเหมือนวาเปนครั้งแรกที่รัฐบาลซึ่งมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํายอมกระทําเชนนั้น
ขอทีส่ าม ทีเ่ รียกวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจตามการบอกเลาของทางการและการประโคมขาวของสื่อมวลชนและกลุม
ทุนโลกนัน้
เปนการฟนที่กระจุกตัวอยูในบางกลุมซึ่งดูจะใหผลประโยชนแกกลุมทุนโลกมากกวาที่กระจายไปสูประชาชนอยาง
กวางขวาง และเปนการฟนที่แลกดวยการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะจํานวนมหาศาล ซึ่งภาระหนี้จะแสดงผลใหเห็นในระยะใกลนี้
ขอทีส่ เี่ กิดการผันผวนในพรรคการเมืองหลายพรรค ทั้งที่รวมรัฐบาลและเปนฝายคาน ซึ่งกระทบตอผูบริหารระดับสูง
เชนเลขาธิการพรรค กอใหเกิดการแตกตัวและรวมตัวกันใหมของพรรคและนักการเมือง ซึ่งบางทีเรียกวา”การดูด” ตางดูดกันไปมา
บางดูดกอนเลือกตั้ง บางดูดเมื่อเปน ส.ส.แลว จนถึงขณะนี้ก็ยังไมลงตัว แตคาดวาจะเห็นชัดขึ้นเมื่อถึงการเลือกตั้งทั่วไป สภาพที่
เกิดการแตกตัวและรวมตัวกันใหมของพรรคและนักการเมืองนี้แสดงวาสถานการณการเมืองไทยยังมีความไหวตัวสูง พรรคการ
เมืองโดยทั่วไปยังไมมั่นคง เนื่องจากขาดการรวมตัวทางนโยบาย โดยมักเปนการรวมตัวโดยยึดบุคคล ทั้งยังขาดพื้นฐานทางมวล
ชน เปนการเมืองแบบอุปถัมภและการใชอิทธิพล การติดสินบนและรับสินบน การเลนพวกพองอยางโจงแจง เหลานี้คือสิ่งที่เรียก
วาการเมืองเกา
อยางไรก็ตามมีการชี้วาการแตกตัวและรวมตัวกันใหมของพรรคและนักการเมืองที่กระทํากันอยางชุลมุนนี้ก็เนื่องจากวา
เมือ่ ใชรฐั ธรรมนูญอยางเต็มที่แลวการยายพรรคจะกระทําไดยากมาก คําชี้แจงแบบนี้อาจถือไดวาเปนสัญญาณของการผลิใบใหม
ทางการเมืองของไทย
ขอทีห่ า
การเคลื่อนไหวตอสูเพื่อทวงสิทธิเรียกรองความเปนธรรมและความชวยเหลือจากกลุมตางๆเปนไปอยางตอ
เนือ่ งเหมือนละลอกคลื่นไมรูจบ การตอสูที่มีการเผชิญหนากันอยางนากลัวไดแกการประทวงที่เขื่อนปากมูล ซึ่งยืดเยื้อมานาน

4
และคงจะไมจบเร็ว การประทวงที่เขื่อนปากมูลเปนเพียงกรณีหนึ่งของการประทวงที่เนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโนมที่
จะมากขึน้ ตามการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และการเพิ่มขึ้นของการบริโภค นอกจากนี้ยังมีการตอสูของเกษตรกรหลายกลุมเพื่อ
ชวยยกระดับราคาสินคาเกษตรที่ทรุดลง ซึ่งมักใชการปดถนนเปนมาตรการตอรอง และยังมีกลุมที่เรียกรองใหแกปญหาพื้นฐาน
เชนหนีส้ นิ ทีด่ นิ ทํากิน ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่แกไขไดยาก การยืดเยื้อของปญหาเปนการสะสมความขัดแยง ซึ่งสามารถปะทุขึ้นมาเปน
เรื่องใหญได
รัฐบาลชุดตอไปไมอาจบริหารประเทศโดยมองขามปญหาและความทุกขยากของเกษตรกรและความยากจนของ
ประเทศที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
ขอทีห่ ก การ"ดับเครื่องชน”ของพรรคฝายคานโดยการลาออกเปนกลุมกอน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันอยางสูงตอรัฐบาลอยาง
คาดไมถึงมากอน ทําใหรัฐบาลกลายเปนฝายตั้งรับทางการเมือง แมวาจะไดผลประโยชนบางประการจากการเปนรัฐบาลตอไป
ในทามกลางความเขมขนผันผวนทางการเมืองดังกลาว มีความเปนไปไดอยู 2 ทาง ทางหนึ่งไดแกการยุติกาผันผวน
สรางความสงบทางการเมือง หาคนดีมีฝมือมาบริหารบานเมือง ชะลอแผนการปฏิรูปทางการเมืองลง เพราะวาในปจจุบันมีการ
เปดประชาธิปไตยเร็วเกินไป ทําใหการทุจริตคอรรปั ชันแพรระบาดไปจนถึงทองถิ่น อีกทางหนึ่งไดแกการเรงการปฏิรูปการเมืองตอ
ไป จากขาวสารที่ปรากฏพบวาผูคนจํานวนมากเห็นพองกับการปฏิรูปการเมืองตอไป เชนการระดมสมองเพื่อแกไขใหการเลือกตั้ง
เปนไปอยางทั้งสะอาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไมเสียหลักการถวงดุลทางอํานาจ
กลาวทางภววิสัย สถานการณการเมืองไทยไดกาวมาถึงขั้นที่ยากจะชะลอการปฏิรูปทางการเมืองที่ใหประชาชนมีสวน
รวม ทั้งนี้เพราะวาประชาชนรากหญาไดมีความตื่นตัวและสํานึกในสิทธิผลประโยชนของตนมากขึ้น มีประสบการณยาวนานใน
การรวมตัวตอสูเรียกรองสิทธิผลประโยชนนั้น นี่เปนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งไดแกภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบตอ
เนือ่ งอันยาวไกลและแกไขยากนั้น ทําใหมาตรฐานการครองชีพของผูคนจํานวนมากลดลง กอเปนความไมพอใจคุกรุนอยู จึงไม
ยอมทีจ่ ะถูกลิดรอนตัดสิทธิซึ่งจะทําใหชีวิตความเปนอยูของตนยํ่าแยตอไป
ประการสําคัญก็คือชนชั้นนําของไทยไมอาจปกครองประเทศในแบบเดิมไดอีกตอไป การปกครองประเทศในแบบเดิม
นัน้ เปนการปกครองโดยอาศัยระบบราชการเปนสําคัญ แตระบบราชการนั้นมีขนาดใหญเทอะทะ มากดวยกฎระเบียบที่ดานหนึ่ง
กอใหเกิดการสรางอาณาจักรยอยและการแยงตําแหนงอํานาจ อีกดานหนึ่งกอความลาชาในการปฏิบัติ ทั้งภายในยังผุกรอนดวย
การทุจริตคอรรปั ชัน ทรัพยสินและความมั่งคั่งในระบบราชการถูกบั่นทอนหรือแปรเปนของเอกชน ขณะที่หนี้สินของระบบราชการ
เพิม่ ทวีอยางนาใจหาย สวนหนึ่งเปนหนี้สินที่แปรมาจากธุรกิจเอกชน
การปกครองประเทศตอไป รัฐบาลจําตองอาศัยทั้งกลไกระบบราชการ ธุรกิจเอกชน การปกครองหรือรัฐบาลทองถิ่น
และองคกรพัฒนาเอกชนหรือประชาสังคมรวมทั้งองคกรประชาชนหรือองคกรชุมชน จึงจะพอแกไขปญหาทั้งที่สะสมเกา ที่กําลัง
เกิดขึ้น และที่จะเกิดในอนาคตอันใกลได
การผลิใบใหมทางการเมืองของไทยในดานสถานการณทั่วไปอันดับแรกไดแกวุฒิสภา ตอมาไดแกองคกรตรวจสอบอัน
มี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการปองกันการทุจริตคอรรัปชันแหงชาติ เปนตน องคกรเหลานี้แม
วาจะมีการปฏิบัติที่มีปญหาหรือไมถูกใจบางประการ และวุฒิสภาก็ยังไมไดลงมือทํางาน แตสถาบันเหลานี้ก็ถือไดวาเปนโฉมหนา
ใหมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหการเมืองไทยตางไปจากอดีตอยางเห็นได
การปกครองหรือรัฐบาลทองถิ่นก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาจะเผชิญกับอุปสรรคและมีขาวดานลบทางแยงอํานาจ
และคอรรปั ชัน และที่มีกําลังขึ้นอยางมากไดแกกลุมเอ็นจีโอหรือประชาสังคมซึ่งไดมีเครือขายประสานกับเอ็นจีโอทั่วโลก และที่
สําคัญก็คอื อิทธิพลขององคการธุรกิจเอกชนที่เขามาดัดแปลงองคการรัฐใหเปนแบบธุรกิจเอกชนมากขึ้น เชนกรณี สถาบันการ
ศึกษาระดับสูง และโรงพยาบาล เปนตน
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ประมวลวิเคราะหเหตุการณและแนวโนมประเทศไทย
มิถนุ ายน 2543
-----------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 รัฐแสดงความเชื่อมั่น สิ้นปนี้เอ็นพีแอลอาจลดลงไดเหลือประมาณรอยละ 7.4 ของสินเชื่อรวม
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษและการวิเคราะห ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
ยอดคงคางสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของระบบสถาบันการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน มีทั้งสิ้น 1,954 พันลานบาท คิดเปน
36.47% ของสินเชื่อรวม หรือลดลงจากเดือนมีนาคม 2.02% หรือ 40.4 พันลานบาท ซึ่งถือวา ลดลงมากกวาคาเฉลี่ยของไตรมาสแรก ที่เอ็น
พีแอลลดลงเฉลี่ย 32.5 พันลานบาทตอเดือน
เอ็นพีแอลเดือนเมษายนลดลงมาก เพราะการเพิ่มขึ้นของเอ็นพีแอลลดลงจากเดือนกอนหนามาก โดยเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นรวมเพียง
36.1 พันลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของเอ็นพีแอลใหม 18.3 พันลานบาท และรายที่เคยปรับโครงสรางหนี้และกลับมาเปนเอ็นพีแอลใหม 17.8
พันลานบาท ขณะที่ในเดือนมีนาคมนั้นมีเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นถึง 55 พันลานบาท โดยการลดลงสวนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว ทําให
ความสามารถในการชําระ ดอกเบี้ยมีเพิ่มขึ้น
แนวโนมเอ็นพีแอลยังคงลดลง คาดวา ณ สิ้นป ลดเหลือประมาณ 7.4% ภายใตสมมุติฐานการตั้งสํารองเอ็นพีแอลครบ 100%,
การปรับโครงสรางหนี้สําเร็จมากขึ้น และการโอนหนี้เนาทั้งระบบที่เหลือเขาบริษัทบริหารสินทรัพย (เอเอ็มซี) ของสถาบันการเงินเพื่อบริหาร
จัดการหนี้ ทั้งนี้ตัวหลักที่ทําใหเอ็นพีแอลลดลงมากคือการตั้งสํารองครบ 100% เพราะทําใหหลุดจากการเปนเอ็นพีแอลทันที ซึ่งภายในเดือน
นี้ ธปท.จะออกมาตรการเสริมใหการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทําไดเร็วขึ้น
อนึ่ง นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ธปท.รายงานคาดการณถึงแนวโนมการลดลงของเอ็นพี
แอลในระยะ 6 เดือนสุดทายของปนี้วา สิ้นปนี้เอ็นพีแอลอาจลดลงเหลือระดับ 23% หรือมียอดคงคาง 1.1 ลานลานบาท และหากจัดตั้งเอ
เอ็มซี เพื่อตัดหนี้สูญ และโอนเอ็นพีแอลที่มีอายุมากกวา 12 เดือน ไปยังเอเอ็มซีจะทําใหเอ็นพีแอล ลดลงเหลือประมาณ 14% นอกจากนั้น
หากบริหารปรับโครงสรางหนี้ไดดี เอ็นพีแอลจะลดเหลือตํ่ากวา 10% (กรุงเทพธุรกิจ 060643, ไทยโพสต 070643)
1.1.2 ไอเอ็มเอฟ สั่งลา ระบุเชื่อวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจะสูง แตไมมั่นใจวาจะลดเอ็นพีแอลเหลือ 7.4% ได
นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง เปดเผยวา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เจาหนาที่ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็ม
เอฟ) ไดเดินทางมาทบทวนโครงการขอรับความชวยเหลือทางการเงินของไทยในรอบสุดทาย กอนจะสิ้นสุดโปรแกรมการใหความชวยเหลือ
ในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันการออกจากโปรแกรม และหลังจากนี้ไมจําเปนตองทบทวนโครงการอีก รวมทั้งสิทธิในการเบิกเงินกู
ในโครงการก็หมดลงเชนกัน โดยเร็วๆ นี้ตัวแทนไอเอ็มเอฟจะเปดแถลงขาวถึงผลการเขาทบทวนภาพเศรษฐกิจครั้งสุดทายใหสาธารณชนรับ
ทราบ
แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง กลาววา ไอเอ็มเอฟ มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย และเห็นวาไทยพรอมออกจากโปรแกรมใน
เดือนมิถุนายนนี้ได 100% โดยไมเกิดปญหาวิกฤติการณเศรษฐกิจรอบ 2 อยางที่หลายฝายเปนหวง ซึ่งจากการหารือและพิจารณาถึงขอมูล
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจหลายดาน ไอเอ็มเอฟ เชื่อวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจะสูงขึ้นอยางที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ปรับ
ประมาณการใหมเปน 5.2%
ปจจัยที่แสดงถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ภาคการสงออก ภาคการผลิต ที่ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปกอน รวมถึง
การใชกําลังการผลิตในประเทศ ขณะที่ปจจัยอื่นอยูในฐานะที่มีเสถียรภาพ เชน ภาวะเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย สวนผล
การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลนาจะเปนไปตามเปา และดําเนินนโยบายขาดดุลไดตามที่กําหนดไว เพราะภาคเอกชนยังตองการเม็ดเงินจากงบ
ประมาณชวยกระตุนเศรษฐกิจ

6
อยางไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟ ยังไมมั่นใจการแกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของทั้งระบบ ที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยยืนยันวาจะสามารถปรับลดลงเหลือ 7.4% ไดภายในสิ้นปนี้วาจะสามารถทําไดจริง เพราะที่ผานมาเอ็นพีแอลของไทยปรับลดลงชา นอก
จากนั้น ไอเอ็มเอฟยังติงในเรื่องการแกปญหาสถาบันการเงินของไทยที่ดําเนินการลาชาและไมเบ็ดเสร็จ (ไทยโพสต 080643)
1.1.3 กระทรวงการคลังจัดสัมมนาเรื่อง “หนี้สาธารณะ” ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2543 กระทรวงการคลังไดจัดสัมมนาเรื่อง “หนี้สาธารณะ” ขึ้นที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อทําความเขาใจ
และชี้ แจงตอประชาชนถึงขอมูลหนี้เงินกูที่ประเทศไทยมีอยูทั้งหมด โดยมีผูเกี่ยวของหลายฝายเขารวมอภิปราย เชน ตัวแทนจากสํานัก
บริหารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน นักวิชาการ ประชาชน สื่อมวลชน รวมประมาณ
1,200 คน
นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง กลาววา มูลคาหนี้สาธารณะสิ้นสุดเดือนเมษายน มียอดจํานวน 2.61 ลานลานบาท หรือ
เทากับ 51.86% ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ซึ่งเปนหนี้ที่มีผลกระทบตอภาระงบประมาณจํานวน 949,458 ลานบาท คิดเปน
18.8% ของจีดีพี โดยหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนภาระหนี้ที่เกิดจากรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในระยะ 2 ปที่ผานมา จํานวน 678,816
ลานบาท นอยกวาหนี้ที่มีอยู เดิมตั้งแตป 2540 กอนที่รัฐบาลชุดนี้จะเขามา
สําหรับหนี้ทั้งหมด นายธารินทรระบุวา สวนใหญเปนหนี้ที่เกิดจากการลงทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปน
การแกไขปญหาของสถาบันการเงินในชวงที่เกิดวิกฤติการณ และมีหนี้บางสวนที่เกิดจากการดําเนินนโยบายทางการคลังของรัฐ หรือการ
กระตุนเศรษฐกิจ สังคม ขณะที่หนี้บางสวนเปนผลมาจากการขาดทุนคาเงินบาท เพื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยนเดือนกรกฎาคม 2540
นายธารินทรกลาววา กระทรวงการคลังวางกรอบการจัดการกับภาระหนี้ไว 3 ดาน คือ ดานมหภาค ตองควบคุมอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหตอเนื่อง รักษาระดับเงินเฟอ รักษาระดับดอกเบี้ยใหคงตํ่า และทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีประสิทธิภาพ กรอบที่ 2 คือ สราง
ความมั่นคงใหแกนโยบายทางการเงิน และกรอบที่ 3 ควบคุมดานงบประมาณ
-พิสิฐ ลี้อาธรรมยอมรับหนี้สาธารณะที่มีอยูมีมูลคาคอนขางสูง อาจถึง 4 ลานลานบาท
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รมช.คลัง กลาววา หนี้สาธารณะที่มีอยูมีมูลคาคอนขางสูง และยอมรับวา ไมงายสําหรับการบริหาร แตก็ไม
ยากจนเกินไป โดยตองอาศัยความรูความสามารถของขาราชการและกระทรวงการคลังที่มีอยูในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
“หนี้สาธารณะที่เราประกาศตัวเลข 2.6 ลานลานบาท เปนตัวเลขที่เราคํานวณในปจจุบัน ซึ่งหากคํานวณตอเนื่องไปถึงอนาคต ก็
อาจทําใหหนี้บางสวนเพิ่มขึ้นได โดยนักวิชาการคนหนึ่งบอกวา อยูในระดับ 3.5-4 ลานลานบาท ซึ่งหากคํานวณก็มีทางเปนไปได แตเราไม
สามารถประกาศออกไปอยางนั้น เพราะจะสงผลกระทบมากตอการบริหารและความมั่นคงจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม มาตรการที่เรา
กําลังทําอยูเปนเรื่องที่ทําใหมั่นใจไดวา สามารถดําเนินนโยบายไดอยางอยูรอดปลอดภัย เรายังมีทุนสํารองที่มากเพียงพอ และไมเปนปญหา
ตอฐานะของประเทศ” นายพิสิฐกลาว
สวนนางพรรณี สถาวโรดม ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ กลาววา รัฐบาลตองลดเพดานการกอหนี้ในอนาคตใหลดลง
จากเดิมมากเพื่อลดภาระการบริหารหนี้ โดยคาดวา ในปหนาวงเงินกูจะมีไมเกิน 2,200 ลานเหรียญสหรัฐ จากปนี้ที่มีเพดานเงินกู 5,500
ลานเหรียญฯ โดยตองลดเพดานการกูตรงของรัฐบาลเหลือไมเกิน 700 ลานเหรียญฯ จากเดิมที่มีอยู 2,400 ลานเหรียญฯ แตยังคงเพดานการ
กูของรัฐวิสาหกิจไวในระดับสูง เพื่อสงเสริมการลงทุนดานพื้นฐาน โดยปหนารัฐวิสาหกิจมีเพดานการกู 1,500-2,000 ลานเหรียญฯ จาก
ปจจุบันที่มีเพดานการกู 2,100 ลานเหรียญฯ
-"จักรทิพย" ระบุในกรณีเลวรายที่สุดกองทุนฟนฟูอาจมีหนี้ถึง 1.4 ลานลานบาท
นายจักรทิพย นิติพน ผูจัดการกองทุนฟนฟูฯ กลาววา หนี้ที่มีอยูในกองทุนฟนฟูฯ เปนหนี้จํานวนมากที่เกิดจากการเขาชวยเหลือ
ฐานะของสถาบันการเงิน โดยยังมีหนี้สินอยู 779,289 ลานบาท หลังหักการออกพันธบัตรแลว 500,000 ลานบาท และคาดวา จะมีความเสีย
หายเกิดขึ้นในอนาคตอีก 8 แสนลานบาท ถึง 1.2 ลานลานบาท หรือบางกรณีที่เกิดเหตุการณเลวรายสุด อาจถึง 1.4 ลานลานบาท ซึ่งกอง
ทุนกําลังหาแนวทางการแกปญหาใหรอบคอบที่สุด โดยอาศัยรายไดหลัก 3 ทางมาชวยชดเชย คือ การไดเงินคืนจากการขายหุนของธนาคาร
พาณิชยที่ยังถือหุนอยู การไดเงินคืนจากการบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) และรายไดเงินนําสงของ ธนาคารแหงประเทศไทย
ผจก.กองทุนฟนฟูฯ กลาววา การบริหารรายไดจากการถือหุน และรายไดจากการบริหารเอ็นพีแอล อาจตองวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเขามาใหคําปรึกษาและวางแนวทางเก็บรายได โดยใชเงินลงทุนในการวาจางอีกจํานวนหนึ่ง แตจะไมเปนการเพิ่มภาระใหกับหนี้
ทีก่ องทุนมีอยู
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“ความเสียหายในอนาคตยังคํานวณชัดเจนไมได ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ การบริหารเอ็นพีแอล ระดับอัตราดอกเบี้ยในระยะ 5 ป
ขางหนา และภาวะของตลาดหลักทรัพย เพราะรายไดสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการขายหุนธนาคารหลายแหงที่ยังถืออยู เชน ธนาคารกรุงไทย
และธนาคารรัตนสิน” นายจักรทิพยกลาว
-อาจารยคณะเศรษฐศาสตร ระบุวาภาระหนี้ของรัฐบาลอาจทําใหเกิดปญหาในระยะยาว
นายสมเกียรติ โอสถสภา อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ภาระหนี้สินที่มีอยูของไทยถือเปนวิกฤติ
ที่ตองเรงแกไข และจะเปรียบเทียบสัดสวนหนี้ตอจีดีพีกับประเทศใหญอยางสหรัฐฯ ญี่ปุน หรือบางประเทศในอาเซียนไมได เนื่องจากสถาน
การณการแขงขัน เปลี่ยนไปจากเดิม การสงออกซึ่งเปนตัวสรางรายไดกําลังถูกแยงตลาดจากเวียดนามและจีน
นายสมเกียรติระบุวา ภาระหนี้ของรัฐบาลอาจทําใหเกิดปญหาในระยะยาว โดยเฉพาะในชวงป 2549-2550 เพราะรัฐบาลมีการ
บริหารจัดการ เฉพาะการชําระดอกเบี้ย ไมมีการสงคืนเงินตน ทําใหยอดเงินยังสะสมอยูจนกวาจะถึงระยะสิ้นสัญญาตองชําระคืน และทําให
ภาระหนี้สินของประชาชนไมลดลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความอดทนของประชาชน นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะที่ผานมาก็
ยังไมฟนตัวเต็มที่ โดยยังมีความเหลื่อมลํ้ากันในบางอุตสาหกรรม ทําใหการขยายตัวอาจไมยั่งยืนดังที่รัฐบาลคาดการณไว
ไมแตเทานี้ ยังมีปญหาตามมาอีกหลายประการ เชน กองทุนฟนฟูฯ จะเปนภาระใหญของรัฐบาลที่ตองขอเงินอุดหนุนเพื่อลดการ
ขาดทุนนอกเหนือไปจากที่ประมาณการไว สวนเงินที่นํามากอหนี้สวนใหญก็ไมมีขอสรุปที่ชี้ใหเห็นวาเปนมาตรการที่คุมคากับเงินกู เชน โครง
การมิยาซาวา โครงการปลอยกูเอสเอ็มอี หรือโครงการสรางบอบําบัดนํ้าเสีย ขณะที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ก็ไมไดแสดงบทบาทในการลด
ภาระหนี้มากนัก
-นักวิชาการวาประเทศไทยกําลังประสบปญหาหลายอยางที่เปนอุปสรรคตอการบริหารหนี้
นายรุงเรือง พิทยศิริ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลกลาววา ประเทศไทยกําลังประสบปญหาหลายอยางที่เปนอุปสรรคตอ
การบริหารหนี้ เชน ปญหาเงินทุนไหลออกที่มีอยูอยางตอเนื่อง ปญหาดานการคาและการสงออกที่มีลักษณะอิ่มตัว ปญหาดานเงินทุนสํารอง
ทีน่ อยลง และปญหาเงินคงคลังที่ลดนอยลงตอเนื่อง สวนปญหาเอ็นพีแอลก็ยังไมไดรับการแกไขอยางถูกตอง
“รัฐวิสาหกิจบางแหงก็สงสัญญาณออกมาใหเห็นแลววา สถานการณไมไดดีขึ้น โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเกรดเอบางแหง รายไดลด
ลงมาก บางแหงขาดทุน และบางแหงรายไดตํ่ากวาเปาถึง 3 เทาก็มี ซึ่งสถานการณที่เห็นอยูไมไดบงบอกวาความสามารถในการหารายได
ของเราเพิ่มขึ้นพอสําหรับการบริหารหนี้เลย” นายรุงเรืองกลาว (ไทยโพสต 270643)
1.1.4 เสนอดึงเงินโครงการ 14 สิงหา ที่เหลืออีก 2 แสนลานบาทมาสะสางหนี้กองทุนฟนฟูฯ
นางสาลินี วังตาล ผูอํานวยการสํานักฟนฟูกิจการสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะ
กรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (กปส.) เปดเผยวา ขณะนี้มีแนวคิดสวนตัวที่จะนําวงเงินที่เหลือจํานวน 200,000 ลาน
บาท จากการชวยสถาบันการเงิน ในโครงการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมาตรการวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ของกระทรวงการ
คลัง มาใชหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระหนี้ใหนอยลง และเปนประโยชนตอสวนรวมโดยไมตองเรียก
เก็บภาษีเพิ่มเติมจากประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาขณะนี้ยังไมมีสถาบันการเงินใดที่จะแจงความประสงคเขาโครงการรับความชวยเหลือ
เพิ่มเติมอีก หลังจากที่ใชเงินกอนนี้ไปเพียง 1 ใน 3 คือ 100,000 ลานบาทจากทั้งหมด 300,000 ลานบาท จึงยังเหลืออีก 200,000ลานบาท
อยางไรก็ตาม แนวความคิดนี้ไมไดรับการสนับสนุน และมีเสียงคัดคานเชนคอลัมน กระจกไรเงา หนังสือพิมพไทยโพสตวันที่ 20
มิ.ย. 2543 กลาววา "เงินเหลือจากมาตรการ 14 สิงหาคม 2 แสนลานบาท เปนแควงเงินที่ตั้งไวเทานั้น จากจํานวนเต็มกวา 3 แสนลานบาท
มีเพียงแบงกไมกี่แหงที่เขารวมโครงการ เพราะแบงกสวนใหญไมอยากถูกมองวาเปนแบงกที่ออนยวบ ใกลเจงจนตองไปขอความชวยเหลือ
เขาเทียร 1-2 จึงทําใหเหลือวงเงินกอนนี้กวา 2 แสนลานบาท ซึ่งโดยขอเท็จจริงไมใชเม็ดเงินที่ทิ้งไวเปลาๆ แตเปนเพียงวงเงินที่กระทรวงการ
คลังกําหนดเปาไวจะไปกูหนี้ยืมสินมาชวยอุมสถาบันการเงินเทานั้น" และวา "ไมมีเม็ดเงินปลอยทิ้งไวเฉยๆ เพราะไมมีการใช จึงยังไมมีการ
กูยืมเพื่อนํามาใช แตแบงกชาติก็พยายามยัดเยียดใหกระทรวงการคลังไปกูใหเต็มวงเงิน แลวเอาเงินสวนที่เหลือ 2 แสนลานบาทไปลางหนี้
กองทุนฟนฟูฯ อางวาจะไดไมเปนภาระภาษีกับชาวบาน ทั้งที่โดยความหมายแลว ไมวาเปนเงินกอนไหน ลวนตกเปนภาระชาวบานทั้งสิ้น"
อนึ่ง ตอมาในวันที่ 23 มิ.ย. 2543 มีรายงานขาววา นางสาลินี วังตาล ไดตัดสินใจเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ตามที่
ธปท. ไดเปดใหพนักงาน ธปท.สมัครเขาโครงการ เนื่องจากมีความรูสึกวาเหนื่อยกับการทํางาน และไดทําสิ่งที่ตองการทํามาพอสมควรแลว
ตนอยากพักผอนบาง เห็นผูบริหารหลายคน ที่เขาโครงการกอนหนานี้ แลวก็รูสึกวามีชีวิตที่สบายดี หนาตาสดใส และหลังจากเขาโครงการ
แลว ก็คงพักผอนอยูบาน และมีหนาที่รับใชพระเจา เนื่องจากตนเปนคริสเตียน
ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา สาเหตุที่นางสาลินี ลาออกในครั้งนี้ เนื่องจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. ไมพอใจกับ
การทํางาน ของนางสาลินีเปนอยางมาก โดยเฉพาะงานที่มอบหมายใหทําเปนพิเศษ คือ การมอบหมายใหเจรจาขายธนาคารรัฐวิสาหกิจ
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ซึ่งการเจรจาไมประสบความสําเร็จ สงผลให ม.ร.ว.จัตุมงคล ตองสงนายธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล ผูชวยผูวาการ ธปท. เขามาเจรจาในการ
ขายธนาคารดังกลาว (ผูจัดการ 190643, ไทยโพสต 200643, ไทยรัฐ 230643)

1.2 ความเคลื่อนไหวปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
1.2.1 ธปท.ลมการประมูลขายธนาคารนครหลวงไทย หาแนวทางจัดการใหม
นายจักรทิพย นิติพน ผูชวยผูวาการสายจัดการกองทุน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา คณะกรรมการพิจารณาคัด
เลือก ผูรวมทุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีมติยกเลิกขอเสนอของ กองทุนนิวบริดจ ที่ยื่นประมูลธนาคารนครหลวงไทย เพราะ
หากยังเจรจาตอไปอาจยืดเยื้อและไมสามารถสรุปผลได เนื่องจากมีจุดยืนที่แตกตางกัน และภายใน 1 เดือน คณะกรรมการจะเสนอวิธีการ
และกลยุทธในการบริหารธนาคารตอไป
แหลงขาวจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรวมทุนธนาคาร นครหลวงไทย กลาววา กองทุนนิวบริดจเสนอเงื่อนไขการซื้อ
ธนาคารนครหลวงไทยไมชัดเจนเหมือนกับที่ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮเสนอซื้อธนาคารศรีนคร และมีขอแมมากถึง 7-8 ขอ รวมทั้งราคา
เสนอซื้อตํ่ามาก นอกจากนั้น ยังไมยอมรับเงื่อนไขการรวมแบงรับกําไรขาดทุนตามที่ทางการกําหนด ซึ่งถือวาขัดตอมติคณะรัฐมนตรี แหลง
ขาวกลาววา ธนาคารนครหลวงไทยมีหนี้เสียประมาณ 200,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 90% ของสินเชื่อรวม และหากแยกหนี้ดี และ
หนี้เสียออกจากกันจะเหลือหนี้ดีไมมากนัก แตยังเปนธนาคารพาณิชยที่มีศักยภาพที่จะเติบโตตอไปในอนาคตได
แหลงขาวจากผูบริหารกองทุนนิวบริดจกลาววา รูอยูแลววาไมสามารถหาขอสรุปไดเพราะจุดยืนแตกตางกันมาตลอด โดยการเขา
ทําดิวดิลิเจนท ของกองทุนนิวบริดจประเมินวา หนี้ดอยคุณภาพหรือเอ็นพีแอลของธนาคารนครหลวงไทยสูงถึง 90% ขณะที่สินทรัพยดีมี
เพียง 10% หรือคิดเปนเม็ดเงินประมาณ 7-8 พันลานบาท ดังนั้นหากนิวบริดจซื้อก็ใสเงินไดเต็มที่แค 5-6 พันลานบาทเทานั้น ซึ่งเปนราคาที่
เสนอซื้อไป อยางไรก็ตาม ทางกองทุนฟนฟูฯ ยืนยันวาเอ็นพีแอลไมสูงถึงขนาดนั้น (ไทยโพสต 09, 160643)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวภาคสถาบันการเงิน
2.1.1 บริษทั มูดี้สตัดสินใจประกาศ ปรับอันดับความนาเชื่อถือใหไทยแลว แตเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นของ
สถาบันการเงินทุกแหงยังอยูในระดับไมมีเสถียรภาพเหมือนเดิม
เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.) บริษัทมูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส ไดตัดสินใจประกาศปรับอันดับความนาเชื่อถือใหแกหนี้สกุลตางประเทศ
ระยะยาวของไทยขึ้นสูระดับ Baa3 หรือในระดับความนาลงทุน (Investment Grade) จากเดิมอยูที่ระดับ Ba1 ตํ่ากวาระดับความนาลงทุน
(Speculative Grade) พรอมทั้งปรับอันดับความนาเชื่อถือของเงินฝากสกุลตางประเทศระยะยาวขึ้นสูระดับ Ba1 จาก B1 ซึ่งเปนระดับความ
ออนแอ สวนหุนกูและเงินฝากสกุลตางประเทศระยะสั้น ยังคงระดับเดิมคือ Not Prime
นอกจากนี้ มูดี้สยังปรับอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินไทย 12 แหงสูระดับความนาเชื่อถือที่สูงขึ้นดวย โดยเงินฝาก
ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย กรุงไทย เอเชีย อาคารสงเคราะห (ธอส.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(ไอเอฟซีที) ปรับขึ้นจากระดับความออนแอสูระดับ Ba1
สวนตราสารหนี้ระยะยาวของสถาบันการเงินเหลานี้ไดรับการปรับขึ้นจากระดับความออนแอสูระดับ Ba1 เชนกัน ยกเวนตราสาร
หนี้ระยะยาวของกสิกรไทย และกรุงไทย ที่แมจะไดรับการปรับอันดับขึ้นแตอันดับความนาเชื่อถือยังคงอยูในระดับ B2 ตํ่ากวา B1
ขณะที่เงินฝากและตราสารหนี้ระยะยาวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับขึ้นสูระดับ Ba2 ซึ่งยังคงอยูในกลุมเดียวกันกับ Ba1 และ
Ba3 ซึ่งตํ่ากวาระดับความนาลงทุน สวนทหารไทยอยูที่ระดับ Ba2 และ B2 นครหลวงไทยอยูที่ Ba2 เทากันทั้งเงินฝากและตราสารหนี้ ศรี
นครอยูที่ Ba2 และ B3 โดยตราสารหนี้ระยะยาว (หุนกูปฐมสิทธิ์) ของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (ธสน.) ไดรับการปรับอันดับความ
นาเชื่อถือสูงสุดจากระดับ Ba1 สูระดับ Baa3 ซึ่งเปนระดับความนาลงทุนเทากับอันดับความนาเชื่อถือในหนี้สกุลตางประเทศระยะยาวของ
ประเทศไทย
มูดี้สยังไดยกระดับความแข็งแกรงทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ-กสิกรไทยสูระดับ D หรือมีแนวโนมที่มีเสถียรภาพจากระดับ
E+ ทรงตัวในระดับตํ่า โดยคงความแข็งแกรงของธนาคารเอเชียคงเดิมในระดับ D ธอส.ที่ระดับ E+ ทหารไทย กรุงไทย ศรีนคร และนครหลวง
ไทยที่ระดับ E ซึ่งยังมีความเสี่ยงตอการลงทุน และทบทวนความแข็งแกรงของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ระดับ E สูแนวโนมที่ E + พรอมปรับ
ไทยพาณิชยจากระดับ E สูระดับ E + อยางไรก็ตาม เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นของสถาบันการเงินทุกแหงยังถูกจัดอยูในระดับเดิมที่
เรียกวา Not Prime หรือระดับที่ยังไมมีเสถียรภาพตอไป
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มูดี้สประกาศดวยวา ระบบการเงินของไทยยังคงมีความออนแอ แมสถาบันการเงินจะไดเริ่มปฏิรูปโครงสรางของตนในวงกวาง
มากขึ้นจนถึงระดับที่นาจะทําใหมีฐานะทางการเงิน และความสามารถในการแขงขันที่ดีขึ้นก็ตาม สวนการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายได (เอ็นพีแอล) ก็มีความคืบหนาไปมาก และรายไดของสถาบันการเงิน จากหนี้ที่มีการปรับโครงสรางขณะนี้ ก็สูงเกินกวารายจายอยู
เล็กนอย แมขอตกลงที่เชื่อวาจะทําใหลูกหนี้ชําระหนี้คืนเงินกูมากขึ้นในอนาคตอาจจะไมปรากฏขึ้นจริงก็ตาม (ไทยรัฐ 230643)
2.1.2 “เอสแอนดพี” ยกเครดิต 3 ธนาคารไทย “ไทยพาณิชย-กรุงศรีฯ-กสิกร” “ชฎา” ชี้ตางชาติเชื่อมั่นระบบมากขึ้น
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย เปดเผยถึงกรณีที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ระหวางประเทศ สแตนดารด แอนด พัวร (เอสแอนดพี) ไดปรับเครดิตเรตติ้งในหนี้ระยะสั้นของธนาคารจากระดับซี (C) ขึ้นเปนระดับบี (B)
วา แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นจากตางประเทศตอธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหตนทุนการกูเงินในตลาดโลก ของธนาคารตํ่าลง ซึ่งคงไม
สามารถระบุไดวาจะลดลงในระดับใด
คุณหญิงชฎากลาววา ธนาคารคาดหวังวาเอสแอนดพีจะปรับอันดับทั้งหนี้สั้นและหนี้ระยะยาว สาเหตุที่ยกเครดิตเฉพาะหนี้ระยะ
สั้น นาจะเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะระบบธนาคารเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจ ซึ่งการปรับเครดิตขึ้น ธนาคารก็ยัง
จําเปนตองปรับปรุงตัวเองแมมีเสถียรภาพระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินทรัพย ซึ่งตองใชเวลา แตธนาคารจะพยายามเรงดูแล ซึ่งลูก
คาเองก็ตองปรับตัวดวย โดยเฉพาะตองเนนสรางกระแสเงินสดมากกวาหลักประกัน เพราะธนาคารใหความสําคัญเปนหลัก สําหรับการปรับ
เครดิตของเอสแอนดพีครั้งนี้ นอกจากไทยพาณิชยแลว ยังปรับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ยกระดับหนี้สั้นจากซีเปนบี และปรับเอาต
ลุคของธนาคารกสิกรไทยมาอยูที่เสถียรภาพ ซึ่งชวยใหระบบสถาบันการเงินมั่นคงมากขึ้นจากชวงถูกปรับลดเครดิต เพราะเงินทุนจะไหล
กลับ ทําใหมีสภาพคลองสวนเกินจากที่เปนผูกูก็จะเปนผูใหกูแทน และสภาพคลองก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เนื่องจากมีลูกหนี้สวนหนึ่งมา
ชําระหนี้คืนแตไมสามารถปลอยสินเชื่อได เพราะไมมีโครงการที่ดีพอ ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูและฝากยังคงทรงตัวตอไปอีกระยะหนึ่ง สวน
การโอนสินทรัพยจากบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (เอเอ็มซี) ของธนาคารยังไมไดมีการจัดการ เพราะติดปญหาเรื่องระบบบัญชี
ซึ่งอยูระหวางพิจารณาวาจะทําใหสินทรัพยที่โอนไปมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม (ไทยโพสต 160643)

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพยและตลาดเงิน
2.2.1 นักวิเคราะหชี้หุนไทยจะซบเซาไปอีกนาน ภาพรวมเศรษฐกิจไมจูงใจนักลงทุน
จากการวิเคราะหของนายสุชีล นารูลา ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยเจ เอฟ ธนาคม จํากัด พบ
วา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการลงทุนมากที่สุดคือ ปจจัยดานตางประเทศ ที่สําคัญคือแนวโนมการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมองวาในชวงนี้มีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% โดยภายหลังจากเดือน ส.ค. 2543 นี้ก็จะ
ไมมีการปรับตัวอีก นอกจากนั้นก็ยังมีการปรับนํ้าหนักในดัชนีเอ็มเอสซีไอ ซึ่งตลาดไดรับทราบขาวเรียบรอยแลว
และแมวาปจจัยดังกลาวจะสิ้นสุดไป แตเม็ดเงินของตางชาติที่เขามาในชวงครึ่งปหลัง จะยังคงเปนเม็ดเงินระยะสั้นอยู เนื่องจาก
ปจจัยทางดานภาพรวมเศรษฐกิจของไทยที่ยังไมมีความชัดเจนไมเปนที่ดึงดูดของนักลงทุนตางประเทศ โดยเฉพาะปจจัยทางดานการเมืองที่
จะมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม ซึ่งหมายถึงกฎหมายการเงิน 5 ฉบับ ที่อยูในสภาจะตองถูกเลื่อนออกไปเปนปหนาดวย ซึ่งจะกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางประเทศ ที่มองวาจะมีผลใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยตองเลื่อนออกไป
ทางดานนางอาภาภรณ แสวงพรรค รอง ผอ. สวนกลยุทธ ฝายวิจัยหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยนววิคเคอรสบัลลาส จํากัด กลาว
วา หากมีการยุบสภาในชวงนี้จะมีผลกระทบตอภาวะการลงทุนอยางมาก เพราะจะทําใหเกิดสุญญากาศทางการเมือง เชนเดียวกับการเลือก
ตั้งวุฒิสมาชิกที่ผานมา และหากกรณีของผูแทนราษฎรตองมีการเลือกตั้งหลายครั้ง ก็จะเกิดความไมแนนอนของนโยบายการบริหารประเทศ
เพราะรัฐบาลรักษาการคงไมมีอํานาจตัดสินใจมากนัก และจะกระทบตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจที่ทํามาทั้งหมด (สยามรัฐ 290643)
อนึ่ง ดานปริมาณการซื้อขายหุนเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2543 มีเบาบาง 1,292.15 ลานบาท ตํ่าที่สุดในรอบ 14 เดือน ดร.ประสาร ไตร
รัตนวรกุล เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ยอมรับวาการลงทุนในขณะนี้ ตองขึ้นอยูกับรอยตอทาง
การเมืองจนถึงสิ้นป นักลงทุนตองการจะรูวา ผูนําประเทศที่จะมาจากการเลือกตั้งใหม จะมีนโยบายอยางไร ดังนั้นปจจัยทางการเมืองจะสง
ผลตอบรรยากาศการลงทุนจนถึงสิ้นป จะเห็นวา แมวามูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือชั้นนําของโลก ไดปรับ
อันดับความนาเชื่อถือใหไทยแลว แตเศรษฐกิจของประเทศก็ยังไมยุติปญหา ฐานะของสถาบันการเงินยังไมเขมแข็งเต็มที่ เนื่องจากเอ็นพี
แอลมีความคืบหนานอยมาก ดังนั้น แนวโนมตลาดหุนยังขึ้นอยูกับสถานการณในอนาคต ที่จะตองแกปญหาในระยะยาวดวย (กรุงเทพธุรกิจ
270643)
2.2.2 ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้คักคัก 5 เดือนแรกวอลุม 4.47 แสนลานบาท
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ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย เปดเผยวา ในชวงเดือน ม.ค. - พ.ค. 2543 หรือชวง 5 เดือนแรก
ของปนี้ การซื้อขายตราสารหนี้มีปริมาณมากรวมมูลคา 447,664 ลานบาท เพิ่มขึ้น 154% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมากกวา
ปริมาณการซื้อขายป 2542 ทั้งป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 431,197 ลานบาท
ปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัวอยางมากเปนผลมาจากป 2542 นักลงทุนหลีกเลี่ยงปญหาคอมพิวเตอร วายทูเค และในชวงไตร
มาสแรก ธนาคารแหงประเทศไทย ไดปรับปรุงระบบบาทเน็ต ทําใหมีความตองการพันธบัตรมากขึ้น ประกอบกับความผันผวนของอัตราดอก
เบี้ยระยะสั้นและระยะยาวมีแนวโนมปรับตัว ทําใหผูลงทุนตองปรับพอรตเปนระยะ และ ธปท. ไดแตงตั้ง primary dealer จํานวน 9 ราย ทํา
ใหปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมากขึ้น
ดร.สมชัยคาดวา ในครึ่งปหลัง ตราสารหนี้จะยังคงคึกคักตอ ซึ่งเปนผลมาจากการที่ ธปท. ใชนโยบาย Inflation Targeting จะสง
ผลใหธุรกรรมตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางดอกเบี้ยระยะสั้น และธุรกรรมการซื้อคืน (repo) เอกชน ที่คาดวาจะเกิดในปลายปนี้ จะ
เปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยง และเพิ่มสภาพคลองใหกับตลาดมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 260643)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร
3.1.1 ปญหาออยและนํ้าตาล รัฐบาลแกปญหาเฉพาะหนาก็ยังไมตก
เพื่อที่จะแกปญหาใหชาวไรออยไดรับเงินชดเชยคาออยตามจํานวน โดยให ธกส. ออกเงินกู 5,320 ลานบาท และใหกองทุนออย
และนํ้าตาล หรือ กอน. ใชหนี้คืนให ธกส. และหามาตรการเพื่อให กอน. มีเงินรายไดเขากองทุน โดยการประกาศถอดภาษีมูลคาเพิ่มออก
จากราคานํ้าตาล ทําใหนํ้าตาลราคาสูงขึ้นประมาณ .75 บาทตอกิโลกรัม กอน. ก็จะมีรายไดปละ 1,245 ลานบาทตอป ทั้งนี้ เปนหนทางแก
ปญหาที่รัฐบาลชี้แจงวาจะไมทําใหประชาชนเดือดรอนมากเกินไป แตปรากฏวาเมื่อการกําหนดราคานํ้าตาลใหมเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่ 1
มิ.ย. ก็มีรายงานวา กอน. จะไดเงินจริงงวดนี้เพียง 733 ลานบาท เทานั้น เนื่องจากนํ้าตาลที่เหลืออยูในประเทศมีเพียง 9.54 ลานกระสอบ
กับนํ้าตาลทรายขาวอีกจํานวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้น กอน. จึงมีเงินไมพอใชหนี้คืนใหกับ ธกส. ซึ่งมีกําหนดจะตองจายในปนี้ถึง 1,672 ลานบาท
รายงานขาวกลาววา ในวันที่ 12 มิ.ย. 2543 ไดมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการ ธกส. และผูจัดการ กอน. เกี่ยวกับแผน
เงินกูของ กอน. ที่เสนอแก ธกส. โดยขอใหจัดทําเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้เงินกูใหชัดเจน เพราะ กอน.มีหนี้เกาที่จําเปน
ตองชําระซึ่งจะครบกําหนดในเดือน ต.ค. นี้ 900 ลานบาทอยูแลว และที่จะกูใหมอีก 5,320 ลานนี้ เมื่อรวมกันแลวยอดชําระสูงขึ้นมาก ธกส.
เกรงวาจะกลายเปนหนี้เนา (ไทยโพสต 5,7,13,200643)
3.1.2 ปลัด ก.เกษตรเสนอวาระแหงชาติเรื่องสินคาเกษตร ขณะ รมต.เกษตรเสนอโครงการสรางไซโลหมื่นลานใน
หลายสิบจังหวัด
นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัด ก.เกษตรฯ ไดเปดเผยภายหลังการประชุมรวมกับ ปลัด ก.พาณิชย และปลัด ก.อุตสาหกรรม
รวมทั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)วา วาระแหงชาติเรื่องสินคาเกษตรนี้กําหนดเปน 4 แผนดวยกันคือ
1. เรื่องสินคาเกษตรที่ ก.เกษตรจะตองทํารวมกับ ก.พาณิชยในภาพกวาง เชน นโยบายสนับสนุนราคา แกปญหาหนี้สินชาวบาน
ความเสี่ยงของผูผลิตทั้งราคาสินคาและความเปนอยู การสะทอนมูลคาเพิ่มของราคาสินคาไมสะทอนรายไดของผูผลิตที่แทจริง และคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร
2. นโยบายสินคาเกษตรสําคัญคือ ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปศุสัตว ซึ่งการตัดสินใจในระดับปฏิบัติยังกระจายไมทั่วถึง
ในวาระแหงชาติตองระบุชัดลงไปเลยวาภาคปฏิบัติจะทํางานไดอยางไร
3. สินคาเกษตรบางรายการ ซึ่งเปนสินคาทองถิ่น เชน หัวหอม กระเทียม ลูกเดือย จะตองวางนโยบายกระจายอํานาจการบริหาร
เงินทุนตางๆ อาทิ กองทุนของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปในระดับทองถิ่นใหได ไมใชนําเรื่องเขาสู
การพิจารณาของสวนกลางหมด และ
4. การนําเสนอขอมูลใหประชาชนทราบทั่วภูมิภาค เรื่องนี้ทาง ก.มหาดไทยควรจะเขามามีบทบาทใหมากที่สุด
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2543 ก.เกษตรฯ โดยรมต. ประภัตร โพธสุธน เสนอขอ
จัดทําโครงการกอสรางไซโลเก็บขาวทั้งสิ้น 66 จุด ใน 24 จังหวัด ภายใตวงเงิน 10,692 ลานบาท เพื่อใชเก็บขาวเปลือก 2 ลานตัน นายศุภ
ชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.พาณิชย ประธานการประชุม กนข. เปดเผยวา กนข. ไดตั้งขอสังเกต 3 ประการคือ 1. ขอให ก.
เกษตรไปพิจารณาตนทุนการกอสรางไซโลใหสอดคลองกับที่คณะอนุกรรมการปรับโครงสรางระบบการคาขาว เคยจัดทําโครงการนํารองมา
2. ใหพิจารณารูปแบบการบริหารไซโล จะตองไมขัดกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยไมตองการใหการบริหารเปนรูปแบบรัฐวิสาหกิจแหงใหม
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อีก 3. ให ก.เกษตรฯ ไปหารือกับสํานักงบประมาณและ ก.คลัง ถึงวงเงินการกอสรางวาสมควรจะเปนเทาใด เสร็จแลวใหนําเสนอเขา คณะรัฐ
มนตรีเลยไมตองเขา กนข.อีก และวาการกอสรางคงเปนการทยอยสรางไปเมื่อมีความพรอม (ไทยโพสต 210643)

4. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในตางประเทศ
4.1 "โคหเลอร" สนับสนุนเอเชียตั้ง "เอเอ็มเอฟ"เพื่อเปนแนวทางประสานความรวมมือกับไอเอ็มเอฟ
พรอมปรับบทบาทองคกร หาทางปองกันวิกฤติมากกวาที่จะแกปญหาภายหลัง
นายฮอรสต โคหเลอร กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คนใหมไดเดินทางเยือนไทยเปนประเทศแรก
หลังเขารับตําแหนงได 4 สัปดาห และเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2543 ไดเขาพบและหารือกับนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี นายธารินทร นิมมานเห
มินท รมต. คลัง และ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เพื่อรับฟงมุมมองของไทย เพื่อนําไปปฏิรูปไอเอ็มเอฟ
ตามที่ตั้งเปาไว
"สิ่งที่เรียนรูจากวิกฤติเอเชีย คือ เราควรรับฟงประชาชนและทางการของชาติเอเชียใหมากกวาเดิม ซึ่งจะชวยในการบริหารงาน
ของไอเอ็มเอฟใหดีขึ้น" นายโคหเลอร กลาวภายหลังการหารือ เขายังแสดงทาทีสนับสนุนแนวคิดของกลุมประเทศเอเชีย นําโดยญี่ปุน ที่จะ
ผลักดันใหจัดตั้งกองทุนการเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund :AMF) ขึ้น และเปนหลักการของไอเอ็มเอฟ ที่จะสนับสนุนใหเกิดความรวม
มือ และสรางความเปนหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย
นายโคหเลอร ยังกลาวถึงประสบการณในการจัดตั้งกองทุนยุโรปวา ยังมีปญหาที่ตองทําอีกมาก โดยเชื่อวา เอเอ็มเอฟในเอเชียยัง
ตองดําเนินการอีกมาก ซึ่งตองใชเวลา และตองไดรับความเชื่อถือจากสมาชิกในภูมิภาค เขายังยืนยันวา ไอเอ็มเอฟสนับสนุนความริเริ่มใน
ภูมิภาคที่จะปรับปรุงเศรษฐกิจใหพนจากวิกฤติ และกลับมาสูการขยายตัวอยางแข็งแกรง รวมถึงสนับสนุน "ขอตกลงที่จังหวัดเชียงใหม"
(Chiang Mai Initiative) เนื่องจากเปนการริเริ่มที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของไอเอ็มเอฟ
นอกจากนี้ เขายังไดทําความเขาใจบทบาทใหมของไอเอ็มเอฟดวยวา จะไมมีการชี้นํา แตจะใหคําแนะนําที่ดี และรับฟงประชาชน
และรัฐบาลของประเทศตางๆ มากขึ้น และจะสนับสนุนใหภูมิภาคนี้ขยายตัวอยางแข็งแกรง รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยในอนาคต สวนคําถามที่วา ไอเอ็มเอฟใหยาผิดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจตอประเทศตางๆ รวมทั้งไทยหรือไมเขาตอบวา ไอเอ็มเอฟจะ
ไมมองยอนหลัง แตจะมองไปขางหนา เพื่อปองกันวิกฤติใหมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 020643)

5. ประมวลทัศนะทางเศรษฐกิจภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจและองคกรพัฒนาเอกชน
5.1 ทัศนะตอการรวมบัญชีของ ธปท. และเงินทุนชวยชาติหลวงตามหาบัว
รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมอภิปรายเรื่อง "ทานเขาใจเรื่องการรวมบัญชีดีแค
ไหน" ที่วัดสวนแกว จ.นนทบุรี ในวันที่ 17 มิ.ย. 2543 โดยกลาววา การรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดสรางความราวฉานครั้ง
ยิ่งใหญในสังคมไทยเนื่องจาก ก.คลังทะเลาะกับ ธปท. โดยนอกจากทะเลาะในประเทศแลวยังลุกลามไปทะเลาะกันในตางประเทศ ซึ่งทําให
มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอยูบาง ประชาชนเองก็ไดแยกออกเปนหลายกลุม กอนที่รัฐบาลจะคิดถึงการรวมบัญชี ธปท. ควรคํานึงถึง
แผนแมบทในการปฏิรูปนโยบายทางดานการเงินและการคลัง รวมทั้งรัฐบาลจะตองมีกระบวนการปฏิรูปกองทุนฟนฟูและพัฒนาสถาบันการ
เงินและทําใหกระบวนการในการชําระหนี้มีประสิทธิภาพเพื่อใหภาระของประชาชนลดลง
และรัฐบาลตองคํานึงถึงองคกรที่บริหารหนี้
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ ขณะเดียวกันจะตองปฏิรูปหนวยงานที่ดูแลดานนโยบายการเงิน ในการปรับโครงสรางทั้งหมด "นัก
เศรษฐศาสตรที่ดีจะตองมีจิตสํานึกทางสังคมศาสตรดวย หากไมทําแบบนี้การรวมบัญชีก็ไมตางจากการยื่นออยเขาปากชาง ดังนั้นนโยบาย
การคลังควรจะตองไดรับการปรับปรุงครั้งใหญเพื่อเปนกลไกในการบริหารเศรษฐกิจตอไป" (กรุงเทพธุรกิจ 180643)
รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช คณะเศรษฐศาสตร ม.รามคําแหง กลาววา ตอนนี้ชาติเปนหนี้ 14,000 ลานดอลลารสหรัฐ ถาจะเอา
ไปใชหนี้ก็คงไมพอ เพราะมันมีแค 5 พันกวาลานดอลลารสหรัฐ จึงตองนําเงินของชาติที่เก็บไวตั้งแตสมัย ร.5 ไปรวมกับเงินของ ธปท. เพื่อให
สามารถใชหนี้ไดแตวาไมบอกกับประชาชนสักคําวาเอาไปใชอะไร ขอยืนยันวา เงินตรงนี้เปนของประชาชน ไมใชของรัฐบาลหรือของ ก.คลัง
เพราะฉะนั้นจะมารวมบัญชีไมได ที่ไปสํารวจมาก็ไมเคยเห็นวามีประเทศไหนที่มีเงินทุนสํารองมากอน แลวจะเอามารวมกับเงินของรัฐ (ไทย
โพสต 180643)
นายณรงค โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษากลุมแพนในเครือสหพัฒน กลาววา การรวมบัญชีของ ธปท. เชื่อวาเปนเพียงการกลบ
เกลื่อนและทําใหตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นทางดานการเงินยากขึ้น "การที่รัฐบาลคิดรวมบัญชีก็เพื่อพรรคพวกตนเอง ผมไมเชื่อวาจะมีใครนํา
ขอมูลที่ไมดี หรือไมถูกตองไปใหกับหลวงตามหาบัว แตกลับเห็นวาทานสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดเอง" (กรุงเทพธุรกิจ 180643)
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พระพิศาล ธรรมพาทีหรือพระพยอม กัลยาโณ กลาววา ในสวนของนโยบายทางดานการเงินหากใครทําผิดพลาดทําใหเกิด
ปญหาเศรษฐกิจขึ้นมาก็ควรรับผิดชอบ เปนเรื่องแปลกที่ไมมีใครตามบี้เอารายชื่อของคนที่ทําผิดมาเปดเผยเชนที่มีการตามเอารายชื่อของ
ทหารที่เกี่ยวของกับเหตุการณเดือน พ.ค.2535 "สําหรับอาตมา หากทําความผิดก็จะแสดงนิสัยความเปนชาติพระออกมา นักการเมืองก็นา
จะมีนิสัยชาติการเมือง อยากใหรัฐบาลทําเปนบรรทัดฐาน ประวัติจะไดไมซํ้ารอย การสัมมนาในครั้งนี้ไมไดคิดที่จะไลรัฐบาลแตอยากใหทุก
คนเกิดความเขาใจกันและทําใหรัฐบาลเปลี่ยนแนวคิดเพื่อจะกอใหเกิดความเปนธรรมกับประชาชนตอไปจะไดไมมีใครทําลายเงินของชาติ
อีก ไมใชวามีอํานาจแลวจะทําอะไรก็ไดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังไมไดใหความเปนธรรมกับประชาชน" (กรุงเทพธุรกิจ 180643)

5.2 ทัศนะตอ "เบี้ยกุดชุม" เงินตราชุมชน
นายสมเกียรติ พงษไพบูลย นักวิชาการสถาบันราชภัฏนครราชสีมา อธิบายเบี้ยกุดชุมวา เปนสัญลักษณของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน หรือการพึ่งพาตัวเอง โดยจําเปนที่จะตองมีองคประกอบอยางนอย 5 สวน
1) มีองคกรชุมชนที่เปนหนวยงานจัดการริเริ่มกิจกรรม
2) มีภูมิปญญาทองถิ่น ไมตองพึ่งพาภูมิปญญาจากภายนอกแตเพียงดานเดียว
3) มีระบบธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดกิจกรรมการยังชีพ
4) วิถีการผลิตตองเนนผลิตเพื่อกินเพื่อใช และแลกเปลี่ยนภายในชุมชน ที่เหลือจึงสงขายภายนอก และ
5) ตองมีระบบคากลางการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม "เบี้ยกุดชุมไมไดเปนเพียงคากลางแลกเปลี่ยนธรรมดา แตมันมีชีวิต มีความเอื้อ
อาทร มีทุนทางจิตใจบรรจุอยูภายในนั้น ในเบี้ย 50 บาท อาจมีมูลคาจริงในการแลกเปลี่ยนเพียง 30 บาทที่เหลือ 10 บาทเปนความเอื้ออาทร
อีก 10 บาทเปนคากลาง ในฐานะที่คนแลกเปลี่ยนรูจักกัน คาของเบี้ยจะยืดหยุนตามระบบความสัมพันธของคนในชุมชน" และถือวาเบี้ยกุด
ชุมเปนระบบเงินตราชุมชนที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการแลกเปลี่ยนอยางเปนธรรม เปนพัฒนาการขั้นสุดทายของสังคมพึ่งพาตัวเอง ทุกวันนี้
มีเงินตราชุมชนทั้งสิ้น 2,000 สกุล จาก 40 ประเทศทั่วโลก และเบี้ยกุดชุมก็เปนหนึ่งในนั้น และสรุปวา "นับตั้งแตตั้งประเทศมา 800 ป เบี้ย
กุดชุมเปนระบบเงินตราอันดับแรกที่กอตั้งโดยประชาชน ในสายตาผมนอกจากจะไมผิดกฎหมายแลว ยังถูกตองตามหลักมโนธรรมสํานึก
อยางยิ่งดวย" (กรุงเทพธุรกิจ 200643)
นายนคร ชมพูชาติ นักกฎหมายแหงสภาทนายความ กลาวยืนยันความชอบธรรมทางกฎหมายของเบี้ยกุดชุมวา "เบี้ยกุดชุม" เกิด
ขึ้นเพื่อใหเกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยน สะดวกกวาการเอาของไปแลกกันโดยตรง สิ่งที่ผมอยากตั้งขอสังเกตก็คือ อีกดานหนึ่งนั้น เบี้ย
กุดชุมทําหนาที่คลายบัตรเครดิตมากกวาเงินตรา เพราะคนใชเบี้ยไมจําเปนตองมีหลักทรัพยกอนเบิกเบี้ยไปใชดวยซํ้า แตมันเปนความไวใจ
กัน ไวใจวาสมาชิกที่ใชเบี้ยจะตองมีผลผลิตของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเบี้ยๆ นั้นไปแลกกลับคืนมาเปนผลผลิตบาง ระบบเบี้ยจึงจะหมุน
เวียน นี่คือหัวใจของเบี้ยครับ…ถามองแงนี้ เบี้ยกุดชุมจึงเปนเหมือนบัตรเครดิตไมใชคูปอง คูปองมันยังมีมูลคาในตัวเอง ยังตองเอาเงินไป
แลกซื้อ แตเบี้ยกุดชุมไมตองมีอะไรเลย มีแคเครดิต ความไววางใจซึ่งกันและกัน ถาเราตีความวาเบี้ยมีความใกลเคียงบัตรเครดิต ก็อยาลืม
นะครับวาบัตรเครดิตไมใชธุรกิจที่ตองขออนุญาตกอน" (กรุงเทพธุรกิจ 200643)
นิทรา ทองนอย เลขานุการธนาคารเบี้ยกุดชุม กลาววา "ตอนที่ทํากันเราไมไดคิดวามันจะผิดหรือถูก ไมคิดวามันจะดังขนาดนี้ เอา
แควาใหมันสวยงามก็พอ ก็กลายเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา แตสําหรับฉัน...ฉันวามันไมผิด" (กรุงเทพธุรกิจ 200643)
Jeffrey R.Powell อาสาสมัครชาวแคนาดาหนึ่งในผูริเริ่มการใชเบี้ยกุดชุม กลาววา "ผมงงมาก กอนหนาที่จะมีการใชเบี้ยเราคุย
กันเปนป เราคิดวิธีปองกันปญหาอื่นๆ ไวมากมาย แตไมเคยคิดเลยวา การริเริ่มและกิจกรรมแบบนี้ จะกลายเปนเรื่องผิดกฎหมาย" (กรุงเทพ
ธุรกิจ 200643)
อธิคม คุณาวุฒิ จาก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ไดเสนอทิศทางและอนาคตของเบี้ยกุดชุมเงินตราชุมชน วา เปนพัฒนาการขั้นสุดทาย
แหงสังคมที่รูจักคําวาพึ่งพาตนเองอยางแทจริง เบี้ยกุดชุมมีหนาที่เปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนผลผลิตภายในชุมชนเปนสวนใหญ เปนสินคา
พื้นบาน เชน ผัก ผลไม เห็ดปา แมลงกินไดบางชนิด การเกิดขึ้นของ "เบี้ยกุดชุม" ในสายตาคนภายนอกอาจถือเปนความแปลกใหม สราง
สรรค กลาคิดกลาทํา หรืออะไรก็แลวแตที่ใหความรูสึกถึงความคิดสรางสรรคในการพึ่งพาตัวเอง สิ่งที่นาสนใจก็คือ ความคิดสรางสรรค ใน
การแสวงหาวิธีการและเครื่องมือที่จะพึ่งพาตัวเองใหไดภายในชุมชน กระทั่งสงผลเบื้องปลายกลายเปนเบี้ยชุมชนนั้น ใชเวลาพัฒนาการถึง
17 ป โดยผานกระบวนการเรียนรู ลองผิดลองถูก หรือเคยพยายามแสวงหาคําตอบในการมีชีวิตอยางมีคุณภาพ จนกลายเปนเบี้ยกุดชุมเปน
เงินตราชุมชนและเริ่มมีใชกันอยางจริงจังไมเกิน 3 เดือน คําวาใชกันอยางจริงจังในที่นี้หมายถึง ใชกันในหมูสมาชิก 5 หมูบาน มีสมาชิก
ประมาณ 120 คน ในบรรดาสมาชิกทั้งหมด มีผูเบิกเบี้ยจากสหกรณไปเพื่อเตรียมใชจายเพียง 33 คน ระดับปริมาณของกิจกรรมเบี้ยกุดชุม
นั้น นาจะชี้ใหเห็นขอเท็จจริงเบื้องตนวา เบี้ยกุดชุมนั้นเปนเพียงหนอออนที่เพิ่งเริ่มตนเทานั้น ขณะที่รากฐานความคิดของคนในชุมชน กลับ
เขมขนและแข็งแรงกวาที่ใครหลายคนประเมิน (กรุงเทพธุรกิจ 200643)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ผลสํารวจสถิติแหงชาติแฉหนี้ครอบครัวละ 1.2 แสนบาท ภาคอีสานครองแชมป "ยากจน" ดักดานที่สุด
นายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา สํานักงานสถิติแหงชาติไดรายงานผลการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจของครัวเรือน พ.ศ.2542 ให ครม. เศรษฐกิจรับทราบ โดยครัวเรือนทั่วประเทศมีรายไดเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 12,729 บาท/
ครัวเรือน เพิ่มจากปกอนหนา 1.9% โดยมีแหลงที่มาจากคาแรงและเงินเดือนประมาณ 42% กําไรจากการประกอบธุรกิจนอกภาคเกษตร
19% กําไรจากการประกอบธุรกิจภาคเกษตร 9% และมาจากแหลงรายไดอื่นๆ 30% และเมื่อพิจารณารายภาคพบวา ครัวเรือนในเขต กทม.
และปริมณฑลมีรายไดเฉลี่ย 26,742 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 7.3% ขณะที่ครัวเรือนภาคกลางและภาคเหนือมีรายไดเฉลี่ย 12,786 และ 12,253
บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 1.1% และ 4.8% ตามลําดับ สวนครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มีรายไดเฉลี่ย 8,138 และ 10,953
บาท/เดือน ลดลง 4.8% และ 4.4% ตามลําดับ สวนรายจายโดยเฉลี่ยของครัวเรือนทั่วประเทศมีประมาณเดือน ละ10,238 บาท/ครัวเรือน
ลดลงจากปกอนหนา 1.5% ซึ่งรายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนสูงกวารายจายหากไมนับรวมรายจายที่เปนการสะสมทุน เชน การผอนชําระซื้อ
บานและที่ดิน โดยครัวเรือนในภาคตางๆ มีสัดสวนของรายจายระหวาง 75.9%-85.9% ของรายไดของครัวเรือนในแตละภาค สวนหนี้สิน
เฉลี่ยครอบครัวละ 124,330 บาท/เดือน สูงกวาปที่แลว 0.9% โดยครัวเรือนภาคเหนือมีหนี้สินสูงสุดถึง 17.6% รองลงมาคือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 9.6% และภาคใต 2.2% ตามลําดับ ขณะที่หนี้สินใน กทม. และปริมณฑลลดลง 1.4% และภาคกลาง 5.9% ตามลําดับ
ดานการกระจายรายไดของครัวเรือนในป 2542 มีความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดมากขึ้นกวาป 2541 และเมื่อพิจารณา
การกระจายรายไดพบวา ในป 2542 ภาคกลางมีการกระจายรายไดดีกวาภาคอื่น ถัดไปคือ ภาคใต กทม.และปริมณฑล สวนภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดมากกวาภาคอื่น ๆ
อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรายงานผลการศึกษาภาวะความยากจนของ
ประชากรไทย พบวา จากเสนความยากจนในป 2541 โดยเฉลี่ยประมาณ 911 บาท/คน/เดือน จะมีประชากรที่จัดวายากจนในป 2541 โดย
เฉลี่ยประมาณ 7.9 ลานคน หรือ 12.9% ของประชากรทั้งประเทศ โดยในชวงป 2531-2539 จํานวนและสัดสวนคนจนมีแนวโนมลดลงจาก
17.9 ลานคน หรือ 32.36% ประชากรทั้งสิ้น ในป 2531 เปน 6.8 ลานคน หรือ 11.4% ในป 2539 แตหลังจากนั้นในป 2541 จํานวนและสัด
สวนคนจนไดเพิ่มขึ้นเปน 7.9 ลานคน หรือ 12.9% ของประชากรทั้งสิ้น โดยพื้นที่คนจนสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไทยรัฐ 070643)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคาจาง ขอพิพาทแรงงาน และสวัสดิการทางสังคม
1.2.1 ธ.กสิกรไทยโละพนักงานตํ่ากวาเปา ไดแค 1.7 พันคน
แหลงขาว ธ.กสิกรไทยเปดเผยถึงความกาวหนาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ภายใตชื่อ "โครงการชวยเหลือพนักงานที่ลา
ออกจากงานกรณีพิเศษ" ซึ่งเปดโอกาสใหพนักงานที่สนใจยื่นสมัครเขารวมโครงการดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 1-31 พ.ค. 2543 โดยคาดวาจะมี
พนักงานเขารวมโครงการ 2,000 คน และธนาคารไดเตรียมงบประมาณไวรองรับ 2 พันลานบาท ปรากฏวาภายหลังจากปดโครงการดังกลาว
มีพนักงานของธนาคารแสดงความจํานงเขารวมโครงการกวา 2,000 คนตามที่คาดหมายไว แตธนาคารอนุมัติใหออกเพียงแคประมาณ
1,700 คนเทานั้น เนื่องจากพนักงานบางสวนเปนกลุมที่มีคุณภาพธนาคารไมตองการใหลาออก จึงไมอนุมัติ "พนักงานสวนใหญที่ออกก็เปน
กลุมไขมัน ตามที่คาดการณไวตั้งแตแรกแลว สวนกลุมพนักงานมีคุณภาพที่ยื่นเขาโครงการฯ ธนาคารก็ไมอนุมัติใหออก หลังจากนี้ไปคิดวา
จะมีโครงการออกมาเรื่อยๆ เพราะตามเปาที่ธนาคารวางไวคือภายในป 2545 พนักงานจะตองไมเกิน 9,000 คน หลังโครงการเกษียณกอน
อายุครั้งนี้ จะเหลือพนักงานประมาณ 11,000 คนเศษ" (กรุงเทพธุรกิจ 020643)
1.2.2 จี้รัฐเผยการสูญหาย'ทนง โพธิ์อาน'
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิฟรีดริช เอแบรท กลาววา องคกรแรงงาน องคกรพัฒนาเอกชนและครอบ
ครัวของนายทนง โพธิ์อาน อดีตผูนําแรงงานที่สูญหายไปในชวงรัฐบาลเผด็จการ จะยื่นหนังสือตอประธานรัฐสภา คณะกรรมาธิการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รมต.มหาดไทย เพื่อใหเปดเผยผลการ
สืบสวนและติดตามกรณีการสูญหายของนายทนง โพธิ์อาน ซึ่งเปนผูนําแรงงานที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2534 โดยกอนหนานั้น
นายทนงไดวิพากษวิจารณรัฐบาล รสช. อยางรุนแรง อีกทั้งยังไดรับสิทธิเปนผูแทนฝายลูกจางของประเทศไทย ในการเขาประชุมใหญประ
จําปขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลไอ) ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด แตกลับถูกตัดสิทธิในภายหลัง นอกจากนี้ นายทนง ซึ่งใน
ขณะนั้นเปนรองประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟกของสมาพันธแรงงานเสรีระหวางประเทศ (ICFTU-International Confederation of Free

14
Trade Union) กําลังจะเขาประชุมของ ICFTU แตหายสาบสูญไปกอนที่จะมีการประชุมซึ่งอาจจะเปนเพราะวารัฐบาลพยายามสกัดกั้นไมให
นายทนงไปวิจารณรัฐบาลในเวทีระดับโลกทั้ง 2 เวทีก็เปนได ทั้งนี้ เมื่อเวลาผานไป 9 ปแลว แตกลับไมเคยเปดเผยความคืบหนาในการติด
ตามผลใหชัดเจนวา นายทนงถูกใครลักพาตัวไป ดวยสาเหตุใด และสงสัยใครบาง ดังนั้น จึงตองการใหมีการเปดเผยรายงานดังกลาว ซึ่ง
ภายหลังการหายตัวไปของนายทนงนั้น ไดมีการปลอยขาวออกมาวานายทนงไปอยูกับนักการเมืองหรือไปอยูประเทศลาว ทําใหขบวนการ
แรงงานที่กําลังออนแออยูในขณะนั้นไมกลาออกมาเคลื่อนไหว ในวันที่ 18 มิ.ย. 2543 นี้องคกรแรงงานจะจัดงานรําลึกถึงนาย ทนง โพธิ์อาน
ที่พิพิธภัณฑแรงงานไทย มักกะสัน โดยในชวงเชาจะเปนพิธีทําบุญ และในชวงบายจะมีการเสวนา 9 ป ของการสูญหายอีกดวย
นายอดิศร โพธิ์อาน ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง บุตรชายนายทนง กลาววา การยื่นหนังสือครั้งนี้ คงไมสามารถทําใหรัฐ
บาลไทยหันมาเหลียวแลได แตอยากใหรัฐบาลไดรับรูวาครอบครัวของนายทนงยังไมลืมเหตุการณที่เกิดขึ้นและอยากใหรัฐบาลมีความรับผิด
ชอบตอกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ มิฉะนั้นจะไมมีใครกลาทําความดีอีกตอไป เพราะจะไดรับความเดือดรอน และวันที่ 16 มิ.ย. 2543 นี้ตัว
แทนจากศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS-American Center for International Labour Solidarity) จะเขามาใหความชวยเหลือ
โดยนําขอมูลเกี่ยวกับการสูญหายของนายทนงไปหารือกับ ICFTU เพื่อใหมีการผลักดันและกดดันรัฐบาลไทยใหดําเนินการติดตามกรณีนี้
โดยกอนหนานี้ คณะทํางานเฉพาะกิจแรงงานเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีนายปยเชษฐ แคลวคลาด ผูนําแรงงานเปนประธาน เคยยื่นหนังสือตอ
รัฐบาลชวน 1 ไปแลว แตเรื่องก็เงียบหาย "รัฐบาลไทยไมเคยใหความชวยเหลือใดๆทั้งสิ้น ขณะที่อเมริกายื่นเขามาใหความชวยเหลือครอบ
ครัวในเรื่องทุนการศึกษา เพราะเขาเห็นวาเรื่องนี้เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน" (กรุงเทพธุรกิจ 130643)
1.2.3 รปภ.กวา 100 สลายม็อบไทยเกรียง คนงานเจ็บ 2 ปกใจฝมือ'นายจาง'
เมื่อปลายเดือน พ.ค. 2543 สหภาพแรงงานและพนักงานโรงงานทอผา บริษัทไทยเกรียงสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) ไดเรียกรองให
บริษัทฯปรับคาจางประจําปใหแกพนักงานตามเกรดคือ เอ 10 บาท บี 9 บาท และซี 8 บาท ตอคนตอวัน ซึ่งเปนขอเรียกรองที่ดําเนินมาเปน
เวลา 4 ป แตไมมีการปรับจนวันที่ 30 พ.ค.2543 พนักงานหญิงบริษัทไทยเกรียงประมาณพันกวาคนไดออกมาชุมนุมอยางสงบเนื่องจากนาย
จางประกาศใชสิทธิปดงานในสวนของสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีประมาณ 1,200 คน จากจํานวนลูกจางทั้งสิ้น 1,800 คน โดยมีผลตั้งแตวัน
ที่ 31 พ.ค. 2543 เวลา 15.00 น. กอนหนานั้น น.ส.บุบผา กรรเจริญ เปนประธานสหภาพแรงงานโรงงานทอผา บริษัทไทยเกรียงสิ่งทอ จํากัด
ไดใชสิทธินัดหยุดงานตามกฎหมายโดยมีผลในเย็นวันที่ 30 พ.ค. 2543 ฝายนายจางตอบโตดวยการสั่งปลดลูกจางที่เรียกรองทันที (กรุงเทพ
ธุรกิจ 020643)
การนัดหยุดงานดําเนินถึงขั้นพนักงานปดประตูโรงงานเพื่อไมใหพนักงานสวนใหญเขาไปทํางานไดปกติ ตอมาในวันที่ 22 มิ.ย.
2543 เวลา 9.00 น. มีชายฉกรรจมากกวา 100 คน แตงกายในชุดสีดําและชุดสีไขไกมารวมตัวกันที่บริเวณหนาประตู 1 ทางเขาโรงงานไทย
เกรียง เพื่อจะบุกเขาไปภายในโรงงาน ซึ่งในบริเวณดังกลาวมีพนักงานหญิงที่รวมตัวประทวงเรียกรองใหบริษัทปรับปรุงสภาพการจางและ
สวัสดิการประมาณ 100 คน นางปราณี ศรีใส อายุ 43 ป ซึ่งทํางานกับบริษัทดังกลาวมากวา 26 ป กลาววา กลุมชายฉกรรจดังกลาว สวน
ใหญจะผูกผาสีฟาที่ขอมือ ผมสั้น รางกายแข็งแรงมาก พยายามที่จะพังประตูเขามาภายในโรงงาน "คนพวกนี้ตัวใหญและนากลัวมาก พอ
เปดประตูไดก็จะกรูกันเดินเขามาขางใน พังเต็นทที่คนงานนั่งอยู เดินเหยียบคนงานผูหญิง ใครที่ขวางก็จะถูกเตะ เราพยายามโทรแจงเจา
หนาที่ตํารวจ สภอ.พระประแดง ก็ยังไมเห็นมีตํารวจมา เหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหคนงานหญิงกวา 20 คน ไดรับบาดเจ็บ บางคนเจ็บมากรอง
ไหกลับบานไปแลวก็มี และสวนหนึ่งตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล"
นายศักดิ์ชัย ศักดิ์กุลวงศ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลาววา การที่ฝายนายจางพยายามเขาไปในโรงงานในวันที่
เกิดเหตุนั้น เปนเพราะทําตามคําสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตใหเขาไปในโรงงานได สวนกรณีที่เกิดการปะทะกัน ก็เพราะฝายลูกจาง
ไปปดทางเขาออก ซึ่งถือวามีความผิดทางอาญา อยางไรก็ตาม เรื่องนี้เปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจที่จะตองดําเนินการตอไป เพราะ ก.แรง
งานฯมีหนาที่ดานการไกลเกลี่ยกรณีพิพาทแรงงานเทานั้น ซึ่งตนกําลังดําเนินการเสนอใหนายประยุทธ ศิริพานิชย รมช.แรงงานฯ ใชมาตรา
35 ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีสั่งการใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานตามเดิม (กรุงเทพธุรกิจ 230643)

1.3 ความเคลื่อนไหวประชากรตางประเทศ
1.3.1 ประชากรโลกพุง 9,000 ลานคนในกลางศตวรรษที่ 21
สํานักงานอางอิงจํานวนประชากร ซึ่งเปนองคกรเอกชนมีฐานอยูที่กรุงวอชิงตัน เผยแพรรายงานสถิติจํานวนประชากรโลกลาสุด
โดยระบุวาจํานวนประชากรโลกมีเกินกวา 6 พันลานคนในวันที่ 8 มิ.ย 2543 โดยจีนครองแชมปดวยตัวเลข 1,200 ลานคน และประมาณ
การวา ภายในกลางศตวรรษนี้ จํานวนพลเมืองของโลกจะพุงทะลุหลัก 9,000 ลานคน โดยอินเดียซึ่งมีประชากรผานหลัก 1 พันลานคนใน
เดือนที่แลวจะสามารถแซงหนาประเทศจีน ซึ่งเคยเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก ดวยจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,600 ลาน
คน ดานทวีปแอฟริกา คาดวาจะมีพลเมืองรวมพุงขึ้นจาก 800 ลานคน เปน 1,800 ลานคนในป ค.ศ. 2050 แมวาจะมีจํานวนผูปวยโรคเอดส
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และผูที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสัดสวนที่สูงก็ตาม โดยในปจจุบันทวีปแอฟริกามีจํานวนประชากรคิดเปนรอยละ 13 ของประชากรโลก แตกลับ
มียอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 69 ของจํานวนผูปวยทั่วโลก ในขณะที่ทวีปยุโรปคาดวาจะมีจํานวน
ประชากรลดลงจาก 728 ลานคน เปน 658 ลานคนในป ค.ศ. 2050 ทั้งนี้วัดจากอัตราการเกิดที่ลดตํ่าลง สวนประชากรในสหรัฐฯจะมีจํานวน
เพิ่มขึ้นจาก 275 ลานคนในขณะนี้เปน 403 ลานคนในกลางศตวรรษนี้ โดยคํานวณจากตัวเลขคาดการณทางเศรษฐกิจทั่วไปที่อยูในเชิงบวก
และการอพยพของชาวตางชาติที่ยังคงมีตอเนื่อง
อนึ่ง ประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก 10 ประเทศใน ป ค.ศ. 2000 เรียงจากอันดับ ดังนี้ 1) จีน 1,200 ลานคน 2)
อินเดีย 1,000 ลานคน 3) สหรัฐอเมริกา 275 ลานคน 4) อินโดนีเซีย 212 ลานคน 5) บราซิล 170 ลานคน 6) ปากีสถาน 151 ลานคน 7)
รัสเซีย 145 ลานคน 8) บังคลาเทศ 128 ลานคน 9) ญี่ปุน 127 ลานคน และ 10) ไนจีเรีย 123 ลานคน (กรุงเทพธุรกิจ 080643)
1.3.2 คาดในอีก 10 ปจะมีเด็กกําพราติดเชื้อเอดส 42 ลานคน
นายปเตอร ไพออต ผูอํานวยการโครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) กลาวในการประชุมประจําปขององคการแรง
งานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด วา ปจจุบันทั่วโลกมีเด็กกําพราติดเชื้อเอดส 12 ลานคน และคาดวา
จะเพิ่มจํานวนเปน 42 ลานคนในป 2553 ซึ่งนายฮวน โซมาเวีย ผูอํานวยการไอแอลโอยังไดรวมลงนามความรวมมือกับโครงการโรคเอดสฯ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2543 และกลาววาโครงการทั้งหมดของไอแอลโอจะตองคํานึงถึงโรคเอดสและผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกลาวตอ
ภาคแรงงาน โดยจะตองสงเสริมความรูเกี่ยวกับโรคเอดสทั้งตอนายจางและลูกจาง นอกจากนี้ยังยํ้าถึงความจําเปนที่จะตองใหการชวยเหลือ
เด็ก ผูหญิงและแรงงานอพยพที่เผชิญการระบาดของโรคเอดส
อนึ่ง เด็กที่สูญเสียบิดามารดาอันเนื่องมาจากโรคเอดสเปนกลุมที่เสียเปรียบที่สุด พวกเขามักถูกบังคับใหออกจากโรงเรียนกลาง
คัน แตงงานเร็ว หรือเปนโสเภณี เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว รายงานระบุวา รอยละ 95 ของเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งเปนสาเหตุของเอดสอาศัย
อยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยในจํานวนนี้รอยละ 70 อยูในเขตตอนใตของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา แมวามีจํานวนเพียงรอยละ 10
ของประชากรโลกเทานั้น แตรอยละ 90 ของผูที่เสียชีวิตดวยโรคเอดสก็อาศัยอยูในเขตตอนใตทะเลทรายซาฮารา รายงานระบุวา ผูหญิงมี
โอกาสติดเชื้อเอดสไดงาย เพราะมีความรูนอยและตองคอยพึ่งพาเพศชาย ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการสงเสริมโครงการพัฒนาสตรี ไม
เพียงแตแอฟริกาเทานั้น ที่เผชิญการระบาดของโรคเอดส เอเชียก็เชนกันมีผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีถึง 6.5 ลานคน ขณะที่ลาตินอเมริกาและแถบ
ทะเลแคริบเบียนมีผูติดเชื้อ 1.7 ลานคน (กรุงเทพธุรกิจ 090643)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 สิ่งแวดลอมเมือง
2.2.3 ประชาชน 31,220 คน ไมเห็นดวยกับกฎหมายฟลม
ความเคลื่อนไหวของกฎหมายวาดวยการใชวัสดุกรองแสงกับรถยนตที่นํามาใชกับชองทางเดินรถ พ.ศ. 2538 ซึ่งบังคับใหแสงที่
ผานการกรองจากฟลมและกระจกรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 40 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2543 ที่ผานมา ทําใหเกิดการคัดคานของ
ประชาชนตอกฎหมายดังกลาว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 43 สถานีวิทยุจราจร จส.100 ซึ่งทําประชาพิจารณอยางไมเปนทางการ โดยใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นตอกฎหมายฟลมกรองแสงฯในระหวางวันที่ 2-5 มิ.ย. 2543 ไดสรุปผลการทําประชาพิจารณครั้งนี้ เปนหนังสือ 3 ฉบับ
เสนอตอนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม และนายจองชัย เที่ยงธรรม รมช.คมนาคม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
จากการที่กฎหมายวาดวยการใชวัสดุกรองแสง กับรถยนตที่นํามาใชกับชองทางเดินรถ พ.ศ. 2538 ซึ่งบังคับใหแสงที่ผานการ
กรองจากฟลม และกระจกรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 40 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2543ที่ผานมา แตเนื่องดวยความคลุมเครือของ
กฎหมาย ความไมพรอมของหนวยราชการในการบังคับใชกฎหมาย และกระแสการคัดคาน ทําใหรัฐบาลตองทบทวนใหม โดยมีผลสรุปให
เจาหนาที่ตํารวจ ผอนผันการจับปรับรถยนตที่ติดฟลมเกินกําหนดเปนระยะเวลา 1 ป แตใหกรมการขนสงทางบกระงับการตอทะเบียนรถ
ยนตใหแกรถยนต ที่มีอายุการใชงานตั้งแต 7 ป ที่ติดฟลมเกินกําหนด ซึ่งไดสรางความสับสน ความรูสึกไมเปนธรรม และกระแสตอตาน
กฎหมายนี้อยางกวางขวางในสังคม สถานีวิทยุ จส.100 ในฐานะสื่อกลาง จึงไดเปดทําประชาพิจารณ และเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น ในเรื่องนี้ซึ่งผลการทําประชาพิจารณตั้งแตวันที่ 2 มิ.ย. 2543-วันที่ 5 มิ.ย. 2543 สรุปไดวามีผูที่ไมเห็นดวยกับกฎหมายฟลม
กรองแสง 31,220 คน เห็นดวยกับกฎหมาย 330 คน (ไทยรัฐ 03,060643)
ดานนายจองชัย เที่ยงธรรม รมช.คมนาคม เปดเผยวา ตนไดสอบถามนายพงศกร เลาหวิเชียร อธิบดีกรมการขนสงทางบก กรณีที่
ก.วิทยาศาสตรฯระบุวาไมเคยรับรองเครื่องวัดฟลมกรองแสงของกรมการขนสงทางบก ซึ่งนายพงศกรชี้แจงวา กรมการขนสงทางบกไดจัดซื้อ
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เครื่องมือดังกลาวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2538 และให ก.วิทยาศาสตรฯทดสอบแลว แต ก.วิทยาศาสตรฯไมใหการรับรอง เนื่องจากไมมีกฎหมาย
บังคับวาจะตองใหการรับรอง สวนกรณีเครื่องวัดจะคลาดเคลื่อนหากแบตเตอรี่ออนนั้น กรณีดังกลาวจะมีไฟกะพริบเตือน นอกจากนี้
กรมการขนสงทางบก ยังรายงานดวยวา ขณะนี้ความพรอมของเครื่องตรวจวัดมีใชแค 23 จังหวัด แตรถยนตทั่วประเทศมีทั้งหมด 8 ลานคัน
แบงเปนรถที่เขาขายตองตรวจ 5 ลานคัน แยกเปนรถที่ติดฟลม 2 ลานคัน ในจํานวนนี้ติดฟลมเกินกําหนด 1 ลานคัน ดังนั้น ตนจึงไดหารือกับ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม เพื่อเสนอทางเลือกใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 3 แนวทาง สําหรับการบังคับใชกฎหมายฟลมกรอง
แสงคือ 1.ใหเลื่อนการบังคับใชออกไป 2.ใหยกเลิกการบังคับใชและ 3.ใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเดิม ที่กําหนดใหแสงผานไดไมนอยกวา
40% ใหนอยลง
-เลื่อนกฎหมายฟลมกรองแสงไป 1 ป คมนาคมซื้อเวลาบี้ฟลม โยนนักวิชาการศึกษา 9 เดือน
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคม เผยภายหลังเปนประธานประชุมหารือ การเลื่อนบังคับใชกฎหมายฟลมกรองแสงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของวา ที่ประชุมมีมติสรุปใหรถที่จดทะเบียนใหมตั้งแตวันที่ 23 มิ.ย. 2543 เปนตนไปใหใชตามขอบังคับที่กําหนดคือ ฟลม
จะตองมีแสงผานไดเกิน 40% สวนรถเกาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลื่อนการบังคับใชการติดฟลมออกไป 1 ป จนถึงวันที่ 1 ส.ค. 2544 จึงมี
ผลบังคับใช ซึ่งภายใน 1-2 สัปดาหนี้ ทางก.คมนาคมจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และแกไขกฎกระทรวงตอไป
ทั้งนี้ ในชวง 1 ป ที่จะเลื่อนการบังคับใชสําหรับรถเกานั้น ทางกระทรวงฯจะหาวิธีดําเนินการใหถูกตอง โดยจะจัดจางนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยตางๆ มาหารือ และศึกษาขอมูลใหชัดเจนขึ้น เพราะที่ผานมามีประชาชนจํานวนมากสงสัยวา การติดฟลมและติดมาน
สามารถชวยลดและบรรเทาอุบัติเหตุไดหรือไม การศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ นี้ ตองแลวเสร็จภายใน 9 เดือน "มติดัง
กลาว ถือเปนมติจากตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.), สํานักงานตํารวจแหงชาติ, กรมการขนสงทาง
บก, และเนคเทค หารือรวมกันเพื่อแกไขความเขาใจผิด ใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงจะเสนอมติที่ไดจากการประชุมตอ ครม.
ภายใน 2 สัปดาหนี้" (ไทยรัฐ 260643)

2.2 ความเคลื่อนไหวดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา
2.2.1 6 มิ.ย. วันสิ่งแวดลอมโลกกับความเลวรายสภาพแวดลอม อีก 40 ปโลกแลงแน
นายไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กลาวในพิธีเปดงานวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย. 43 วา จากการเขารวมเวทีการประชุม
รัฐมนตรีโลกวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอม ที่ประเทศสวีเดนในชวงปลายเดือน พ.ค. 2543 ที่ประชุมไดหยิบยกประเด็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวด
ลอมทางดานตางๆ ซึ่งพบวาในภาพรวมสถานการณเลวรายลงและยังไมมีตัวชี้วัดวาสิ่งแวดลอมจะดีขึ้น แมจะมีการปฏิบัติตามแผนระดับ
โลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ป 2535 แลวก็ตาม ทั้งในการประเมินยังพบวาแผนการดําเนินงานที่ผานมาไมเขาเปาที่วางไว "สิ่งที่นาเปนหวงก็
คือมีการคาดการณวาหากประเทศตางๆ ยังไมสามารถปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังภายในอีก 40 ปขางหนาจะไมมีปาไม
เหลืออยูอีกเลยและโลกจะเปนทะเลทรายในที่สุด โดยที่ประชุมไดพูดถึงมาตรการที่จะใหแตละประเทศรวมมือกันลดปญหาสิ่งแวดลอม โดย
ใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม โดยเฉพาะจะตองชวยกันสอดสองดูแลและระมัดระวังการคอรรัปชันในโครงการแกไขสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนปญหาเรื่องนํ้าเสีย ขยะ สําหรับประเทศไทยยืนยันวา แมรัฐบาลจะแบกรับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แตก็ไมลืมที่จะแกไขและใหความสําคัญ
กับงานสิ่งแวดลอม"
ดาน นายอาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯ กลาววา หากเปรียบเทียบสถานการณสิ่งแวดลอมของไทยกับกลุมประเทศอา
เซียน พบวายังไมดีขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นยังแกไขไมได โดยเฉพาะดานนํ้าเสียมีความรุนแรงสุด รองลงมาเปนเรื่องคุณภาพอากาศและขยะ
ยอมรับวาในการดําเนินงานสิ่งแวดลอมของไทยยังมีจุดออนหลายดาน โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายยังไมเขมงวดทําใหการดําเนินงาน
เกิดความยอหยอน ซึ่งในประเด็นนี้ กระทรวงฯไดบรรจุเปนเรื่องหลักในการปรับโครงสรางงานของกระทรวงทางดานสิ่งแวดลอมดวย โดย
คาดวา หากมีความชัดเจนในเรื่องนี้ จะทําใหมีเอกภาพมากขึ้น (ไทยรัฐ 060643)
2.2.2 ความเคลื่อนไหวม็อบเขื่อนปากมูลในเดือน มิ.ย.
-แตงตั้งกรรมการกลางแกไขปญหาที่ปากมูล
ความเคลื่อนไหวของชาวบานปากมูลหรือกลุมสมัชชาคนจนที่ยกพวกบุกยึดเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อเรียก
รองใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดบานประตูเขื่อน 8 บาน เพื่อใหปลาวายนํ้าไปวางไขเหนือเขื่อนซึ่งที่ดําเนินมาตั้งแตวัน
ที่ 15 พ.ค. 2543 แตทาง กฟผ. ยังไมไดดําเนินการตามขอเรียกรองของชาวบาน ทางออกทําไดเพียงรวมตั้งคณะกรรมการกลางเทานั้น
นายอํานาจ โชติชวง ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ กฟผ. เปดเผยวา นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรีและรมต.
มหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อแกไขปญหาของสมัชชาคนจนแลวรวม 10 คน ประกอบดวย ศ.ประกอบ วิโรจนภูฎ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อุบลราชธานี, รศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน คณบดีคณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร , รศ.ยนต มุสิก คณบดี
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คณะประมง ม.เกษตรศาสตร, รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะทรัพยากรศาสตรและสิ่งแวดลอม ม.มหิดล , รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , รศ.พรายพล คุมทรัพย คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร , รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชา
การอิสระ , รศ.เจษฎา แกวกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร , นายบัณฑร ออนดํา มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเอเชีย, นาย
ประภาส ปนตบแตง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.บูรพา โดยใหหาขอสรุปแลวเสร็จภายใน 15 วัน (กฟผ. 030643)
-นานาทัศนะตอการแกไขปญหาม็อบเขื่อนปากมูล
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กลาวถึงความขัดแยงเรื่องเขื่อนปากมูลวา ถือเปนตัวอยางของความขัดแยงในเชิงโครงสรางซึ่งไม
มีใครผิดหรือถูกทั้งหมด แตจะเปนปญหาความขัดแยงที่รุนแรงและแกไขไดยาก จําเปนตองทําความเขาใจกันและแกปญหาดวยสันติวิธี โดย
มีคนกลางเขาไปพูดคุยเจรจาฟงความเห็นจากทุกฝาย ในสวนรัฐบาล ไมควรลงไปเจรจาหรือตั้งกรรมการขึ้นมาแกไขเอง เพราะถือวารัฐบาล
ก็เปนคูขัดแยงในกรณีหนึ่งเหมือนกัน สวนที่ กฟผ.ออกมาขูผูชุมนุมวา ถาไมหยุดการชุมนุมจะทําใหเกิดปญหานํ้าทวม ไฟดับ น.พ.ประเวศ
กลาววา เทาที่ทราบคงไมมีผลอะไร เพราะขณะนี้ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาเกินความจําเปน 5,000 เมกะวัตต ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟาที่
เขื่อนปากมูลมีเพียง 40 เมกะวัตตเทานั้น หากหยุดไปก็คงไมมีผลกระทบอะไร (ไทยโพสต 020643)
นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กลาววา สิ่งที่ควรคํานึงคือการดํารงชีวิตตอไปของชาวประมงในพื้นที่ โดยที่ขอมูล
ของ กฟผ.และชาวบานในพื้นที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม บันไดปลาโจนที่ กฟผ.ทําขึ้น พิสูจนแลววาไมไดผลเทาที่ควร ซึ่งจะตองแกไข
เพื่อใหปลาสามารถวางไขตนนํ้าได เพื่อชาวประมงในแถบนี้จะไดมีโอกาสทํามาหากินตอไป (ไทยโพสต 020643)
นายทองเจริญ ศรีหาธรรม ผูนําชาวบานคัดคานการสรางเขื่อน กลาววา หลายคนอาจชื่นชมในการสรางเขื่อน แตยังมีคนอีก
จํานวนมากที่ขมขื่นจากเขื่อน อยางกรณีแมนํ้าแมมูลอันเปนสายชีวิต สายเลือดและสายวัฒนธรรมของชาวบาน เมื่อมีการสรางเขื่อน สิ่งที่
กลาวมาถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ แมมูลยังเปนแหลงอาหารใหกับผูคนในชุมชน “จากการศึกษาเปนที่ชัดเจนวา เขื่อนปากมูลสง
ผลกระทบตอวิถีชีวิต และยังผลิตกระแสไฟฟาไมคุมกับตนทุนที่ลงไป สิ่งที่ กฟผ.บอกวาชาวบานไดรับเงินชดเชย ซึ่งเปนคาสูญเสียโอกาส
จากการสรางเขื่อน 3 ป และเขื่อนทําใหชาวบานสามารถมีรายไดจากการจับปลา สิ่งที่กฟผ.อางนั้น เปนเพราะพวกเราเรียกรองจึงไดมา
เพราะ กฟผ.โฆษณามาตลอดวา เขื่อนจะทําใหชีวิตของพวกเราดีขึ้น” (ไทยโพสต 020643)
นายโรเบิรต ไทสัน ผูเชี่ยวชาญดานพันธุปลาในแมนํ้าโขง กลาววา ตลอดเวลา 35 ปที่ไดคลุกคลีอยูกับพันธุปลาในแมนํ้าโขง และ
เคยไดไปดูที่ปากมูลพบวาแตกอนยังมีปลาอยูเปนจํานวนมาก แตปจจุบันนี้ปลาหายไปจํานวนมาก ตรงนี้เขื่อนปากมูลจะตองรับผิดชอบ
ปญหาที่เกิดขึ้น เพราะการประชาสัมพันธของ กฟผ.ไมเคยมีการพูดถึงตรงนี้ สวนพันธุปลาที่หายไปแลว คงไมสามารถนํากลับคืนมาได และ
เห็นวา ธ.โลกที่มีเงินมากกวา กฟผ. ควรเขามาแกปญหาเรื่องนี้ (ไทยโพสต 020643)
ดร.บรรพต แสงเขียว ตัวแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาววา ทาง กฟผ.ก็สนใจในประเด็นสิ่งแวดลอม แต
การจะไดอะไรมา ตองมีการจายเพื่อแลกเปลี่ยน ประเทศไทยไมใชประเทศรํ่ารวย จําเปนตองประหยัดเงิน และทรัพยากรที่มีมากคือนํ้า แต
เราตองรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหไดพลังงานมา และ กฟผ.มีหนาที่ผลิตพลังงานไฟฟาใหมีราคาถูก ซึ่งคาไฟฟาของประเทศไทย
นับวาถูกกวาของประเทศเพื่อนบาน แตที่มีการอางรายงานของธนาคารโลกวา เขื่อนปากมูลไมคุมทุนทางเศรษฐกิจนั้น เห็นวาไมถูกตอง
ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร กลาวถึงความคุมทุนทาง
เศรษฐกิจของเขื่อนปากมูลวา ตนทุนทางพลังงานนั้น เราตองชั่งนํ้าหนักการใชเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟา วาควรจะใชเขื่อนหรือไม เพราะในฤดู
แลงความสามารถในการผลิตของเขื่อนอยูในขั้นที่ตํ่ามาก ซึ่งสวนทางกับความตองการไฟฟาในชวงเวลานั้น ดังนั้น ตนทุนที่สูงถึง 6,500 ลาน
บาท และความสามารถในการผลิตของเขื่อนปากมูล ที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับแหลงผลิตพลังงานอื่นๆทําให ธ.โลกและคณะกรรมการ
เขื่อนโลกเห็นวาไมคุมทุนทางเศรษฐกิจ สวนประเด็นความตองการของชาวบาน ดร.เดชรัตกลาววา ถา กฟผ.ตองการสรางเขื่อน ชาวบานก็
ตองการแมนํ้าที่เหมือนเดิม สิทธิการผลิตกระแสไฟฟาเปนของ กฟผ. และสิทธิการควบคุมนํ้าควรเปนของชาวบาน แตตอนนี้ กฟผ.กลับเขา
ไปควบคุมทั้งสองอยาง ซึ่ง กฟผ.ควรจะมานั่งคุยกับชาวบาน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา และหาก กฟผ. ยอมปฏิบัติตามขอเสนอของชาว
บานใหมีการเปดประตูใหปลาไดขึ้นไปวางไขแมจะทําใหการผลิตไฟฟาลดลงครึ่งหนึ่ง แตประเทศไทยมีไฟฟาสํารองถึง 5,000 เมกะวัตต ซึ่ง
สามารถทดแทนในสวนของเขื่อนปากมูลได และสามารถนําพลังงานไฟฟาจากแหลงอื่นเขามาใชได แตตนทุนจะเพิ่มขึ้น 0.6 สตางค หรือ
ประชาชนจะตองจายเพิ่มจากเดิม 0.3% นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความสามารถที่จะจัดการขนาดความตองการพลังงานได เชน การใช
หลอดไฟและเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดไฟถึง 2,000-3,000 เมกะวัตต แตขณะนี้ทําไปเพียง 300-400 เมกะวัตตเทานั้น (ไทยโพสต 020643)
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ว.โคราช กลาววา การสรางเขื่อนปากมูลเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะเขื่อนสรางผลกระทบที่เลว
ราย และดีใจเปนอยางมากที่เขื่อนปากมูลจะเปนเขื่อนสุดทายที่จะมีการสรางขึ้น ถึงนํ้าเปนพลังงานราคาถูกก็จริง แตชาวบานตองสูญเสีย
อยางมากมาย ซึ่งสิ่งที่เสียไปไมสามารถจะชดเชยได (ไทยโพสต 020643)
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2.2.3 แมมูลทวมอุบลฯหลายอําเภอเสียหายยับ
ดวยสภาพอากาศที่แปรปรวน เกิดพายุฟาฝนตอเนื่องกันมาหลายวัน สงผลใหหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับผล
กระทบจากสภาวะนํ้าทวมขังกอใหเกิดความเสียหาย จ.อุบลราชธานีไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมอยางหนักในบางพื้นที่ ทั้งที่ฝนหยุดตกแลว
แตเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยรวมของแมนํ้าหลายสายที่ไหลมาบรรจบกัน จึงทําใหระดับนํ้าแมนํ้ามูลใหญเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ววัน
ละ 50-60 เซนติเมตร เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน ระบุวาตั้งแตวันที่ 22.-27 มิ.ย. 2543 มีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากสภาวะแม
นํ้ามูลเออลนทวมแลว 165 หมูบาน 36 ตําบล 11 อําเภอ และ 3 กิ่งอําเภอ พื้นที่การเกษตรมีนาขาวไดรับความเสียหายแลว 24,311 ไร ฝาย
นํ้าลน 11 แหง ถนนถูกนํ้าทวม 11 สาย และสะพานอีก 7 แหง โดยพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ อ.เมือง อ.วารินชําราบและอ.มวง
สามสิบ เนื่องจากอยูในระหวางแนวโคงของแมนํ้ามูลและเปนที่ลุม จึงทําใหนํ้าทวมบานเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร ถนน ไดรับความเสีย
หายอยางหนัก นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกษตรกรผูประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังกวา 1,000 ราย ไดรับความเสียหายจากนํ้าที่ไหลเร็ว
ทําใหปลาในกระชังตายวันละ 300-400 กิโลกรัมตอราย
ที่จ.รอยเอ็ดนํ้าเหนือไหลบาทวมไรนาในเขตพื้นที่ติดลํานํ้าชี จ.รอยเอ็ดเสียหายหนัก สะพานรัฐปราโมทย ขามลํานํ้าชีชวงรอยตอ
กิ่งอ.เชียงขวัญกับอ.โพธิ์ชัยระดับนํ้าสูง และอีกไมถึง 1 เมตร จะทวมสะพาน ขณะเดียวกัน นํ้าไดลนเออจากลํานํ้าชีสูไรนาเกษตรกรทั้งสอง
ฝงทําใหไมสามารถทํานาไดประมาณ 35,000 ไร พื้นที่ อบต.สะอาด บานปากปลาคาว 300 ครอบครัว มีปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ทางราชการ
ไดนําเรือทองแบนไปใหประชาชนไวใชในภาวะฉุกเฉิน กิ่งอําเภอเชียงขวัญไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมหนักเชนเดียวกัน พื้นที่การเกษตร
ถูกนํ้าทวมมากกวา 15,000 ไร (กรุงเทพธุรกิจ 280643)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานสัตวและพืช
2.3.1 ปลอดประสพบุกยึดลิงเถื่อนหักพิสิษฐ
จากความเคลื่อนไหวเดือน พ.ค.2543 กรณีองคการสวนสัตวไดซื้อลิงคิลิมันจาโร โคโลบัส จํานวน 9 ตัว ราคาตัวละ 90,000 บาท
จากประเทศแอฟริกา และพบวาลิงติดเชื้อเอชไอวีทําใหลิงทยอยตายจนเหลือเพียง 4 ตัว ตอมาวันที่ 6 มิ.ย. 2543 นายปลอดประสพ สุรัสวดี
อธิบดีกรมปาไม ในฐานะหนวยงานซึ่งมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการคาสัตวผิดกฎหมายไดสงเจาหนาที่เขายึดลิงคิลิมันจาโร โคโลบัสที่
เหลืออยู 4 ตัว จากสวนสัตวดุสิต เนื่องจากนายพิสิษฐ ณ พัทลุง ผูอํานวยการองคการสวนสัตวไมสามารถหาหลักฐานการซื้อลิงดังกลาว
อยางชอบดวยกฎหมายมาแสดงแกกรมปาไม และถึงเวลาที่จะตองใชมาตรการขั้นเด็ดขาดกับทางองคการสวนสัตวซึ่งเปนหนวยราชการเชน
เดียวกัน กรมปาไมไดพิจารณาอยางรอบคอบกอนตันสินใจดําเนินการแลววา ลิงดังกลาวจะแพรเชื้อโรคเปนอันตรายตอชีวิตมนุษยและสัตว
อื่นได ฉะนั้นจําเปนตองแยกลิงทั้ง 4 ตัวออกมากักกันใหหางไกลจากมนุษยและสัตวอื่นๆ สวนจะทําลายหรือจัดการใหไมเหลือซากนั้นจะ
พยายามใชวิธีที่เมตตาธรรมที่สุด การใชอํานาจอธิบดีกรมปาไมทําการยึดครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของมนุษยและสัตว โดยนํามากักกันใน
พืน้ ที่เพื่อไมใหมีโอกาสแพรเชื้อ หากไมสามารถปองกันลิงได ก็จะใชวิธีทําลายอยางแนนอน (ไทยโพสต 070643)

2.4 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.4.1 ประมวลแผนดินไหวในเดือน มิ.ย. 2543 จากเอเชียถึงอเมริกา
- แผนดินไหวแดนอิเหนาคราชีวิต 100 คน บาดเจ็บ 1,900 คน
สํานักขาวอันตาราของทางการอินโดนีเซียรายงานวา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2543 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ ในเมืองเบงกูลูบนเกาะสุ
มาตราทําใหผูเสียชีวิตกวา 117 คน และบาดเจ็บอีกวา 1,900 โรงพยาบาลสามแหงในเมืองเบงกูลู ไดรับความเสียหายหนักที่สุด ทางดาน
สํานักงานอุตุนิยมวิทยาในกรุงจาการตารายงานวา วัดแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวครั้งนี้ได 7.3 ริกเตอร และศูนยกลางอยูในมหาสมุทร
อินเดียหางจากเมืองเบงกูลูไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 100 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวครั้งนี้รูสึกไดไกลถึงสิงคโปร
หนังสือพิมพ เดอะ เสตรทส ไทมส รายงานวา ประชาชนหลายรอยคนที่อาศัยอยูบนอาคารสูง ๆ ตางตกใจตื่นเพราะแรงสั่นสะเทือนของแผน
ดินไหวเมื่อเวลา 00.30 น.ของวันที่ 5 มิ.ย. ตามเวลาทองถิ่น แตไมมีผูใดไดรับอันตราย (กรุงเทพธุรกิจ 05,200643) สวนรัฐบาลไทยแถลงวา
ไมมีคนไทยในเมืองเบงกูลูเสียชีวิตในเหตุแผนดินไหวครั้งนี้ (ไทยรัฐ 060643)
- แผนดินไหวทั่วเอเชีย ญี่ปุน-จีนตามอินโดฯ
วันที่ 7 มิ.ย. 2543 ไดเกิดอาฟเตอรช็อกหรือแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงตามมาจากแผนดินไหวครั้งใหญถึง 400 ครั้ง วัดแรงสั่น
สะเทือนได 6.2 ริกเตอร ในเมืองเบงกูลูบนเกาะสุมาตรา แตไมมีรายงานผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอาฟเตอรช็อกดังกลาว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
06.45 น. ตามเวลาทองถิ่น ในขณะที่ผูคนจํานวนมากตองอาศัยหลับนอนตามเต็นทหลังจากที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อคืนวันอาทิตยที่
4 มิ.ย. 2543 ที่ผานมา (สยามรัฐ 060643, กรุงเทพธุรกิจ 080643)
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ในเชาวันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุนรายงานวา เกิดเหตุแผนดินไหวบริเวณภาคตะวันตกของประเทศ โดยมีศูนยกลางหาง
จากทะเลญี่ปุน ทางตะวันตกของ จ.อิชิคาวะ ประมาณ 10 กม. วัดแรงสั่นสะเทือนไดประมาณ 5.8 ริกเตอร สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บอยาง
นอย 3 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน อยางไรก็ตาม ทางการไมไดเตือนวาจะเกิดคลื่นยักษสึนามิ เจาหนาที่ตํารวจรายงานวาหญิงชราวัย 86 ไหล
หลุดและขาขวาหัก เพราะตกจากเตียงขณะเกิดแผนดินไหว นอกจากนั้นกระจกหนาตางของโรงเรียนหลายแหง ในจังหวัดยามานากะและ
อิชิคาวะ ยังแตกกระจาย แตโชคดีที่โรงปฏิกรณนิวเคลียรทั้ง 15 แหงในจังหวัดฟูกูอิ ไมไดรับความเสียหาย ขณะที่ทางรถไฟและทางหลวง
หลายสายก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทําใหการคมนาคมตองหยุดชะงักลง
ในขณะเดียวกันที่กรุงปกกิ่งเจาหนาที่รายงานวาเกิดแผนดินไหวในจังหวัดกานซู ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วัดแรงสั่น
สะเทือนได 5.9 ริกเตอร ทําใหประชาชน 24 คนไดรับบาดเจ็บ ในจํานวนนี้บาดเจ็บสาหัส 4 ราย เจาหนาที่คนหนึ่งในตําบลจิงไต ซึ่งไดรับ
ความเสียหายมากที่สุด รายงานวา หมูบาน 53 แหง ไดรับความเสียหายอยางหนัก โดยหมูบาน 2 แหง ถูกทําลายราบ แผนดินไหวครั้งนี้ มี
ศูนยกลางหางจากทางตอนเหนือของจังหวัดหลานโจว ประมาณ 160 กม.ประชาชนไดรับความเดือดรอนประมาณ 63,000 คน อาคาร 450
หลังพังทลาย และอีก 4,000 หลังไดรับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีสัตวเลี้ยงลมตายถึง 230 ตัว และยังทําใหอุตสาหกรรมการผลิตในเขต
นี้ไดรับผลกระทบดวย (กรุงเทพธุรกิจ 080643)
นอกจากนั้นมีรายงานวาที่พมาก็เกิดแผนดินไหวรุนแรงวัดแรงสั่นสะเทือนได 6.5 ริกเตอร เมื่อเวลาประมาณ 05.51 น. ของเชาวัน
ที่ 7 มิ.ย. โดยศูนยกลางของแผนดินไหวอยูทางเหนือของประเทศ วันที่ 9 มิ.ย. 2543 สํานักงานตรวจวัดแผนดินไหวของฮองกง แจงวา เกิด
แผนดินไหวรุนแรง ระดับ 6.5 ริกเตอร ที่รัฐคะฉิ่น ภาคเหนือของพมาติดชายแดนจีน (เวลา 05.46 น. ตามเวลาทองถิ่น หรือ 04.51 น ของ
ไทย) จากการตรวจวัดเบื้องตนพบวา จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูหางจากเมืองเมียตคยีนา ทางตอนเหนือของพมา ราว 170 กม. และหาง
จาก จ.เชียงใหม ราว 884 กม. ดานสํานักตรวจวัดแผนดินไหวในมณฑลยูนนานของจีน รายงานวา แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวเขยาภาค
ตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนนานดวยเชนกัน และตรวจวัดไดวาแผนดินไหวในพมารุนแรงถึง 7.3 ริกเตอร (ไทยรัฐ 100643)
- ไตหวัน คนไขดับ
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2543 ไดเกิดเหตุแผนดินไหวรุนแรงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางไตหวัน แรงสั่นสะเทือนวัดคาได 6.7 ตามมาตราริก
เตอรทําใหกอนหินบนภูเขาสูงกลิ้งตกลงมาบนทางหลวงหลายสายปะทะเขากับกลุมเด็กนักเรียนที่กําลังขี่รถจักรยานยนตจนรถควํ่าไดรับ
บาดเจ็บ 4 คน แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวครั้งนี้ยังปลุกผูคนที่กําลังหลับใหลอยางมีความสุขใหตองผวาตื่นหนีตาย เอาตัวรอดกันกลาง
ดึก มีรายงานวาในโรงพยาบาลแหงหนึ่งผูปวย หัวใจวายตายเพราะความกลัว 2 ราย มีผูไดรับบาดเจ็บอีกราว 36 คน วิทยุทองถิ่นรายงานวา
การสั่นสะเทือนรุนแรงถึงขนาดทารกคนหนึ่งกระเด็นตกจากเปลไดรับบาดเจ็บ สวนผูบาดเจ็บอีกหลายคนเปนเพราะกระโดดหนีตายลงจาก
อาคารสูง จุดศูนยกลางแผนดินไหวครั้งนี้ อยูในพื้นที่ภาคกลางหางจากภูเขาหยูไปทางเหนือราว 47 กม. หรืออยูทางใตของกรุงไทเป ราว
300 กม. หลังเกิดการสั่นไหวครั้งแรก ก็มีแผนดินไหวตอเนื่อง หรืออาฟเตอรช็อกอีก 8 ครั้ง แตละครั้งวัดขนาดความรุนแรงไดราว 4-5 ริกเตอร
นายกรัฐมนตรีตัง เฟย แหงไตหวัน ออกแถลงการณเรียกรองใหประชาชนในพื้นที่เกิดแผนดินไหว เตรียมพรอมอพยพ ออกจากพื้น
ที่ดวย เพราะสํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนวา ในชวงตั้งแตวันอังคารที่ 13 มิ.ย. เปนตนไป จะมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก ซึ่งอาจทําให
เกิดแผนดินถลม นํ้าทวมฉับพลันหรือนํ้าปาไหลหลาก หากประชาชนไมเตรียมพรอมจะอพยพหนีไมทัน ทางภาคกลางของไตหวัน เมื่อ 09.40
น. วันที่ 15 มิ.ย. 2543 นับเปนอาฟเตอรช็อกลาสุด จากเหตุการณแผนดินไหว เมื่อวันอาทิตยที่ 11 มิ.ย. ที่ผานมาซึ่งทําใหมีคนตาย 2 ศพ
บาดเจ็บ 36 คน (ไทยรัฐ 12,160643) และในเชาวันที่ 15 มิ.ย. 2543 เกิดอาฟเตอรช็อกทางภาคกลางของไตหวันอีกทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 2
ศพ บาดเจ็บ 36 คน (ไทยรัฐ 160643)
- แผนดินไหวในสหรัฐฯ
วันที่ 14 มิ.ย. 2543 เกิดแผนดินไหวและอาฟเตอรช็อก หรือแผนดินไหวตอเนื่อง ตามมาเกือบ 40 ครั้ง เขยาบริเวณภาคตะวันออก
เฉียงใตของรัฐแคลิฟอรเนีย ในสหรัฐฯ แตยังไมมีรายงานความเสียหาย โดยแผนดินไหวครั้งแรก ขนาด 4.2 ริกเตอร เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงวัน
จุดศูนยกลางหางจากเมืองเอลเซนโตรไปทางตะวันออกเฉียงใต 11 กม. จากนั้นอีก 3 ชม. ไดเกิดอาฟเตอรช็อกกวา 36 ครั้ง ทั้งนี้ รัฐแคลิฟอร
เนียตั้งอยูบริเวณแนวรอยเลื่อนแผนดินไหวแอนเดรสและอิมพีเรียล และเคยเกิดแผนดินไหวรุนแรง 6.9 ริกเตอร เมื่อป 2483 สําหรับแผนดิน
ไหวครั้งนี้ความรุนแรงระดับปานกลาง 4.7 ริกเตอร (ไทยรัฐ 160643)
- แผนดินไหวทั้งออสซี่ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไตหวัน
เมื่อกลางดึกคืนวันอาทิตยที่ 18 มิ.ย. 2543 เกิดแผนดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่แถบเอเชีย เริ่มจากบริเวณหมูเกาะโคโคส
ประเทศออสเตรเลีย ในมหาสมุทรอินเดีย วัดความรุนแรงไดถึง 7.5 ริกเตอร จุดศูนยกลางการสั่นไหวอยูใตทะเลลึก ราว 50 กม. แตไมมีราย
งานความเสียหายหรือผูเสียชีวิต ชวงเวลาใกลเคียงกัน เกิดแผนดินไหว บริเวณชายฝงภาคใตของอินโดนีเซีย วัดขนาดความสั่นสะเทือนได
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7.5 ริกเตอร ไมมีรายงานความเสียหาย หลังจากนั้นไมนานเกิดแผนดินไหววัดขนาดความรุนแรง 5.7 ริกเตอร บริเวณเกาะลูซอน ในฟลิป
ปนส จากนั้นก็มีรายงานแผนดินไหว ในพื้นที่ภาคกลางของไตหวันอีกวัดความสั่นสะเทือนได 5.3 ริกเตอร ไมมีรายงานความเสียหายเชนกัน
(ไทยรัฐ 200643)

3. ความเคลื่อนไหวพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ
3.1.1 นํ้ามันโลกดันเบนซินพุง 15.89 บาทตอลิตร ดีเซล 13 บาทตอลิตร
นายพิชัย ชุณหวชิร ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา จากการที่ราคานํ้ามันในตลาด
โลกปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยนับจากวันที่มีการพิจารณาปรับราคาครั้งสุดทายจนถึงปจจุบันนํ้ามันดิบดูไบไดปรับตัวสูงขึ้นจาก 26.51
ดอลลารสหรัฐ เปน 28.32 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล โดยนํ้ามันเบนซินพิเศษไดปรับตัวสูงขึ้นจาก 30.43 เปน 33.30 ดอลลารสหรัฐตอบาร
เรลและนํ้ามันดีเซลไดปรับตัวสูงขึ้นจาก 29.43 เปน 30.58 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ปตท.จึงจําเปนตองปรับราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซิน
และดีเซล เพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค ตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย. 2543 เปนตนไป ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันของปตท.ในเขตกทม.และปริมณฑล
เปนดังนี้ นํ้ามันเบนซินพิเศษ อยูที่ 15.69 บาทตอลิตร นํ้ามันเบนซินธรรมดา อยูที่ 14.69 บาทตอลิตร และนํ้ามันดีเซล อยูที่ 12.62 บาทตอ
ลิตร (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ 140643)
นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กํากับดูแลนโยบายดานพลังงานเปดเผยวา การตัดสิน
ใจเพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามันของกลุมโอเปกอีกวันละ 708,000 บารเรล ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2543 เปนตนไป นับเปนขาวดีสําหรับประเทศไทยที่
จะทําใหราคานํ้ามันทรงตัวหรือลดลง (ไทยรัฐ 230643)
วันที่ 27 มิ.ย. 2543 ปตท.ปรับราคาขายปลีกนํ้ามันหนาสถานีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นอีก 20-30 สตางค โดย
เบนซินปรับเพิ่ม 20 สตางค/ลิตรและดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางคตอลิตร สงผลใหราคาขายปลีกในประเทศ เบนซินออกเทน 95 ราคา 15.89
บาทตอลิตร เบนซินออกเทน 91 ราคา 14.89 บาทตอลิตรและดีเซลราคา 12.72 บาทตอลิตร สาเหตุเพาะราคานํ้ามันในตลาดสิงคโปรไดเพิ่ม
สูงขึ้น โดยราคานํ้ามันเบนซินอยูที่ 33.38 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ดีเซลอยูที่ 31.30 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล อยางไรก็ตาม แมกลุมโอเปกจะ
เพิ่มกําลังการผลิต แตไมไดสงผลใหราคานํ้ามันในตลาดลดลงเพราะปริมาณนํ้ามันที่เพิ่มไมเพียงพอกับความตองการในตลาดและไมเปนไป
ตามคาดหวังวาจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเปน 900,000-1,000,000 บารเรลตอวัน อีกทั้งโรงกลั่นนํ้ามันในคูเวตยังเกิดระเบิดจึงทําใหความ
ตองการนํ้ามันอยูในภาวะตึงตัว และอาจมีผลตอราคานํ้ามันในประเทศ โดยจะอยูระหวาง 15-16 บาทตอลิตร (ไทยรัฐ 270643) วันที่ 29
มิ.ย. 2543 ผูจัดการใหญ ปตท.นํ้ามัน กลาววา ราคานํ้ามันดีเซลไดปรับขึ้นเปน 12.99 บาทตอลิตร เปนผลมาจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับผลกระทบจากโรงกลั่นนํ้ามันคูเวตระเบิดทําใหกําลังการผลิตหายไปสวนหนึ่ง (ไทยโพสต 290643)
3.1.2 ผูประกอบการขอเพิ่มคาโดยสารราคา 10 สต./กม.
ดานนางสุจินดา เชิดชัย นายกสมาคมผูประกอบการรถรวมโดยสารเปดเผยภายหลังการประชุมสมาคมผูประกอบการรถรวม
โดยสารประจําเดือน มิ.ย. วาที่ประชุมไดมีการพิจารณา กรณีที่ผูประกอบการรถรวมโดยสารกลุมภาคอีสานจํานวน 19 บริษัท จะหยุดเดินรถ
ในวันที่ 24 มิ.ย. 2543 ที่ประชุมสรุปและมีมติวาจะไมมีการหยุดเดินรถในเสนทางใดๆ ทั้งสิ้น แตผูประกอบการรถรวมโดยสารจะเขาพบนาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ รมต.คมนาคมในวันที่ 23 มิ.ย. 2543 เพื่อเสนอขอปรับอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้นอีก 10 สตางค/กิโลเมตร (ไทยรัฐ
210643)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานในตางประเทศ
3.2.1 ประชุมปโตรเลียม แคนาดาคุม เลขาฯโอเปกเตรียมดันโอเปกผลิตเพิ่ม 500,000 บารเรลตอวัน
มีการประชุมสุดยอดสมัชชาปโตรเลียมโลกระหวางวันที่ 12-15 มิ.ย. 2543 ที่เมืองคาลการี แคนาดา การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัด
ขึ้นเปนปที่ 16 โดยมีตัวแทนจาก 95 ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 2,850 คนเขารวม ซึ่งรวมเอาสมาชิกกลุมประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันหรือโอ
เปกและผูบริหารบริษัทนํ้ามันยักษใหญจากทั่วโลก ไมวาจะเปนบริษัทบีพี อัมโมโค และเท็กซาโค สําหรับหัวขอการประชุมสุดยอด ไดแก
ราคานํ้ามันไปจนถึงเทคโนโลยีการกลั่นนํ้ามัน
ขณะเดียวกันกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมหลายกลุมกดดันใหที่ประชุมหยิบยกเอาประเด็นผล
กระทบทางดานสิ่งแวดลอมเขาหารือดวย ทางดานนายริลวานู ลุกแมน เลขาธิการโอเปก กลาวหลังจากเดินทางถึงเมืองคาลการีวาแผนการ
เพิ่มโควตาการผลิตนํ้ามันของโอเปกอีก 500,000 บารเรลตอวัน ยังไมเปนทางการและจะยังไมมีผลบังคับใชจนกวาจะถึงการประชุมครั้งตอ
ไปของโอเปก ที่กรุงเวียนนา ในวันที่ 21 มิ.ย. 2543 (กรุงเทพธุรกิจ 130643) ซึ่งในที่สุดผลการประชุมที่เวียนนาโอเปกไดขอสรุปวาจะเพิ่มการ
ผลิตอีกวันละ 708,000 บารเรล ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2543 เปนตนไป (ไทยรัฐ 230643)
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3.2.2 เยอรมนีประกาศ ปดโรงไฟฟานิวเคลียรใหหมดภายใน 20 ปนี้
วันที่ 15 มิ.ย. 2543 นายเกอรฮารด ชโรเดอร นายกรัฐมนตรีเยอรมนี สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตย ไดเปดแถลงขาวสําคัญครั้ง
ประวัติศาสตรตอสื่อมวลชนวา รัฐบาลเยอรมนีไดบรรลุขอตกลงกับบริษัทพลังงานโดยจะปดโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 19 โรงทั่วประเทศ
แบบคอยเปนคอยไปและกําหนดใหโรงไฟฟานิวเคลียรแตละโรงมีระยะเวลาดําเนินการได 32 ป นอกจากนั้น ทั้งสองฝายยังใหคํามั่นสัญญา
วาจะดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคซึ่งหมายความวาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโรงสุดทายจะปดในอีก 20 ปขาง
หนาภายใตการบรรลุขอตกลงดังกลาว ซึ่งนายกฯ ชโรเดอร ไดเชิญตัวแทนบริษัทพลังงานยักษใหญ 4 บริษัท คือ RWE, Viag, Veba และ
Energi Baden-Wuerttemberg มารวมหารือนานนับ 4 ชม.ครึ่งนั้น ถือเปนความสําเร็จ ของพรรครวมรัฐบาลสังคมประชาธิปไตย และพรรค
สีเขียว ที่พยายามผลักดันเรื่องนี้
ทั้งนี้ ตามขอตกลง โรงไฟฟาพลังนิวเคลียรโรงแรกที่จะถูกปดในป 2545 คือ โอบริจฮีมในเมืองบาเดน วอรเตมเบิรก ขณะที่โรงสุด
ทายไดแก เนกการเวสตฮีม 2 ในเมืองบาเดน วอรเตมเบิรก เชนกัน ซึ่งมีกําหนดปดในป 2564 ปจจุบันพลังงานไฟฟาในเยอรมนีราว 30%
หรือ 1 ใน 3 ไดจากพลังงานนิวเคลียร ซึ่งเยอรมนีไดยุติการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร มาตั้งแตป 2532 และไมมีแผนการที่จะสรางอีก (ไทยรัฐ
160643)
การตกลงปดโรงไฟฟานิวเคลียรทั่วประเทศมีผลทางการเมืองและความรูสึกของประชาชนเปนอยางมาก เนื่องจากในเยอรมนี มี
กระแสตอตานการใชพลังงานนิวเคลียรคอนขางมาก อีกทั้งเรื่องนี้ ยังเปนนโยบายหลักที่พรรครัฐบาลประกาศจะผลักดันตั้งแตในชวงการหา
เสียง อนึ่ง นอกจากกําหนดเวลาในการปดโรงไฟฟานิวเคลียรทั่วประเทศแลว ขอตกลงฉบับนี้ยังรวมไปถึงการหามแปรรูปกากนิวเคลียร ตั้ง
แตเดือน ก.ค. 2548 เปนตนไป ซึ่งปจจุบันกากนิวเคลียรจากโรงงานในเยอรมนีจะถูกนําไปแปรรูปที่โรงงานในฝรั่งเศสและอังกฤษ อยางไรก็ดี
การขนสงกากนิวเคลียรขามประเทศ ถูกสั่งหามตั้งแตป 2541 หลังจากเกิดกรณีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลขณะขนยาย
ทางดานนายอุลริค ฮารทมานน ประธานบริษัทผลิตไฟฟาเวบาแถลงวา ภาคเอกชนที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร ตางรูสึกเสียใจกับแผนการปดโรงไฟฟานิวเคลียรของรัฐบาล อยางไรก็ดี พวกเขายอมรับการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ (กรุงเทพ
ธุรกิจ 160643)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
1.1 พรรคชาติพัฒนาปรับรัฐมนตรีแบบเงียบสุดๆ
วันที่ 14 มิ.ย.2543 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งรัฐมนตรีจากพรรคชาติพัฒนา 2
ตําแหนงคือ นายอดิศัย โพธารามิก ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีสํานักนายกฯ แทนนางปวีณา หงสกุล ซึ่งลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งผูวากทม.
และพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งลาออกจากตําแหนง สมัครเปนสมาชิกพรรคชาติพัฒนาและ
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีแรงงานฯ แทนพล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล ที่ถูกปรับออกไป (มติชนสุดสัปดาห 190643) กรณีพล.ต.อ.ประชา ซึ่งยังมีอายุ
ราชการเหลืออยูอีกประมาณ 2 ปมาเขารวมกับพรรคชาติพัฒนานั้นสรางความประหลาดใจใหกับวงการเมืองอยางยิ่ง จากคําบอกเลาของ
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา บอกวา หลังจากพูดคุยกับพล.ต.อ.ประชาในหลายเดือนที่ผานมา ไดขอสรุปวาหากพล.ต.
อ.ประชามาสังกัดพรรคชาติพัฒนาจะไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี โดยพล.ต.อ.ประชามีเงื่อนไขวาตองเปนงานที่ถนัดและทําได หลังจากนั้น
นายสุวัจนไดเจรจากับพรรคประชาธิปตยขอตําแหนงรมช.มหาดไทยแลกกับตําแหนงรมช.คมนาคมแตไมไดรับการตอบรับ จึงดําเนินการ
ปรับรัฐมนตรีของพรรคสองตําแหนง เปาหมายในการปรับคือตองเปนที่ยอมรับจากสังคมและมีปญหานอยที่สุด สวนเหตุผลของพล.ต.อ.
ประชาที่เขารวมกับพรรคชาติพัฒนาคือเพื่อวางมือจากตําแหนงเปดโอกาสใหคนอื่นขึ้นมาดํารงตําแหนงแทน พรรคชาติพัฒนามีความตั้งใจ
จริงในการชักชวนมารวมพรรคและเหตุผลสุดทายคือการเปนคนโคราชดวยกันมีความสนิทสนมกับพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงหัวหนาพรรค (มติชนสุดสัปดาห 260643)

1.2 91 ส.ส.ลาออกเพื่อกดดันรัฐบาลยุบสภา สวนพิชัย รัตตกุล ไดเปนประธานแทนวันนอรตามคาด
วันที่ 28 มิ.ย.2543 นายวันมูหะหมัดนอร มะทา เลขาธิการพรรคความหวังใหม ยื่นใบลาออกจากตําแหนงส.ส. และใหสัมภาษณ
วาส.ส.พรรคความหวังใหมจะยื่นใบลาออกจากตําแหนงจํานวน 48 คน รวมกับใบลาออกจากสมาชิกพรรคของนายจาตุรนต ฉายแสง อดีต
เลขาธิการพรรคและนายอดิศร เพียงเกษ อดีตกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทําใหพนสภาพส.ส.โดยปริยาย และยังมีส.ส.กลุมวังนํ้าเย็นที่มายื่น
หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอีก 40 คน เบ็ดเสร็จรวม 91 คน ซึ่งมีผลในวันที่ 1 ก.ค.2543 เปนตนไป นายวันนอรใหเหตุผลการลาออกวา
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เปนชวงเวลาที่เหมาะสมตอการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญใหมอยางเต็มรูปแบบ ส.ส.ของพรรคความหวังใหมจึงคืนอํานาจใหกับประชา
ชน สวนจะมีผลตอรัฐบาลอยางไรเปนเรื่องที่ประชาชนตองติดตามและตัดสินใจ สําหรับส.ส.พรรคความหวังใหมที่ยังไมลาออกเมื่อเห็นวา
สังคมตอบรับกระแสการลาออก บางคนก็บอกวาจะลาออกในวันรุงขึ้น(ไทยรัฐ 290643)
สําหรับพรรคกิจสังคมนั้นมีมติไมลาออกจากสมาชิกภาพในวันที่ 27 มิ.ย.2543 แตจากการที่ส.ส.พรรคความหวังใหมยื่นใบลา
ออกจํานวนมาก นายสุวิทย คุณกิตติ หัวหนาพรรค จึงบอกวาทางพรรคจะทบทวนมติพรรคในเรื่องนี้ใหมในขณะที่ส.ส.ของพรรคแตกออก
เปนสองกลุม กลุมหนึ่งตองการใหลาออกอีกกลุมหนึ่งตองการใหอยูเปนฝายคานตอไป (ไทยรัฐ 290643)
จากการยื่นใบลาออกของส.ส.พรรคความหวังใหมทําใหบรรยากาศการประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยประชุมนิติบัญญัตินัดพิเศษ
เพื่อพิจารณารางพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2544 มีส.ส.ฝายคานเขารวมประชุมไมถึง 30 คน นายโสภณ เพชรสวาง รองประธาน
สภาฯผูซึ่งทําหนาที่ประธานสภาฯแจงที่ประชุมถึงจํานวนส.ส.ในชวงเปดประชุมครั้งนี้วาลาออก 74 คน เสียชีวิต 8 คน และเหลือจํานวนส.
ส.ทั้งสิ้น 311คน จากนั้นที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหนายพิชัย รัตตกุล ดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร สวนตําแหนงรองนายกฯ
ของนายพิชัยนั้นอยูระหวางการเสนอชื่อส.ส.พรรคประชาธิปตย กรณียุบสภานั้นนายกฯชวน หลีกภัย บอกวา หากประชาชนคิดวารัฐบาลแก
ปญหาไมไดคงจะไมเลือกเราเขามาอีก (ไทยรัฐ 290643) การลาออกของฝายคานทําใหสภาผูแทนราษฎรมีฝายคานเหลืออยูประมาณ 43
คน (มติชนสุดสัปดาห 030743)

2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการปกครอง
2.1 เลือกตั้งส.ว.รอบ 3 ยังปรากฏการทุจริต กกต.ยืนยันจะแขวนตอไปหากยังมีทุจริต แตจากผลการ
วินิจฉัยของศาลรธน. การเลือกตั้งรอบ 4 ตองเลื่อนออกไป
วันที่ 4 มิ.ย.2543 กกต.จัดการเลือกตั้งส.ว.รอบที่ 3 ใน 9 จังหวัดคือ อํานาจเจริญ ลําปาง อุบลราชธานี สุพรรณบุรี มหาสารคาม
ขอนแกน นครราชสีมา หนองคาย และอุดรธานี โดยจัดเลือกตั้งลวงหนาขึ้นในวันที่ 27-28 พ.ค.2543 ซึ่งมีผูไปลงคะแนนลวงหนา 2 วัน
ใน 9 จังหวัดเพียง 11,936 คน นอยกวารอบสองเกือบ 10 เทา สวนในตางประเทศทั้งหมด 19 ประเทศใชสิทธิเพียง 74 คน แตคาดวาวันที่ 4
มิ.ย. คนคงมากกวานี้ (ไทยโพสต 01,02,05,110543, สยามรัฐ 010543,กรุงเทพธุรกิจ14,230543,มติชน 290543)
การเลือกตั้งรอบ 3 ยังคงปรากฏการทุจริตเชนเดิม ที่จังหวัดมหาสารคาม มีรายงานเขามาวา แจกเงินถึงหัวละ 500 บาท ที่จังหวัด
หนองคายมีหลักฐานชัดวา เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอระดับ 6 และนักวิชาการสาธารณสุขระดับ 5 เปนหัวคะแนนแจกจายเงิน ตามอนามัย
หมูบาน 4-6 พันบาทตอแหง เพื่อชวยผูสมัครรายหนึ่ง ซึ่งนายยุวรัตน กมลเวชช กรรมการการเลือกตั้ง บอกวา ไดแจงความใหดําเนินคดี
อาญาไปแลว มีโทษจําคุก 1-10 ป
วันที่ 8 มิ.ย.2543 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารอบที่ 3 จํานวน 8 คนใน 6 จังหวัด
คือ ขอนแกน นครราชสีมา ลําปาง สุพรรณบุรี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ซึ่งที่อุบลราชธานีนางมลิวัลย เงินหมื่น ภริยานายสุทัศน เงินหมื่น
รมต.ยุติธรรม ไดรับเลือกตั้งดวย และจากการทุจริตที่ปรากฏ กกต.จึงมีมติใหแขวนรายชื่อผูไดรับคะแนนสูงสุดใน 4 จังหวัดคือ มหาสารคาม
อุบลราชธานี อุดรธานี และหนองคาย ซึ่ง 3 ใน 4 รายที่ถูกแขวนรายชื่อนี้เคยถูกแขวนมาแลว คือนายประวัติ ทองสมบูรณ นางสิริรัฐ ชูกลิ่น
และนายชัยรัตน โสดา คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติไมใหทั้ง 3 คนนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบที่ 4 ที่จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดดังกลาวอีก
ซึ่งกําหนดใหเลือกในวันที่ 18 มิ.ย. และเลือกตั้งลวงหนาในวันที่ 10-11 มิ.ย. ขณะนี้ได ส.ว.แลวจํานวน 196 คนจากยอด 200 คน (มติชนสุด
สัปดาห 120643)
สําหรับบรรยากาศในการลงคะแนนเลือกตั้งส.ว.รอบ 4 ลวงหนาใน 4 จังหวัด คือ จ.มหาสารคาม หนองคาย อุบลราชธานี และ
อุดรธานี ปรากฏวา มีประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนาที่หนวยเลือกตั้งกลางในแตละจังหวัดลดลงมาก สวนใหญบนวาเบื่อที่ตอง
ออกมาใชสิทธิหลายครั้ง แตก็จําเปนเพราะถือวาเปนหนาที่และตองการใหคนดีมีความรูความสามารถเขาไปเปน ส.ว. (ไทยรัฐ 130643) การ
จัดเลือกตั้งครั้งนี้ นายโคทม อารียา กรรมการการเลือกตั้ง แถลงวา กกต. รวมกับก.ศึกษาฯ ก.มหาดไทย และองคกรเอกชน จะใชนโยบาย
"เคาะประตู ทุกหมูบาน" เพื่อรณรงคใหประชาชนออกมาใชสิทธิ และลดการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.) รอบที่ 4 และที่เนน
พิเศษก็คือ กกต.จะใชวิธีเฝาระวัง และขอความรวมมือจากบรรดาหัวคะแนนทั้งหมด โดยจะใชธงสีเขียวแสดงสัญลักษณ "เขตปลอดทุจริต
เลือกตั้ง" ทั้งนี้ระหวางวันที่ 15 -16 มิ.ย.2543 นักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกอําเภอจะเดินรณรงค ขอความรวมมือจากรานคา
และประชาชน เชื่อวาจะทําใหมีคนออกมาใชสิทธิมากกวาการเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งที่ผานมา และจะสามารถลดการทุจริตลงได (ไทยรัฐ
130643)
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อยางไรก็ตาม นายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญแถลงเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2543 วาศาลรัฐธรรมนูญไดลงมติดวย
คะแนนเสียงขางมาก 7 ตอ 5 วินิจฉัยวา การที่กกต.ใชอํานาจตัดสิทธิผูสมัครส.ว.ที่ถูกแขวนจากการทุจริตเลือกตั้งเกิน 1 ครั้งไมใหลงรับ
สมัครเลือกตั้งในครั้งตอไป เปนการกระทําที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิไดมีขอบัญญัตินี้ไว แตคําวินิจฉัยนี้ไมมีผลยอนหลัง การเลือกตั้งรอบ 4
ในวันที่ 18 มิ.ย.2543ที่มีผูถูกแขวนชื่อจํานวน 3 คนดังกลาวขางตน จึงมีสิทธิกลับเขามารับการเลือกตั้งใหมได จากคําวินิจฉัยของศาล
รธน.ทําใหกกต.ตองประกาศเลื่อนการเลือกตั้งส.ว.รอบ 4 จากวันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งทําใหการเปดสมัยประชุมสภาในวันที่ 24 มิ.ย.2543 ยังมี ส.ว.
ไมครบ 200 คน สงผลใหไมสามารถพิจารณาพ.ร.บ.รายจายประจําป 2544 ได และการเลือกตั้งลวงหนาที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 10-11 มิ.ย.
ตองกลายเปนโมฆะ เพราะบุคคลทั้งสามมิไดลงสมัครดวย(มติชนสุดสัปดาห 190643)

3. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองสวนทองถิ่น
3.1 เปดตัวผูสมัครลงเลือกตั้งผูวากทม.วันแรกมี 14 คน วันสุดทายรวมทั้งหมด 23 คน
วันที่ 7 มิ.ย.2543 เปนวันแรกของการเปดรับสมัครผูสมัครเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูสมัครผูวาฯ กทม.และกอง
เชียรเดินทางมาถึงกอนเวลา 8.30 น.ทั้งสิ้นและลงชื่อเพื่อรอจับหมายเลขในการสมัครเลือกตั้ง
ในวันแรกมีผูสมัครจํานวน 14 คนดวยกันโดยมาจากตัวแทนของพรรคการเมือง 4 คน และผูสมัครอิสระ 10 คน เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัด กทม. ไดประกาศวาผูสมัคร 14 คน เดินทางมากอนเวลา 08.30 น. จึงถือวาทุกคนมาพรอมกันหมด จึงแยก
การจับสลากออกเปน 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อเลือกอันดับการจับสลากกอน-หลัง โดยเรียกชื่อตามลําดับผูที่แจงความจํานงกอนหลัง สวนครั้งที่ 2
เพื่อรับหมายเลขประจําตัว ปรากฏวานายมณฑล ชาติสุวรรณหรือปลัดแรมโบ ไดหมายเลข 1 พ.อ.วินัย สมพงษ หมายเลข 2 นางปวีณา
หงสกุล หมายเลข 3 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช หมายเลข 4 นางสุดารัตน เกยุราพันธุ พรรคไทยรักไทย หมายเลข 5 น.ส.จิตติพร อภิบาล
ภูวนารถหรือ "ติ๋ม การบินไทย" หมายเลข 6 นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคประชากรไทย หมายเลข 7 พ.ต.ท.กานต เทียนแกว หมายเลข
8 นายดําริห รินวงษ หมายเลข 9 พ.อ.ประจักษ สวางจิตร หมายเลข 10 นายวรัญชัย โชคชนะ หมายเลข 11 นายชัยพร ประเสริฐเวศยากร
หมายเลข 12 นายธวัชชัย สัจจกุล หมายเลข 13 นายวิวัฒน ศัลยกําธร หมายเลข 14 จากนั้นจึงใหผูสมัครไปแสดงหลักฐาน ตอเจาหนาที่
เพื่อตรวจสอบ
ทั้งนี้นายธวัชชัย สัจจกุล เปนผูสมัครซึ่งมีกองเชียรระดับผูนํารัฐบาลคือ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รมต.ประจําสํานักนายกฯ และรองหัวหนาพรรค นายสาวิตต โพธิวิหค รมต.ประจําสํานักนายกฯ นาย
ชํานิ ศักดิเศรษฐ รมช. มหาดไทย และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย เปนตน (ไทยรัฐ 070643)
สวนผูสมัครอีก 9 คน ที่มาลงชื่อในวันตอๆ มานั้น ไดหมายเลขตามลําดับดังนี้ นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ หมายเลข 15 นายสุชาติ
เกิดผล หมายเลข 16 นายสมิตร สมิทธินันท หมายเลข 17 นายชัยรัตน รัตนุมนอย หมายเลข 18 นายกุลภัทร กูรมะโรหิต หมายเลข 19
นายอุดม วิบูลเทพาชาติหมายเลข 20 นายขจร ชูแกว หมายเลข 21 นายณัฐธวัฒน เรือนเรือง หมายเลข 22 และนายทรงพล สุวรรณกูฏ
หมายเลข 23 ทั้งนี้ นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัดกรุงเทพมหานคร เปดเผยวาตามพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเลือกตั้ง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2543 ระหวางเวลา 08.00 – 15.00 น. (เวบไซตกทม 290643)

4. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
4.1 คลินตัน-ปูติน ซัมมิตครั้งแรก สหรัฐฯมุงแกไขสัญญา" ABM " เพื่อโครงการ "สตารวอร" แตรัส
เซียไมเลนดวย
วันที่ 3 มิ.ย. 2543 ประธานาธิบดี บิล คลินตัน แหงสหรัฐฯ รวมประชุมสุดยอดกับ นายวลาดิมีร ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เปน
ครั้งแรก ระหวางรวมรับประทานอาหารคํ่าที่พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก บรรยากาศการหารือระหวางสองผูนํายักษใหญของโลกเปน
ไปดวยมิตรไมตรี ทั้งนี้ ประเด็นการประชุมสุดยอดระหวางคลินตันกับปูติน จะเจรจากันหลายเรื่อง อาทิ เศรษฐกิจระหวางประเทศ สถาน
การณในคาบสมุทรบอลขาน ยุทธศาสตรดานนิวเคลียรระหวางสหรัฐฯกับรัสเซีย แตประเด็นที่ละเอียดออนที่สุด คือแผนการของสหรัฐฯ ที่
ตองการเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาตอตานขีปนาวุธ (Anti-Ballistic Missile, ABM) ป 2515 เนื่องจากมีความจําเปนที่จะติดตั้งระบบปองกัน
การถูกโจมตีดวยขีปนาวุธ หรือระบบตอตานขีปนาวุธ ซึ่งถือเปนการยอสวนโครงการสตารวอร ของอดีตประธานาธิบดี โรนัลด เรแกน โดย
สหรัฐฯ มีแผนจะติดตั้งขีปนาวุธปองกันการถูกโจมตีดวยขีปนาวุธถึง 100 ลูกที่รัฐอะแลสกา เพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธของฝายตรงขาม แตแผน
การนี้ขัดตอสนธิสัญญา ABM (ไทยรัฐ 050643)
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สําหรับการประชุมสุดยอดในวันที่ 4 มิ.ย.2543 ผูนํารัสเซียมีความเห็นดวยกับสหรัฐฯในเรื่องภัยคุกคามจากประเทศอิหราน
เกาหลีเหนือ ที่กําลังพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร และไดลงนามในคําประกาศวาดวยเสถียรภาพทางยุทธศาสตรรวมกับประธานาธิบดี
สหรัฐฯ แตปูตินยังมีความเห็นตางในเรื่องของวิธีการรับมือกับภัยคุกคามดังกลาว ซึ่งคลินตันตองการใชระบบปองกันขีปนาวุธแหงชาติ
(NMD) สะกัดกั้นขีปนาวุธของศัตรูที่จูโจมเปาหมายกลางอากาศ ขณะที่ผูนํารัสเซียเห็นวาควรสรางระบบปองกันใกลดินแดนของประเทศที่
กอปญหาและยิงขีปนาวุธของฝายตรงกันขามขณะที่กําลังยิงขึ้นไป ซึ่งวิธีการดังกลาวคลินตันบอกวาตองใชเวลาถึง10 ปในการพัฒนาขึ้นมา
ใชงาน ในขณะที่วิธีของสหรัฐฯใชเวลาเพียง 5 ป
นอกจากนี้ คลินตันยังไมประสบความสําเร็จในการโนมนาวใหผูนํารัสเซียยอมปรับแกสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธตอตาน ซึ่ง
หามระบบปองกันของสหรัฐฯ มิหนําซํ้ายังขูวาจะฉีกสัญญาลดอาวุธระหวางสหรัฐฯ-รัสเซียทั้งหมดถาสหรัฐฯเดินหนาโครงการดังกลาว (ผูจัด
การ 060643) ซึ่งเปนที่กังวลของนานาชาติเชนกันวาระบบปองกันของสหรัฐฯจะทําลายสนธิสัญญาควบคุมอาวุธทั้งหมด และจะจุดชนวน
การแขงขันกันสะสมอาวุธระลอกใหมของโลก จีนเปนประเทศหนึ่งที่มีความกังวลดังกลาว ทั้งนี้ นายฉา ซูกัง ผอ.สํานักงานควบคุมการปลด
อาวุธ ก.ตางประเทศของจีน ยังไดเนนวาโดยเฉพาะการแขงขันสะสมอาวุธในอวกาศ เนื่องจากโครงการของสหรัฐฯรวมไปถึงการติดตั้งระบบ
ตอตานขีปนาวุธในหวงอวกาศดวย
และเสริมวาเปาหมายที่แทจริงของสหรัฐฯในการพัฒนาโครงการนี้คือตองการมีอํานาจเบ็ดเสร็จทาง
ทหารเหนือกวาประเทศอื่น ซึ่งเชื่อวาไมมีประเทศใดยอมใหสหรัฐฯทําเชนนั้นแนนอน (กรุงเทพธุรกิจ 100643)
ในประเด็นเศรษฐกิจ สหรัฐฯสัญญาจะสนับสนุนการปลอยความชวยเหลือจากไอเอ็มเอฟแกรัสเซีย และจะผลักดันรัสเซียเขารวม
เปนสมาชิกในองคการการคาโลก ซึ่งรัสเซียเรียกรองขอเขารวมตั้งแตป ค.ศ.1993 แลว สวนทางรัสเซียก็สัญญาวาจะผลักดันกฎหมายภาษี
และการจัดสรรผลผลิตนํ้ามันฉบับใหมเพื่อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ สวนปญหาการปราบปรามกบฏแบงแยกดินแดนในเชชเนียที่
รัสเซียถูกโจมตีจากนานาชาตินั้น สหรัฐฯเรียกรองใหรัสเซียใชมาตรการทางการเมืองในการคลี่คลายปญหาและอนุญาตใหคณะผูตรวจสอบ
นานาชาติเขาไปประ เมินสถานการณในดินแดนเชชเนียได (ผูจัดการ 060643)
ผลจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ผูนําของสองประเทศไดลงนามรวมกันในขอตกลง 2 ฉบับคือ 1) ขอตกลงจัดตั้งศูนยตรวจสอบ
ขีปนาวุธรวม ซึ่งชวยแกไขจุดออนในระบบเตือนภัยลวงหนาของรัสเซียที่ลาสมัย ศูนยนี้จะเปดดําเนินการในเดือนมิ.ย.2544 มีเจาหนาที่
สหรัฐฯและรัสเซียประจําการตลอด 24 ชั่วโมง 2) ขอตกลงลดพลูโตเนียมสําหรับผลิตอาวุธนิวเคลียรในคลัง ประเทศละ 34 ตัน ใชงบ
ประมาณราว 5,700 ลานดอลลารสหรัฐ ภายใน 20 ป ซึ่งเปนปริมาณที่สามารถสรางหัวรบนิวเคลียรไดนับแสนลูก (ผูจัดการ 060643)

4.2 ประชุมสุดยอดสองประเทศเกาหลี
การประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือ-เกาหลีใตจัดขึ้นที่กรุงเปยงยาง เกาหลีเหนือ ระหวางวันที่12-14 มิ.ย.2543 โดยประธานาธิบดีคิม
แด จุง ผูนําเกาหลีใต และคิม จองอิล ผูนําเกาหลีเหนือ นับเปนการประชุมสุดยอดรวมกันเปนครั้งแรกในรอบกวาครึ่งศตวรรษ (กรุงเทพ
ธุรกิจ 1406 43) ทั้งนี้เปนผลจากนโยบายซันไชน ของนายคิม แดจุง ที่ไดรับการตอตานตลอดมาจากนักการเมืองแนวอนุรักษ บรรยากาศ
ในการเยือนเกาหลีเหนือของผูนําเกาหลีใตดียิ่ง ผูนําเกาหลีเหนือทั้งมารับและมาสงผูนําเกาหลีใตถึงสนามบินอีกทั้งยังตอบรับคําเชิญเยือน
เกาหลีใตของนายคิม แด จุง อีกดวย นานาชาติ เชน สหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุนและจีน มีความชื่นชมตอการซัมมิตของสองประเทศนี้ โดยจีนบอก
วาในฐานะประเทศพันธมิตรของเกาหลีเหนือ พรอมจะคงบทบาทเชิงสรางสรรคเพื่อชวยสงเสริมกระบวนการรวมชาติของเกาหลีตอไป นับ
เปนการลดความตึงเครียดในสนามสงครามเย็นแหงสุดทายของโลก (ผูจัดการ14,160643,กรุงเทพธุรกิจ 140643)
ผลจากการประชุมสุดยอด 3 วัน ผูนําทั้งสองประเทศรวมกันลงนามคําประกาศรวม 5 ประการ สาระสําคัญคือ 1) เกาหลีเหนือใตจะรวมกันคลี่คลายปญหาการรวมชาติอยางอิสระปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก 2) ทั้งสองชาติตกลงแนวทางการรวมชาติใน
อนาคต โดยเกาหลีเหนือเสนอระบบสหพันธรัฐอยางหลวมๆ สวนเกาหลีใตเสนอระบบสหภาพ ซึ่งตางก็มีจุดรวมที่คลายคลึงกัน 3) สอง
เกาหลีตกลงในประเด็นมนุษยธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนกลุมเยี่ยมเยือนของบรรดาพี่นองญาติๆที่จากกันและไมไดเห็นหนากันมานานกวา
ครึ่งศตวรรษแลว ตลอดจนการปลอยนักโทษการเมือง 4) เกาหลีเหนือ-ใตตกลงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุล สรางความรวมมือสราง
ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันผานความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทุกดานไดแกสังคม วัฒนธรรม กีฬา สุขภาพ สิ่งแวดลอม 5) สองประเทศตก
ลงจัดการเจรจาระหวางเจาหนาที่โดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได เพื่อติดตามการบรรลุประเด็นขางตน (ผูจัดการ 160643)
นอกจากนี้ เกาหลีใต โดย รมต.เกษตร บอกวาจะสงปุย 200,000 ตัน มาใหเกาหลีเหนือใหทันฤดูกาลปลูกขาว และรัฐบาลจะขอ
อนุมัติสภาแหงชาติใหผานงบประมาณชวยเหลือเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเพิ่มอีก 450 ลานดอลลารสหรัฐ และกอนหนานี้ (วันที่ 14 มิ.
ย.2543) คิม แดจุง ไดหารือกับประธานาธิบดีแตในนามของเกาหลีเหนือ ถึงความเปนไปไดที่จะมาเปดโครงการสรางถนนและรถไฟ รวมทั้ง
ขั้นตอนตางๆที่จะสงเสริมการลงทุนของเกาหลีใตในเกาหลีเหนือ อีกทั้งกลุมแชโบลหรือกลุมธุรกิจขนาดใหญของเกาหลีใต เชน ฮุนไดกรุป
แดวู ซัมซุง เปดแผนการลงทุนในเกาหลีเหนือ (ไทยโพสต 150643,ผูจัดการ 160643)
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กอนที่ทั้งสองประเทศจะประชุมสุดยอดกันนี้ นายคิม จอง อิล ผูนําเกาหลีเหนือไดเดินทาง เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางไม
เปนทางการ ระหวางวันที่ 30พ.ค.-1มิ.ย.2543ภายใตคําเชิญของประธานาธิบดีเจียง เจอ หมิน ของจีนซึ่งนับเปนการเยือนจีนครั้งแรกในรอบ
17 ป ของนายคิม จอง อิล และรอบ 9 ป ที่ความสัมพันธระหวางจีนและเกาหลีเหนือเสื่อมทรามลงเนื่องจากจีนหันไปกระชับสัมพันธไมตรีกับ
เกาหลีใต ในป 2535 เปนการสะทอนถึงความเอาจริงในการเปดประเทศของเกาหลีเหนือ (มติชนสุดสัปดาห 050643,ผูจัดการ 140643)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ผูปกครองบางกลุมเชื่อมั่นการศึกษาแบบโฮมสคูลชวยแกปญหาการศึกษาและสังคม
การดําเนินการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลในประเทศไทยขณะนี้อยูในขั้นตอนการจัดทํากฎกระทรวงเพื่อรองรับพ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ และลาสุดคือการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(สกศ.) เรื่อง"รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในสังคม" ผลการวิจัยพบวาการจัดโฮมสคูลในประเทศไทยปรากฏ 3 กลุมดวยกัน กลุมแรกเริ่มจัดตั้งแตพ.ศ. 2530 กลุมที่ 2
เริ่มในพ.ศ.2535 และกลุมที่ 3 เริ่มดําเนินการในชวงรอยตอของการประกาศใชพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนมีหลายรูปแบบทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว จัดเปนกลุมครอบครัว แบบศูนยการเรียน สอนทั้งอิงหลักสูตรในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยพิจารณาจากความตองการของเด็กเปนสําคัญ ทั้งนี้กลุมที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมีความเห็นวา การศึกษาปจจุบันผลิตเด็ก
แบบโรงงานอุตสาหกรรมมีผลผลิตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสังคมในยุคอุตสาหกรรม
แตกระแสการศึกษาใน
ระยะ 10 ปหลังนี้เนนพัฒนาการทางอารมณและจิตใจของมนุษยเพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาแบบโฮมสคูลจะชวยเด็กในดานนี้ได ตางจากการเปน
ทรัพยากรมนุษย
สิ่งที่กลุมดําเนินการจัดโฮมสคูลตองการจากรัฐคือกฎกระทรวงที่ใหสิทธิพอแมเต็มในการจัดการศึกษา
ไมควรปดกั้นจนไมสา
มารถทําได เชน พอแมตองจบปริญญาตรี นําบุตรไปขึ้นทะเบียนกับโรงเรียนแมขายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.)กําหนด
เปนตน และเสนอวารัฐควรจัดตั้งศูนยประสานงานโรงเรียนและบานขึ้นเพื่อใหครอบครัวที่ตองการจัดโฮมสคูลไปขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน
ในโรงเรียนที่จัดโฮมสคูลอยูแลว ดร.ถนอม อินทรกําเนิด ประธานคณะทํางานเพื่อยกรางกฎกระทรวง กลาววากฎกระทรวงที่เอื้อตอการจัด
โฮมสคูล เปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาแบบนี้ และยืนยันวาจะนําทุกประเด็นที่เปนขอเสนอของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลบรรจุไวและ
คาดวาปลายปนี้นาจะประ กาศใชเปนทางการได (ผูจัดการ19,210643, กรุงเทพธุรกิจ 210643)

2. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
2.1 เลขากกศ.เสนอใหทบทวนโครงการหลักสูตรภาคพิเศษระบุอาจารยขายปริญญาบัณฑิตไมมีคุณ
ภาพ
ดร.รุง แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กกศ.) เปดเผยวา จะเสนอใหทบทวนโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ
ภาคสมทบ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปดขึ้นโดยเรงดวน เพราะขณะนี้มีปญหาที่นาเปนหวงวา การที่มหาวิทยาลัยหลายแหงเปดสอนโครงการ
พิเศษนี้ โดยเก็บคาเลาเรียนแพงมาก แตการเรียนการสอน ไมคอยเขมขน การวัดผลก็ทําแบบสบายๆ และแมแตตัวผูเรียนเองก็ไมสนใจ
เพราะตองการเพียงแคปริญญาบัตร ซึ่งเปนที่ตองการของคนไทยมาก ไมวาจะเปนนักธุรกิจหลายคนที่จบการศึกษาเพียง ป. 4 แมแตนักการ
เมืองบางคนที่ไมจบปริญญาทั้งนี้ อาจตองรวมมือกับสํานักงานคุมครองผูบริโภค ในการประเมินผลความสมดุลระหวางคาใชจายที่เสียไปกับ
ความรูที่ผูเรียนไดรับ ไมวาจะเปนหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรภาคสมทบระดับใด ซึ่งในตางประเทศยังมีการประเมิน แตของเรากลับทํากัน
ตามสบายไมมีการประเมิน เหมือนเปนปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ไมมีความรู ไมมีความศักดิ์สิทธิ และสรุปวา "บางคนเสียเงิน 2-3
แสนบาท แลวไดปริญญามาโดยไมไดความรู อาจารยก็เดินขายปริญญาชวงเย็น หรือเสาร-อาทิตย หาเงินเปนลํ่าเปนสันไมตองทําวิจัย บาง
แหงรายไดจากการสอนภาคพิเศษสูงกวางบประ มาณปรกติถึง 10 เทา บางสถาบันรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปดหลักสูตรรวมทํา
ไมเสร็จก็ทิ้ง ผมจึงอยากใหสื่อมวลชน และทุกฝายเขาไปตรวจสอบวามันคุมราคาหรือไม เพราะสิ่งเหลานี้ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหคุณภาพ
บัณฑิตตกตํ่าลง" (ไทยรัฐ 050643)
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2.2 ขบวนการหนังสือแบบเรียนเถื่อนระบาด : สํานักพิมพ เอเยนตรานหนังสือ โรงเรียน ครู ผูปก
ครอง นักเรียน เดือดรอนทั่วกันหมด
ดวยอานิสงสจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สปช. และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ของดร.อํารุง จันทวานิช อธิบดีกรมวิชาการ ขบวนการหนังสือแบบเรียนเถื่อนหรือหนังสือที่ไมไดประทับตรานูน
ของก.ศึกษาก็ไดรับการเปดโปงขึ้น
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาฯ บอกวา ก.ศึกษาฯ กําลังดําเนินการกวาดลางหนังสือไมมีตราประทับที่วางจําหนายอยู
ตามสถานศึกษาตางๆ โดยสถานศึกษาของรัฐนั้นมีมาตรการวา ใหโรงเรียนรวบรวมหนังสือไมมีตราประทับเพื่อสงคืนหรือแลกเปลี่ยนกับ
หนังสือที่ประทับตรา พรอมทั้งคืนเงินสวนเกินใหแกนักเรียนหากหนังสือไมมีตราประทับที่ซื้อไปมีราคาแพงกวา เพื่อจะไดตรวจสอบจํานวน
วามีเทาใด มีการหลีกเลี่ยงภาษีเทาใด และใหดําเนินคดีสํานักพิมพ ซึ่งในประเด็นนี้นายทองคูณ หงสพันธ รองปลัดก.ศึกษาฯในฐานะ
ประธานคณะกรรมการติดตามและแกไขปญหาการใชหนังสือไมถูกตองในสถานศึกษา เปดเผยวาระหวางรอคําตอบจากสํานักงานอัยการสูง
สุด ทางคณะกรรมการจะใหโอกาสผูบริหารโรงเรียนดําเนินการแลกหนังสือที่ถูกตองกับทางสํานักพิมพและเรียกเงินคืนกรณีที่หนังสือมีราคา
สูงกวาที่กรมวิชาการอนุญาตหากไมยอมทําตามจะตองไดรับโทษทางวินัย (กรุงเทพธุรกิจ 02,03,160643, ไทยรัฐ 070643) โดยวันที่ 22 มิ.
ย.2543 จะประชุมคณะทํางานเพื่อคํานวณความเสียหายที่เกิดขึ้นและติดตามผลการสงคืนหนังสือ (สยามรัฐ 16,170643)
เอเยนตรานหนังสือก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทั้งการสอดไสหนังสือที่ไมไดประทับตราบรรจุรวมมากับหนังสือที่ประทับตราของ
สํานักพิมพ ความสับสนวาหนังสือเลมใดจริงเลมใดปลอม เนื่องจากก.ศึกษาฯไมเคยแจงหรือบอกขอสังเกต รวมทั้งกรณีที่บรรดาโรงเรียน
และผูปกครองยังทยอยสงคืนหนังสือที่ไมไดประทับตรา จนชมรมผูคาหนังสือเรียนแหงประเทศไทยตองขอรองใหก.ศึกษาฯเจรจากับสํานัก
พิมพใหสงหนังสือเลมที่ถูกตองมาใหกอน เพื่อใหนักเรียนมีหนังสือใชขณะเดียวกันเอเยนตยินดีชําระเงินสวนตางของราคาคืนใหผูที่ซื้อจากเอ
เยนต (กรุงเทพธุร กิจ 10,140643)
การดําเนินการตรวจสอบของก.ศึกษาฯสงผลกระทบตอเด็กนักเรียน เนื่องจากครูหามนําหนังสือมาโรงเรียนเพราะเกรงวาจะถูก
ตรวจพบ ครู เปนกลุมที่ประสบความยุงยากจากกรณีนี้มากที่สุด ทั้งนักเรียนไมมีหนังสือเรียนเพราะตองคืนรานขายหนังสือหรือตองแอบ
เอาไวที่บานเนื่องจากกลัว ก.ศึกษาฯตรวจพบ ทั้งเกรงวา ก.ศึกษาฯจะเอาผิดทางวินัย การดําเนินการสอนก็ไมสะดวกเพราะไมมีหนังสือแบบ
เรียน ในขณะที่ผูปกครองนอกจากตองจายเงินซื้อหนังสือที่ไมไดประทับตราและไมรูจะคืนไดหรือไมนั้น เมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้นทําใหหนังสือที่ซื้อ
มาใชไมได ผูปกครองก็ตองจายเงินคาเอกสารหรือคาชีท ซึ่งอาจจะมากกวาคาหนังสือก็ได ที่ประสบความเสียหายดานเศรษฐกิจคือบริษัท
สํานักพิมพตางๆ และที่ตีเปนตัวเลขไมไดคือความชะงักงันดานพัฒนาการศึกษา(สยามรัฐ 160643)
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจการใชหนังสือพบวาทั้งครูและนักเรียนนิยมใชหนังสือเรียนสมบูรณแบบนั่นคือมีทั้งเนื้อหาและแบบ
ฝกหัดอยูในเลมเดียวกัน เพราะอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนมากกวา ครูก็ไมตองคิดแบบฝกหัดใหเด็ก (สยามรัฐ 16,170643)
สําหรับการเคลื่อนไหวของสภาผูปกครองและครูในกรณีนี้นั้น นายสมนึก บํารุง ประธานสภาฯ บอกวาไดเตรียมยื่นหนังสือเปด
ผนึกตอ รมต.ศึกษาฯนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ใหชี้แจงและเปลี่ยนการเรียกชื่อหนังสือแบบเรียนที่ไมมีตราประทับของก.ศึกษาฯจาก
หนังสือเถื่อนเปนหนังสือที่ไมถูกตองตามระเบียบที่ก.ศึกษาฯกําหนด
เพราะการใชคําวาหนังสือเถื่อนกอความตระหนกใหกับผูปกครอง
จํานวนมาก และเสนอวาก.ศึกษาฯควรเปดเสรีแขงขันกันอยางเปนธรรม วิธีผูกขาดของก.ศึกษาฯจะเปนการสวนทางกับพ.ร.บ.การศึกษา
และรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ (สยามรัฐ ,ผูจัดการ 200643)
ทั้งนี้ นโยบายของก.ศึกษาฯในการสงคืนหนังสือที่ไมประทับตราและการดําเนินคดีกับสํานักพิมพนั้น ไดรับการตอบโตจากนาย
ประสม ประคุณสุขใจ รองประธานชมรมผูคาหนังสือแหงประเทศไทย เจาของศึกษาภัณฑขอนแกน เอเยนตจําหนายหนังสือที่ใหญที่สุดใน
ขอนแกน ดวยการนําหนังสือที่ตองรับคืนขึ้นรถ 10 ลอมา ก.ศึกษาฯ ในวันที่ 20 มิ.ย.2543 เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับสํานัก
พิมพและการคิดคํานวณคาเสียหายตามสัญญาที่ ก.ศึกษาฯทําไวกับสํานักพิมพ ในราคาเลมละ 10,000 บาทหาก ก.ศึกษาฯ ดําเนินการ
เรียบรอยแลว ขอใหสงคืนเงินตามมูลคาหนังสือแกรานศึกษาภัณฑดวย เนื่องจากทางรานตองจายสวนตางคืนใหกับโรงเรียนและผูปกครอง
ประมาณรอยละ 25 ของมูลคาหนังสือ ขณะเดียวกันนายสมศักดิ์บอกวารออัยการสูงสุดวินิจฉัยการดําเนินคดีกับสํานักพิมพไมใชไมกลาลง
โทษ แตวุฒิสมาชิกสายทนายความระบุวาสามารถดําเนินคดีไดโดยไมตองรออัยการ(กรุงเทพธุรกิจ 20,21,2206 43, สยามรัฐ 200643)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 ผอ.ซอฟตแวรพารคแนะสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ดร.รอม หิรัญพฤกษ ผูอํานวยการซอฟตแวรพารคประเทศไทย แสดงความเห็นวาหากประเทศไทยสามารถผลิตซอฟตแวรไดเองก็
ควรทําเพราะขณะนี้ทุกประเทศมีการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรกันมาก เชน ไตหวัน อินเดีย เกาหลี ซึ่งลวนแตมีโครงการลักษณะเดียว
กับซอฟตแวรพารคของไทย ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอุตสาหกรรมดานนี้ขึ้นอยูกับความรูความสามารถที่จะคิดคนไดกอน สําหรับซอฟตแวรพารค
ประเทศไทยนั้น ปจจุบันมีบริษัทที่เขาอยูภายในสิ้นปนี้ 35 บริษัท ทํางานดานนี้อยูแลว 14 บริษัท 1 สมาคม กิจกรรมที่จัดขึ้นเนนการให
บริการ เชนบริการขอมูลทางธุรกิจ บริการถายทอดเทคโนโลยี บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการพัฒนาซอฟตแวรหนวยบมเพาะทางธุรกิจ
ทั้งนี้เปนไปตามจุดประสงคของการทําหนาที่หลักคือลดตนทุนการผลิต พัฒนาบุคลากร สงเสริมการตลาด ทรัพยสินทางปญญา ประสาน
งานในการหาแหลงเงินทุน สวนการลดตนทุนการผลิตนั้นจะออกมาในรูปของการใหเชาพื้นที่ราคาถูก
ดร.รอมบอกวาประเทศไทยตองเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรใหทํางานไดในระดับโลก ซึ่งหากพัฒนาไดจะสามารถรับงานจาก
ประเทศอื่นๆเชนอินเดียที่มีลูกคาจากทุกมุมโลก ทุกวันนี้ซอฟตแวรพารคมีใบรับรองสําหรับผูที่ผานการสอบในมาตรฐานตางๆ รวมทั้งมีการ
สงเสริมการตลาดและทรัพยสินทางปญญาโดยการรวมกับหนวยงานอื่นเชน บีโอไอในการทํางานรวมกัน และประสานงานเพื่อหาแหลงเงิน
ทุนรวมกัน ทั้งนี้อยาไปหวังเรื่องเงินกู เพราะไทยยังไมมีมาตรการในการประเมินทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรัพยแตจะมองวาผลิตภัณฑที่
ไดมาเปนมูลคาเทาใด
จากตัวเลขมูลคาการซื้อขายระบบคอมพิวเตอรในค.ศ.1999 สูงถึง 12,000 ลานและในป ค.ศ.2000 คาดวาจะเปน 14,700 ลาน
นับวาเปนตลาดที่มีมูลคามหาศาลในแตละป ซึ่งสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมไอทีของไทยก็คืออุตสาหกรรมซอฟตแวร ไมวาจะเปนการนําเขา
หรือการผลิตใชเองภายในประเทศถือวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตไดอีก และคาดกันวาในอีก 5 ปจะเปนอุตสาหกรรมที่มีมูล
คาสูงถึง 40,000-50,000 ลานบาท แตบริษัทที่พัฒนาซอฟตแวรสวนใหญประมาณ 90 บริษัทจาก 400-500 บริษัทก็เปนบริษัทเล็กๆ มี
พนักงานนอยกวา 50 คน บริษัทใหญหนอยก็มีพนักงานประมาณ 100 คน ตางกับอินเดียซึ่งมีประมาณ 1,000 คน แตคาดวาปหนาจะมี
บริษัทจดทะเบียนใหมเขามาอยางนอย 100 บริษัท (ผูจัดการ190643) และไดระบุวาปจจัยสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
คือความจริงใจของรัฐ
ซึ่งหากตองการใหอุตสาหกรรมไอทีเปนสินคาหลักในการนํารายไดเขาประเทศรัฐตองใหความชวยเหลือดานงบ
ประมาณพรอมกับวางแนวทางดานอื่นที่เอื้อแกนักพัฒนาซอฟตแวรเต็มที่เพื่อสรางแรงจูงใจหาแนวทางดึงงานจากตางประเทศเขามาพัฒนา
ในประเทศไทยเพื่อทําใหเกิดการจางงานและสรางประสบการณใหแกคนไทยดวยพรอมกันนี้ตองอํานวยความสะดวกในการติดตอ เพื่อสง
ซอฟตแวรไปขายตางประเทศดวย (กรุงเทพธุรกิจ 220643)
นอกจากนี้ นายจํารัส สวางสมุทร เลขานุการสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร กลาววา สมาคมเสนอใหจัดตั้งคอนโซลเทียมซึ่งเปนกลุม
ที่จะรับงานจากตางประเทศ เนื่องจากปญหาปจจุบันคือการรับงานดานซอฟตแวร เพราะหากมีการรวมตัวกันจะสรางความนาเชื่อถือไดมาก
กวาการรับงานในลักษณะเปนบริษัทขนาดเล็ก และระบุวาปญหาของธุรกิจซอฟตแวรไทยคือการขาดบุคลากรเนื่องจากไมกลาเพิ่มคนหากไม
มีงาน ซึ่งการแกไขสามารถทําไดดวยการหางานเขามาหรือหาวิธีพัฒนาบุคลากร โดยทํางานรวมกับซอฟตแวรพารค

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 วิจัยการจําแนกพันธุกรรมมนุษยเสร็จแลวประมาณรอยละ 90
วันที่ 26 มิ.ย.2543 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐฯและนายโทนี แบลร นายกฯอังกฤษรวมกันประกาศความสําเร็จในการ
จัดทําแผนที่พันธุกรรมมนุษยภายใตโครงการจําแนกพันธุกรรมมนุษยหรือฮิวแมน จีโนม โปรเจ็คต(เอชจีพี)ซึ่งเปนโครงการความรวมมือกัน
ระหวางนานาประเทศรวม 18 ประเทศ กับบริษัทเซเลรา จีโนมิกส บริษัทรวมทุนเอกชนนานาชาติ โครงการดังกลาวเปดทางใหแพทยสามารถ
วิจัยและหาวิธีรักษาโรคอันเกิดจากพันธุกรรมไดงายขึ้น ในขณะที่นักวิทยาศาสตรบางคนตั้งขอสังเกตวาผลการวิจัยอาจกลายเปนเทคโนโลยี
ผูกขาดที่จะเอื้อประโยชนตอคนรวย เพื่อใชในการเลือกเพศหรือคุณลักษณะของบุตร ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการแบงแยกทางสังคมตอคนที่
มีรูปลักษณไมเปนที่นิยม หรือกลุมรักรวมเพศ ขึ้นได และการที่บริษัทเซเลรา บอกวาจะขายความรูที่คนพบทําใหเกรงกันวาจะทําใหการรักษา
ดวยวิธีทางพันธุกรรมจะยังคงเปนการรักษาราคาแพงอยูตอไป แมวาทางเอชจีพีประกาศจะเผยแพรความรูของตนโดยไมคิดมูลคาก็ตาม (มติ
ชน250643, มติชนสุดสัปดาห 030743)
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อยางไรก็ตาม สถาบันวิจัยจีโนมมนุษยแหงชาติบอกวาการบรรลุความสําเร็จดานจีโนมมนุษยของนักวิทยาศาสตรยังตองใชเวลา
อีกหลายป กลาวคือ การผานกฎหมายปกปองการแบงแยกดานยีนสําหรับพลเมืองอเมริกัน การทดลองสแกนนิงยีนเพื่อปองกันความเสี่ยง
ตอโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ การทดลองรักษาโรคฮีโมฟเลีย โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิดดวยวิธีการรักษาทางยีน การกําหนดวิธี
การรักษาเฉพาะแตละบุคคลที่มีองคประกอบแตกตางกันไป ฯลฯ (ผูจัดการ 260643)
การถอดรหัสพันธุกรรม เปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดลําดับที่ถูกตองของหนวยพันธุกรรม ซึ่งจับกันเปนคูมีจํานวนทั้งสิ้น 3,100 ลานคู
และเมื่อสามารถถอดรหัสยีนไดแลว นักวิทยาศาสตรสามารถแยกชนิดและหนาที่ของโปรตีนที่ยีนเหลานั้นผลิตขึ้นมา รวมทั้งรูถึงระบบการ
ทํางานของโปรตีนในรางกายอันจะเปนประโยชนในการคนควาวิจัยเพื่อผลิตยารักษาโรครายตางๆอยางไดผลมากขึ้น
(กรุงเทพธุรกิจ
270643)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1. ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 โครงการโรงเรียนเพื่อเกษตรกร
นายทศพร อินทรพันธุ ผอ.ศนจ.ศรีสะเกษ กลาววา สืบเนื่องจากปจจุบันสังคมไทยและเกษตรกรประสบปญหาการใชสารเคมีใน
การเพาะปลุกพืชไรและการทํานามากขึ้น จนถึงระดับที่ทําใหเกิดอันตรายตอผูใช สัตวเลี้ยง และระบบนิเวศของพื้นที่โดยรอบ ดวยเหตุนี้ทาง
ศนจ.ศรีสะเกษ จึงไดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดจัดโครงการโรงเรียนเกษตรกรขึ้น โดยมี ศนจ.เปนแมงานในการจัดการสอนหลักสูตรดัง
กลาว ซึ่งประกอบไปดวยการใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทําใหผลผลิตโดยเฉพาะขาวนาปและนา
ปรังมีผลผลิตตอบสนองดีขึ้นและสูงขึ้น เพื่อใหเปนพันธุขาวชั้นดีและเปนการรักษามาตรฐานของผลผลิต
สําหรับกระบวนการดําเนินงาน จะมีการนําเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีรุนแรงเขารับการฝกฝนใหไดรับความรูและเทคนิค
เกี่ยวกับปจจัยตางๆ และศึกษาการเจริญเติบโตของตนขาวในขั้นตอนตางๆ โดยจัดทําเปนโครงการโรงเรียนนํารอง ซึ่งเนนการฝกฝนใหเกิด
ความชํานาญ การศึกษาหาความรูดวยตนเอง พรอมทั้งสํารวจสภาพแวดลอมรอบๆ นาขาวเปนระยะ กอนนําสิ่งที่พบเห็นมาอภิปรายถึงผล
กระทบและหาแนวทางปรับปรุงนาขาวใหไดพันธุขาวที่ดีและใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ภายใตการแนะนําของวิทยากรจากเกษตรจังหวัด และผู
ชํานาญการที่รับผิดชอบประจําพื้นที่
สําหรับในป 2543 นี้ จะเปดดําเนินการกอนรวม 3 จุด คือ 1.พื้นที่ ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ 2.ต.ดวนใหญ อ.วังหิน และ 3.ต.
ผักไหม อ.หวยทับทัน โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. เปนตนไป จนกระทั่งการเกี่ยวขาวแลวเสร็จ จากนั้นจะทําการสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน และขยายพื้นที่ดําเนินการในปตอๆ ไป (เดลินิวส 060643)
1.1.2 ผลักดันฟารมผลิตหมู เนื้อ ไก ปลอดสารพิษ
นายพีระพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตว เปดเผยวา กําลังเรงขยายโครงการผลิตเนื้อสัตวปลอดภัยจากสารตกคางใหเผยแพรยัง
เกษตรกรผูเลี้ยงไกและสุกร ตลอดจนบริษัทผูผลิตสินคาเนื้อสัตวใหครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น ใหผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ไดมาตรฐานเทียบเทาเนื้อสัตวที่ผลิตเพื่อจําหนายในตลาดสหภาพ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ทางกรมฯจะสง
เจาหนาที่ไปตรวจสอบฟารมที่เลี้ยงสัตว โรงฆาและชําแหละเนื้อสัตว รวมถึงขบวนการบรรจุหีบหอการวางจําหนายในตลาดอยางเขมงวด
เพื่อไมใหมีการนําสารเรงเนื้อแดงหรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว กลุมออกาโนคลอรีน มาเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภค ซึ่งหากฟารมหรือโรง
ฆาสัตวใดผานมาตรฐานที่กําหนดทางกรมฯ ก็จะมอบเครื่องหมายหรือโลโกให ขณะนี้มีบริษัทที่ผานการรับรองคุณภาพแลว 3 ราย คือ
บริษัท ไทยคิวพี จํากัด , บริษัท เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จํากัด และบริษัท สหฟารม จํากัด
ปจจุบันผูบริโภคสามารถซื้อเนื้อสุกรที่ปลอดจากสารตกคางที่ติดโลโกรับรองจากกรมปศุสัตวแลว 29 แหงทั่วประเทศ เชน หาง
แม็คโคร, เดอะมอลล, บริษัท ยู เอฟ เอ็ม ฟูจิ ซูปเปอร จํากัด และ บริษัท ซี.อาร.ซีเอโลต จํากัด สวนเนื้อไกมีขายเฉพาะซุเปอรมารเก็ตของสห
ฟารม จํากัด ทั่วประเทศเทานั้น (ไทยโพสต 120643,Bangkok Post 120600)

1.2 การสงออกอาหาร
1.2.1 ไทย-ญวนชื่นมื่นสงบศึกตัดราคาขาว
นายไพฑูรย แกวทอง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึงผลการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามวา ทั้งสอง
ประเทศไดมีการเจรจาถึงแนวทางปฏิบัติในการรวมกันคาขาว แกปญหาการขายขาวตัดราคา ทําใหราคาในตลาดโลกตกตํ่า หลังจากกอน

29
หนานี้นายกรพจน อัศวินวิจิตร รมช.กระทรวงพาณิชย ไดเซ็นสัญญาบันทึกขอตกลงเบื้องตน (เอ็มโอยู) กับรัฐบาลเวียดนามไปแลว ซึ่งแนว
ทางปฏิบัติในชวงแรก ทางองคการคลังสินคา (อคส.) เสนอใหแตละประเทศสงขาวขาว 25% ฝายละ 100,000 ตัน รวมเปนกองกลางเพื่อ
กําหนดราคาขายเพียงราคาเดียว เสนอขายใหกับประเทศที่ตองการนําเขา
ปจจุบันเวียดนามขายขาวขาว 25% ในราคาที่ตํ่ากวาไทยตันละ 50 เหรียญสหรัฐ ทําใหไทยแขงขันดานราคาลําบาก หากมีการ
รวมมือกันอยางจริงจังเชื่อวาจะผลักดันใหราคาขาวของเวียดนามสูงขึ้นไดบาง เพื่อใหเกษตรกรของสองประเทศไดกําไรในอัตราที่เหมาะสม
(เดลินิวส 100643)
1.2.2 ฮาลาลไทยดอยมาตรฐาน ผูประกอบการแหขอมาเลย
นายสุรินทร เหมนุกูล คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาเปดเผยวา ขณะนี้มีผูประกอบการในธุรกิจอาหาร อิสลาม โดยเฉพาะผู
สงออกของไทย เขาไปขอเครื่องหมายรับรองสินคาอาหารมุสลิมหรือฮาลาลของประเทศมาเลเซียจํานวนมาก เพื่อเปนเครื่องหมายในการสง
สินคาเขาไปในตลาดของประเทศมุสลิมทั่วโลก ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องหมายฮาลาลที่รับรองโดยมาเลเซียไดรับการยอมรับในตลาดโลกมาก
กวาของไทย หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยตองเรงแกไขปญหา เพราะหากปลอยไวจะทําใหภาพลักษณความนาเชื่อถือขององคกรอิสลามใน
ประเทศไทยเสียหายได
นายสุรินทรกลาววา ในอนาคตนั้น ประเทศไทยควรกําหนดใหผูที่จะออกเครื่องหมายใหไดเพียงองคกรเดียว จากปจจุบันที่มีอยูถึง
2 องคกร คือ สํานักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพราะหากใหมีเพียงองคกรเดียวรับผิดชอบนั้น จะทําให
การควบคุมมาตรฐานหรือการยกระดับคุณภาพทําไดงายขึ้น ปญหาเรื่องเครื่องหมายฮาลาลนี้ กอนหนานี้นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
จุฬาราชมนตรีระบุวาจะเรงแกไขเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผูประกอบการตอเครื่องหมายฮาลาลของไทยโดยเร็วที่สุด (ผูจัดการ 010643)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานอาหารจีเอ็มโอ
1.3.1 ระบุสินคาเสี่ยง 13 ตัวอยาง ไมพบจีเอ็มโอ
นพ.ณรงค ฉายากุล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยถึงความคืบหนาลาสุดทางวาทางอย.ไดสุมตรวจผลิต
ภัณฑอาหารและสินคาบางชนิดที่มีการระบุวามีความเสี่ยงของจีเอ็มโอแลว 13 ตัวอยาง โดยนําไปตรวจที่หองแล็บ กําแพงแสนของไบโอเทค
โดยผลการตรวจสอบและวิเคราะห สรุปไดวาสินคา 13 ตัวอยางที่สุมตรวจสอบ อาทิ นํ้ามันพืชถั่วเหลือง, ปลากระปอง, แปงถั่วเหลือง, ผลิต
ภัณฑซีอิ๊ว, เตาเจี้ยว ผลิตภัณฑที่ทํามาจากมะละกอ ฯลฯ ไมมีผลกระทบที่กอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคแตอยางไร แตทั้งนี้ อย.ยังจะเฝา
ระวังสุมตรวจสอบอยูเปนระยะๆ เพื่อติดตามผล เพราะเรื่องจีเอ็มโอตองใชเวลาอีกนานในการศึกษา
แนวทางปฏิบัติที่อย.กําลังดําเนินการ คือ การประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชยและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในการเฝาติดตามสินคานําเขาและผลความคืบหนาของจีเอ็มโอจากตางประเทศ ทั้งนี้มีการเสนอแนวคิดที่ชัด
เจนแลววาจะมีการติดฉลากระบุ เพื่อใหผูบริโภคทราบวามีการตัดตอยีน ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการคุมครองผูบริโภค ทั้งยังเฝาจับตามอง
สถานการณจีเอ็มโอในตางประเทศดวยวาเขากําลังดําเนินการอยางไร
ในขณะเดียวกันมีรายงานความคืบหนาจีเอ็มโอจากกรมวิชาการเกษตรวา ขณะนี้หองปฏิบิตการของกรมวิชาการเกษตรมีความ
พรอมในการตรวจวิเคราะหพืชตัดตอสารพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เชน ขาวโพดฝก เมล็ดขาวโพด เมล็ดถั่วเหลือง เปนตน สามารถตรวจวิเคราะห
และออกหนังสือรับรองจีเอ็มโออยางสมบูรณแบบได (ผูจัดการ 150643)
1.3.2 ชี้ GMOs ยังครอบงําอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทอเมริกันหมกเม็ดปากวาตาขยิบ
ชวงสองสามปที่ผานมา พืชพันธุที่ผานกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมหรือตัดตอยีน (GMOs) เขามาครอบงําอุตสาหกรรมอาหาร
อเมริกันอยางกวางขวาง มีการปลูกขาวโพดและถั่วเหลือง ที่ผานการตัดแปลงทางพันธุกรรม(GMOs) ในพื้นที่กวา 60 ลานเอเคอร (24 ลาน
เฮกตาร) ทั้งนี้จากรายงานของหนังสือพิมพนิวยอรก ไทมส ฉบับเดือนเมษายน สมาคมผูผลิตสินคาชําแหงอเมริกาประเมินวา 70% ของ
อาหารที่ขายอยูตามรานขายของชําอาจผลิตจากพืช GMOs ทําใหการกําจัดอาหารอเมริกันที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี GMOs กลายเปนงานที่
ทาทายและตองใชทุนมหาศาล โดยปกติแลวเมล็ดพืช GMOs จะถูกใชในกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว ซีเรียล นํ้ามันพืช และผลิตภัณฑ
อื่นๆอีกนับไมถวน เพื่อตอบสนองแรงกดดันจากผูบริโภคที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทบางแหงพยายามจํากัดการใชผลิตภัณฑดังกลาว ตัว
อยางเชน แมคแคน ฟูดส ผูผลิตเฟรนชฟรายใหญที่สุดของโลก ประกาศเลิกใชมันฝรั่งที่ผานการตัดตอยีน แตผูผลิตอาหารรายใหญอีก
จํานวนมากก็ยังคงใชผลิตภัณฑ GMOs อยูดี
ดังกรณีของฟริโต-เลย ที่ประกาศในเดือนม.ค.วา จะหยุดใชขาวโพด GMOs ในมันฝรั่งทอดกรอบ แตเปปซี่โค บริษัทแมของฟริโตเลย กลับยังคงใชนํ้าเชื่อมที่ผลิตจากพืช GMOs ในนํ้าอัดลม นิวยอรก ไทมส ยังยกตัวอยางเกอรเบอร โปรดักส ที่สั่งหามใชสวนผสมที่ผาน
การตัดตอยีนในอาหารสําหรับทารก ทวา บริษัทแมคือ โนวารทิสยังคงเปนผูผลิตระดับแนวหนาในการใชพืช GMOs สวนเอช.เจ.ไฮนซ ก็ยุติ
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การใชพืช GMOs กับอาหารสําหรับทารก แตยังใชกับผลิตภัณฑประเภทอื่น แมคโดนัลดขอใหซัปพลายเออรเลิกสงมันฝรั่ง GMOs มาให แต
ทอดเฟรนชฟรายในนํ้ามันพืชที่ผลิตจากขาวโพดและถั่วเหลืองที่ผานการตัดตอยีน
เจาหนาที่ของหลายบริษัทกลาววาพืช GMOs แพรหลายถึงขั้นทําใหการงดใชกลายเปนตนทุนที่แพงขึ้น และในบางกรณีเกือบจะ
เปนไปไมไดเลยที่จะกําจัดใหสิ้นจากวงการอาหารอเมริกัน ขณะเดียวกัน กลุมผูตอตานก็พยายามกดดันผูคุมกฎและสภานิติบัญญัติใหบังคับ
ใหมีการติดฉลากระบุอาหาร GMOs เพื่อใหผูบริโภครับรูและมีสิทธิ์เลือกดวยตัวเอง แตสําหรับในสวิตเซอรแลนด รัฐบาลสวิสอนุญาตใหนํา
เขาเมล็ดพันธุที่ผานการตัดตอยีนในระดับ 0.5% ทางการเบิรนแจงวา สภาวะแวดลอมจะไดรับการปกปองอยางสมบูรณจากขอกําหนดใหม
คือ การอนุญาตใหนําเขาเมล็ดพันธุ GMOs ไดจากประเทศที่มีขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและ GMOs ในมาตรฐานเดียวกับสวิตเซอรแลนด
เทานั้น และจํากัดเฉพาะเมล็ดพันธุที่กฎหมายสวิสอนุมัติใหใชในการผลิตอาหารและอาหารสัตวดวย ฝายกรีนพีซวิพากษวา การตัดสินใจ
ครั้งนี้หมายความวา จะมีการนําเขาเมล็ดพันธุขาวโพด GMOs มาปลูกในสวิสถึง 30 ลานตน เทากับวารัฐบาลเปดประตูหลังรับการไหล
ทะลักของ GMOs เขาสูอุตสาหกรรมอาหารสวิส
การขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับอาหาร GMOs ในราชวงศอังกฤษเริ่มปะทุขึ้นเมื่อเจาชายฟลิป พระสวามีของพระราชินีเอลิซา
เบธที่ 2 ออกมาปกปองการใชผลิตภัณฑ GMOs โดยตรัสวา สิ่งที่คนหลงลืมไปคือพืชและสัตวสายพันธุใหมที่มนุษยสรางขึ้นมานั้นเปน
อันตรายมากกวามันฝรั่ง GMOs เสียอีก กอนหนานี้เจาฟาชายชารลส มกุฎราชกุมารอังกฤษทรงสนับสนุนการเกษตรอินทรียผานการทํา
ตลาดผลิตภัณฑจากไรของพระองคเองที่รับประกันวาปลอด GMOs แตสุดสัปดาหที่ผานมา พระเชษฐภคินี คือเจาฟาหญิงแอนนกลับโจมตี
ผูที่ออกมาตอตานการใช GMOs วาเปนการสรุปปญหาอยางตื้นเขินเกินไป (ผูจัดการ 05,070643)
1.3.3 อาหาร “จีเอ็มโอ” เสี่ยง! เอ็นจีโอจี้เลิกแปลงยีน
ศ.ฮันส ไฮนริก คาตซ ผูเชี่ยวชาญดานสัตววิทยา แหงมหาวิทยาลัย เจนา ในเยอรมนี วิจัยพบวา ยีนของพืชที่ถูกดัดแปลงยีน
สามารถแพรกระจายขามสายพันธุจากพืชไปสูสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได ทําใหเปนหวงกันวาคนที่กินอาหารดัดแปลงยีนเขาไป อาจจะไดรับผลกระทบ
ดวย ถึงแมแนวโนมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษยนั้นมีนอยมากก็ตาม
ศ.คาตซใชเวลาศึกษาเรื่องนี้นาน 4 ป พบวายีนแปลกปลอมที่ใชในการดัดแปลงยีนตนเรป (Rape) ซึ่งเปนพืชชนิดหนึ่งที่นําเมล็ด
มาสกัดนํ้ามัน เขาไปปนอยูกับแบคทีเรียในลําไสของผึ้ง โดยเขาไดทดลองปลอยผึ้งเขาไปในแปลงตนเรปซึ่งถูกดัดแปลงยีน และเก็บละออง
เกสรดอกไมที่ติดมากับตัวผึ้งเมื่อมันบินกลับรัง จากนั้นก็นําละอองเกสรดอกไมไปใหผึ้งตัวออนๆกินเขาไป เมื่อตรวจดูแบคทีเรียในลําไสของ
ผึ้งก็พบวา มันมียีนที่ถูกดัดแปลงของตนเรปอยูดวย
ทางดานดร.ไบรอัน จอหนสัน ผูเชี่ยวชาญเรื่องอาหารดัดแปลงยีน กลาววา ประเด็นปญหาสําคัญก็คือวา ยีนที่ถูกดัดแปลงจะอยู
ในตัวแบคทีเรียเพียงชั่วคราวหรือตลอดไป เขาใจวาความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรนั้นก็ไมอาจปฏิเสธความเปนไปไดเชนกัน
ดานนายเอเดรียน เบบ จากกลุมเฟรนดส ออฟ ดิ เอิรธ กลาววา ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเรารูนอยมากเกี่ยวกับวิทยา
ศาสตรการดัดแปลงยีน และยิ่งเพิ่มนํ้าหนักใหกระแสเรียกรองใหเลิกปลูกพืชดัดแปลงยีนทั้งหมด (มติชน 070643)

1.4 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.4.1 กก.อย.ยกเลิกมติเพิ่มกาเฟอีนเปน 80
วันที่ 9 มิถุนายน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ประชุมคณะกรรมการอย. ประจําเดือน ซึ่งมีวาระพิจารณาเรงดวน
กรณีบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที ซี ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม เจาของผลิตภัณฑเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนยี่หอกระทิงแดง
เตรียมยื่นฟองอย. ฐานเตะถวงการพิจารณาการขอเพิ่มปริมาณสารกาเฟอีนจาก 50 มิลลิกรัมตอขวดเปน 80 มิลลิกรัมตอขวด นพ.ณรงค
ฉายากุล เลขาธิการอย. แถลงวา คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกมติเดิม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 ที่เคยมีมติใหเพิ่มปริมาณสาร
กาเฟอีนจากเดิม 50 มิลลิกรัมตอหนวยบรรจุ เปน 80 มิลลิกรัมตอหนวยบรรจุ โดยพิจารณาความปลอดภัยนาจะเพิ่มได แตมีเงื่อนไขใหอย.
ไปกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคมาดวย ซึ่ง อย.ไมสามารถดําเนินการได เพราะองคกรควบคุมผูบริโภค
ไมยอมรับในหลักการนี้ตั้งแตตนคัดคานมาตลอด อีกทั้งผูประกอบการเองก็ไมยอมรับมาตรการที่อย.กําหนดในเรื่องหลักเกณฑฉลากและ
การโฆษณา แมคณะกรรมการจะยกเลิกมติเดิม โดยจะไมมีการเพิ่มปริมาณสารกาเฟอีน คณะกรรมการก็มีมติใหตั้งคณะกรรมการศึกษา
วิจัยเรื่องสารกาเฟอีนใหชัดเจน วาสารกาเฟอีนในเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งกาแฟ ชา เครื่องดื่มนํ้าดํา เชน เปปซี่ โคลา จะตองมีปริมาณเทาใดจึง
จะเหมาะสมกับคนไทยในทุกกลุมอายุ และตองศึกษาผลกระทบกับสุขภาพตอชุมชนดวย อย.จะเรงรัดใหการศึกษานี้ออกมาเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานขององคการมาตรฐานอาหารสากลระหวางประเทศหรือโคเด็กซ ซึ่งเปนองคกรที่ปรึกษาวิชาการขององคการ
การคาโลก ระบุวาในเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนทุกชนิดไมควรมีปริมาณสารกาเฟอีนเกิน 32 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิตร (มติชน,ไทยรัฐ 100643)
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ตอมาบริษัททีซีฯ ผูผลิตกระทิงแดงฟองศาลแลวแจงขอหาเจาพนักงานอย.ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ขณะที่เลขาฯอย. ยืนยันมติดัง
กลาวเพื่อคุมครองผูบริโภค จะมีการนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 21 ก.ค.นี้ (ผูจัดการ 200643)
1.4.2 กรณีเดนมารกแบนซอสไทย อางเหตุพบสารกอมะเร็ง
นายสิรชัย สรอยทอง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาตลาดตางประเทศเปดเผยวา เมื่อสัปดาหกอนไดรับแจงจากสํานักงานสงเสริมการ
คาในตางประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนวาทางการเดนมารกไดสั่งหามจําหนายซอสปรุงรสจากไทย ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตและสงออกขนาดกลาง
ยี่หอหนึ่ง เนื่องจากตรวจพบสาร 3 MPCD ซึ่งเปนสารกอใหเกิดโรคมะเร็งในปริมาณสูงถึง 2.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรป (อียู)
กําหนดวามีไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม กอนหนานี้ก็ไดมีการตรวจสอบพบสารชนิดเดียวกันนี้มีปริมาณสูงเกินกวาปริมาณที่กําหนดในซอสถั่ว
เหลืองของไทยในสวีเดน และฟนแลนดแลว ผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะทําใหสมาชิกอียูทั้งหมดจับตามองสินคาไทยอยางใกลชิด หากไมมีใบรับ
รองแนบมาดวยก็จะหามนําเขาทันที เนื่องจากอียูเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการปกปองสิทธิประโยชนของผูบริโภค โดยเมื่อปญหาเกิด
ขึ้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในอียู ก็จะมีการแจงสัญญาณเตือนภัยไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆใหระมัดระวังดวย ปจจุบันซอสปรุงรสของไทยที่
สงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศมีมูลคาประมาณปละ 80-90 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,200-3,600 ลานบาท มีตลาดสง
ออกสําคัญๆ คือ ญี่ปุน อียู และสหรัฐฯ
แหลงขาวกระทรวงพาณิชยตั้งขอสังเกตวาสินคาไทยที่สงออกไปตลาดเดนมารกนี้ใชกระบวนการผลิตเชนเดียวกับสินคาที่วาง
จําหนายในประเทศ ซึ่งก็เทากับวาผูบริโภคคนไทยมีความเสี่ยงตอการบริโภคสาร 3 MPCD ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็ง โดยที่ทางการของ
ไทยไมไดตระหนักถึงปญหาในขอนี้เพราะไมไดมีการตรวจสอบอยางจริงจัง โดยเมื่อผูผลิตไดมีการขอฉลากอย.จากคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ไปแลวก็ไมเคยมีการติดตามผลวาผูผลิตไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดยื่นขอใบรับรองหรือไม (ผูจัดการ,ไทยโพสต 230643)
เก็บคืนนํ้าจิ้มสุกี้ “หยั่นหวอหยุน”
ตอมาแหลงขาวจากบริษัท หยั่น หวอ หยุน จํากัด เปดเผยวา บริษัทไดเรียกเก็บนํ้าจิ้มสุกี้ออกจากตลาดทั่วประเทศ เนื่องจาก
ตรวจพบสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอรางกาย และสั่งเลิกการผลิตสินคาดังกลาวทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภค สวนสินคา
หลักประเภทซีอิ้วและซอสปรุงรสตางๆ เจอกระแสเกี่ยวกับสารกอมะเร็งนั้น บริษัทยืนยันไมมีปญหาเรื่องสารกอมะเร็ง “3 MPCD” อยางแน
นอน กรรมการบริหารฝายโรงงานหยั่น หวอ หยุน พรอมดวยนักวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ เตรียมจัดงานแถลงผลวิจัยยืนยันการปลอด
สารดังกลาวในวันที่ 29 มิถุนายน นี้
สําหรับบริษัทสงออกซอสปรุงรสของไทยรายสําคัญๆ ไดแก บริษัท งวนเชียง ฟูดส อินดัสตรี ผูผลิตและจําหนายซอสงวนเชียงตรา
เรือ, บริษัท หยั่น หวอ หยุน ผูผลิตและจําหนายซอสตราเด็กสมบูรณ, บริษัท เนเชอรัล ฟูดสอินเตอรเทรด, และบริษัท ไทยเทพรส ผูผลิตและ
จําหนายซอสตราภูเขาทอง (ไทยโพสต 280643)
อย. พรอมถอน “ซอส” มีสารพิษ
ดานนพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยถึงกรณีที่ประเทศเดนมารกสั่ง
หามนําเขาซอสปรุงรสจากไทย เนื่องจากมีการปนเปอนสารกอมะเร็ง 3 MPCD ซึ่งเปนสารในกลุมคลอโรโพรพานอล ในปริมาณระหวาง 2.785 มิลิกรัม โดยสารดังกลาวเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซอสปรุงรสที่ใชวิธียอยสลายโปรตีนพืชเชนถั่วเหลืองโดยกรด เชน กรดเกลือที่
อุณหภูมิสูง ซึ่งไมรวมถึงซอสปรุงรสที่ใชวิธีการหมักตามธรรมชาตินั้น หากมีขอมูลยืนยันอยางชัดเจนทางดานวิชาการแลว อย.จะดําเนินการ
ที่เหมาะสมเพื่อคุมครองผูบริโภคอยางดีที่สุด หากจําเปนอย.ก็พรอมที่จะถอนซอสบางประเภทออกจากทองตลาดทันที
อยางไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ(Codex)ยังไมไดกําหนดปริมาณสาร 3 MPCD แตหลายๆ
ประเทศไดกําหนดปริมาณสาร 3 MPCD เชน สหภาพประชาคมยุโรปใหไมเกิน 0.05 ม.ก./ก.ก. แคนาดา ฟนแลนด ออสเตรเลีย ไมเกิน 1 ม.
ก./ก.ก. สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนไมไดกําหนด สําหรับประเทศไทยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 143 (พ.ศ.2536) เรื่องผลิตภัณฑปรุง
รสที่ไดจากการยอยโปรตีนซอสถั่วเหลืองกําหนดวาไมใหมีสารพิษในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
สําหรับความเปนพิษของสาร 3 MPCD พบวาในสัตวทดลองมีพิษตอไต ภาวะเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง และผลการ
ศึกษาระยะยาวพบวากอใหเกิดมะเร็ง สําหรับความเปนพิษในคนยังไมมีขอมูลชัดเจน แตชาวเอเชียก็นิยมรับประทานซอสดังกลาวมานาน
แลว (ไทยโพสต,มติชน,ผูจัดการ 290643, Bangkok Post 300600)
สวีเดน – ฟนแลนด – แคนาดา แบนซอสไทยอีก ฉะอียูกีดกันการคา
ซอสถั่วเหลืองไทยถูกกระหนํ่าอีกรอบ “สวีเดน-ฟนแลนด-แคนาดา” สั่งหามนําเขาหลายยี่หอ หลังเดนมารกตีกลับ นายแกว
กังสดาลอําไพ นักวิชาการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา เปนเรื่องของการกีดกันทางการคา ถาไทยจะนําปญหานี้ไปสู
ในเวทีองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ก็สูไดอยูแลว เพราะโคเด็กซเองยังไมไดกําหนดมาตรฐานของสาร 3 MPCD นี้ในอาหาร ประเทศ
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ในสหภาพยุโรป (อียู) กําหนดปริมาณสารดังกลาวขึ้นมาโดยยึดตัวเองเปนหลัก ไมใชมาตรฐานสําหรับนานาชาติ ทํากันอยางนี้กีดกันทาง
การคาชัดๆ
“ผมเสนอกับอย.วา แทนที่เราจะเตนตามเขา อย.และกรมวิทยาศาสตรการแพทยไมทํางานเชิงรุกบาง เชน ตรวจวาช็อกโกแลต
นมผง มีสารไดออกซินเทาใด แลวออกเปนขาวบาง ดูประเทศที่นําเขาผลิตภัณฑเหลานี้จะทําอยางไร สําหรับเรื่องซอส อย.ควรประสานให
หนวยงานที่เกี่ยวของประสานงานกับโคเด็กซและจัดการกับปญหานี้โดยเร็ว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบการของไทยและผูบริโภค
ภายในประเทศ” นายแกวกลาวอีกวา สาร 3 MPCD มีความเปนพิษในหนูทดลอง แตถาเทียบวามีระดับความเปนพิษในคนไทยหรือตาง
ประเทศอยางไรบอกไมได แตเพื่อความสบายใจของผูบริโภคถากลัวก็หันมากินซอสธรรมชาติ ฉลากจะเขียนวา ซีอิ้ว แตถาไมใชที่ฉลากจะ
ระบุวาเปนซอสปรุงรส
แหลงขาวกระทรวงพาณิชยเปดเผยวา มูลคาการคาที่ไทยจะไดรับผลกระทบจากกรณีนี้ สําหรับตลาดซอสโดยรวมมีประมาณ
1,000 ลานบาท หากเปนเฉพาะซอสปรุงรสถั่วเหลือง จะมีผลกระทบประมาณ 200 ลานบาท (มติชน 300643)
1.4.3 สถานการณโรคแอนแทรกซระบาด
หลังจากที่มีประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรตื่นกลัวกับขาวระบาดของโรคแอนแทรกซแหเขาขอรับการตรวจหาเชื้อกวา 140 คน และ
แพทยโรงพยาบาลพิจิตรรับตัวไวรักษา 13 คน เนื่องจากพบวาปวยเปนโรคแอนแทรกซ ในวันที่ 24 มิถุนายน นายประสาท พงษศิวาภัย ผูวา
ราชการจังหวัดพิจิตร ไดเรียกผูเกี่ยวของเขาหารือ เพื่อหาทางควบคุมและปองกันการระบาดของโรคทันที จากการตรวจสอบพบวา โรค
ระบาดดังกลาวผานแพะและแกะกวา 300 ตัว ที่นําเขามาจากพมาดาน อ.แมสอด จ.ตาก ผูวาฯ พิจิตร เปดเผยวา การขนยายแพะและแกะ
ดังกลาวเทาที่ทราบทําอยางถูกตองทุกขั้นตอน ยังไมทราบวาติดเชื้อมาจากที่ใดแนอาจจะติดเชื้อดวยกันเองที่ จ.พิจิตร ขณะนี้ไดใหทาง
สํานักงาน จ.พิจิตรก็ไดประกาศใหชาวบานที่มีเนื้อแพะ - แกะ นํามาตรวจสอบกอนบริโภค
ที่รพ.พิจิตร ในวันที่ 24 มิ.ย. มีผูปวยเขารับการรักษาเพิ่มอีก 50 ราย ซึ่งรพ.ไดรับไว 3 ราย เนื่องจากเห็นวามีบาดแผล ชาวบาน
กวา 300 คนไดแหไปขอยาฆาเชื้อจากเจาหนาที่สถานีอนามัยไปใชกําจัดเชื้อแอนแทรกซยังบานเรือนของตัวเอง (ไทยโพสต,มติชน
250643,Bangkok Post 280600)
วันที่ 26 มิ.ย. นายเวนิส สุวรรณวงศ ปศุสัตวจังหวัดพิจิตร เปดเผยวา สามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคแอน
แทรกซในสัตวไดแลว โดยเฉพาะซากสัตวที่ตายไดกําจัดทั้งหมด จึงเชื่อวาไมมีสัตวที่เปนโรคแอนแทรกซอยูในจังหวัดพิจิตรอยางแนนอน
อยางไรก็ตามปศุสัตวจังหวัดไดเริ่มฉีดวัคซีนปองกันโรคใหสัตวตั้งแตเมื่อวานนี้ โดยเริ่มที่หมูบานคลองคเชนทร ที่เปนหมูบานตนเหตุและจะ
ขยายการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด (ผูจัดการ 270643)
ตอมาสธ.เตือนประชาชนใหระมัดระวังในการบริโภคเนื้อสัตว เพราะอาจไดรับอันตรายจากเชื้อโรคโดยไมรูตัว นพ.ลือชา วนรัตน
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา ขณะนี้พบโรคระบาดที่เกิดจากสัตวสูคนหลายโรค อาทิเชน นิปาหไวรัสในหมูที่มาเลเซีย โรคแอน
แทรกซในวัว และโรคทริคิโนซิส บริเวณชายแดนพมา จึงควรงดบริโภคเนื้อสัตวดิบๆ หรือ สุกๆดิบๆ เลือกบริโภคเนื้อสัตวที่ไดฆาชําแหละใน
โรงฆาสัตวอยางถูกตอง “เนื้อสัตวที่ไมควรเสี่ยงซื้อบริโภค ไดแก เนื้อสัตวปา หรือเนื้อสัตวที่ปกติไมไดบริโภคกันประจํา เชน เนื้อแพะ เนื้อแกะ
เนื้อสัตวที่มีขายหรือแจกผิดไปจากปกติเชน ฆาชําแหละขายกันตามบานหรือขางทาง หรือขายในราคาถูกผิดปกติ เพราะอาจเปนเนื้อที่ลัก
ลอบนําเขาจากชายแดน ซึ่งกําลังมีโรคระบาดรายแรงอยู (ไทยโพสต 280643)
1.4.4 “มะกัน” เปนเอง…..สารพิษปนพืช – ผัก
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา เมื่อไมกี่วันมานี้สมาคมคุมครองผูบริโภคสหรัฐฯไดเผยแพรรายงานฉบับหนึ่ง ระบุวา ผักผลไม
และอาหารหลายอยางของสหรัฐฯมีสารพิษจากยาฆาแมลงในปริมาณมาก เปนอันตรายตอผูบริโภค และสหรัฐฯไดสงออกไปยังตางประเทศ
ดวย เชน แอปเปล องุน สตรอวเบอรรี่ ฯลฯ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวสมาคมคุมครองผูบริโภคสหรัฐฯไดเรียกรองใหรัฐบาลของตนออกคําสั่ง
หามเกษตรกรชาวสหรัฐฯใชสารเคมีที่เปนอันตรายราว 20 ชนิด อีกตอไป สารพิษเหลานี้จะทําใหสายตาพรามัว และสูญเสียความทรงจําได
นอกจากนี้ รายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุวา ทางกระทรวงฯ ไดนําผักผลไมทั้งจากการนําเขาและจากแปลงเพาะปลูกใน
สหรัฐฯเองนับพันๆตัวอยางมาตรวจสอบ ปรากฏวา มียาฆาแมลงตกคางอยางมากในผัก ผลไม 8 ชนิด คือ ฟกทอง ลูกแพร ลูกทอ แอปเปล
องุน ถั่วเขียว ผักขม สตรอวเบอรรี่ และแคนตาลูป ที่พบสารพิษเจือปนอยูเหมือนกันแตไมตกคางมากเทา 8 รายการดังกลาวก็มีเชน กลวย
บร็อกโคลี่ ทอกระปอง อาหารบรรจุกระปองและแชแข็ง ถั่วประเภทตางๆ นํ้าสม ขาวโพด นํ้าแอปเปล นํ้าองุน และถั่วเหลือง ผูสื่อขาวรายงาน
วา ทุกวันนี้ไทยนําเขาผัก ผลไมและอาหารจากสหรัฐฯจํานวนไมนอย ไมวาองุน แอปเปล ถั่วเหลือง แตยังไมเคยมีรายงานจากหนวยงานของ
ไทยหนวยไหนวามีสารฆาแมลงตกคางอยูบางหรือไมเพียงใด (มติชน 120643)
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2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 เตรียมยกเครื่องแผนพัฒนาสธ.ฉบับ 9 เนนองคกรทองถิ่น
วันที่ 14 มิ.ย. นพ.สุจริต ศรีประพันธ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเปดการสัมมนาระดมความเห็นเรื่องการจัดทําแผน
พัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 9 ซึ่งจะใชเปนแผนระหวางป พ.ศ. 2542-2549 จากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข
องคกรประชาชน องคการบริหารสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกวา 300 คน เพื่อวางกรอบแผนการพัฒนาการสาธารณสุข ปลัด
กระทรวงสาธารณสุขกลาววา แผนพัฒนาสาธารณสุขที่ผานมาพบวามีจุดออนคือ ขาดการประสานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งๆที่เรื่องสุข
ภาพเปนของทุกคน
ดังนั้นการจัดทําแผนฯฉบับที่ 9 ควรสอดคลองกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจ คือ เปนแผนที่ใหแนวทางใน
การดําเนินการกับทุกสวนที่เกี่ยวของ “ทิศทางแผนฯ ฉบับที่ 9 นาจะมุงเนนหลักการใหญๆ 3 ประการคือ เปนยุทธศาสตรของทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของมิใชเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข แผนนี้จะตองใหทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน องคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมตั้งแตการคิดวาง
แผน รวมลงมือทํางาน ประเมินผล และขอสุดทายคือ เนนใหเกิดแผนที่ทําไดโดยทองถิ่นอยางแทจริง” นพ.สุจริตกลาววา ตั้งแตป 2544 ราย
ไดของประเทศรอยละ 35 จะลงไปที่ทองถิ่น ดังนั้นการมีแผนจะชวยใหทองถิ่นใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จของการนําแผนพัฒนาสาธารณสุขในเวลา 39 ปที่ผานมา สุขภาพทางกายประชาชนดีขึ้น ดูไดจากอายุขัยเฉลี่ยคนไทย
สูงขึ้น เพศชายอยูที่ 69.97 ป เพศหญิง 74.99 ป เด็กอายุ 0-5 ป เจริญตามเกณฑ แตปญหาสุขภาพจิตมีแนวโนมมีปญหาเพิ่มขึ้น เพราะ
เครียดจากเศรษฐกิจ ดานสาเหตุการตายจากโรคไมติดตอ พบวาโรคหัวใจมาเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก อุบัติเหตุ มะเร็ง และความดัน
โลหิตสูง สวนในกลุมของการปวยจากเชื้อโรคพบวา โรคระบบทางเดินหายใจมาเปนอันดับ 1 รองลงมาคือระบบยอยอาหาร ซึ่งการเจ็บปวย
เหลานี้มาจากพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม การแกปญหาในแผนฯฉบับที่ 9 ตองลดปจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม เพิ่มศักยภาพความรู
ประชาชน
สวนการเสวนาความคาดหวังของประชาชนตอแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 9 นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ จากพรรคไทยรักไทยกลาว
วา อยากเห็นความรวมมือกันของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้เพราะหาก
ประชาชนมีความรู มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองไดยอมสงผลตอการดูแลสุขภาพที่ดี พรอมเสนอแนวทางเพื่อสุขภาพที่ดี คือตั้งกองทุนประกันสุข
ภาพแหงชาติ โดยรัฐสนับสนุนเงินงบประมาณรายหัวแกสถานพยาบาล นายชุบ ยอดแกว ตัวแทนองคกรประชาชนจากจังหวัดสงขลากลาว
วา การสงเสริมชุมชนใหมีกองทุนรวมกันเปนทางหนึ่งที่จะแกปญหาโดยชุมชน ซึ่งตนเสนอใหตั้งกองทุนสวัสดิภาพชุมชน หากการรวมกลุม
กันแลวประชาชนไดประโยชนไมมีทางที่การรวมกลุมนั้นจะแตกสลาย (ผูจัดการ 150643)
2.1.2 ผลส.ว.ในกรุงเทพฯ สะทอนบทบาทแพทยยุค 2000
นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย วิเคราะหบทบาทแพทยไทยยุค 2000 จากผลการเลือกตั้ง ส.ว. ในกรุงเทพฯ ไวในบทความพิเศษ
ของนสพ.สยามรัฐ ฉบับ 190643 สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่กรุงเทพมหานครไมมีแพทยไดรับการเลือกตั้งสักคนเดียว เปนเพราะอะไร เมื่อลองมองผลงานของ
อาจารยแพทยที่สมัครเขารับการคัดเลือก จึงเห็นชัดวาผลงานของทานไมใชประเด็นที่คนรุนใหมที่สนใจการเมืองจะจัดใหอยูในระดับตนๆ
งานทางการแพทยที่เปนประเด็นสําคัญมีอยูมาก แตไมมีแพทยทํากันจนเปนกิจกรรมที่เดนชัด เชน ผูปวยที่ตองกินยาแพงๆ แตไมมีอาจารย
ทานใดเอาเปนธุระในลักษณะติดตามอยางเอาเปนเอาตายใหเกิดผลใหคายาถูกลง ปญหาฝาที่มีการขายยาทากัดหนาจนผูคนสาปแชงอยู
ดาษดื่นก็ปลอยเลยตามเลยกันอยู การเรียนการสอนทําใหแพทยแตละทานกลายเปนซูเปอรสเปเชียลลิสต ขาดความรูความเขาใจในการ
แสวงหาพลังจากคนไขใหเกิดประโยชนตอการรักษาของเขาเอง หากแพทยทํางานดูแลผูปวยเทานั้น ยอมถูกมองวาไมใชงานที่สลักสําคัญ
มากในแงสังคม เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ แพทยเองก็ไดรับการตอบแทนดูไมคลายกับมีการเสียสละเพื่อสังคมเทาใดนัก ผิดกับงานที่ให
ความเขาใจ ใหโอกาสใหผูปวยทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดผลที่มีขอบเขตกวางขวางตอชุมชนจึงจะไดรับเครดิตวางานนั้นๆมี
ความสําคัญระดับประเทศ
สวนงานระดับกระทรวงทบวงกรม ขาราชการผูใหญก็ไมสามารถทํางานที่กอผลไดอยางชัดเจน ปญหาทุจริตคอรรัปชันก็มีมาก
และไมสามารถสรุปเอาผิดกับใครได เชน กรณีการซื้อยาและเวชภัณฑแพงผิดปกติ เมื่องานที่เราทําอยูทุกวันนี้ไมมีศักดิ์ศรีเพียงพอ พวกเรา
เนนรักษาโรคตามแบบฝรั่งตะวันตก ไมไดคิดถึงแนวทางอื่นก็ไดผลเชนนี้ หากมองกันใหมวาแนวที่เปนอยูนี้ไมถูกตองสมบูรณนัก งานแพทย
ที่ดีกวาคือเนนการกระตุนใหคนไขและประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเองทําใหเขาพึ่งตัวเองได จะทําใหแพทยมีภาพของความเปนผู
นํากลับมาอีกครั้ง ในความเปนผูนํานี้เนนที่การใหอิสระทางความคิด เนนการแกไขที่ทําใหสังคมโดยรวมเปนสุขขึ้น ไมมีความรูสึกวาตองเปน
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ทาสของยาและจําใจตองมาพบแพทยเพราะไมมีทางเลือกอื่น ความจํายอมและจําใจนั้นเปนความรูสึกที่คนรุนใหมรักในประชาธิปไตยไมคุน
เคย และไมชอบ เสียดายที่ดร.สาทิส อินทรกําแหง ไมไดลงสมัคร เพราะหากทานลงสมัครและไดรับเลือกแลวละก็ คงไมมีขอสงสัยใดๆ เหลือ
ใหถกกันอีก (สยามรัฐ 190643)
2.1.3 หนุนไทยเปนศูนยกลางแพทยผสมผสานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นพ.ชวลิต สันติกิจรุงเรือง ผูอํานวยการศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปดเผย
วา การแพทยแบบผสมผสานไดรับการยอมรับมากขึ้นจนอยูในกระแสความสนใจของสังคมโลก และกลายเปนทางเลือกหลักในการดูแลสุข
ภาพในทศวรรษนี้ สืบเนื่องจากการประชุมการแพทยพื้นบานที่ประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา เปนกาวแรกและกาวสําคัญของโลกใน
การพัฒนาการผสมผสานการแพทยพื้นบานเขากับการแพทยแบบตะวันตก ฉะนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธไทย-จีน ครบ 25 ป สธ.จึงถือโอกาสจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการแพทยแบบผสมผสานขึ้นระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม ที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางนา ถือเปนกาวที่สองที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ โดยสธ.ไทยจะปรึกษากับสธ.จีนเพื่อขอใหลงนาม
รวมกัน สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาและวิจัยการแพทยแบบผสมผสานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับ
การประชุมในวันที่ 2-3 กรกฎาคมนั้น จะมีผูเขารวมประชุมประมาณ 1,000 กวาคน โดยมีผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาบรรยายเรื่องการแพทย
ผสมผสานแงมุมตางๆ
ผอ.ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน กลาวอีกวา สธ.เองก็กําลังพิจารณาการแพทยทางเลือกที่เหมาะสมกับคนไทยอยู ขณะนี้
ใน สธ.มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องดังกลาวอยู 2 องคกร คือ สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) และกรมการแพทยที่กําลังจะตั้ง
สํานักงานขึ้นใหมคือ สํานักงานพิจารณาการแพทยทางเลือก เพื่อที่จะดูวาศาสตรการแพทยผสมผสานแบบไหนนาเชื่อถือบาง โดยจะมีการ
ทดสอบศาสตรนั้นวามีประสิทธิภาพจริงหรือไม มีความปลอดภัยหรือไม และที่สําคัญตองประหยัดดวย นอกจากนี้จะมีการพิจารณาปรับให
การแพทยแผนจีนเขามาอยูในกฎหมายไทย คือ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะดวย เพราะแพทยแผนจีนในไทยมีเยอะมากจนนาที่จะมีการควบ
คุมใหถูกตอง
สวนนิทรรศการจะแสดงถึงองคความรูการแพทยผสมผสานศาสตรตางๆ วาในระหวางที่ประเทศไทยกําลังปฏิรูประบบสุขภาพ
ไทยเราจะทําอยางไรที่จะกลั่นกรองศาสตรตางๆมาใชประโยชนกับคนไทย (มติชน 240643)
2.1.4 โครงการแพทยเพื่อประชาชน ลดผูปวยเขาโรงพยาบาล
รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย ประธานโครงการแพทยเพื่อประชาชน เปดเผยถึงการจัดทําโครงการ “แพทยเพื่อประชาชน”
(SOCIETAL DOCTORS) มีกิจกรรมหลักโดยการจัดบรรยายดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่องโดยไมคิดคาใชจายใดๆ โครงการ
นี้เกิดขึ้นเพื่อตองการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลรักษาสุขภาพแกประชาชน การบรรยายพิเศษดานสุขภาพจากแพทยผู
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหประชาชนไดขอมูลสาธารณสุขที่ถูกตอง อันจะเปนประโยชนในการดูแล ปองกันรักษาตนเองในเบื้องตนถึง
อาการของโรคเพื่อรับการรักษาอยางทันทวงที และรูวิธีหลีกเลี่ยงอยางถูกตองและเหมาะสม
ทั้งนี้ แตละปรัฐบาลตองใชงบประมาณดูแลสุขภาพของประชาชนปละ 250,000 ลานบาท จายสําหรับการรักษา ซึ่งเปนปลาย
เหตุและคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นรอยละ15 ทุกป ถาปลอยเชนนี้ไปเรื่อยๆ งบประมาณจะสูงถึง 665,000 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ
160643)

2.2 เทคโนโลยีและการพัฒนา
2.2.1 หมอไทยชวยทองนอกมดลูกจนคลอด สําเร็จเปน “ครั้งแรกของโลก”
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมคณะแถลงถึงความสําเร็จในการตรวจ
วินิจฉัยทารกทองนอกมดลูกกอนคลอด การดูแลทารก รวมทั้งการผาตัดคลอดใหแกทารกซึ่งคลอดออกมาแลวยังมีชีวิตรอด นับเปนรายแรก
ของโลก คนไขรายนี้ชื่อ นางบุญยิ่ง ขันธชวนะ อายุ 31 ป คณะแพทยไดทําการคลอดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผานมา ไดทารกเพศชาย นํ้า
หนัก 2,000 กรัม ถือวาทารกรายนี้เปนครูของการศึกษาเรื่องการตั้งครรภในชองทอง สภากาชาดไทยจึงใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดรับสิทธิ์
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตลอดชีพ
ดานรศ.นพ.ธีระพงศ เจริญวิทย หัวหนาหนวยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ กลาววา ทางรพ.จุฬาฯรับมารดาไวรักษาตั้งแต
วันที่ 4 เมษายน เปนตนมา ตรวจรางกาย ตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภสัปดาหละ 2 ครั้ง เพื่อเฝาดูความเจริญเติบโตของทารกทั้งการ
เคลื่อนไหว การหายใจ ปริมาณนํ้าครํ่า ความตึงตัวของกลามเนื้ออยูในภาวะปกติ รวมทั้งใหยากระตุนการทํางานของปอดสัปดาหละ 1 ครั้ง
เมื่อทําการผาทองคลอดทารกมีอาการปกติดื่มนํ้านมมารดาไดภายใน 1 ชั่วโมง เปนการดูแลทารกจากการตั้งครรภในชองทองที่เกิดขึ้นตาม
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ธรรมชาติไดสําเร็จเปนรายแรกของโลก เทาที่มีการรายงานทางการแพทยเกี่ยวกับการตั้งครรภในชองทองและทารกสามารถมีชีวิตรอดได
เพียง 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 รายตรวจพบระหวางการผาตัด แตรายนี้เปนการวินิจฉัยไดกอนคลอด (กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต,มติชน 020643)
2.2.2 หมอศิริราชพบเทคนิคใหมรักษาผูปวยโรคเลือด
พญ.ดร.จิรายุ เอื้อวรากุล สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดเผยวา คณะแพทย
ศาสตรศิริราชฯ ไดคิดคนวิธีการรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจาง โรคไขกระดูกฝอ โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง และมะเร็ง
อื่นๆ โดยใชวิธี “กระบวนการแยกเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่บริสุทธิ์” เปนแหงแรกในประเทศไทยและแหงแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนเฉลิมพระเกียรติคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในการนําเขาเครื่องปนเลือด
เทคโนโลยีลาสุดจากตางประเทศเพื่อใชในการวิจัย
วิธีการรักษาดังกลาวใชการใหเลือดจากพอแม พี่หรือนอง แลวนําเม็ดเลือดที่ไดมาผานกระบวนการแยกเซลล ในเครื่องปนเลือดที่
ใชระบบสนามแมเหล็ก กระตุนใหเซลลตนกําเนิดเปนเลือดบริสุทธิ์ เพื่อใชในการรักษาผูปวยซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยที่อายุไมเกิน 55 ป และ
ไมสามารถปลูกถายไขกระดูกได นอกจากนี้จะประหยัดคาใชจายในการรักษา เนื่องจากไมตองใชยากดภูมิคุมกันซึ่งมีราคาแพงและตองใช
ติดตอกันเปนเวลานานในการปลูกถายไขกระดูก
ในอนาคต การพัฒนาวิวัฒนาการดังกลาวจะนําไปสูการแยกเซลลตนกําเนิดเพื่อสรางเม็ดเลือดนอกรางกายคนได นอกจากนี้ใน
โรคภูมิคุมกันบกพรองบางอยางอาจพัฒนาไปถึงขั้นของการตัดตอยีนเพื่อใชในการรักษาอีกดวย (เดลินิวส 120643)

2.3 ความเคลื่อนไหวดานธุรกิจการรักษาพยาบาล
2.3.1 สธ.บังคับติดราคาคารักษาพยาบาล
นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผูอํานวยการกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กลาววา ตามที่สธ.ออกประกาศกระทรวงให
สถานพยาบาลเอกชน ทั้งรพ.เอกชน คลินิก ตองแจงคารักษาพยาบาล คาบริการตางๆ ไวในที่เปดเผย โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21
มิ.ย.นี้ หากรพ.หรือคลินิกใดไมทํา จะมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หากเรียกคาบริการเกินกวาที่แสดงไวจะถูกปรับไมเกิน 20,000 บาท ทั้ง
นี้เพื่อแกปญหาที่รองเรียนมากเรื่องคารักษาพยาบาลแพงกวาที่คาดไว
ผอ.กองประกอบโรคศิลปะกลาววา ประชาชนอยาคาดหวังวาประกาศฉบับนี้จะทําใหไดเห็นบัญชีคารักษาพยาบาล คาบริการ
ตางๆ ไดรับการจัดทําเปนเลมๆ หรือผิดตามผนังตางๆ เหมือนเมนูอาหาร เนื่องจากแคราคายาอยางเดียว ถาเปนที่คลินิกขนาดเล็กก็มีมาก
กวา 200-300 รายการ รพ.เอกชนใหญๆ ก็มียานับพันรายการ ดังนั้น จึงขอใหประชาชนใชสิทธิ์ของผูปวยในการเดินเขาไปสอบถามราคาทุก
อยางที่ตองการจะทราบ สวนรพ.และคลินิกทุกแหงก็ตองตอบคําถามของผูปวยได รพ.จะตองมีปายบอกวาใหสอบถามราคาอยูที่จุดไหน
อยางชัดเจน (ไทยโพสต120643,มติชน090643,Bangkok Post 120600)
รพ.ยอมโชวคารักษาตามเกณฑ แตเลี่ยงแจงรายละเอียด
วันที่ 21 มิถุนายน ผูสื่อขาวไดสอบถามไปยังโรงพยาบาลตางๆ พบวา สวนใหญไดแสดงคาบริการไว เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ ได
แสดงคาบริการไวในคอมพิวเตอรที่แผนกผูปวยนอก ผูมาใชบริการสามารถกดหาขอมูลที่ตองการได โดยฝายประชาสัมพันธระบุวา การจะ
ใหตอบวาแตละโรคมีคาใชจายเทาใดทําไดยาก เพราะตองขึ้นกับการรักษาของแพทย โดยโรงพยาบาลจะคิดคาธรรมเนียมแพทยประมาณ
300 บาท สวนโรงพยาบาลวิภาวดี ยืนยันวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้แจงใหลูกคาทราบเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจกอนเขารับการรักษา
อยางไรก็ตามการรักษาแตละโรคระบุไมไดวาตองเสียคารักษาเทาใด ตองใหแพทยตรวจรางกายกอน โรงพยาบาลนนทเวชชี้แจงวา แสดงคา
บริการไวที่แผนกผูปวยนอก การคิดคาบริการสวนใหญจะอยูที่ 200 บาทขึ้นไป คาบริการพยาบาลอีก 30 บาท คาบริการทั่วไป 10 บาท (มติ
ชน 220643)
โรงพยาบาลเดชา กลาววา ใชคอมพิวเตอรตั้งไวบริเวณโอพีดีหรือผูปวยนอก สําหรับคาผาตัดแตละรายการนั้นยังไมไดกําหนด แต
จะกําหนดอยางกวางวา คาผาตัด คาหอง คาเวร ซึ่งการผาตัดแตละครั้งจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับระยะเวลา นางศศิเพ็ญ โมไนยกูล รองผอ.
ประกอบโรคศิลปะกลาววา ตามประกาศดังกลาวขณะนี้ไดสงเจาหนาที่ไปสุมตัวอยางบางจังหวัดบางแลว แตทําไมไดมาก เพราะเจาหนาที่มี
นอย (กรุงเทพธุรกิจ 230643)
รพ.เอกชนจัดแพ็กเกจหั่นคารักษา 30%
หลังกระทรวงสาธารณสุขบังคับใหแจงรายละเอียดคารักษาแกคนไข คาดเปนชนวนกอสงครามราคาเหมือนซูเปอรมาเก็ต นาย
ศรัณยู ชเนศร ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลวยนํ้าไทยกลาววา เมื่อโรงพยาบาลตางๆเปดกลยุทธการแขงขันภายใตการเปดเผยคาใชจาย เชื่อ
วาคารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยจะลดลงประมาณ 20-30% รูปแบบการรักษาพยาบาลที่จะทําใหคาใชจายถูกลงนั้น คือการจัดการรักษาเปน
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แบบแพ็กเกจมากขึ้น หลายโรงพยาบาลก็เริ่มจัดแพ็กเกจคลอดลูก โดยราคาปจจุบันลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 2.5 หมื่นบาทจากกวา 3
หมื่นบาทในชวง 2 ปที่ผานมา
“การแขงขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผมเชื่อวาตอไปนี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น สงครามราคาจะถูกนํามาใช โดยเฉพาะในโรง
พยาบาลขนาดเล็กที่จะเปนจุดเริ่มและทําใหโรงพยาบาลขนาดใหญตองลงมาเลนดวย เหมือนกับการแขงขันจําหนายสินคาในซูเปอรมารเก็ต
ที่ผูซื้อสามารถเลือกซื้อโดยดูราคากอนได แตการเขาใชบริการในโรงพยาบาลแตกตางจากการซื้อสินคาในซูเปอรมารเก็ต เพราะจะคิดถึง
ราคาที่ตํ่าเพียงอยางเดียวไมได ยังตองดูเรื่องคุณภาพและบริการที่ดีดวย”
นายเคอรติส ชโรเดอร ผูบริหารระดับสูงโรงพยาบาลบํารุงราษฎรกลาววา ชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าที่ผานมาก็ไดปรับราคาใหอยู
ในระดับที่สามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเฉพาะการลดราคาคาหอง ที่เริ่มตนตั้งแต 500 บาท หรือทําแพ็กเกจการคลอดบุตรในราคา 2.66
หมื่นบาท เพื่อฉลองปมังกรทอง เปนตน
สวนนายแพทยพงษศักดิ์ วิทยากร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ดุสิตเวชการ ซึ่งบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ กลาววา แนวโนม
ธุรกิจโรงพยาบาลในป 3-5 ปตอจากนี้เปนตลาดของผูซื้อ นั่นคือ ราคายังคงลดลงเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีปญหาโอเวอรซัพ
พลาย คือมีมากกวาความตองการของตลาดอยูกวา 50% (กรุงเทพธุรกิจ 240643,Bangkok Post 190600)
2.3.2 หมอเกาหลีสไตรคจนคนตาย
โรงพยาบาลและคลินิกเกือบทุกแหงในเกาหลีใตปดใหบริการตั้งแตวันที่ 20 มิ.ย. เนื่องจากแพทยนัดหยุดงานทั่วประเทศ โฆษก
หญิงของผูจัดการประทวงกลาววา มีคลินิกเอกชนประมาณ 95% จาก 18,000 แหงทั่วประเทศไดปดทําการและมีโรงพยาบาลใหญๆ เพียง
20 แหงจากจํานวน 1,000 แหงที่ยังทํางาน หนังสือพิมพเกาหลีใตรายงานวาชายสูงอายุคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวันอังคารหลังจากที่ตองเคลื่อน
ยายถึง 3 ครั้ง เนื่องจากรถพยาบาลไมสามารถหาโรงพยาบาลที่เปดทําการได อยางไรก็ตามโฆษกคนหนึ่งของกลุมแพทยที่กําลังประทวง
ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยกลาววา หองฉุกเฉินในโรงพยาบาลใหญๆยังเปดใหบริการ
แพทยในเกาหลีใตประทวงที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม ใหเภสัชกรมีสิทธิ์จายยาสวนใหญแทน
แพทยได การเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลกระทบตอรายไดของโรงพยาบาลและแพทย เพราะพวกเขาตองทําเงินดวยการสั่งยาและจายยา เนื่อง
จากไมสามารถคิดคาตรวจและคาปรึกษาไดมากภายใตระบบสุขภาพในปจจุบัน หนังสือพิมพมุนฮวา อิลโบ รายงานเมื่อวันพุธวา อัยการจะ
พิจารณาตั้งขอกลาวหาตอแพทยหากมีหลักฐานวาการเสียชีวิตของคนไขเกี่ยวของกับการประทวงของพวกเขา อยางไรก็ตาม แพทยยังคง
ประกาศที่จะประทวงตอ และโฆษกของสมาคมแพทยเกาหลีกลาววา พวกอาจารยหมอและเจาหนาที่โรงพยาบาลอื่นๆ จะรวมประทวงดวย
ในสัปดาหนี้ หากไมอาจประนีประนอมกันได ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกาหลีใตเมื่อวันอังคารลงความเห็นวา รัฐบาลควรดําเนินการตามแผน
การตอไปตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. กอนหนานี้รัฐบาลเกาหลีใตยอมประนีประนอมใหแพทยเพิ่มคาตรวจและคาปรึกษา แตไมอาจหลีกเลี่ยงการ
ประทวงได
ในวันที่ 26 มิ.ย. โรงพยาบาลและคลินิกในเกาหลีใตเปดใหบริการตามปกติอีกครั้ง หลังจากที่รัฐยอมปรับทาทีดวยการออกขอ
เสนอใหมที่ใหหมอมีอํานาจในการสั่งจายยามากขึ้น (ไทยโพสต 220643,กรุงเทพธุรกิจ 270643)

2.4 ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุขทั่วไป
2.4.1 WHO ยกฝรั่งเศสสาธารณสุขดีสุดในโลก
องคการอนามัยโลก (ฮู) เปดเผยผลการจัดอันดับดานสาธารณสุขของประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของฮูทั้ง 191 ประเทศ พบวา
ประเทศฝรั่งเศสนํามาเปนอันดับหนึ่ง ในขณะที่เซียรราลีโอน อยูในอันดับสุดทาย ประเทศที่เปนอันดับสอง คืออิตาลี สวนซาน มาริโน อยู
อันดับที่ 3 สหรัฐฯอยูอันดับที่ 37 สวนรัสเซียอยูอันดับที่ 130 และจีนอยูอันดับที่ 144 สวนแคนาดาซึ่งมักถูกจัดอันดับใหแถวตนๆของประเทศ
ที่มีสุขอนามัย ตกลงมาอยูอันดับที่ 30 รวมทั้งสวีเดนก็ตกมาอยูอันดับที่ 23 และเดนมารกอยูอันดับที่ 34 สวนไทยเปนประเทศที่มีการดูแลสุข
ภาพพลเมืองอันดับที่ 47 ดีกวามาเลเซียที่ไดอันดับ 49 รายงานประจําปของฮู ระบุวาในหลายประเทศซึ่งไมมีเครือขายประกันสุขภาพนั้น
หลายครอบครัวตองจายเงินกวา 100% ของรายไดไปกับการดูแลสุขภาพยามเจ็บปวยฉุกเฉิน
นางโกร ฮารเล็ม บรันดแลนด ผูอํานวยการทั่วไปของฮูใหความเห็นวาคนยากจนสวนใหญไมไดรับการดูแลอยางเต็มที่ รวมทั้งตัว
เลือกในการบริการดานสุขภาพก็มีนอย และการบริการที่ไมมีคุณภาพดวย ปจจัยที่นํามาเปนพื้นฐานในการจัดอันดับครั้งนี้ไดครอบคลุมถึง
ปจจัยตางๆ ทางสังคม เชน การประกันสุขภาพ เวชภัณฑ และความสําคัญของสุขอนามัยของประเทศนั้นๆดวย
นอกจากนี้ยังมีปจจัย 5 ขอที่ฮูนํามาใชในระบบการจัดอันดับใหมครั้งนี้ คือระดับสุขภาพโดยรวมของประชากร ความไมเสมอภาค
ดานสุขภาพของประชากร ระดับการตอบสนองตอระบบสาธารณสุข การกระจายการตอบสนองของประชากร (ประชาชนซึ่งมีฐานะตางกัน
ไดรับบริการสาธารณสุขเหมือนหรือตางกันอยางไร) และการกระจายภาระคาใชจายดานสุขภาพของประชากร (กรุงเทพธุรกิจ 220643)
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2.4.2 สถานีอนามัยแย กาวไมทันรพ.ชุมชน
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) กลาวถึงผลสรุปของโครงการวิจัยเพื่อกําหนดภาพ
ลักษณและกลยุทธโรงพยาบาลชุมชนใน 2 ทศวรรษหนาเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพวา โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพในมาตรฐานที่
ประชาชนตองการ การทํางานจะตองเนนดานการสงเสริมสุขภาพเปนหลักและทํางานในระดับสถานีอนามัยมากขึ้น ทั้งประชาชนจะตองเขา
มาเปนเจาของและมีสวนรวมในการบริหารโรงพยาบาลมากขึ้น
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยจะอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสา
ธารณสุขหรือองคกรทองถิ่นก็ตาม
นพ.อําพล กลาวดวยวา จากการลงไปสัมผัสในพื้นที่ตางๆชวง 10 ป ที่ผานมาโรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพสูงมากเมื่อเทียบกับ
หนวยงานราชการในระดับอําเภอดวยกัน เปนที่รวมของบุคลากรในระดับปริญญาตรี แตกลับกลายเปนวาสถานีอนามัยที่เปนลูกขายในการ
ใหบริการกลับพัฒนางานปองกันและสงเสริมไมทัน ทั้งๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขวาดภาพไววาสถานีอนามัยเปนสถานบริการเบื้องตนที่คอย
รับบริการประชาชน ชองวางตรงนี้กลับหางออกไปทุกที (เดลินิวส 060643)
2.4.3 ชุมชนเหยื่อโคบอลตรองรัฐแจงผลตรวจเลือด
เกือบหาเดือนแลวที่สถานการณปญหารังสีโคบอลต-60 ยังคงยืดเยื้อและยังไมมีขอยุติ ไมเพียงแตในสวนของผูปวยที่เสียชีวิตและ
ทุพพลภาพจากการไดรับรังสีโคบอลต-60 แตประชาชนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวก็ยังคงไมไดรับการดูแลรักษาและรับ
ผิดชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมแตอยางใด
ลาสุดคณะทํางานติดตามชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโคบอลต-60 ซึ่งประกอบดวยศูนยศึกษาและพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต กลุมศึกษาและรณรงคมลพิษอุตสาหกรรมสภาเครือขายผูปวยจากการทํางานและ
มูลนิธิเพื่อนหญิงไดเขาประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) แกนนําชาวบานและผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากรังสีโคบอลต-60 ที่
บริเวณซอยวัดมหาวงศ จังหวัดสมุทรปราการ การประชุมสรุปวาชาวบานที่ไดรับผลกระทบในชุมชนจะรวมกับทางคณะทํางานฯ เพื่อใหมี
การแกปญหานี้อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ขั้นแรกจะรวมกลุมชาวบานที่ไดรับผลกระทบและทําหนังสือเรียกรองใหเปดเผยผลการตรวจเลือด
ตามสิทธิการรับรูของผูปวย
เนื่องจากที่ผานมามีหนวยงานราชการ โรงพยาบาลปากนํ้า โรงพยาบาลสมุทรปราการ สาธารณสุขจังหวัด ไดเจาะเลือดของ
ประชาชนในละแวกดังกลาวไปตรวจจํานวน 5 ครั้ง แตไมมีการแจงผลการตรวจเลือดใหทราบ เพียงวาหากผูใดมีอาการหนักทางโรงพยาบาล
จะติดตามมาทําการรักษาเอง ทําใหชาวบานวิตกกังวลมาก เพราะตองการทราบอาการและผลการตรวจเลือดของตน นับวันความวิตกกังวล
ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อปรากฏวามีผูที่ไดรับรังสีจํานวนมากมีความผิดปกติทางรางกาย แตกลับไมไดรับการดูแลจากทางโรงพยาบาล
แตเมื่อทางองคกรเอกชนพาไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ปรากฏวามีความผิดปกติทางโครโมโซมถึง 30%
“การเรียกรองใหเปดเผยผลการตรวจเลือดเปนไปตามสิทธิตามพระราชบัญญัติสิทธิผูปวยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ที่ผานมาชาวบานตองการรูผลเลือดของตนเองแตไมรูวาจะทําอยางไร เพราะไมทราบถึงสิทธิของตนเอง เมื่อเราเขามาชวยทํา
ความเขาใจกับชาวบานในสิทธิตรงนี้ได ก็คาดวาในที่สุดทางสาธารณสุขจังหวัดก็คงตองเปดเผยจะเปนประโยชน การติดตามรักษาผูปวยจะ
งายและไดรับความรวมมือมากยิ่งขึ้น” น.ส.ไอดา อรุณวงษ คณะทํางานติดตามชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโคบอลต-60 กลาว (ผูจัดการ
190643)
2.4.4 พบบัตร สปร. ไมถึงมือคนดอยโอกาส
สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข รวมกับมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและโครงการปฏิรูประบบริการ สาธารณสุขวิจัยติดตาม
ประเมินผลการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอย หรือบัตร สปร. รอบที่ 6 (พ.ศ.2541-2543) เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
การออกบัตร สปร.รอบที่ 7 จะเริ่มในเดือนกันยายน 2543 ผลการศึกษาระบุวา ประชาชนรอยละ 33 ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยพบ
มากที่สุดในภาคกลางรอยละ 41 รองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต ซึ่งรอยละ 63 มีการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 33
บัตร สปร.ครอบคลุมคนจนทั่วประเทศในกลุมอายุ 13-59 ป เพียงรอยละ 15 เทานั้น เปนตัวเลขที่อยูในระดับตํ่า การวิจัยยังพบวา
ผูที่ไดรับบัตรสปร.ถึงรอยละ 72 มีรายไดสูงเกินเกณฑ ครัวเรือนรอยละ 21 ไดบัตรโดยที่ฐานะไมยากจน ขณะที่มีครัวเรือนยากจนที่สมควรได
รับบัตรอีกรอยละ 31 และมีเพียงรอยละ 7 เทานั้น ที่มีโอกาสรวมพิจารณาหาบุคคลที่สมควรไดรับบัตรในหมูบาน ทางคณะจึงเสนอการออก
บัตรรอบที่ 7 ดังนี้ เกณฑการตัดสินผูสมควรไดรับบัตรตองเปนไปตามเกณฑรายไดอยางเครงครัด, ควรมีการอบรมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
โครงการ มีคูมือการดําเนินงานที่งายตอการปฏิบัติ มีเครือขายประสานงานที่ชัดเจนเพื่อแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ใหชุมชนชวยตรวจสอบ
และจัดระดับความรํ่ารวยของคนในชุมชน
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นอกจากนี้ หนวยงานที่ทําหนาที่ออกบัตรควรเปนหนวยงานอื่นที่ไมใชกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการคนหาคนจนและการจัด
ทําบัตรเปนภารกิจที่ใชเวลามาก และหนวยงานที่จัดทําบัตรควรเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีขอมูลประชากรและทําหนาที่
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอยูแลว การดําเนินการควรเนนการกระจายอํานาจ โดยใหองคกรทองถิ่นรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบและ
เพิกถอน หากพบการถือครองบัตรโดยไมจนจริง ขณะเดียวกัน งบประมาณบางสวนควรนํามาจากองคกรทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรูสึกในการ
มีสวนไดสวนเสียตอทรัพยากรที่ใช (กรุงเทพธุรกิจ 300643)
2.4.5 สาธารณสุขไทย-กัมพูชา รวมรณรงคคุมเขม “ไขมาลาเรีย” ชายแดน
ไขมาลาเรียเปนปญหาสําคัญตอสุขภาพ กอนชาวกัมพูชาจะอพยพหนีภัยสงครามมาพักพิงชั่วคราวบนผืนแผนดินไทยตามแนว
ชายแดน โรคไขมาลาเรียตามแนวชายแดนดานจังหวัดสระแกวพบนอยมากเมื่อเทียบกับปจจุบัน ครั้นชาวกัมพูชาอพยพเขามาจึงเกิดการ
ถายเทเชื้อไขมาลาเรียสูคนไทยอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตป 2518 เปนตนมา เชื้อไขมาลาเรียไดแพรระบาดเกือบทั่วทั้งประเทศไทยสาเหตุจาก
มีชาวกัมพูชาที่ติดเชื้อไขมาลาเรียไดหลบหนีเขามาขายแรงงานในประเทศไทยเกือบลานคน สาธารณสุขไทย-กัมพูชา ไดจัดงานรณรงคปอง
กันควบคุมไขมาลาเรีย บริเวณชายแดนทั้งสองประเทศอยางจริงจังเปนครั้งแรก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2543 โดยเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางจังหวัดสระแกวและจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา จัดขึ้นบริเวณจุดผอนปรนบานหนองปรือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว มีนายมอม บุญเฮง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เปนประธานฝายกัมพูชา และนายแพทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานฝายไทย
ในบริเวณงานเจาหนาที่สาธารณสุขไทยไดบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไขมาลาเรียและรักษาฟรี ผูเขารับบริการสวนใหญเปนชาว
กัมพูชา นอกจากนี้มีการแจกมุงชุบนํ้ายา พนหมอกควันกําจัดยุง ปลอยปลาหางนกยูงลงแมนํ้า จัดนิทรรศการทั้งภาษาไทยและกัมพูชา จาก
นั้นขบวนรณรงคจะแยกยายออกทําลายแหลงเพาะพันธุยุงพาหะและใหความรูแกประชาชนในหมูบาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลาว
วา สําหรับเชื้อไขมาลาเรียมี 2 ชนิด คือ เชื้อ พีเอฟ หรือพี ฟลซิปารั่ม เปนเชื้อมาลาเรียที่พบมากในประเทศไทย ประมาณรอยละ 51 สวนเชื้อ
พีวี หรือไวแวกซ พบประมาณรอยละ 48.7 ซึ่งเชื้อพีเอฟเปนเชื้อที่ดื้อตอยาหลายขนาน รักษาดวยยาธรรมดาไมหาย ตองรักษาซํ้าหรือเปลี่ยน
ยาใหม ทําใหสิ้นเปลือง ถาคนไขไมใสใจตรวจซํ้า หรือแพทยใชยาไมถูกตอง อาจเปนอันตรายถึงตายได แตในปจจุบันสามารถรักษาเชื้อให
หายขาดเกือบ 100% ถึงอยาไรก็ดีวิธีที่ดีที่สุด คือปองกันยุงกัดและกําจัดยุงกนปลองใหหมดไป
ในปงบประมาณ 2543 ใน 7 เดือนแรก พบวา 5 จังหวัดที่มีผูปวยมาลาเรียสูงสุดของประเทศ ไดแก จังหวัดตาก 13,803 ราย
สระแกว 4,142 ราย กาญจนบุรี 3,524 ราย จันทบุรี 3,503 ราย และตราด 3,374 ราย อยางไรก็ดีระหวางเดือนตุลาคม 2542 – เดือนมีนาคม
2543 จํานวนผูปวยชาวไทยลดลงรอยละ 16.40 และผูปวยชาวตางชาติลดลงรอยละ 24.23 นพ.ศุภชัยกลาวดวยวา ปจจุบันมีแรงงานจาก
ประเทศกัมพูชา พมา และลาว เขามาเปนจํานวนมาก แรงงานเหลานี้เมื่อแรกเขาจะเจ็บปวยดวยโรคมาลาเรียในอัตราสูง จึงอาจแพรสูคน
ไทยได ปญหาดังกลาวตองเขมงวดการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว เพื่อมิใหมีการแพรระบาด ทั้งนี้ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยว
ของ เชน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย เปนตน ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ มีแรงงานตางดาวซอนเรนอยูเปน
จํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขตองรับภาระในการบําบัดรักษาผูปวยแรงงานที่ซอนเรนเหลานี้ เปนเงินไมตํ่า
กวาปละ 150 ลานบาท
นายมอม บุญเฮง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา กลาววา ประชาชนชาวกัมพูชายังขาดความรูในการปองกันและเวชภัณฑใน
การรักษา พรอมทั้งอุปกรณที่ใชตรวจไขมาลาเรียยังไมมีความชํานาญพอ จึงอยากขอความชวยเหลือจากฝายไทยในดานอุปกรณ และการ
ใหการศึกษาแกเจาหนาที่สาธารณสุขกัมพูชา เปนแนวทางในการประชาสัมพันธใหกับประชาชนชาวกัมพูชา ไดเขาถึงภัยและวิธีปองกันไข
มาลาเรีย ในชวง 3-5 ป ขางหนาเชื่อวา ประเทศไทยและกัมพูชาตองไมมีเชื้อไขมาลาเรียอยางแนนอน (มติชน 290643)
2.4.6 ชาวแคนาดาผวาแหลงนํ้าสกปรก หลัง “อี-คอไล” คราชีวิตผูปวย 9 ราย
ทางการทองถิ่นรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผานมาวา ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อ
ตรวจสอบวาการเสียชีวิตของผูปวย 9 คน เปนผลมาจากเชื้อแบคทีเรีย อี-คอไลหรือไม แมวาจะยังไมมีการยืนยันชัดเจน แตเชื่อกันวา เชื้อ
แบคทีเรีย อี-คอไล ซึ่งพบในบอนํ้าแหงหนึ่งของเมืองวอลคเคอรตัน เปนสาเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตนับถึงขณะนี้ 9 คน โดยสวนใหญเปนผูสูง
อายุ
การแพรระบาดของเชื้ออี-คอไลครั้งนี้ ถือเปนการแพรระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรแคนาดา ทําใหประชาชนทั่วประเทศ
เริ่มวิตกกับปญหาเรื่องความสะอาดของแหลงนํ้า โดยทางการทองถิ่นตามเมืองตางๆทั้งในรัฐออนตาริโอและรัฐอื่นๆ ไดออกประกาศเตือน
ประชาชน ใหตมนํ้ากอนบริโภค แมวาจะมีการยืนยันวาแหลงนํ้าเพื่อการบริโภคสวนใหญจะปลอดจากเชื้ออี-คอไลก็ตาม (กรุงเทพธุรกิจ
020643)
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 การบริโภคสินคาไฮเทค
1.1.1 คนฝรั่งเศสเริ่มหันมาซื้อของชําผานอินเทอรเน็ตมากขึ้น
นับตั้งแตหางขายของชําที่ใหญที่สุดของฝรั่งเศส คือคารฟูร ไดริเริ่มการสั่งซื้อของชําผานอินเทอรเน็ตเมื่อเร็วๆ นี้ ทําใหคนฝรั่งเศส
ที่เคยมีประเพณีเกาแกที่ชอบไปซื้อของสดๆ ใหมๆ ที่ตลาดสด เปลี่ยนนิสัยไปแลว และหันมาใชบริการทางอินเทอรเน็ตที่ทําใหสะดวกสบาย
ขึ้นมาก เมื่อปที่แลว การขายของชําผานอินเทอรเน็ตมีสวนแบงตลอดเพียงรอยละ 0.15 แตคาดวาในอีก 5 ปขางหนา จะบูมขึ้นอยางแนนอน
และเมื่อมีการปรับปรุงระบบการสงของใหดียิ่งขึ้น การขายอาหารและของสดของชําตางๆ ก็จะขยายตัว นักวิเคราะหวิจัยของบริษัทเลหแมน
บราเธอร ระบุวา เมื่อปที่แลวการขายของชําผานอินเทอรเน็ตทั่วทั้งยุโรปมีอัตราเพียงรอยละ 6 เทานั้น แตในปค.ศ. 2005 จะเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 35 (Bangkok Post 070643)
1.1.2 สํารวจพบเด็ก 89% ของเด็กไทยดูทีวีทุกวัน 44% ทองโลกอินเทอรเน็ต
ผลการวิจัยไลฟสไตลเด็กในเอเชีย โดยนิว เจเนเรเชี่ยนส ของบริษัทเครือไทม วอรเนอร อิงค ผูผลิตรายการขาวสารและความ
บันเทิง โดยสํารวจจากเด็กอายุ 7-18 ป จํานวน 7,700 คน ใน 29 เมือง 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พบวา เด็กกรุงเทพฯ ไดรับคาใช
จายเฉลี่ยสัปดาหละ 8.2 ดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 312 บาท เด็กฮองกงไดมากที่สุด 19.4 ดอลลารสหรัฐ สิงคโปรและไตหวัน 15.7
ดอลลารสหรัฐ ออสเตรเลีย 11.9 ดอลลารสหรัฐ และญี่ปุน 11.1 ดอลลารสหรัฐ และการสํารวจยังพบวา เด็กไทยเปนกลุมผูชมรายการโทร
ทัศนกลุมใหญที่สุดรอยละ 89 ของเด็กไทยดูทีวีทุกวัน และรอยละ 44 ของเด็กที่สํารวจขอบเขาอินเทอรเน็ต โดยอายุ 7-12 ปชอบเลนเกมเปน
พิเศษ ขณะที่เด็กอายุ 13-18 ป เขาอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารพูดคุยกันเปนสวนใหญ (มติชน 180643)
1.1.3 ญี่ปุนเริ่มขายสินคาผานอินเทอรเน็ตโดยใชเซเวนอีเลเวนเปนศูนยกระจายสินคาในเดือนก.ค. นี้
ญี่ปุนใชรานเซเวนอีเลเวนที่มีอยูประมาณ 8,212 แหงทั่วประเทศที่ใหบริการ 24 ชั่วโมง เปนศูนยกระจายและเก็บเงินคาสินคาที่
ขายผานอินเทอรเน็ต ที่เวบไซตชื่อ 7dream.com ซึ่งมีผลิตภัณฑสินคาและบริการถึง 10,000 ชนิด ถือวาเปนการขายสินคาผานอินเทอรเน็ต
แหงแรกของโลกที่ใชรานสะดวกซื้อเปนศูนยสงสินคาและเก็บเงิน
จะมีสินคาบางตัวที่ลูกคาสั่งผานอินเทอรเน็ต จะจัดสงโดยตรงจากโรงงานที่ผลิต แตการจัดสงสินคาทุกชิ้นจะกระทําภายในระยะ
เวลา 4 วัน ลูกคาที่ยังไมไวใจการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ก็สามารถสั่งสินคาแลวมาจายเงินไดที่รานเซเวนอีเลเวนแทน (Bangkok Post
230643)

1.2 การบริโภคสินคาทั่วไป
1.2.1 สํารวจพบคนไทยรับประทานอาหารนอกบานนอยลง ตลาดอาหารจานดวนยอดขายตก
จากการเปดเผยของนายเฮสเตอร ชูว รองประธานและผูอํานวยการบริหารบริษัทไตรคอน เรสโตรองต อินเตอรเนชันแนล ซึ่งเปนผู
บริหารรานอาหารจานดวนไกทอดเคเอฟซี ไทย สิงคโปรและอินโดจีน วาในชวงครึ่งแรกของปนี้ ยอดขายอาหารจานดวนในประเทศไทยหด
ตัวรอยละ 3 เนื่องจากคนไทยกินอาหารนอกบานนอยลง แมวาหนี้เอ็นพีแอลจะลดลงแลว และดูเหมือนวาเศรษฐกิจกําลังจะฟนตัวแลว แต
ประชาชนยังเลือกรับประทานอาหารที่บานมากกวานอกบาน เพื่อประหยัดเงิน หรือหากจะออกไปทานนอกบาน ก็มักจะทานตามฟูดมารท
หรือรานอาหารอื่นๆ ซึ่งมีอยูประมาณ 18,000 แหงทั่วประเทศมากกวา ซึ่งนายชูวก็ระบุดวยวา ยอดขายอาหารตามรานขายอาหารทั่วไปดัง
กลาวก็ตกลงเชนเดียวกัน (Bangkok Post 290643)

1.3 ความเคลื่อนไหวดานการนันทนาการและชีวิตวัฒนธรรม
1.3.1 สํารวจพบคนรัสเซียบาเงิน สวนคนไทยขอสบายกับพักผอน
บริษัท โรเปอร สตารช เวิลดไวด ของสหรัฐ เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของคนทั่วโลกวา ตองการเงินหรือเวลามากกวากัน พบ
วาคนที่อาศัยอยูในประเทศตางๆ ในยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และอเมริกาใต ตามลําดับ ตอบวา พวกเขาตองการเงิน
มากกวาเวลา ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศที่คอนขางยากจน เชนอินเดีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม เปนภูมิ
ภาคเดียวที่ผูคนตองการเวลามากกวาเงิน คิดเปนรอยละ 43-52
สําหรับประเทศที่มีคนเลือกเงินเปนจํานวนมากที่สุดคือ รัสเซีย โดยมีผูตอบวาตองการเงินสูงถึงรอยละ 73 และเวลาเพียงรอยละ
13 ขณะที่อินเดียมีคนเลือกเวลา คิดเปนรอยละ 66 ขณะที่รอยละ 31 เลือกเงิน ฝรั่งเศสและโปแลนด เปนอันดับที่สอง ตามดวยอารเจนตินา
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แคนาดา อังกฤษและไตหวัน สวนสหรัฐฯซึ่งมีปญหาคนไมมีเวลาพักผอนคนอเมริกันสวนใหญเลือกเงิน คิดเปนรอยละ 57 และเลือกเวลา
รอยละ 37
การสํารวจดังกลาวเปนการสัมภาษณคนจํานวน 30,000 คน โดยทําการสํารวจใน 29 ประเทศ และ 1 เขตปกครองพิเศษคือ ฮอง
กง กลุมคนที่ถูกสัมภาษณอายุระหวาง 13-65 ป โดยบริษัทตองการใหผลสํารวจนี้แทนความคิดเห็นของคน 1.39 พันลานคน (ไทยโพสต
070643)
1.3.2 กรรมาธิการสภาฯ จี้ปญหาการเลนพนันฟุตบอลยูโร 2000
คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผูสูงอายุ สภาผูแทนราษฎร ไดประชุมเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2543 พิจารณาปญหาการเลน
พนันฟุตบอลยูโร 2000 ที่สงผลกระทบตอเยาวชนเปนจํานวนมาก ผลสรุปของที่ประชุมคือ ขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเรงตรวจสอบและ
จับกุมสถานบันเทิงที่ใชสัญลักษณยูโร 2000 แตงกายยั่วยุ โดยใหสตรีเปลือยอกเดินโชว จนสํานักขาวตางประเทศแพรภาพไปทั่วโลก และ
กรรมาธิการยังแสดงความเปนหวงวา จะมีเงินจากการเลนพนันฟุตบอลไหลออกนอกประเทศจํานวนมาก เทาที่ประมาณคาดวา จะมีเงินไหล
ออกไมตํ่ากวา 3 หมื่นลานบาท
และจากการเปดเผยของ น.ส. รัตนา อนันตนาคินทร ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปตย รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ กลาววา
ปญหาการเลนพนันฟุตบอลครั้งนี้สงผลกระทบตอเยาวชนและสถาบันการศึกษาเปนอยางมาก จากการสํารวจของกรมอาชีวศึกษาใน 8
สถาบันการศึกษา พบวามีเด็กนักเรียนขาดเรียนถึง 2 พันคน ซึ่งเปนเพียงการสํารวจจากตัวอยางเล็กนอย จริงๆ คาดวาจะมีมากกวานี้ อีกทั้ง
ยังพบปญหาอาชญากรรมตามมาอีกดวย มีการหยุดเรียนเพื่อขายยาบา ลักขโมย เพื่อนําเงินมาเลนพนันฟุตบอล
สําหรับแหลงที่มีการเลนพนันรายใหญใน กทม. ไดแกยานเยาวราช บางกะป รามคําแหง ฝงธนบุรี คลองเตย สีลม และรัชดาฯ จะ
มีการตั้งโตะพนันฟุตบอลรายใหญ นอกจากนี้ยังมีการพนันผานอินเทอรเน็ต ขณะที่ตํารวจไมมีกําลังพอที่จะเปดโฮมเพจตรวจสอบทั้งหมด
จากการวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชวงยูโร 2000 มีเงินหมุนเวียนถึง 4-5 หมื่นลานบาท ความจริงอาจจะมีมาก
กวานี้แตไมสามารถตรวจสอบหรือรวบรวมได เพราะเงินตราเหลานี้เปนเงินนอกระบบ ไมมีการบันทึกหรือเก็บขอมูลเปนตัวเลขไว (ไทยโพสต
220643)

2. ศาสนาความเชื่อและคานิยมในสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวในเรื่องสันติภาพและสิทธิมนุษยชน
2.1.1 มหาวิทยาลัยในอังกฤษเปดคอรสสอนวิชา "การใหอภัย"
ศาสตราจารยเคน ฮารต แหงมหาวิทยาลัยลีดส ในเมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของอังกฤษ ไดเปดเผยถึงวิชาที่เปดสอนเปน
ครั้งแรกในอังกฤษและเปนการเรียนการสอนครั้งแรกของโลกวา วิชาเชิงปฏิบัติการนี้ใชเวลาเรียน 20 สัปดาห นักศึกษาที่ลงเรียนจะแบงเปน
กลุมๆ ละ 8-10 คน ซึ่งจะมาสัมมนาถกเถียงกันในชวงปฏิบัติการครั้งละ 2 ชั่วโมง และจะพบปะหารือกับที่ปรึกษาทางจิตวิทยาทุกๆ ปกษ
หลักสูตรการสอนในหองเรียนนั้น ศจ. ฮารต ระบุวาจะเริ่มตนดวยการขจัดเทพนิยายผิดๆ เกี่ยวกับการใหอภัย โดยแกนกลางของการใหอภัย
นั้นคือการเปลี่ยนทัศนคติจากทางลบมาเปนทางบวก และหลังจากนั้นก็จะเปนการเยียวยารักษา ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชนการทบทวน
ใครครวญถึงตัวเอง ความรูสึกมีอารมณรวมกับบุคคลที่กอใหเกิดความเจ็บปวด และปฏิบัติการวาดวยวิธีในการใหอภัยแกผูละเมิด เปนตน
ศจ. ฮารต กลาววาทางคณะของเขาจะมีการจดภาวะทางการแพทยและทางอารมณของนักศึกษาแตละคนเอาไวกอนจะเริ่มตน
เรียน และเมื่อจบคอรส ก็จะมีการติดตามความคืบหนาทั้งในดานหัวใจ สุขภาพทางกาย จิตใจและวิญญาณ
รายงานกลาววา มีผูมาลงทะเบียนเรียนในคอรสของ ศจ. ฮารตกวา 70 คน โดยผูที่ตองการเรียนรูวิธีใหอภัยเหลานี้มีตั้งแต คนที่
เคยถูกขโมยของ ถูกขูเข็ญคุกคาม ไปจนถึงสามีที่ถูกภรรยาทอดทิ้ง ภรรยาที่สามีนอกใจ และหญิงที่เคยถูกขมขืน เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ
190643)
2.1.2 หินประติมากรรมเชิดชูวีรชน 6 ตุลา ใกลเสร็จพรอมนํามาติดตั้งบนกําแพงประวัติศาสตรที่ ม.ธรรมศาสตร
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2543 กรรมการโครงการกําแพงประวัติศาสตร และตัวแทนองคกรพันธมิตรเพื่อชําระประวัติศาสตร 6 ตุลาคม
2519 และตัวแทนญาติวีรชน ไดนําสื่อมวลชนเขาชมความคืบหนาการกอสรางประติมากรรมหินแกะสลักและรูปหลอโลหะวีรชน 6 ตุลา และ
รูปหลอโลหะนายปวย อึ๊งภากร ที่โรงหิน อ.หินกอง จ.สระบุรี ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จไป 70% แลว ประติมากรรมเปนแผนหินแกรนิตแกะ
สลักเปนอักษร 6 ตุลา 2519 ซึ่งตัวเลขเปนเลขไทย และมีรูปปนนูนสูงหลอโลหะฝงลงบนหินเปนรูปของนายปวย อึ๊งภากร และรูปของนัก
ศึกษาผูที่ถูกทํารายจนเสียชีวิตในเหตุการณในลักษณะตางๆ เชนถูกแขวนคอ ขณะนี้แผนหินแกะสลักและรูปหลอโลหะเสร็จเรียบรอยแลว
เหลือแตแผนหินแกะสลักชื่อผูเสียชีวิตและคํากลาวของอาจารยปวย ที่อยูระหวางดําเนินการ หากเสร็จแลวจะติดตั้งไวดานบนของแผนหิน
แกะสลัก และในปลายเดือนสิงหาคม 2543 จะนําไปติดตั้งที่สวนประติมากรรม ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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นายใจ อึ๊งภากรณ บุตรชายนายปวย อึ๊งภากรณ กลาววา อนุสาวรียนี้เปนการประกาศตอสังคมไทยวา ทุกคนเปนคนดี และการ
พยายามใหมีการชําระประวัติศาสตร เมื่อเวลาผานไป 24 ปแลว ที่บางคนบอกวา เวลาผานไปนานแลวควรลืมเหตุการณดังกลาว ตนเห็นวา
คนที่ลืมประวัติศาสตร คือคนที่ยอนรอยประวัติศาสตร จะเห็นไดจากประวัติศาสตรไทยมีเหตุการณฆาหมู การทํารายกันอยางรุนแรงเกิดขึ้น
มาโดยตลอด ดังนั้นโดยหนาที่พลเมืองแลว ไมควรลืมประวัติศาสตร และควรมีขอสรุปวาไมควรใหเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นอีก และควรมีการ
ชําระใหโปรงใสอยางชอบธรรม (มติชน 300643)

3. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพยติด
3.1 ความเคลื่อนไหวปญหายาเสพยติด
3.1.1 จัดตั้งสํานักคดียาเสพยติดขึ้นในศาลอาญา เพื่อเรงรัดการพิจารณาคดียาเสพยติดที่เพิ่มสูงขึ้น
จากการเปดเผยของนายสมบัติ เดียวอิศเรศ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาและคณะ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2543 เรื่องการจัดตั้งสํานัก
คดียาเสพยติดขึ้นในศาลอาญา เพื่อใหเปนหนวยงานภายในของศาลที่มีบทบาทและภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม ในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพยติดที่ขึ้นสูศาล
นายสมบัติไดเปดเผยตัวเลขคดียาเสพยติดที่ขึ้นสูศาลอาญาในรอบ 3 ปวา มีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป 2540 มีคดียาเสพยติดขึ้นสู
ศาล 6,060 คดี คิดเปนรอยละ 56.86 ป 2541 มี 7,547 คดี คิดเปนรอยละ 64.77 และป 2542 มีถึง 11,067 คดี คิดเปนรอยละ 71.71 ทําให
ระบบงานตามโครงสรางของศาลอาญาที่กําหนดไวเดิม ไมสามารถตอบสนองตอการอํานวยความยุติธรรมของศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงสรางใหมของสํานักคดียาเสพยติดที่ตั้งขึ้นใหมในเบื้องตนประกอบดวยขาราชการตุลาการ 12 คณะ จากที่มีทั้งหมด 24
คณะ เพื่อใชมาตรการพิเศษทุกขั้นตอนในการพิจารณาพิพากษาอยางตอเนื่องทุกขั้นตอนดวยความรวดเร็วและเปนธรรม (ไทยโพสต
070643)
3.1.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เผยตัวเลขคดียาเสพยติดลาสุดมากถึง 156,530 คดี
สํานักงาน อ.ย. ไดจัดแถลงขาวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2543 ระบุวา ปนี้นับเปนครั้งที่ 24 ตามระเบียบ ก.สาธารณสุข วาดวยการเก็บ
รักษายาเสพยติดใหโทษของกลาง ใหมีการเผาทําลายยาเสพยติดเปนประจําทุกป โดยในปนี้กําหนดเผาทําลายที่ศูนยบริหารสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา โดยมียาเสพยติดที่ ก.สาธารณสุขอนุมัติใหเผาทําลายรวมทั้งสิ้น 1,949 คดี รวมยา
เสพยติดที่เผาทั้งสิ้นมีนํ้าหนัก 1,557.395778 กิโลกรัม ประกอบดวย ยาบาจํานวน 1,187.324114 กิโลกรัม หรือ 13,192,490 เม็ด เฮโรอีน
250.526044 กิโลกรัม ฝน 107.9075 กิโลกรัม เอ็กซตาซี หรือ ยาอี 4.6497 กิโลกรัม หรือ 16,033 เม็ด กัญชา 0.932 กิโลกรัม โคดาอีน
3.203300 กิโลกรัม โคเดอีน 2.330320 กิโลกรัม เมทาโดน 0.390000 กิโลกรัม และวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ 0.132800 กิโลกรัม
รายงานกลาววา จํานวนที่เผานี้เปนเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น เมื่อเทียบกับการจับกุมที่มีการเก็บรักษาในคลังยาเสพยติด ซึ่ง ณ วัน
ที่ 31 พ.ค. 2543 คงเหลืออยูจํานวน 19,977.98774189 กิโลกรัม เปนของกลางที่คดีอยูในชั้นศาลยังไมถึงที่สุด จํานวน 156,530 คดี (ผูจัด
การ 200643)
3.1.3 พบทหารเกณฑในคายธนรัชตติดยาถึง 82%
จากการเปดเผยของ พล.ต.วิเชียร พันธุมงคล ผูบัญชาการศูนยทหารราบ คายธนะรัชต อ.ปราณบุรี วา จากการตรวจสอบทหาร
เกณฑผลัด 1 ประจําป 2543 ที่ไดรับการคัดเลือกมาจากจังหวัดตางๆ ในเขตภาคกลาง และถูกสงเขามาประจําการที่คายธนรัชต จํานวน
เกือบ 2,000 คน นั้น พบวาในปนี้มีทหารที่เคยเสพย เคยทดลอง และกําลังติดยาเสพยติดมากถึง 82% และในจํานวนนี้มีพวกยาบาประมาณ
40 % นับเปนสถิติสูงสุดที่เคยตรวจพบ
พล.ต. วิเชียรกลาววา ทางคายไดเตรียมมาตรการในการปราบปรามและปองกันในเรื่องนี้อยางจริงจัง กลาวคือ มีการอบรมทํา
ความเขาใจ และควบคุมสกัดกั้นไมใหมีคนขายเขามายุงเกี่ยว และพยายามสรางความอบอุนใหเกิดขึ้นในครอบครัวขาราชการทหาร โดยมี
การสงเสริมอาชีพ เชน สอนวิธีการเลี้ยงปลาดุกใหเปนรายไดเสริม ในขณะเดียวกันที่ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพยติดของศูนยทหาร
ราบ ซึ่งมีทั้งชุดสืบสวน จับกุม ก็จะสอดสองอยางจริงจัง โดยพรอมที่จะประสานและเปดกวางเต็มที่ สําหรับการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ
ไมวาจะเปนใคร หากมีหลักฐานชัดเจนวาเกี่ยวของกับยาเสพยติด จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษตามวินัยอยางเด็ดขาด (มติชน
220643)
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ภาคผนวก

รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป
เคยเปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ
เคยเปน
บรรณาธิการวารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ
เปนผูแปลหนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
ตางๆ รวบรวมขอมูลลูกคา บริษัทเอ-ทีมแอดเวอรไทซิง่ จํากัด เคยประจํากองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตรอนาคต บริษัท
สํานักพิมพสวัสดี จํากัด เคยเปนนักขาว Rewriter ตัดตอ ผลิตรายการ บริษัทไทยสกายเทเลวิชั่น จํากัด
6. นางสาวเยาวนันท เชฏฐรัตน นักเขียนรับเชิญ จบปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานประจํากองบรรณาธิการ บรรณาธิการและที่ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสารมีชื่อหลายฉบับ เคยเปน
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