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คําชี้แจง
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประมวล สรุป วิเคราะหและสังเคราะห เหตุการณและแนวโนม
ดานตางๆ ของประเทศไทย ในรอบเดือนมีนาคม 2543 ซึ่งเปนรายงาน UPDATE ใหกับรายงานหลักของ
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) ที่จัดทําทุกรอบระยะ 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
คณะผูจัดทําหวังวาทานจะไดรับประโยชนจากรายงานฉบับนี้ตามสมควร

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

เลือกตั้ง ส.ว. : ผาทางตันการเมืองขั้นที่หนึ่ง
เดือนมีนาคม 2543 ยังคงเปนเดือนที่เต็มไปดวยขาวความเคลื่อนไหวเชนเดียวกับ 2 เดือนแรกที่ผานมา สงสัญญาณวา
ประเทศและโลกกําลังอยูในภาวะการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก ซึ่งยังกลาวไมไดชัดวาจะสิ้นสุดหรือชะลอตัวลงเมื่อใด
ในทางเศรษฐกิจ การประนอมหนี้ การฟนฟูบริษัท การฟองลมละลายปรากฏชัดขึ้น กรณีเดนไดแกบริษัททีพีไอ. และ
คาดวาจะมีตอเนื่องไปอีกพรอมกับการปรับโครงสรางบริษัทซึ่งยอมกระทบกับพนักงานในระดับหนึ่ง "การสังหารหมูทางเศรษฐกิจ"
เริม่ เห็นไดชดั ขึน้ อิทธิพลของกลุมทุนโลกจากสหรัฐฯ ญี่ปุนและยุโรปจะเบียดขับเขามาภายในประเทศสูงขึ้นผานการควบรวมและ
ซือ้ กิจการ วิกฤติหนี้สินซึ่งเปนตนตอของวิกฤติไดแสดงตัวออกชัดเจน เชน กรณีการรวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทย และ
เมือ่ คํานึงถึงการแกปญหาที่มีลักษณะตางคนตางทํา มีแนวโนมวากรณีทํานองนี้จะเกิดขึ้นอีก และจะสงผลกระทบรุนแรงขึ้นกลาย
เปนตัวถวงในการฟนตัว กอความยากลําบากทางเศรษฐกิจตอไปอีกหลายปขางหนาและจะกลายเปนประเด็นรอนทางการเมือง
อนึง่ เปนที่นาสังเกตวา มีความพยายามอยางหนักที่จะผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในประเทศไทยเองก็ไมไดมี
ความเขมแข็งมากนัก ใหกลายเปนเหตุปจจัยในการชุบชีวิตทางเศรษฐกิจ เชน มีการโฆษณาใหเห็นบทบาทความสําคัญของอี
คอมเมิรซ อยางเราใจวา ถาหากใครพลาดจะตกขบวน แตในทางเปนจริงนั้นบริษัทอีคอมเมิรซใหญของสหรัฐฯเอง ก็ยังมีผล
ประกอบการขาดทุน ทั้งยังมีผูชี้ใหเห็นจุดบอดวาจะอยูที่การขนสง ดังนั้นอีคอมเมิรชในประเทศไทยคงจะตองใชเวลาอีกไมนอย
กวาจะแกไขปญหาพื้นฐานได ทั้งนี้ยังไมกลาวถึงการแกไขเพิ่มเติมทางกฎหมายซึ่งยังไมเรียบรอยดี ความจริงนาจะไดมีการระดม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนทางการศึกษาและบริการสาธารณะตางๆ เชนบริการทางสาธารณสุข การปกครอง รวมทั้งการ
ปฏิรปู ทางการเมืองมากกวา เพราะจะชวยปูรากฐานทางสังคม ทําใหการพาณิชยของชาติและอีคอมเมิรซเขมแข็งขึ้น
ในดานอาหารและสาธารณสุข ยังมีขา วเกี่ยวกับอาหารจีเอ็มโอตอเนื่อง ควรจับตาการกลับมาของโรคติดเชื้อวัณโรค
และมาลาเรีย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไปมาหาสูกันมากขึ้น เชนแรงงานตางชาติ โรคเอดสเปนสัญจรโรคในกระบวนโลกาภิ
วัตน ซึ่งสามารถลามระบาดสูประเทศพัฒนาแลวได
ปญหานํามั
้ นราคาแพงอยางฮวบฮาบกอผลกระทบไปทั่วโลก สภาผูแทนสหรัฐฯไดลงมติผานกฎหมายลดทอนราคานํ้า
มัน 2000 ใหอํานาจประธานาธิบดีตอบโตประเทศผูสงออกนํ้ามันโดยตัดความชวยเหลือและไมจําหนายอาวุธให ขณะที่ทางการ
ไทยดูเหมือนจะใชวิธีปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด แตเมื่อมีแรงบีบมากขึ้นจึงไดออกมาตรการแกไขที่เปนรูปธรรมขึ้นมา คาดวา
ปญหานํ้ามันราคาแพงคงจะยืดเยื้อตอไป ควรจะหันมาคํานึงถึงนโยบายนํ้ามันและพลังงานในระยะยาว
แตขาวและความเคลื่อนไหวเดนในเดือนมีนาคม 2543 คงไดแกดานการเมือง ทีเ่ ริ่มตนดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
หรือ ส.ว. เปนครั้งแรกในวันที่ 4 มี.ค. ผลการเลือกตั้งตามที่รายงานทางสื่อมวลชนสรุปไดดังนี้ 1) ผลออกมาดีกวาที่คาด จาก
เดิมคาดวาผูที่ไดรับเลือกตั้งสวนใหญจะเปนนักการเมืองหรือผูที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง แตกลับปรากฏวาสัดสวนของกลุมนี้
ตกราวครึง่ หนึ่ง ที่เหลือกลาวไดวาคอนขางเปนกลางไมเกี่ยวกับพรรคและนักการเมือง ที่นาสังเกตคือผูที่ทํางานเคลื่อนไหวทาง
การพัฒนาสังคมหรือเอ็นจีโอไดรับเลือกเขามาคอนขางมากผิดตา เชนเดียวกับผูที่ทํางานดานสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน อยาง
ไรก็ตามในกลุมผูที่ถือวาเปนกลางนี้สวนใหญเปนขาราชการหรืออดีตขาราชการ แสดงวาระบบราชการซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะ
อนุรกั ษนยิ มยังคงมีบทบาททางการเมืองสูงตอไป
ผลที่ดีผิดคาดอีกอยางหนึ่งก็คือจํานวนผูมาลงคะแนนเสียงมากเปนประวัติ
การณคือออกมากวารอยละ 60 ซึ่งอาจตีความหมายไดทั้งวามาจากการที่ประชาชนตองการมีสวนรวมในการปฏิรูปทางการเมือง
และการไมตองการเสียสิทธิ ซึ่งเห็นไดวาจํานวนผูไปใชสิทธิแตไมลงคะแนนหรือที่เปนบัตรเสียคอนขางสูง จากผลการเลือกตั้งที่
ออกมาดีเกินคาดนี้เองทําใหเกิดกระแสความเชื่อมั่นในการปฏิรูปทางการเมืองสูงขึ้น และกระแสการโจมตีจุดออนความไมเหมาะ
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สมของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันลดลง จนกลาวไดวารัฐธรรมนูญปจจุบันไดกลายเปนสถาบันและกติกาทางการเมืองที่คอนขาง
มัน่ คง การลมลางเปลี่ยนแปลงกระทําไดไมงายเหมือนเดิม ตองประกอบดวยเหตุผลและความสุกงอมทางสถานการณ อนึ่ง เขต
เลือกตัง้ ซึ่งเห็นวาเปนมิติใหมชัดเจนมากไดแกจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีผูสมัครอิสระไดรับเลือกตั้งแทรกเขามา 2) การทุจริต การ
ใชอานาจอิ
ํ
ทธิพล และการซื้อขายเสียงยังคงปรากฏแพรหลายทั่วประเทศ จนกระทั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
ประกาศ "แขวนชือ่ " ไมประกาศผูไดรับเลือกรวม 78 คน คิดเปนเกือบรอยละ 40 ของทั้งหมด การประกาศแขวนชื่อดังกลาวไดรับ
การสนับสนุนอยางกวางขวางจากสาธารณะ ซึ่งจะตองดูตอไปวาวิธีการแขวนชื่อนี้จะสามารถลดทอนการทุจริต การใชอํานาจ
อิทธิพลและการซือ้ ขายเสียงไดแทจริงเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อผลการเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งที่ 2 ซึ่งกําหนดไวที่ปลายเดือนเมษายนออก
 หาทางการปฏิบัติและทางเทคนิคคอนขางสูง จนกระทัง่ เกรงกันวาจะกลายเปนอุปสรรคสําหรับการเลือกตั้งทั่วไป
มา 3) มีปญ
ของ ส.ส.ทีจ่ ะมีขนึ้ ปญหานั้นมีตั้งแตการปฏิบัติของกกต.จังหวัดบางจังหวัด การแขวนชื่อ การปฏิบัติงานหรือการประชุมของส.ว.
ทีผ่ านการรับรอง แตไมครบจํานวน 200 คน 4) ผลการเลือกตั้งได ส.ว.ที่คอนขางเปนอิสระจํานวนไมนอย ทําใหคาดวารัฐ
บาลชุดปจจุบันคงจะทํางานดวยความระมัดระวังขึ้นอีก และเนื่องจากเหลือเวลาตามวาระไมมาก ความเกรงใจตอรัฐบาลจึงนาจะ
ลดลง นอกจากนี้ภายหลังเกิดเหตุใหญ ไดแกคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดลงมติเปนเอกฉันทวา พล.ต.สนั่น
ขจรประศาสน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ ซึ่งกอผลใหพล.ต.
สนัน่ ลาออกจากตําแหนงทางการเมืองที่สําคัญทั้งหมด นอกจากตําแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตย เหตุการณนี้ยอมสงผล
สะเทือนไมนอยตอภาพลักษณ ความนิยม ความเปนปกแผน และความชอบธรรมของรัฐบาล
จากผลการเลือกตั้งและเหตุการณใหญทางการเมืองดังกลาว เรามีความเห็นวาการเมืองไทยกําลังอยูในระยะการผา
ทางตันขัน้ ที่หนึ่งหลังจากการใชรัฐธรรมนูญใหม และยังมีสิ่งที่จะตองทําตอไปอีกไมนอย การผาทางตันขั้นที่หนึ่งไดแก 1) การมี
สวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอมากขึ้น แมวาโดยพื้นฐานแลวการเมืองไทยยังอยูในกรอบสามเหลี่ยมเหล็ก นั่นคือ
การขัดแยงและการรวมมือกันระหวาง 3 กลุมไดแกนักการเมือง นักธุรกิจทั้งที่เปนกลุมอิทธิพลธุรกิจระดับทองถิ่นและระดับชาติ
และวงขาราชการ ดังนั้นยังตองใชเวลากวาที่จะมีการตั้งพรรคการเมือง เชนพรรคสีเขียว หรือพรรคสันติประชาธรรม หรือพรรคที่
เปนตัวแทนองคกรประชาชนเชนเกษตรกรและกรรมกร พนักงานที่มีพลังทางการเมืองที่แนนอนระดับหนึ่ง 2) การตรวจสอบจาก
ทัง้ องคกรตรวจสอบที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและการสนับสนุนจากสาธารณะ แมวามีแนวโนมที่จะชวยลดการทุจริตคอรรัปชัน
การเลนพวก การปกปองพวกพอง และพฤติกรรมเหลิงอํานาจไปได แตก็ยังตองใชเวลากวาที่จะเกิดการมีสวนรวมอยางสรางสรรค
ของประชาชนรากหญาอยางจริงจัง และตองใชเวลากวาจะเปลี่ยนแปลงการเลนเกมการเมือง การเอาความดีใสตัวเอาความชั่วใส
ผูอ นื่ ไปสูก ารสรางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางการเมืองอยางแทจริง 3) การเลือกตั้งและเหตุการณการเมืองทําใหการตอสู
2 ทฤษฎี ระหวางทฤษฎีคนดีกับทฤษฎีโครงสรางมีความชัดเจนขึ้น กลาวคือทฤษฎีคนดีถือวา ปญหาทางการเมืองอยูที่คนเปน
สําคัญ ถาหากคนดีแลวปญหาทั้งหลายก็หมดไป สวนทฤษฎีโครงสรางเห็นวาปญหาทางการเมืองอยูที่โครงสรางที่มีการรวมศูนย
อํานาจมากเกินไป ขาดการถวงดุลหรือหนวยตรวจสอบการใชอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน ดังนั้นถึงมีคนดีเขาไป ก็จะถูก
ระบบหรือโครงสรางครอบงํา ปญหาก็ไมไดรับการแกไข มีแตจะรุนแรงขึ้น แตเมื่อหนวยงานตรวจสอบอยางเชนกกต.และปปช.ได
เริม่ ปฏิบัติงาน ก็เห็นไดวา ทฤษฎีคนดีมีนํ้าหนักนอยลง เพราะถึงแมจะมีคนดีที่ไมทุจริตหรือไมเคยเลี้ยงใครเพื่อหาเสียงเขาดํารง
ตําแหนงการเมืองระดับสูงเปนเวลานับสิบปมาแลวก็ไมอาจแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันหรือการซื้อเสียงได ผูที่มีภาพลักษณ
ดานทุจริตก็ยงั คงดํารงตําแหนงสําคัญ ขณะที่กกต.และปปช.ใชเวลาเพียงไมกี่เดือนกลับสามารถพลิกโฉม และสรางบรรยากาศ
ใหมทางการเมืองขึ้นได อยางไรก็ตาม ยังตองใชความพยายามอีกมากเพื่อจะทําใหโครงสรางใหมมั่นคง และสนับสนุนใหองคกร
ตรวจสอบเหลานี้สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางบังเกิดผล ทั้งยังจะตองใหองคกรเหลานี้มีความยืดหยุนเขากับสถานการณ
ที่เปลี่ยนไปดวย
ในทางสากล จับตาการเลือกตั้งไตหวันที่ปดยุคพรรคกกมินตั๋งเปนใหญ และเริ่มยุคความสัมพันธใหมระหวางจีนกับ
ไตหวัน การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่รัสเซียซึ่งไดนายปูตินเขาดํารงตําแหนงตามคาดหมาย ซึ่งมีแนวโนมวาจะเดินนโยบายชาติ
นิยมและสรางอิทธิพลเดิมขึ้นมา โดยการเปนมิตรกับจีนแนนแฟนขึ้น ซึ่งหากเปนเชนนี้ก็จะเปนการเปลี่ยนดุลหรือสมการทางการ
เมืองโลกอยางมีนัยสําคัญ
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ประมวลสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
(มีนาคม 2543)
--------------------------------------

ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 เกิดความขัดแยงคอนขางรุนแรงระหวาง ธปท. กับ ก.คลัง เกี่ยวกับรายละเอียดในการแกไขราง พ.ร.บ. ธปท.
หลายฝายออกมาชี้วารัฐบาลชุดนี้กําลังทําลายวินัยทางการเงินการคลังอยางรายแรง
-ครม.มีมติแกกฎหมาย ใหรวมบัญชีฝายออกบัตรกับฝายการธนาคาร เพื่อนําเงินสํารองออกมาใช
อนุสนธิจากการที่ ค.ร.ม. ไดมีมติในวันที่ 15 ก.พ. 43 รับหลักการราง พ.ร.บ. ธปท. และราง พ.ร.บ.เงินตรา กับราง พ.ร.บ.
ประกอบอีก 3 ฉบับ รวม 5 ฉบับ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวใหนําเสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยในสวนของการรวมบัญชีนั้น ราง พ.ร.บ. ไดกําหนดหลักการใหรวม
บัญชีการดําเนินการของฝายการธนาคารและฝายออกบัตรธนาคารเขาดวยกันโดยรับโอนสินทรัพยและหนี้สินที่มีอยูในบัญชีทุนสํารองเงิน
ตราบัญชีผลประโยชนประจําปและบัญชีสํารองพิเศษ มาเปนสินทรัพยและหนี้สินของ ธปท. (มติ ครม. 150243) และระบุวาหลังจากแกไข
ปญหาการขาดทุนของ ธปท. และทําให ธปท. มีทุนประกอบการตอไป จากนั้นใหนํากําไรสวนที่เหลือแบงใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อใหมีสินทรัพยชดใชความเสียหายที่รัฐบาลตองรับภาระ เพื่อมิใหกระทบตองบประมาณรายจายประจําป ซึ่ง
จากรายงานขาววา ก.คลังคํานวณวา ธปท. จะมีเงินเหลือจากการรวมบัญชีหักลบแลวประมาณ 4-5 แสนลานบาท ขณะที่ กองทุนฟนฟูฯ มี
หนี้สินที่ตองชําระอยูถึง 1.4 ลานลานบาท ซึ่งทางรัฐบาลอางวาเปนการชวยแบงเบาภาระของประชาชน เพราะรัฐบาลไมมีชองทางอื่นที่จะ
หาเงินมาใชหนี้ดังกลาวแลว นอกจากเก็บภาษีเพิ่มจากประชาชน หรือปลอยใหมีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น (มติชน, ผูจัดการ 040343)
นอกจากนั้น ราง พ.ร.บ. ดังกลาวยังระบุให ธปท. "พึงสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล" รวมทั้งการหามมิใหธนาคาร
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกรัฐบาล เวนแตในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได เพื่อรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ใหธนาคารโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ใหกูยืมเงินแกกระทรวงการคลังโดยการซื้อตราสารหนี้ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว และใหยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวน
ธนบัตรออกใช พ.ศ.2498 ดวย
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รมต.คลัง กลาวถึงสาเหตุสําคัญที่เปนตนตอทําให ก.คลังมีแนวคิดที่จะรวมบัญชีทุนสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีอยู 4 บัญชีคือ ฝายกิจการธนาคาร ฝายออกบัตร ฝายจัดการกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และบัญชีในสวนของทุนรักษาระดับเขาเปนบัญชีเดียว เนื่องจากเห็นวา ประเทศไทยไดประกาศคาเงินบาทลอยตัวแลว
ทุนสํารองเงินตราในสวนของทุนรักษาระดับที่มีเงินไวปกปองคาเงินบาทจึงไมมีความจําเปนอีกตอไป ก็จะเหลือเพียง 3 บัญชี ทั้งนี้โดย ก.
คลังจะใหรวม 2 บัญชีเขาดวยกันคือบัญชีสวนฝายออกบัตรกับบัญชีฝายการธนาคาร และพิจารณาในเบื้องตนวานาจะมีกําไรที่จะนํามาแก
ไขปญหาของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ได (ผูจัดการ 040343) อยางไรก็ตาม ไดมีการวิเคราะหทางสื่อมวลชนวา รัฐบาลกําลัง "ถังแตก" ตกอยู
ในสภาพจนตรอก มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกปญหาเฉพาะหนามากกวาที่จะคิดถึงวินัยทางการเงิน และวา พรรคประชาธิปตย (ซึ่ง
เปนแกนนํารัฐบาลปจจุบัน) "ตองการเรงลดหนี้กองทุนฟนฟูใหเหลือนอยที่สุด เพื่อขจัดขอหาหรือการตกเปนจําเลยของสังคม ในฐานะเปนรัฐ
บาลที่สรางหนี้สินจํานวนมหาศาลทิ้งไวใหประชาชนตามชดใช" (คอลัมน "กะเทาะธุรกิจ" โดยสุนันท ศรีจันทรา, กรุงเทพธุรกิจ 160343)
-ธปท. ออกหนังสือชี้แจงไมสามารถแบงเงินกองทุนสํารองให ก.คลังเอาไปใชได
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2543 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหนังสือชี้แจง เรื่อง การชี้แจงความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) เกี่ยวกับการแกไขพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ......โดยระบุวา ในเรื่องเงินกองทุน ธปท.ซึ่งมีหนาที่ดูแลนโยบายการ
เงินของประเทศ จําเปนตองมีเงินกองทุนสูงกวาสถาบันการเงินปกติ โดย ธปท.ควรมีเงินกองทุนตอสินทรัพย(BIS Ratio) ไมตํ่ากวา 12% ซึ่ง
จะนับไดวาเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินที่มีฐานะพอเพียง ซึ่งในตางประเทศแมธนาคารพาณิชยใหญๆ ก็จะมีเงินกองทุนไมตํ่ากวา
ระดับนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล กลาววา "ตอนนี้ที่รวมบัญชีดูคราวๆ เงินที่เหลือจากการรวมบัญชีแลวและตัดขาดทุนแลว มีเหลือที่จะนํามาสํารองใน
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บัญชีทุนสํารองธรรมดา เพื่อวางไวเปนหลักประกันความมั่นคงของแบงกยังไมครบ 12% ซึ่งเทาที่รวมไดอยูที่ประมาณ 8-8.5% เทานั้น ทําให
ไมนาจะมีเงินพอที่จะนําไปใชอยางอื่น หรือนําไปใชหนี้กองทุนฟนฟู ไมวาจะตัดเปนเงินบาทหรือดอลลาร" ผูวาการ ธปท.กลาว
ในเรื่องทุนสํารองเงินตรา หนังสือชี้แจงกลาววา เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศขนาดกลาง และมีการพัฒนามาขนาดกลาง ยัง
นับไมไดวาอยูใกลระดับที่จะเปนประเทศอุตสาหกรรม มีขบวนการบริหารเศรษฐกิจและการเงินครบถวน ลึกและกวาง ดังนั้น การใหความ
เชื่อมั่นในทุนสํารองเงินตราจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก ทุนสํารองเงินตราปจจุบันมีเกินกวารอยละ 100 ตามจํานวนธนบัตรที่ออกใชอยูแลว จึง
เห็นควรกําหนดวา ทุนสํารองตองมีเงินตราตางประเทศรอยละ 100 และพยายามสะสมไปจนมีปริมาณพอที่จะใชได และตอเมื่อมีเงินตรา
ตางประเทศเกินกวาความจําเปนที่อาจเกิดขึ้นในระยะตอไปจึงจะควรใหนําเงินตราตางประเทศออกจากบัญชีทุนสํารองเงินตราได ซึ่งในขั้นนี้
เห็นวาการกําหนดไวอีก 1 เทาตัวจะเปนที่เหมาะสม
ในเรื่องกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หนังสือชี้แจงกลาววา การที่จะไดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนเรื่องตัวเลขทาง
บัญชี และไมแนนอน แมขณะนี้ ธปท.จะไดกําไรเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนออนตัวลง ก็สามารถขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งตัวขึ้น
ไดเชนกัน ดังนั้น กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในดานทุนสํารองเงินตรา และทางดานทุนของ ธปท. เองจึงควรกําหนดไมใหมีการนําออกไป
ใช และใหสํารองไวเผื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ในเรื่องการใหรัฐบาลกูเงินโดยตรง แถลงการณระบุวา ธนาคารกลางมี
หนาที่ในการควบคุมภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีมาตรการหลักคือการขึ้นและลดอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งทําใหเอกชนมีตนทุนสูงขึ้นและลดลง ถา
รัฐบาลสามารถกูเงินไดโดยตรงจากธนาคารกลาง ก็จะทําใหธนาคารกลางไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในดานนี้ได เนื่องจากเปนเพียงกระเปา
ซายกระเปาขวาเพราะธนาคารกลางยังคงเปนของรัฐบาลอยู ดังนั้นจึงมีการกําหนดใหรัฐบาลจัดหาเงินเองจากผูออมโดยตรง ซึ่งมีผลเปน
การสรางวินัยการคลัง ไมใหมีการใชจายฟุมเฟอยในปจจุบันและทิ้งภาระหนี้ใหลูกหลานของเราตองชดใชในอนาคต แตหากเห็นควรใหธปท.
ชวยจัดเงินใหรัฐบาลโดยตรงในบางขณะ ก็ควรจะทําในลักษณะที่ไมทําใหธปท.ไมสามารถปฏิบัตินโยบายการเงินโดยถูกตองได และควร
กําหนดขอบเขตระยะเวลาใหรัฐบาลตองชําระเงินกูนั้นคืนภายในระยะสั้น กลาวคือ ภายในไตรมาสถัดไป เพื่อที่ ธปท.จะไดมีเวลาและโอกาส
ที่จะแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นจากที่ไดใหรัฐบาลกูเงินไปนั้นไดในไตรมาสตอ ๆ ไปกอนที่การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเงินนั้นจะมีผล
ในเรื่ององคประกอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน หนังสือชี้แจงระบุวา โดยทั่วไปองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการ
เงิน จะมีบุคคลภายในธนาคารกลางเปนสวนใหญ และบุคคลภายนอกเปนสวนนอย แตหากเห็นวาคณะกรรมการนโยบายการเงินควรจะมี
บุคคลจากภายนอกธนาคารกลางมากกวาภายใน ก็ควรจะไดวางมาตรการที่ทําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เนื่องจากนโยบายการ
เงินเปนนโยบายที่ใชระยะเวลานาน และมีหนาที่สรางเสถียรภาพมากกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ เชนใหมีระยะเวลาการเปนกรรมการ 6 ป และ
ให 1 ใน 3 มีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 ปเปนตน (แถลงการณฉบับที่ 35/2543 ธนาคารแหงประเทศไทย 090343, กรุงเทพธุรกิจ 170343)
อนึ่ง แหลงขาวจาก ก.คลังระบุวา ความเห็นของ ธปท. นั้นแยงกับ ก.คลังในเกือบทุกประเด็น กลาวคือในเรื่องการดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงที่ ธปท. ตองการใหอยูที่รอยละ 12 ก.คลังเห็นวาควรอยูที่รอยละ 6 หรือ 8 ในเรื่องทุนสํารองเงินตรา ธปท. กําหนดใหมีทุน
สํารองเงินตราในอัตราสวนตอธนบัตรออกใช 1:1 (หรือรอยละ100) และตองสะสมเพิ่มขึ้นเปนอีก 1 เทาตัว รวมเปน 2 เทาของจํานวนธนบัตร
ออกใช ก.คลังเห็นวาควรใหลดเหลือเพียงรอยละ 60 ก็พอ เรื่องการใหรัฐบาลกูเงิน เห็นวาควรกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปนับตั้งแตวันทํา
สัญญากู และเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงิน ก.คลังเสนอใหมีผูแทนจากภายนอกซึ่งแตงตั้งจาก ครม. เขารวม (กรุงเทพธุรกิจ 150343)
-ครม. ไมฟงเสียง ธปท. ผานรางยึดแนว ก.คลัง เตรียมเสนอเขาสูสภาฯ ตอไป
รายงานขาวกลาววาภายหลังจากที่ ครม. สงรางทั้งชุดใหกฤษฎีกาพิจารณา ปรากฏวาคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นคลอย
ตาม ก.คลัง และวาในการพิจารณาแบงสินทรัพยภายหลังจากการรวมบัญชีแลวใหแก ธปท. และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินนั้น ควรจะตองพิจารณาถึงความจําเปนของหนวยงานทั้งสองไปพรอมๆกัน เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานใดหนวย
งานหนึ่ง โดยในการจัดสรรใหกับธปท.จะตองพิจารณาคงความเพียงพอในการลางผลขาดทุนสะสม และเพื่อใหมีทุนประกอบการที่เหมาะสม
สวนการจัดสรรใหกับกองทุนฟนฟูฯจะตองพิจารณาถึงภาระของกองทุนฟนฟูเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตองบประมาณรายจายประจําปใน
อนาคต โดยจํานวนเงินที่จะจัดสรรใหนั้น ธปท.และกระทรวงการคลังจะตองพิจารณารวมกัน แลวใหนําเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาตอไป และ
ประเด็นการดํารงสินทรัพยเพื่อหนุนหลังธนบัตรออกใช คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นสมควรใหเปลี่ยนแปลงอัตราสินทรัพยที่หนุนหลัง
ธนบัตรออกใช จากเดิมที่กําหนดใหดํารงสินทรัพยที่เปนเงินสํารองระหวางประเทศของทางการซึ่งเปนสินทรัพยตางประเทศรอยละ100 ลดลง
เหลือรอยละ 60 ของสินทรัพยหนุนหลังธนบัตรออกใชทั้งหมด
จากนั้น ในวันที่ 14 มี.ค. 2543 ครม. ไดประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ. ทั้ง 5 ฉบับอีกครั้ง แมวา ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ
ธปท. จะไดชี้แจงและแสดงความไมเห็นดวยอยางรุนแรง แต ครม. ก็มีมติอนุมัติราง พ.ร.บ. ดังกลาว โดยมอบหมายให 4 หนวยงาน คือ
ธปท. ก.คลัง เลขาธิการ ครม. และกฤษฎีกา ไปพิจารณาถอยคําบางอยาง และเรียงมาตราใหถูกตอง (ไทยโพสต 150343) จากนั้นในวันที่
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28 มี.ค. 2543 ที่ประชุม ครม. ก็ผานความเห็นชอบ โดยมีการแกไขเพียงเล็กนอย คือมาตรา 7 เปลี่ยนถอยคําจาก "พึงสนับสนุน" การดําเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เปน "พึงคํานึงถึง" ตามที่ ธปท. เสนอ นอกนั้นมีสาระสําคัญเหมือนที่ฝาย ก.คลังและกฤษฎีการวมกันราง
ขึ้นมา (กรุงเทพธุรกิจ 290343)
อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวีระพงษ รามางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
กลาววา การที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามแกไขใหนําเงินสํารองไปชดเชยผลขาดทุนกองทุนฟนฟูฯ เปนการกระทําที่ลมหลักการ
ดานวินัยการเงินการคลังอยางรายแรง และทําใหประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางใหญหลวงในระยะยาว โดยเฉพาะหากอนาคตผูรับ
ผิดชอบดูแลนโยบายการเงินและการคลังของประเทศเปนคนจากฝายการเมือง หากประเทศเกิดวิกฤติและมีความผันผวนดานการเงินการ
คลัง ผูรับผิดชอบอาจตองการรักษาผลประโยชนทางการเมืองและใชชองทางดังกลาวแสวงหาประโยชน ผลกระทบรายแรงก็จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศ และอาจนํามาซึ่งภาวะวิกฤติทางการเงิน รวมทั้งเปนอันตรายตอหลักการพิมพธนบัตร (ไทยโพสต 220343)
1.1.2 ก. คลัง เปดตัวเลขเงินคงคลัง สิ้นเดือน ก.พ.มียอดคงเหลือ 58,631 ลานบาทลดลง 1.7 หมื่นลานบาท
นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษก ก. คลัง ไดแถลงขอมูลการคลัง
ประจําเดือน ก.พ.2543 วา ณ สิ้นเดือน ก.พ.มียอดเงินคงคลังเหลือทั้งสิ้นประมาณ 58,631 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนที่มียอดเงินคงคลัง
ทั้งสิ้น 75,959 ลานบาท หรือเปนการลดลง 17,328 ลานบาท โดยในเดือน ก.พ.นี้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 58,910 ลานบาท
และมีรายจายของงบประมาณรวม 59,311 ลานบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณเดือน ก.พ.จํานวน 401 ลานบาท เมื่อรวมกับดุลนอกงบ
ประมาณที่ขาดดุล 3,910 ลานบาท ทําใหดุลเงินสดรัฐบาลในเดือน ก.พ.ขาดดุล 4,311 ลานบาท
ในดานยอดหนี้คงคางของรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ก.พ. เปนยอดหนี้ภายในประเทศ มีจํานวน 1,072,793 ลานบาท ลดลงจากเดือน
กอน จํานวน 4,550 ลานบาท หรือลดลง 0.4% สามารถแยกเปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง 641,620 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน
จํานวน 431,173 ลานบาท ขณะที่ยอดหนี้ตางประเทศคงคาง มีจํานวนทั้งสิ้น 21,062 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน จํานวน 312
ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลง 1.5% และสามารถแยกเปนหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงจํานวน 8,974 ลานดอลลารสหรัฐ และหนี้ที่รัฐบาลคํ้า
ประกัน จํานวน 12,088 ลานดอลลารสหรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ 300343)
1.1.3 เงินเฟอ เดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น 0.9% ปจจัยราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องอาจตองปรับเปาเงินเฟอทั้งปใหม
ร.ท.สุชาย เชาววิศิษฐ อธิบดีกรมการคาภายใน ก. พาณิชย เปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศหรือเงินเฟอ ประจํา
เดือนก.พ. 2543 เทากับ 129.8 เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ปเดียวกัน หากเทียบกับเดือนก.พ. ของปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 0.9% สวน
ดัชนีเฉลี่ยของเดือน ม.ค.-ก.พ. ของปนี้เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้น 0.7%
ร.ท. สุชายกลาวดวยวา จากการที่กลุมโอเปกยังคงเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน ในการกําหนดนโยบายการผลิตนํ้ามัน อาจมีผล
ใหนํ้ามันมีราคาเพิ่มขึ้นในระดับนี้ตอเนื่องไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตออัตราเงินเฟอของไทยได จึงตองมีการปรับเปาหมายเงิน
เฟอใหม เพราะตอนที่ทําประมาณการเงินเฟอนั้นคาดวาราคามันจะไมสูงกวา 25 ดอลลารตอบารเรล จึงคาดวาเงินเฟอจะอยูในอัตรา 2.53% และวาหากอัตราเงินเฟอของไทยเฉลี่ยทั้งปอยูในอัตรา 4% จะเปนผลดีตอการกําหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐ
บาลสามารถอัดฉีดเงินเขาสูระบบเพิ่มไดเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และจะเปนผลดีตอภาคการสงออกดวย เนื่องจากเงินเฟอของประเทศเพื่อน
บานเชน สิงคโปร มาเลเซีย ยังอยูในอัตราที่สูงกวาของไทย
สําหรับสินคาและบริการที่ราคาลดลง ไดแก หมูเนื้อแดง ผักบางชนิด ไขไก ผลิตภัณฑนม อาหารที่ซื้อจากตลาด สินคาและบริการ
ที่ราคาไมเปลี่ยนแปลง ไดแก คาสาธารณูปโภค คาเครื่องเรียนเครื่องใชในบาน เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและคาตรวจรักษา การสื่อสาร การ
อานและการศึกษา สวนสินคาที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นไดแก ขาวสารหอมมะลิ ผลไมบางชนิด เชน สมเขียวหวาน สัตวนํ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง และของ
ใชสวนบุคคล (กรุงเทพธุรกิจ 020343)

2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชนและสถาบันการเงิน
2.1 ความเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงินในรอบเดือน มี.ค. 2543
2.1.1 ตลาดหุนไทยยังขยับไปไมไกล
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพยวันที่ 2 มี.ค. 43 กลับมาสดใสอีกครั้ง จากการดีดกลับของดัชนีทางเทคนิคอยางรุนแรง
รวมทั้งไดรับปจจัยหนุนจากตลาดหุนตางประเทศ โดยเฉพาะดัชนีแนสแด็กของสหรัฐฯที่ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,700 จุดเปนครั้งแรก สงผล
ใหมีแรงซื้อกลับเขามาในตลาดหุนไทยทันทีที่เปดตลาด โดยดัชนีหุนไดขยับขึ้นมาปดที่ระดับ 391.39 เพิ่มขึ้น 19.83 จุด ทามกลางปริมาณ
การซื้อขายรวม 6,923 ลานบาท ในระหวางวันที่ 6-10 มี.ค. 43 ดัชนีหุนไทยทรงตัวอยูในระดับใกล 400 จุด มีแรงซื้อสวนใหญเขามาในหุน
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กลุมอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากประเมินวา แนวโนมธุรกิจอีคอมเมิรซและกระแสอินเทอรเน็ตจะมีเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 10 มี.ค. 43 ดัชนีหุนปด
ผานแนวตานระดับ 400 จุดมาไดที่ระดับ 402.40 จุด ดวยมูลคาซื้อขายถึง 7,488.10 ลานบาท
ตลาดมีการเก็งกําไรอยางตอเนื่องในสัปดาหที่ 2 ของเดือน มี.ค. สภาพตลาดไมซบเซา และผันผวนมากจากการเก็งกําไร ดัชนีใน
วันที่ 14 มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นคอนขางแรง เนื่องจากการเก็งกําไรขาวการตัดสินฟนฟูกิจการบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (ทีพี
ไอ) ซึ่งเปนลูกหนี้รายใหญของธนาคารกรุงเทพ โดยนักลงทุนคาดวาผลการตัดสินของศาลลมละลายกลางในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ฝายเจาหนี้จะ
เปนผูชนะ จึงมีแรงซื้อหุนธนาคารกรุงเทพเขามาอยางคึกคักจนดัชนีสูงขึ้นมา ปดตลาดการซื้อขายที่ 400.37 จุด เพิ่มขึ้น 10.22 จุด มูลคา
การซื้อขาย 4,944 ลานบาท กระนั้น ดัชนีหุนไทยก็ไมอาจยืนเหนือแนวตานระดับ 400 จุดไดนาน โดยขาวการปดกองทุนในเครือของ "ไท
เกอร ฟนด" ในวันที่ 30 มี.ค. ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยลดลงถึง 11.10 จุด ปดที่ระดับ 399.59 จุด นอกจากนั้น ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยยังมีปญหาอีกมากในสายตาของนักลงทุนตางชาติ จึงทําใหกองทุนจากตางประเทศปรับลดนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุน
ไทย ดัชนีจึงไมสามารถขยับตัวไปไดไกล และปดตลาดในวันสุดทายที่ระดับ 400.32 จุด เพิ่มขึ้นเพียง 0.73 จุด ดวยมูลคาการซื้อขายเบาบาง
เพียง 3,393 ลานบาท (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต 0343)
2.1.2 คาเงินบาทปรับตัวแข็งขึ้น รับเงินลงทุนระลอกใหม
คาเงินบาทในชวงตนเดือน มี.ค. 43 ยังออนตัวตอเนื่องจากเดือนที่แลวเล็กนอย เนื่องจากประการแรกเงินทุนไหลเขาชะลอตัวจาก
ความกังวลดานเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ที่จะเปนปจจัยสําคัญกระทบระบบสถาบันการเงินไทย
ประการที่สอง ตอเนื่องมาจากประการแรก สงผลใหกองทุนจากตางประเทศลดนํ้าหนักการลงทุนในตลาดหุนและตลาดเงินในไทย ประการที่
สาม เปนผลมาจากการความลาชาในการขายธนาคารของรัฐทั้ง 2 แหงคือ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ทําใหเม็ดเงินตาง
ประเทศที่จะไหลเขามาในระยะสั้นตองเลื่อนออกไป และประการที่สี่ ในชวงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง เอกชนไทยมีการชําระหนี้ตาง
ประเทศมากขึ้น เห็นไดจากในชวงเดือน ก.พ.-มี.ค.2543 มีการออกหุนกูภายในประเทศ เพื่อนําเงินไปชําระหนี้ตางประเทศเปนจํานวนมากจึง
สงผลกระทบตอคาเงินบาทโดยตรง ทําใหคาเงินบาทเคลื่อนไหวแคบๆ ในชวงตนเดือนที่ระดับ 38.00-38.50 บาทตอดอลลารสหรัฐ
อยางไรก็ตาม ในชวงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนคาเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งคาขึ้นมาอยูที่ระดับ 37.60-37.90 บาทตอดอลลารสหรัฐ
เนื่องจากมีกระแสขาวเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินลงทุนใหมเขามาในประเทศไทยเปนระยะๆกรณีแรกคาดวาเปนการโอนเงินเขาประเทศเพื่อ
เตรียมซื้อหุนกูหรือหุนเพิ่มทุนของบริษัทในประเทศไทยที่เตรียมจะออกหลายแหง เชน บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)จะเห็นวามี
นักลงทุนสิงคโปรเทขายเงินดอลลารสิงคโปรเพื่อซื้อเงินบาทเปนจํานวนมาก กรณีที่สองเปนการลงทุนในธนาคารศรีนครซึ่งคาดวาธนาคาร
ฮองกงเซี่ยงไฮ หรือ HSBC จะเปนผูเขาลงทุน ปจจัยดังกลาวกระตุนใหเกิดความตองการเงินบาทจึงทําใหเงินบาทปดตลาดแข็งคาขึ้น
สวนขาวเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯอีก 0.25% ในวันที่ 21 มี.ค. 43 นั้น ไมสงผลกระทบใดๆ ตอตลาดเงิน
ของไทย เนื่องจากตลาดมีการคาดการณไวลวงหนาแลว นักลงทุนจึงหันมาใหความสนใจกับปจจัยอื่นๆ มากกวา เชน ขาวความคืบหนาการ
ประมูลขายธนาคารศรีนครดังที่กลาวขางตน และขาวบริษัท Toyota Leasing (Thailand) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท Toyota Motor ใน
ญี่ปุนไดวางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาทในชวงสิ้นเดือนนี้ เปนตน (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต
0343)

2.2 กระแสการซื้อและผนวกกิจการในประเทศ
2.2.1 'ทีพีไอ' ถูกศาลตัดสินใหเขากระบวนการฟนฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผานมา ศาลลมละลายกลางพิพากษาโดยใหบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย (ทีพีไอ) อยูในฐานะหนี้สิน
ลนพนตัว และตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการมูลคา 3.47 พันลานดอลลารสหรัฐ แตศาลไมไดแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการ โดยใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยไปดําเนินการจัดประชุมเจาหนี้เพื่อคัดเลือกผูทําแผน โดยชื่อผูทําแผนซึ่งอาจจะเสนอทั้งจากฝายเจาหนี้และลูกหนี้นั้น
จะตองไดรับเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 หรือ 75% จากเจาหนี้ทั้งหมด ซึ่งระหวางนี้ศาลไดใหนายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานเจาหนาที่บริหารที
พีไอเปนผูบริหารแผนชั่วคราว กอนจะมีการชี้ขาดผูทําแผนฟนฟูกิจการในวันที่ 19 เม.ย. 2543
นายแอนโทนี นอรแมน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอฟเฟคทีฟ แพลนเนอร จํากัด ในฐานะผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการของทีพีไอ ของ
ฝายเจาหนี้เปดเผยวา บริษัทมีความมั่นใจวาจะไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้ใหเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการทีพีไอ เนื่องจากขณะนี้ไดรับเสียง
สนับสนุนจากเจาหนี้แลวกวา 68% หากบริษัท เอฟแฟคทีฟ แพลนเนอร ไดรับคัดเลือกใหเปนผูทําแผน ก็จะมีการเจรจาใหผูบริหารเดิมของที
พีไอเขามารวมชวยเหลือในการฟนฟูกิจการของบริษัทตอไป เนื่องจากผูบริหารกลุมเดิมเปนผูที่มีความรูในเรื่องการทําธุรกิจปโตรเคมี
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อยางไรก็ตาม นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ไดยื่นขอเสนอแผนปรับโครงสรางบริษัททีพีไอใหมใหแกเจาหนี้ โดยยอมใหเจาหนี้ของ
บริษัทเปนฝายจัดตั้งบริษัทเฉพาะกิจในชื่อ "บริษัททีพีไอแพลนเนอร จํากัด" เพื่อทําหนาที่เจรจาเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ โดยจะอยูภาย
ใตการควบคุมของบริษัทตรวจสอบบัญชีขามชาติอีกที
บริษัท ทีพีไอแพลนเนอร จะมอบอํานาจการดําเนินการใหผูบริหารชุดปจจุบันของทีพีไอ ยกเวนเรื่องสําคัญยังคงอยูในอํานาจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการทีพีไอแพลนเนอร ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ 7-9 คน ที่เปนตัวแทนจากบุคคลที่สาม ซึ่งอยูระหวางการคัด
เลือกวาจะเปนบริษัทใดจาก 5 บริษัทผูสอบบัญชีที่เสนอตัวเขามา ไดแก อาเธอรแอนเดอรสัน เอิรลแอนดยัง ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส
แกรนทอนตันส และเดอะลอยทุชโธมัสสุ โดยแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ทีพีไอแพลนเนอรจัดทําขึ้นจะมีการปรึกษากับเจาหนี้ทั้งหมด
เพื่อใหมั่นใจวาแผนที่นําเสนอตอศาลไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้แลว รวมทั้งนําขอคิดเห็นของตัวแทนบริษัท มาประกอบการพิจารณา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางธุรกิจของทีพีไออีกดวย (ขาวหนังสือพิมพมี.ค. 43)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจที่แทจริง
3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร
3.1.1 ชาวนาหลายจังหวัดลุกฮือ เรียกรองรัฐบาลประกันราคาขาว
วันที่ 22-23 มี.ค. 2543 กลุมเกษตรกรจาก อ.เสนา ลาดบัวหลวง บางไทร บางซาย กวา 300 คน ไดพากันมาชุมนุมที่บริเวณ
หนาศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 วันซอน โดยนายองอาจ กิจเฉลา ตัวแทนเกษตรกรชาวนา นําตัวแทน 30 คน เขารวมประชุม
กับพาณิชยจังหวัด การคาภายในจังหวัด สหกรณจังหวัด และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ กลุมเกษตรกรยืนยันใหรัฐบาลประกันราคา
ขาวหรือรับซื้อขาวเปลือกที่มีความชื้น 25% ในราคาตันละ 5,000 บาท ตั้งแตปจจุบันจนหมดฤดูกาล เก็บเกี่ยววันที่ 31 พ.ค.2543
ตัวแทนชาวนายังไดยื่นขอเสนอ ขอใหการคาภายในจังหวัดประสานใหโรงสีที่เขารวมโครงการแทรกแซงตลาดขาวเปดจุดรับซื้อทั้ง
5 จุด ตั้งแตวันที่ 25 มี.ค.เปนตนไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.43 รับซื้อขาวที่มีความชื้นไมเกิน 25% ที่ตันละ 5,000 บาท โดยหักเปอรเซ็นตไมเกิน
80 บาท ความชื้นไมเกิน 15% ที่ตันละ 5,400 บาท โดยใหจังหวัดนําขอเสนอดังกลาวไปขอมติจากที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ และจะรอรับฟง
คําตอบในวันอังคารที่ 28 มี.ค. พรอมทั้งให แจงมติดังกลาวไปยังที่วาการอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หรือ อบต.ทุกแหงใน พื้นที่ใหทราบดวย
(ไทยโพสต 23-240343)
ตอมาในวันที่ 27 มี.ค.2543 ชาวนาในจ.พระนครศรีอยุธยาและอีกหลายจังหวัด พรอมใจกันชุมนุมอีกครั้ง ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ชาวนากวา 3,000 คนในเขตอําเภอเสนา ลาดบัวหลวง บางไทร และบางซาย ไปชุมนุมกันบริเวณสี่แยกถนนสายอยุธยา-เสนา-สุพรรณบุรี
ตัดกับถนนสายเสนา--ปทุมธานี ที่ ต.สามกอ อ.เสนา โดยใชรถอีแตนประมาณ 60 คันปดกั้นการจราจรเรียกรองใหรัฐบาลเขาแทรกแซงราคา
ขาวเปลือกที่ตกตํ่า การชุมนุมมีทีทาวาจะยืดเยื้อและกอปญหาดานการจราจรเปนลําดับ จนเย็นวันเดียวกัน นายนิพนธ วงษตระหงาน ผู
อํานวยการองคการคลังสินคา (อคส.) ไดเดินทางไปเจรจากับชาวนา ตอรองจะรับซื้อขาวเปลือกความชื้นไมเกิน 15% ในราคาตันละ 4,850
บาท ตั้งแตวันที่ 30 มี.ค.นี้ เปนตนไปโดยจะเสนอตอรัฐบาลในการประชุมวันที่ 28 มี.ค.นี้ ขอเสนอของนายนิพนธ เปนที่พอใจของเกษตรกร
ทวายังกังวลวารัฐบาลจะยอมรับหรือไม กลุมผูชุมนุมจึงมีมติไมสลายตัวเพื่อรอคําตอบที่ชัดเจน แตก็ยอมเปดทางใหรถวิ่งไดในตอนเย็น
ที่จังหวัดพิจิตรในวันเดียวกัน ชาวนาประมาณ 1,000 คน ขับรถอีแตนกวา 100 คันไปชุมนุมยังหนาศาลากลางจังหวัด นายนิพนธ
วงษตระหงาน ผอ.อคส. ไดเดินทางไปเจรจา เชิญตัวแทนชาวนาเขาประชุมรวมกับนายประสาท พงษสิวาภัย ผวจ.พิจิตร นายบรรจง ตั้ง
จิตรวัฒนากูล ประธานชมรมโรงสี จังหวัดพิจิตร กลุมผูชุมนุมไดเรียกรองใหรัฐบาลประกันราคาขาวที่เกวียนละ 4,300 บาท โดยขอให อคส.
รับภาระดานคาขนสงชักลากเกวียนละ 120 บาท แตนายนิพนธตอบวาทําไมได ที่ทําไดขณะนี้คือใหราคาขาวสดอยูที่เกวียนละ 4,000 บาท
สวนนายบรรจงก็กลาววา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ราคาขาวตกลงเหลือเกวียนละ 3,300 บาท และความชื้นก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตก ทําให
กลุมโรงสีก็ประสบภาวะขาดทุนเชนกัน หลังการเจรจาอยางเครงเครียด ทางราชการก็รับขอเสนอของชาวนา คือ 1. ตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 2543
จะรับซื้อขาวเปลือกสดความชื้น 25% ในราคาเกวียนละ 4,000 บาท ลด-เพิ่มตามความชื้นและรวมคาขนสง 2. วันที่10 เม.ย. 2543 เพิ่ม
ราคารับซื้อขาวเปลือกเกี่ยวสดเปนเกวียนละ 4,300 บาท 3. วันที่ 20 เม.ย. 43 เพิ่มราคาเปนเกวียนละ 4,500 บาท ซึ่งนายนิพนธยืนยันวา
หากไมเปนไปตามขอตกลง ก็จะไมเหยียบพิจิตรอีก
อยางไรก็ตามรายงานขาววันที่ 29 มี.ค. 2543 กลาววา ในวันที่ 28 มี.ค. มีความเคลื่อนไหวของชาวนาที่ จ.นครสวรรค และที่ จ.
พิจิตรอีก แกนนําชาวนาจาก อ.เกาเลี้ยว ชุมแสง บรรพตพิสัย และ อ.เมือง จ.นครสวรรค และที่ อ.โพนทะเล จ.พิจิตร หลังจากการเจรจากับ
ตัวแทนภาครัฐลมเหลว ชาวนาจํานวนกวา 300 คน ไดเคลื่อนกําลังเขาปดถนนบริเวณสะพานคอรสิน ซึ่งเปนเสนทางสายหลักกอนที่จะเขา
ตัวเมืองนครสวรรค ทั้งนี้เนื่องจากความชวยเหลือที่รัฐสัญญาวาจะทําใหเมื่อสัปดาหกอนยังไมสงผลในทางปฏิบัติที่เปนจริง เมื่อชาวนานํา
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ขาวไปขายที่โรงสีและทาขาว ราคาขาวก็ยังอยูที่เกวียนละ 3,800 บาท โรงสีไมยอมรับซื้อขาวในราคาที่รัฐบาลประกัน (กรุงเทพธุรกิจ
290343)

3.2 ความเคลื่อนไหวดานอุตสาหกรรม
3.2.1 ก.อุตสาหกรรม เรงเดินสายทั่วประเทศเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอส
เอ็มอี)
รายงานขาวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2543 กลาววา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน อันประกอบดวย
ก.อุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก กรมการคาภายใน ก.พาณิชย หอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยในขั้นตน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจัดใหมีการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ตางๆ ไดแก
ภาคเหนือ ที่ จ. เชียงใหม และ ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแกน และ อุบลราชธานี ภาคใตที่ จ.สงขลา ภาคกลางและตะวันออก
ที่ จ.ชลบุรี โดยที่ จ. ชลบุรี มีการจัดสัมมนาเรื่อง "มาตรการสงเสริม เอสเอ็มอี ภายใตกรอบแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ภาคอุตสาหกรรม)" ทั้งนี้เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทฯ ซึ่งจะใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมเอสเอ็มอี ภายใต
รางพ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะประกาศใชในอนาคตอันใกลนั้น ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และตรงกับความ
ตองการของวิสาหกิจดังกลาวอยางแทจริง
จากการเปดเผยของนางสุปรียา สิทธิพงศ ผูจัดการโครงการจัดทําแผนแมบทฯ วา ในพ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจนั้นไดกําหนดกลยุทธ
7 ประการเปนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย กลาวโดยสรุปคือ 1) การยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและการจัดการพัฒนา
และประยุกตระบบวินิจฉัยและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกสถานประกอบการ ใหเปนกลไกสําคัญ 2) การพัฒนาผูประกอบการและทรัพยากร
ของเอสเอ็มอี 3) การสรางและขยายโอกาสดานการตลาด 4) การเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันการเงิน และสรางกลไกเสริมทางการเงิน
5) การปรับปรุงสภาพแวดลอมของธุรกิจ โดยการเรงพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเอสเอ็มอี 6) การพัฒนาวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุม
ชน 7) การสรางความเชื่อมโยงและพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (ผูจัดการ 310343)

4. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจตางประเทศ
4.1 กระแสการซื้อและผนวกกิจการในตางประเทศ
4.1.1 ดอยช แบงก วางแผนผนวก เดรสเนอร แบงก
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2543 ดอยช แบงก ธนาคารยักษใหญของเยอรมนี และเดรสเนอร แบงก ธนาคารชาติเดียวกันไดประกาศแผน
ผนวกกิจการวงเงิน 30,800 ลานยูโร เปาหมายเพื่อสรางประสิทธิภาพการแขงขันดานบริการทางอินเทอรเน็ตใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น โดยคาดวา
การผนวกกิจการในครั้งนี้จะประหยัดเงินใหธนาคารถึง 2.8 พันลานดอลลารสหรัฐ หลังจากไดปดหนวยงานที่ซํ้าซอนกันของธนาคารทั้งสอง
แลว โดยจะมีการปดสาขาประมาณ 800 สาขา จาก 2,500 สาขา และจะปลดพนักงานออกประมาณ 16,000 คน (Bangkok Post 100300)
ธนาคารผนวกใหมนี้ มีแผนจะยกระดับธุรกิจบริการการเงินสําหรับลูกคากลุมธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูงกวา โดยอาศัยเครือขายบริการ
ธนาคารออนไลนของเดรสเนอร แบงก ที่เรียกวา แอดวานซ แบงก (กรุงเทพธุรกิจ 130343)
4.1.2 ชัยชนะของ พีซีซีดับเบิลยู: สัญญาณพลิกโฉมธุรกิจสื่อสารเอเชีย
บริษัทแปซิฟก เซนจูรี ไซเบอรเวิรคส (พีซีซีดับเบิลยู) บริษัทอินเทอรเน็ตนองใหมของริชารด ลี วัย 33 ป ลูกชายลี กาชิง มหา
เศรษฐีชาวฮองกง เผด็จศึกบริษัทเคเบิลแอนดไวรเลส (เอชเคที) มูลคา 7 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ อยางพลิกความคาดหมาย
ชะตากรรมของเอชเคทีปดฉากลง บริษัทสิงคโปร เทเลคอมมิวนิเคชัน (สิงคเทล) ซึ่งเสนอความตองการที่จะควบรวมกิจการกับ
เอชเคทีตั้งแตปลายเดือน ม.ค. ที่ผานมา จําใจตองประกาศถอนตัวจากการเจรจากับบริษัทเคเบิลแอนดไวรเลส สําหรับสิงคเทลแลว การสูญ
เสียเอชเคทีไปครั้งนี้ ถือเปนการเสียโอกาสครั้งสําคัญที่จะสรางอาณาจักรสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ในการเขาซื้อกิจการครั้งนี้ พีซีซีดับเบิลยู เสนอผลตอบแทนหลายรูปแบบใหแกผูถือหุนของเคเบิลแอนดไวรเลส เอชเคที มีทั้งแบบ
จายเปนหุนทั้งหมด หรือจายเปนหุนและเงินสดปนกัน ในกรณีจายเปนหุนทั้งหมดนั้น พีซีซีดับเบิลยูจะใหหุนใหม ในอัตรา 1.1 หุนตอ 1 หุน
เอชเคที คิดเปนมูลคาหุนรวม 38,100 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนมูลคา 24.36 ดอลลารฮองกง (3.13 ดอลลารสหรัฐ) ตอหุน ราคานี้คิด
เปนสวนลด 6.1% เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายหุนเอชเคทีลาสุด ซึ่งอยูที่ระดับ 25.95 ดอลลารฮองกง
ขณะที่บริษัทเคเบิลแอนดไวรเลส เอชเคทียังลังเลใจ พีซีซีดับเบิลยู จึงขอความรวมมือจากธนาคาร 4 แหง ไดแก เอชเอสบีซี
(HSBC), ธนาคารแหงประเทศจีน, ธนาคารแหงปารีส สาขาฮองกง, และบริษัทบารคเลย แคปตอล เอเชีย จํากัด เพื่อจัดหาเงินกูจํานวน
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13,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในเวลาขามคืน โดยเงินกูจํานวนนี้ใชหุนและสินทรัพยของเอชเคทีเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน ในที่สุด บริษัท
เคเบิลแอนดไวรเลส เอชเคที ก็เลือกขอเสนอของพีซีซีดับเบิลยู เนื่องจากจํานวนเงินสดและหุนโดยรวมมีเงื่อนไขนาสนใจกวาของสิงคเทล
(กรุงเทพธุรกิจ 020343, ผูจัดการ 160243)
4.1.3 ปดตํานาน "อิริเดียม"
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2543 ศาลลมละลายของสหรัฐฯมีคําสั่งปดกิจการโครงการสื่อสารผานดาวเทียมวงโคจรตํ่า ภายใตชื่อ อิริเดียม
โดยใหหยุดใหบริการ ยกเลิกระบบ และการจําหนายอุปกรณ แมวาจะลงทุนไปแลวกวา 5,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในการยิงดาวเทียม 66 ดวง
เพื่อใหบริการโทรศัพทผานดาวเทียม หลังจากที่บริษัทประสบปญหาทางการตลาดและขาดสภาพคลอง
สําหรับลูกคาอิริเดียมทั่วโลกมีประมาณ 70,000 ราย เปนลูกคาในประเทศไทยประมาณ 500 ราย มีทั้งที่เปนสวนบุคคล และองค
กร เชน กรมการบินพาณิชย การบินไทย กองทัพเรือ ซึ่งบริษัทจะตองคืนเงินประกันใหลูกคาอยางแนนอน สวนความชวยเหลือดานอื่นๆ นั้น
จะมีการประชุมระหวางผูถือหุนในสัปดาหหนาอีกครั้ง
นอกจากนั้นภายในสิ้นเดือนนี้บริษัทจะปดกิจการในประเทศไทย โดยจะตองปลดพนักงานที่เหลือ 65 คนในปจจุบันจากที่เคยมี
พนักงานมากที่สุด 200 คนออก ซึ่งบริษัทไดทยอยใหพนักงานออกมานานแลวโดยจายคาชดเชยใหตามกฎหมายแรงงานทุกประการ สําหรับ
สถานีควบคุมสัญญาณดาวเทียมที่สรางไว 3 แหงที่บางบัวทอง และที่ จ.นครราชสีมา จะตองดําเนินการขายทรัพยสินทอดตลาด เทากับวา
เงินที่ลงทุนดานอุปกรณไปแลวประมาณ 3,000 ลานบาทหมดไป
บริษัท อิริเดียม เซาทอีสท เอเชีย เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ดีดีไอ และเคียวเซราจากญี่ปุนถือหุน 49% และบริษัท ทีเอสซี
ถือหุน 51% ทีเอสซีถือหุนโดยบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชัน อินดัสตรี ประมาณ 40% สวนที่เหลือเปนครอบครัว เบญจรงคกุล และบุคคล
อื่นๆ (มติชน, ไทยโพสต 180343)

4.2 ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
4.2.1 จีน : เรงเศรษฐกิจเติบโตพรอมรับมือการเขา WTO
ในวันแรกของการเปดสมัยประชุมประจําปของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติของจีน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2543 จูหรงจี นายกรัฐมนตรี
จีนกลาวถึงประเด็นทางเศรษฐกิจวา รัฐบาลตองการจะบรรลุเปาหมาย "การเติบโตแบบรวดเร็ว" โดยการแกไขปญหาการวางงาน การปฏิรูป
โครงสรางอยางถึงรากถึงแกน และการปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมของรัฐ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดเพื่อบรรลุเปาหมายในตอนนี้
ผูนํารัฐบาลจีนพูดถึงการเตรียมตัวเมื่อจีนไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) วา ฝายกําหนดระเบียบในภาคอุต
สาหกรรมและภาครัฐบาลตองเรงเตรียมประเทศใหพรอมเขาแขงขันในเวทีโลก นอกจากนี้ ยังสัญญาวาจะผอนคลายขอจํากัดในการลงทุน
ของตางชาติ พรอมทั้งเปดประตูภาคการธนาคาร การประกันภัย การคาหลักทรัพย การโทรคมนาคม และตลาดอื่นๆ ของประเทศใหกวาง
มากขึ้นอีกดวย (ผูจัดการ 060343)
4.2.2 ญี่ปุน : ไมวิตกแมจีดีพีหดตัว
นักลงทุนในตลาดหุนและเงินของญี่ปุนไมใสใจกับตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศ แมการเติบโตของจีดีพีลดลง 2 ไตรมาสติดตอกัน
ซึ่งในทางเทคนิคหมายถึง เศรษฐกิจของญี่ปุนอยูในภาวะถดถอย โดยระบุแมภาพรวมหดตัวแตการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เปนครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส
สํานักงานวางแผนเศรษฐกิจ (อีพีเอ) รายงานเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 43 วา ตัวเลขการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ระหวางเดือน ต.ค.- ธ.ค.หรือไตรมาสสุดทายของเมื่อปที่ผานมา ลดลง 1.4% จากไตรมาสกอน หรือตลอดทั้งป 2542 คิดเปน 5.5% ซึ่ง
เปนตัวเลขที่แยกวาที่หลายฝายคาดไว อยางไรก็ตาม การลงทุนของภาคเอกชนหรือการใชจายดานการลงทุนของบริษัทตางๆในญี่ปุนเพิ่มขึ้น
4.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส แนวโนมดังกลาวเปนสัญญาณชัดเจนที่บงชี้วา การใชจายอยางคึกคักของภาคบริษัทจะเปน
เครื่องรับประกันถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจในปนี้ และแสดงใหเห็นวาความตกตํ่าทางเศรษฐกิจที่เลวรายที่สุดอาจจบสิ้นลงแลว (ไทยโพสต
140343)
4.2.3 ศึกชิงความเปนเจาศูนยกลางตลาดหุน : สิงคโปร VS. ฮองกง
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรไดปรับเปลี่ยนกฎระเบียบวาดวยการเขาจดทะเบียนหลายขอ เพื่อดึงดูดบริษัททั่วไปใหเขามาขายหุน
ใหมแกประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเทคโนโลยีระดับสูง เชน รนเวลาในการขายหุนหลังจดทะเบียน ลดคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนและรักษาสถานภาพบริษัทจดทะเบียนรายป ยอมรับมาตรฐานการจัดทําบัญชีของสหรัฐฯ และนํามาตรฐานการเปดขอมูลของคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศ (ไอโอเอสซี) มาใช โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เม.ย.นี้
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การปรับกฎระเบียบครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ 3 ในรอบ 10 เดือน แตเปนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร
ตองการแขงขันกับฮองกง เพื่อชวงชิงความเปนเจาศูนยกลางตลาดหุนเอเชียตะวันออก รวมทั้งตลาดหนี้ และตลาดไอพีโอของหุนไฮเทคดวย
ในวันที่ 7 มี.ค. 43 ทางดานฮองกงก็เปดทําการตลาดหลักทรัพยและเคลียริ่งฮองกง (เอชเคเอ็กซ) ซึ่งเปนการรวมตัวกันตั้งแต
ปลายปที่ผานมาขององคกรการเงินสําคัญๆ 3 แหงในเกาะฮองกง อันไดแก ตลาดหลักทรัพย ตลาดตราสารลวงหนา และบริษัทเคลียริ่งอีก 3
แหง ทามกลางความหวังของคณะผูบริหารฮองกงที่วา ตลาดหลักทรัพยใหมจะชวยกระตุนฐานะศูนยกลางทางการเงินเอเชีย
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ถือเปนการปฏิรูปการเงินที่สําคัญของทั้ง 2 ประเทศ และมีผลกระทบตอตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอีกดวย
(กรุงเทพธุรกิจ 070343)

4.3 ความเคลื่อนไหวองคกรทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
4.3.1 ศึกชิงเกาอี้เอ็มดีของไอเอ็มเอฟยุติแลว: เตรียมแตงตั้ง ฮอรสต โคหเลอร
นายฮอรสต โคหเลอร จากเยอรมนี ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูจัดการคนใหมของไอเอ็มเอฟ แทนนายมิเชล กองเดซูส ที่
พนวาระไปเมื่อเดือน ก.พ. 43 ที่ผานมา
ในการแถลงขาว นายโคหเลอรกลาววา เขาไดเปดทางเพื่อหารือเจรจากับรัฐสภาของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิรูป และสัญญาจะมุง
เนนใหไอเอ็มเอฟ ทําหนาที่สําคัญของตัว นั่นคือปองกันวิกฤติการเงินของโลก (กรุงเทพธุรกิจ 250343)

5. ประมวลทัศนะภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และธุรกิจเอกชน
5.1 ทัศนคติตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในชวง 2 ปแหงวิกฤติ
นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานวุฒิสภา กลาวปาฐกถาเปดสัมมนาหัวขอ "เสนทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เหมือนกลีบกุหลาบหรือ
ขวากหนาม" ตอนหนึ่งวา ในชวง 2 เดือนที่ผานมาไดสอบถามบุคคลรอบขางวาประเทศไทยกําลังจะเดินไปทางไหน คําตอบคือไมมีทิศทาง
เพราะไมรูวา ประเทศกําลังพัฒนา ปฏิรูปไปทิศทางใด เมื่อไมมีทิศทางก็ตองแกไขโดยใชสัญชาตญาณของมนุษยวาผิดหรือถูกเทานั้น การ
พัฒนาของเรานอกจากไมมีทิศทางของตัวเองแลว ยังเดินตามคนนอกอยางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) อีกดวย (ไทยโพสต,
มติชน 020343)
นายจิรายุทธ วสุรัตน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กลาววา จากการศึกษาตลอด 2 ปที่ผานมาพบวา สาเหตุสําคัญที่ทําให
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจมาจาก 4 ปจจัยคือ 1. ความใกลชิดนักการเมืองและการเมือง ที่ทําใหเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชัน
2. ความไมมีวินัยในภาคการเงิน การธนาคารและธุรกิจเอกชน 3. การสงออกลดลงตั้งแตป 2539 และ 4. การเปดเสรีใหเงินลงทุนระยะสั้น
ไหลเขามาโดยไมมีแผนงานรองรับ อีกทั้งการจัดสรรเงินกูที่ไมโปรงใส นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกที่ไทย
ตามไมทัน สงผลกระทบตอปจจัยภายในประเทศ (มติชน 020343)
นายถนัด คอมันตร อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาววา การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเปนเพราะไทยพึ่งพาตางชาติมากเกินไป โดย
เฉพาะสหรัฐฯที่มีแผนไมใหประเทศในภูมิภาคเอเชียแข็งแกรงดานเศรษฐกิจขึ้นมาเปนคูแขง เชน การโจมตีคาเงินบาท และกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ วางนโยบายบั่นทอนเศรษฐกิจไทย และเปนความผิดพลาดของรัฐบาลไทยอยางมากที่เชื่อคําแนะนําของไอเอ็มเอฟใหปด
สถาบันการเงิน 56 แหง อันเปนเหตุเบื้องตนประการหนึ่งที่ทําใหเราไมสามารถแกไขเศรษฐกิจใหฟนได และเสนอใหประเทศไทยดิ้นจากการ
ถูกตางชาติครอบงํา ซึ่งจําเปนตองมีแนวทางและแผนการอยางจริงจัง (ไทยโพสต 020343)
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผูแทนราษฎร ไดจัดทําหนังสือชื่อ "เจาะมาตรการแกวิกฤติเศรษฐกิจ" สรุปผลการทํางานของคณะ
กรรมมาธิการวิสามัญโดยเห็นวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่จะเปนมิติใหมประกอบดวยแนวทางตางๆ เชน การปฏิรูป
การเมือง ระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐ การปฏิรูปการบริหารนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การปฏิรูปสังคมและกฎหมาย การ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจชนบทและเกษตร การปฏิรูปนโยบายการเงินการคลัง การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
หนังสือยังไดเสนอทิศทางและเปาหมายในการแกไขปญหาไว 7 ประการ คือ การผสมผสานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับ
เศรษฐกิจการตลาดในกระแสโลกาภิวัตนใหเหมาะสม ใหเปนเศรษฐกิจหนึ่งระบบสองกลไก เพื่อสรางความแข็งแกรงใหแกเศรษฐกิจรากฐาน
กําหนดเปาหมายโครงสรางใหสอดคลอง ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดยอม การกระจายรายได การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดในภูมิภาค สามารถแขงขันในตลาดโลกได เนนการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจและสังคม
สรางศักยภาพและขีดความสามารถในการมีสวนรวมจัดกติกากับประชาคมโลก เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของไทยมากที่สุด (ไทย
โพสต, มติชน 020343)
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5.2 การคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2543
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการฝายจัดการ ธ.ไทยพาณิชย คาดการณวา อัตราการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจในป 2543 จะขยายตัวระหวางรอยละ 4-6% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และยืนยันวา ประมาณการนี้จะไมผิด
พลาดแนนอน เพราะหลายสํานักออกมาใกลเคียงกัน (กรุงเทพธุรกิจ 020343)
นายเรยมอนด ชาง ผูจัดการใหญ ธ.เชส แมนฮัตตัน กลาววา ขณะนี้นักลงทุนตางประเทศไดใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนใน
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งประเมินวา เศรษฐกิจไทยโดยรวมไดปรับตัวดีขึ้น สงผลใหธุรกิจในสวน
อื่นๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยเชื่อวาเศรษฐกิจของไทยกําลังฟนตัวอยางมั่นคงดวยการสนับสนุนจากนโยบายดานการเงิน การคลังและภาคการสง
ออกที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว จีดีพีที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 7.7% ตอป ในไตรมาสที่ 3 ของป 2542 และเชสคาดวาจีดีพีจะขยายตัวอยางตอเนื่องใน
ไตรมาสที่ 3 ของป 2542 และจีดีพีที่แทจริงจะขยายตัวตอเนื่องไปในไตรมาสที่ 4 ทําใหคาจีดีพีที่แทจริงตอปเปน 4.3% ในป 2542 ทั้งนี้คาด
วาเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามวงจรธุรกิจและจีดีพีที่แทจริงจะขยายตัวเรงถึง 5% ในป 2543 (กรุงเทพธุรกิจ 020343)
นายบิจัน อะกีฟลี กรรมการผูจัดการ ฝายวิจัยดานนโยบายและเศรษฐกิจเอเชีย ธ.เชส แมนฮัตตัน เชื่อวา เศรษฐกิจไทยกําลังฟน
ตัวอยางมั่นคง ดวยแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินการคลัง และภาคการสงออกที่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว โดยไทยไดรับผลกระทบที่ไม
รุนแรงมากนักจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธ.กลางสหรัฐฯ(เฟด) เพราะไมเพียงแตเศรษฐกิจไทยจะอยูในชวงขาขึ้นเทานั้น แตในทาง
ธรรมเนียมปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดแตละครั้งจะกระทําในระดับไมเกิน 0.25% เชนเดียวกับความเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองไทย ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากที่ผานมาเศรษฐกิจไทยไมไดเกิดจากแรง
ผลักดันของบุคคลเพียงคนเดียว และคาดวา เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นตามวัฏจักร โดยอัตราการเจริญเติบโตที่แทจริงในปนี้จะปรับตัวขึ้นในอัตรา
เรงถึง 5% จากปจจัยสําคัญของภาคสงออก การกระตุนการใชจายเงินจากงบประมาณแผนดิน (ผูจัดการ 020343)

5.3 ความคิดเห็นขององคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ ตอการประชุมธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหงเอเชีย (ADB)
ดร.ฉลาดชาย รมิตานนท คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา แนวทางการปรับตัวของไทยตาม
เงื่อนไขเงินกูตางประเทศชวง 3 ปที่ผานมา เปนเรื่องใหญในสังคมไทย เพราะจะกระทบไปถึงทิศทางการพัฒนาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และมองวาระเบียบโลกใหมที่มหาอํานาจพยายามสรางขึ้นมาภายหลังสงครามเย็น ประเทศไทยไดรับเงื่อนไขและเดินตามทิศทางนี้
มาเงียบๆ นานแลว จนลาสุดไดจูโจมเขามาพรอมกับเงื่อนไขเงินกูอยางขนานใหญจนไมสามารถจะไปหยุดยั้งได กติกาใหมของโลกไมวา
เรื่องของการคาเสรี การใชกลไกตลาดและทุนเอกชนมานําบทบาทภาครัฐ อิทธิพลตะวันตกของบรรษัทขามชาติ จะเขามาหลังจากที่ไทยได
ปรับโครงสรางภาคตางๆ ใหสอดคลองรองรับ อยางไรก็ตาม กติกาใหมยังมีแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม ธรรมรัฐ และการมีสวนรวมของประชา
ชน ดังนั้นทางออกของประชาชนคือ องคกรตางๆ บุคลากรภาคประชาชนที่สนใจในเรื่องนั้นๆ จะตองหาหนทางใหตนเองเขาไปมีสวนเพื่อรวม
กําหนดกติกาหรือแนวทางใหได ไมใชใหรัฐกําหนดกรอบตามที่มหาอํานาจวางไว (ผูจัดการ 170343)
นายเดชา ศิริภัทร ประธานเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกแหงประเทศไทย กลาววา เมื่อ 30 ปที่ผานมา ธ.โลกใหประเทศไทยกู
เงินเพื่อจัดทําโฉนดที่ดินใหสมบูรณ โดยคาดหมายวาหากเอกชนมีกรรมสิทธิ์จะจูงใจใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต แตในดานลบไดเกิดการ
เปลี่ยนมือที่ดินจากภาคเกษตรไปสูนายทุนในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก ในครั้งนี้ธ.โลกและเอดีบีไดผลักดันแนวคิดการจัดการนํ้าซึ่งเปน
ทรัพยากรสุดทายที่ไมอยูในระบบกรรมสิทธิ์ มาสูการนิยามใหเปนทรัพยากรของรัฐ และกําหนดตนทุนคาใชจาย กําหนดการจัดสรรสิทธิ์ใน
การใชนํ้า นอกจากนี้การแปรรูปเกษตรฯใหเล็กลงนั้นมีผลดีในดานหนึ่ง แตอีกทางหนึ่ง ไดนําบริษัทขามชาติเขามามีบทบาทครอบงําวงการ
เกษตรของไทย (ผูจัดการ 170343)
คณะทํางานติดตามผลกระทบโครงการเงินกูเอดีบี ไดแถลงวา เงินกูเอดีบีมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหาทางสังคม ซึ่งจะบรรลุ
วัตถุประสงคไดตองใหคนจนและคนดอยโอกาสไดประโยชนอยางแทจริง เงื่อนไขที่จะใหคนเหลานี้ไดประโยชน ขึ้นกับวาโครงการและเงื่อน
ไขการกูไปซํ้าเติมความเดือดรอนของคนเหลานั้นหรือไม และใหมีการใชเงินอยางมีอยางประสิทธิผลแทจริง จึงตองใหคนเหลานี้มีสวนรวมใน
การคิดและตัดสินใจ แตปรากฏวา เงื่อนไขการกูและโครงการหลายๆ โครงการที่รัฐบาลทํากลับไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพจริง ทั้งๆ ที่
แนวทางของเอดีบีไดประกาศเจตนารมณใหเกิดธรรมรัฐและโปรงใสในการดําเนินการตอตานคอรรัปชัน ซํ้ายังเดินตามแนวทางการพัฒนา
ของแนวคิดตะวันตกโดยไมใหภาคประชาชนมีสวนรวม สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลและสถาบันการเงินระหวางประเทศไดรวมกันกําหนดทิศทาง
การพัฒนาและกําหนดโครงการตางๆ โดยไมใหประชาชนมีสวนรวมจริง (ผูจัดการ 170343)
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ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ผลักขาราชการออกแลว 24,000 รายและเตรียมผลักอีก 30,000 ราย
นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววาที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจรับทราบการเบิกจายเงินตามโครงการ
เปลี่ยนเสนทางชีวิตเกษียณกอนกําหนดที่ก.คลังเสนอ โดยโครงการรุนที่ 1 มีผูเขารวมทั้งสิ้น 24,000 คน มีการเบิกจายเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญไปแลว 22,202 ราย หรือ 92.5% มีการเบิกจายรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 12,761 ราย หรือ 53.17% และเบิกจายเงินขวัญถุง
ไป 22,976 ราย หรือ 95.7% สวนที่เหลืออยูระหวางการดําเนินงาน และครม.ไดอนุมัติโครงการรุนที่ 2 ซึ่งมีเปาหมายที่จะใหขาราชการ
เกษียณกอนกําหนดอีกจํานวน 30,000 คน ทั้งนี้ที่ประชุม ครม. ไดตั้งขอสังเกตวาการเบิกจายเงินโครงการแรกยังลาชา ควรเรงรัดการเบิก
จายเพื่อใหผูเขาโครงการมีเงินไปใชจายโดยเร็ว (มติชน 070343)
1.1.2 สธ.ยุติปญหานักเรียนทุน ยอมรับเปนพนักงานรัฐทั้งหมด
ตนเดือนมี.ค.นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร สมาคมเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย และนักศึกษาพยาบาลศาสตรออกมาเคลื่อนไหว
เรียกรองใหรัฐบาลตัดสินใจจัดการกับปญหาการไมมีอัตราวางสําหรับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาในเดือนมี.ค.นี้ออกมาใหชัดเจนวาจะ
ตองใชทุนตามสัญญาตั้งแตแรกหรือตองหางานทําเอง
นางทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการการแก
ไขปญหานักเรียนทุนก.สาธารณสุข มีมติรวมกันวาจะบรรจุนักศึกษาคูสัญญาและนักเรียน ก.สาธารณสุขที่จะจบในปนี้จํานวน 8,259 คน
และกําลังอยูระหวางการศึกษา 10,000 คน เขาเปนพนักงานของรัฐ ผูประสงคเขาทํางานจะไดรับการบรรจุทุกคนโดยจะจัดสรรไปตามหนวย
งานที่ขาดแคลนและใกลเคียงกับภูมิลําเนาของนักศึกษามากที่สุด ใหบรรจุเขาเปนพนักงานของรัฐ มีอัตราเงินเดือนเริ่มตนเทากับขาราชการ
ตามระเบียบของสํานักงาน ก.พ. และมีสวัสดิการเทาเทียมพนักงานของรัฐ แตจะมีการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการของหนวยงานที่
สังกัด ทั้งนี้ที่ประชุมไดพิจารณายกเลิกมติเดิมของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังพลภาครัฐ (คปร.) ที่ใหนักเรียนทุน ก.
สาธารณสุขทําสัญญาและใชทุนคืนเมื่อจบการศึกษานั้น ใหยกเลิกตั้งแตปการศึกษา 2543 ยกเวนนักศึกษาแพทยและทันตแพทยที่ยังตอง
ทําสัญญาอยู (กรุงเทพธุรกิจ 220343, ผูจัดการ 01,220343)
1.1.3 เด็กบานกรุณา-บานเมตตากอเหตุประทวงกลายเปนแฟชั่นลามถึงสถานพินิจฯจ.นครราชสีมาและ จ.นครสวรรค
-เด็กและเยาวชนบานกรุณากวารอยคนไมพอใจผูคุมและสถานที่พักกอการประทวงและหลบหนีออกจากสถานพินิจฯ
กรณีเด็กและเยาวชนไดกอเหตุประทวงและหลบหนีจากสถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง ตั้งแตวันที่ 18 มี.ค. 2543 เริ่มจากบาน
กรุณา บานเมตตา กระทั่งลามไปถึงสถานพินิจฯ จ.นครราชสีมา และ จ.นครสวรรคตามลําดับ คอลัมน “เคียงขาว” ใน นสพ. สยามรัฐเปรียบ
กรณีนี้วาเปนเสมือนไฟลามทุงที่จะลุกโหมและกินบริเวณกวางอยางรวดเร็วและยากจะหยุดยั้ง
เมื่อเชาวันที่ 18 มี.ค. 2543 ที่บานกรุณา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง ก.ยุติธรรม บางนา จ.สมุทรปราการ (เปน
สถานที่กักกันเยาวชนที่ศาลตัดสินวามีความผิด ซึ่งมีอยูประมาณ 1,400-1,500 คน) ปรากฏวามีเยาวชน 20-30 คน ไมพอใจที่ผูคุมเขารื้อคน
ของโดยไมบอกกลาว จึงพากันหลบหนีออกไปจากสถานพินิจฯ แตเจาหนาที่ตามจับกุมกลับมาไดและวากลาวตักเตือนตอหนาเด็กพันกวา
คนที่เรียกมาประชุม ทําใหเด็กจํานวนมากไมพอใจโหรองและทุบทําลายขาวของ เมื่อเจาหนาที่สถานพินิจฯเรียกตํารวจเขาไปรักษาการณก็
ยิ่งสรางความไมพอใจในกลุมเด็กมากขึ้นมีบางสวนกอจลาจลพังกําแพงหนี ตํารวจติดตามเพื่อเอาตัวกลับและใชกาซนํ้าตาฉีดเพื่อควบคุม
สถานการณ ทําใหเด็กบาดเจ็บ 1 คน ตองนําสง รพ. จ. สมุทรปราการ เจาหนาที่ตํารวจโดนของแข็งขวางปาบาดเจ็บเล็กนอย 2 นาย และ
ตํารวจในพื้นที่ทั้ง สน.สําโรงใต สําโรงเหนือไดตามจับเด็กที่หลบหนีกลับมาได 107 คน กระทั่งถึงเวลา 15.00 น. ตํารวจจึงยุติการติดตาม
เพราะทางบานกรุณาประกาศใหเด็กกลับบานได 5 วัน โดยมีผูปกครองมาเซ็นรับ
พ.ต.อ.สาโรจน พรหมเจริญ ผกก.สน.บางนา กลาววา จากการสอบถามพบวาสาเหตุมาจากเจาหนาที่ของบานกรุณาบางคนเขม
งวดมากเกินไป สอดคลองกับที่ผูสื่อขาวรายงานวา เด็กสวนใหญพูดเปนเสียงเดียวกันวา โดนผูคุมทํารายทุบตีเปนประจํา ถึงขนาดใสกุญแจ
มือก็มี ครั้งนี้เด็กทนไมไดจึงหลบหนี ดานนายวัลลภ ตังคณานุรักษ หรือ ครูหยุย สมาชิกวุฒิสภากทม. กลาววา เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นหลาย
ครั้ง สิ่งที่ตามมาคือจะมีความเขมงวดกับเด็กมากขึ้น พฤติกรรมที่เด็กทนไมไดนอกจากความแออัดของสถานที่แลว ผูคุมบางคนเขมงวด และ
เด็กบางสวนทําตัวเปนขาใหญทํารายผูที่ไมยอมเชื่อฟง ทางออกของเด็กคือพยายามสูอยูขางใน ถาทนไมไหวจะแสดงออกเหมือนครั้งนี้ ยอม
รับวา ก.ยุติธรรมไมมีความพรอมในการดูแลเด็กเหลานี้
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-เด็กบานเมตตาเลียนแบบบานกรุณาเพราะมีความกดดันและอยากกลับบาน
วันที่ 19 มี.ค. 2543 เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมอยูในบานเมตตา สถานพินิจเด็กและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง ก.ยุติธรรม
ที่ตั้งอยูริมถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. ไดพากันลุกฮือกอจลาจลพังประตูเหล็กดานหนาติดถนนแจงวัฒนะซึ่งสูงถึง 4
เมตร โดยเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมอยูมีทั้งหมด 974 คน ใชทอนเหล็กและทอนไมที่เก็บมาจากบริเวณกอสรางดานหนาประตู งัดประตู
หลบหนีไปได 411 คน
นายบัณฑิต รชตะนันทน รองปลัด ก.ยุติธรรม เปดเผยวา เด็กที่ถูกควบคุมในบานเมตตา สวนใหญเปนเด็กที่ตองคดียาเสพยติด
รองลงมาคือคดีลักทรัพย ฆา และขมขืน แตศาลยังไมไดตัดสิน จากการสอบถามพบวาเด็กบอกวาสาเหตุการหลบหนีครั้งนี้เกิดจากมีความ
กดดันและเห็นตัวอยางจากสื่อตางๆ และอยากกลับบาน หลังจากที่รับประทานอาหารเชา เด็กคนหนึ่งพูดวา เด็กบานกรุณาไดกลับบานพวก
เราก็อยากกลับบาน จึงชวนกันงัดประตูหนีออกไป โดยที่เจาหนาที่ไมกลาขัดขวาง เพราะมีเจาหนาควบคุมเพียง 20 คน ตองอาศัยตํารวจใน
พื้นที่ใกลเคียงและตํารวจ 191 รวมประมาณ 100 นาย เขาควบคุมสถานการณ ดานพล.ต.ต. จงรักษ จุฑานนท รองผูบัญชาการตํารวจนคร
บาลซึ่งเดินทางมาประสานงานกลาววา เด็กที่กอเหตุจะไมถูกดําเนินคดี เพราะเด็กที่บานเมตตาศาลยังไมไดตัดสินวามีความผิด เด็กที่หลบ
หนีก็ทยอยกลับมามอบตัว และแสดงความเห็นวาเด็กบานกรุณากอจลาจลเพราะมีปญหาขัดแยงกับผูดูแล แตเด็กที่บานเมตตาอยากกลับ
บานและตองการใหปลอยตัวกลับบานชั่วคราวบาง
-เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมาและจ.นครสวรรคขอหนีดวย
เมื่อเจาหนาที่จับกุมเด็กที่หลบหนีได 25 คนจากบานเมตตาไปฝากไวบานมุทิตา ซึ่งเปนสถานพินิจเด็กเล็กอายุไมเกิน 16 ป มี
จํานวนเด็กประมาณ 200 คน ปรากฏวาเชาวันที่ 20 มี.ค. 2543 เด็ก 25 คนไดกอความวุนวายโดยทําลายสิ่งของและเรียกรองที่จะออกจาก
สถานที่ควบคุม ทําใหเจาหนาที่ตองใสกุญแจมือและยายไปฝากขังที่สถานพักพิงวัยหนุมกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา วันเดียวกันนี้เองเวลา
11.30 น เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมากวา 200 คน จาก 612 คน ไดพากันหลบหนีโดยพังประตูรั้วสังกะสี
ดานตะวันตกของสถานพินิจฯที่อยูระหวางการกอสรางออกไป เจาหนาตํารวจและหนวยกูภัย ‘ฮุก’ 31 ใชเวลา 1 ชม. ก็สามารถตามกลับมา
ไดเกือบหมดเพราะสวนใหญเปนเด็กตางจังหวัดไมทราบเสนทางหลบหนี ประกอบกับไมไดวางแผนไวลวงหนา หลังจากควบคุมเด็กกลับมา
แลวบรรยากาศเต็มไปดวยความตึงเครียดเพราะเด็กไมพอใจเจาหนาที่หนวยกูภัย ‘ฮุก’ 31 ที่ทํารายรางกายและใชไมตีศีรษะและทุบตีอยาง
รุนแรง ทําใหเด็กเฮโลทํารายรางกายเจาหนาที่ ‘ฮุก’ 31 ที่ปะปนกับตํารวจบาดเจ็บและฟกซํ้า 2 ราย หลังจากสอบสวนเด็กใหการยอมรับวา
เลียนแบบเด็กบานกรุณาและบานเมตตาตามขาวที่ดูจากโทรทัศน สวนปญหาๆ อื่นคือสถานที่แออัด โรงนอนไมเหมาะสม รอนอบอาว
ประกอบกับขาดความสนใจจากครอบครัว เด็กบางคนครอบครัวไมเคยมาเยี่ยมเลย
สวนเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.นครสวรรค ไดเตรียมการเคลื่อนไหวกอความวุนวาย เจาหนาที่สถานพินิจเด็กฯไดแจงเจา
หนาที่ตํารวจมาควบคุม เหตุการณจึงสงบลง ดานนางภคมณฑน ศักดิ์ศรีมณีกุล ผูพิพากษา หัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งเจา
หนาที่ระดับสูงของสถานพินิจฯ ไดเขาคลี่คลายสถานการณโดยนําเยาวชนที่กอเหตุเขาไปหารือในที่ประชุมพรอมทั้งใหระบายความในใจและ
ปรามเด็กไมใหกระทําผิด และยืนยันวาพรอมดูแลอยางดี ทําใหเยาวชนทั้งหมดพอใจและแยกยายกันไป
ทางออกสําหรับกรณีเด็กในสถานพินิจฯ จากเหตุจลาจลดังกลาวนั้น นางดวงมาลย ศิลปอาชา อธิบดีผูพิพากษา ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง กลาววา หากเจาหนาทําความผิดก็จะลงโทษตามระเบียบ สําหรับเด็กจะเปดโอกาสใหญาติมาประกันตัวออกไป แตผูปก
ครองสวนใหญไมอยากประกันเพราะตองการดัดนิสัย ทั้งนี้จะยายเด็กบางสวนไปอยูสถานพินิจฯ ยานพุทธมณฑลที่มีเนื้อที่ 300 ไร จะลด
ความแออัดและความตึงเครียดไดระดับหนึ่ง (กรุงเทพธุรกิจ 210343, มติชน 19-210343,ไทยโพสต 200343, สยามรัฐ 210343)

1.2 การเคลื่อนไหวภาคประชาชน องคกรธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน
1.2.1 องคกรสตรีเสนอฉันทามติ 5 ขอ ตอรัฐบาลเนื่องในวันสตรีสากล 2543
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มี.ค. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนารวมกับสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ องคกร
ติดตามการดําเนินงานทางการเมืองเรื่องสตรี และสมาคมผูนําสตรีพัฒนาชุมชนไทย จัดการประชุมสัปดาหสตรีสากล 2543 ในชวงตนเดือน
มี.ค. ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน จ.นนทบุรี จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 800 คน มีฉันทามติให
ประมวลประเด็นสําคัญเสนอรัฐบาล ผานคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีสาระสําคัญ 5 ประการดังนี้คือ 1)
การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย ใหรัฐออกมาตรการอยางชัดเจน 2) ความรุนแรงตอหญิง รัฐบาลตองมีความชัดเจนในการ
สรางมาตรการแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 3) การสงเสริมใหผูหญิงมีสวนรวมอยางเขมแข็งในระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
ใหรัฐบาลมีนโยบาย กําหนดแผนปฏิบัติงาน หนวยงานรับผิดชอบและกรอบเวลาดําเนินงานที่ชัดเจน 4) สิทธิแมชีไทย ใหรัฐบาลเรงรัดในการ
ปรับปรุงสถานภาพแมชี เพื่อใหมีสิทธิตางๆ อยางเหมาะสม และไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 5) การละเมิดสิทธิของผูหญิงโดยสื่อ รัฐบาลตองกวด
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ขันเรงรัดใหมีการปรับปรุงการนําเสนอของสื่อ ที่มิใหละเมิดสิทธิสตรีตามที่พบเห็นกันอยูในปจจุบัน (สยามรัฐ 08,13,140343, กรุงเทพธุรกิจ
050343)
1.2.2 สภาพแรงงาน : ทางออกเพื่อใหพนสภาพ "หมาลาเนื้อ"
-พนักงานแบงกรัตนสินตั้งสหภาพแลว
นายวีรวัฒน แกวสลักศรี ประธานสหภาพแรงงานธ.ยูโอบีรัตนสิน เผยวา ธนาคารไดจัดตั้งสหภาพแรงงานและจดทะเบียนกับ ก.
แรงงานฯ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2543 เพราะหลังจากตางประเทศเขารวมทุนกับธนาคารพาณิชยของไทยและนํามาตรการเลิกจางมาใชโดย
พนักงานไมสมัครใจจะออกก็ไมมีองคกรใดใหความคุมครองหรือชวยเหลือเจรจากับนายจาง ดังนั้นสหภาพฯที่ตั้งขึ้นจะเรียกรองใหมีการลา
ออกโดยสมัครใจ มีการประกาศระเบียบที่ชัดเจนเพื่อใหพนักงานปฏิบัติอยางถูกตอง รายงานขาวแจงวา ธ.สแตนดารดชารเตอร นครธน ธ.ดี
บีเอสไทยทนุก็ไดตั้งสหภาพฯแลว ขณะที่ธ.ไทยธนาคารกําลังดําเนินการเนื่องจากไดรับแรงกดดันเหมือนกัน (มติชนสุดสัปดาห 140343)
-ธ.กสิกรไทยเตรียมลดพนักงานปนี้ 1,000 คน
นายบัณฑูร ลํ่าซํา กรรมการผูจัดการ ธ.กสิกรไทย เปดเผยวา ธนาคารกําลังทําโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดใหกับพนักงาน
ของธนาคารที่ไมตองการทํางานในสถาบันการเงินอีกตอไปแลว โดยลาสุด ธ.กสิกรไทยปรับปรุงระบบการทํางานของสาขาเพื่อลดตนทุนของ
ธนาคาร ในสวนที่ปริมาณธุรกิจลดลง โดยใหผูจัดการสาขา 1 คน ดูแลสาขายอย 3-4 แหง แทนที่จากเดิมแตละสาขาจะมีผูจัดการ 1 คน
ดานนายธงชัย เจริญสิทธิ์ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธ.กสิกรไทยเปดเผยวาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดดังกลาวจะเริ่มมีผลในเดือน พ.ค.
2543 นี้ คาดวาจะมีพนักงานของธนาคารประมาณ 1,000 คน เขารวมโครงการฯ ซึ่งจะทําใหพนักงานของธนาคารลดลงจาก 13,000 คน
เหลือ 12,000 คน (กรุงเทพธุรกิจ 280343)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 สารพิษโรงงานรั่วจากระยองถึงตรัง
กาซพิษอันตรายใชในสงครามรั่วในโรงงานไทยโพลีคารบอเนต จ.ระยอง
เมื่อเวลา 20.00-21.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 2543 เกิดอุบัติเหตุทอสงกาซรั่วที่โรงงานผลิตพลาสติกบริษัท ไทยโพลีคารบอเนต ในการ
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง ทําใหสารคารบอนีลคลอไรดฟุงกระจายเปนเหตุใหคนงานและชาวบานรอบรัศมี 1
กม. ที่สูดดมกาซพิษตองเขารักษาตัวที่ รพ. 285 คน ผูปวยมีอาการแนนหนาอก และออนเพลีย ตอมามีคนงานเสียชีวิต 1 รายดวยระบบ
หายใจลมเหลว คือนายพงษพิทักษ นีระเนตร เนื่องจากไดรับสารพิษอยางรุนแรงเขาไปทําลายเยื่อหุมปอด วันที่ 7 มี.ค. 2543 นายสมชาย
นินนาทนนท หัวหนาฝายธุรการ โรงงานไทยโพลีคารบอเนต กลาววาทางโรงงานยินดีรับผิดชอบคารักษาพยาบาลใหกับผูปวยทุกราย สวน
การตายของนายพงษพิทักษเปนการตายในขณะปฏิบัติงานทางประกันสังคมจ.ระยองไดจายคาทําศพจํานวน 16,200 บาท และญาติจะได
รับเงินเดือนๆ ละ 8,322 บาท เปนเวลา 8 ป ทางบริษัทจายคาทําศพ 100,000 บาท นอกจากนี้ทางประกันสังคม จ.ระยองไดจายคารักษา
พยาบาลคนงานจํานวน 45 ราย รายละ 35,000 บาท ประชาสงเคราะหจายรายละ 2,000 บาท 40 ราย
สาเหตุของกาซรั่ว เนื่องจากทางโรงงานปดซอมเครื่องจักรประจําปเมื่อวันที่ 5-6 มี.ค.2543 ขณะที่ดําเนินการซอม ไฟฟาเกิดดับ
เปนเวลา 4 ชม. จากนั้นก็เดินเครื่องใหม ตอมาเจาหนาที่ไดรับสัญญาณเตือนวาเกิดกาซรั่วไหลบริเวณทอ Flexible ที่ V 240 ภายในตึก
กระบวนการผลิต พนักงานจึงชวยกันกําจัด วันที่ 7 มี.ค. 2543 การนิคมอุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรมไดสั่งปดโรงงานดังกลาว 30 วัน (7 มี.
ค.-7เม.ย2543) และในวันที่ 10 มี.ค. 2543 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารไดแจงความ
ดําเนินคดีกับบริษัทไทยโพลีคารบอเนตขอหามีสารควบคุมอันตรายไวในความครอบครอง เนื่องจากสารคารบอนีลคลอไรดเปนสารที่ใชใน
ราชการสงคราม การมีไวในครอบครองจะตองไดรับอนุญาต จากการตรวจสอบพบวาบริษัทกําลังอยูระหวางขออนุญาตเทานั้น สวนกรมควบ
คุมมลพิษกําลังสํารวจและเตรียมประกาศให จ.ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เปนจังหวัดเสี่ยงภัยตอการเกิดอุบัติ
เหตุดานเคมีอุตสาหกรรม (ไทยโพสต 07,08,090343, ผูจัดการ 08,100343,มติชน 09, 110343, ไทยรัฐ100343)
-กาซแอมโมเนียโรงงานอุตสาหกรรมหองเย็นกันตังรั่ว คนงาน 100 กวาถูกหามสง รพ.
เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 28 มี.ค. เกิดเหตุทอกาซแอมโมเนียโรงงานอุตสาหกรรมหองเย็นกันตัง จํากัด เลขที่ 59 ถ.ขื่อนา อ.กันตัง จ.
ตรัง รั่ว ทําใหพนักงานจํานวน 1,600 คน วิ่งหนีออกจากโรงงานเอาชีวิตรอด คนงานในหองเย็นหลายสิบคนเปนลมลมสลบไป ตองลําเลียงผู
บาดเจ็บทั้งหมดไปรักษาตัวที่ร.พ.กันตัง แตไมมีผูใดบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ นายอําเภอกันตัง ไดเดิน
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ทางมาอํานวยความสะดวกดวยตนเอง พบวาผูบาดเจ็บแคหายใจไมสะดวก เพราะขาดออกซิเจนไประยะหนึ่งเทานั้น หลังจากรักษาตัว 2-3
ชั่วโมง จะสามารถกลับบานได (ไอเอ็นเอ็น280343)
2.1.2 ศพผูเสียชีวิตจากสารโคบอลต-60 ถูกชาวบานในเขตวัดไมยอมใหเผา สุดทายตองนํากลับไปฝงที่บานเกิด
กรณีนายนิพนธ พันธุขันธ อายุ 18 ป ลูกจางรานคาของเกาสมจิตร ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2543 เนื่องจากติดเชื้อในกระแส
เลือดและภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่ามากเพราะไขกระดูกสันหลังถูกทําลายจึงทําใหหัวใจลมเหลว (สยามรัฐ 110343) ปรากฏวาเมื่อญาติรับศพ
ไปตั้งไวที่วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ โดยกําหนดวาจะเผาวันที่ 13 มี.ค. 2543 นั้น มีชาวบานประมาณ 2,000 คนคัดคานการเผา โดยขอใหใช
วิธีฝงแทน เนื่องจากเกรงวาการเผาจะทําให สารกัมมันตรังสีแพรกระจายมาสูชาวบานในบริเวณใกลเคียง โดยไมมีใครรับผิดชอบ ตอมาเจา
หนาที่ร.พ.ราชวิถีและสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พป.) ไดออกมายืนยันวาศพไมมีอันตรายพรอมนําเครื่องวัดระดับรังสี มาทําการ
สาธิต และวัดปริมาตรรังสีจากศพนายนิพนธใหแกตัวแทนชาวบานและสื่อมวลชนไดดู แตการสาธิตตรวจวัดระดับรังสีไมมีผลอะไรนัก เพราะ
ชาวชุมชนวัดรางบัวไดขอยุติกับญาติของนายนิพนธแลววา จะไมเผาศพนายนิพนธที่วัดแหงนี้ ทําใหลุงของนายนิพนธตองขอตั้งศพหลานตอ
ไปอีกระยะ โดยบอกวาหากภายใน 1-2 วันนี้ยังไมไดทางออก คือ ความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ ก็จะแบกศพหลานชายไปหารัฐบาลเพื่อ
ใหชวยเหลือ เพราะลําพังพวกเขาคงจะไมมีปญญาดําเนินการใดได เนื่องจากมีปญหาเรื่องเงิน
นายอาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กลาววา ไมเขาใจเหมือนกันวา ทําไมชาวบานในพื้นที่ดังกลาว
จึงไดกลัวกันจนขาดสติขนาดนั้น รูสึกสงสารศพที่แมจะตายไปแลวก็ยังถูกชาวบานรังเกียจจนหาที่เผาไมได อยางไรก็ตาม เรื่องนี้คงไมมีใคร
ไปฝนใจชาวบานในพื้นที่ได และรูสึกวาเรื่องนี้กําลังจะกลายเปนประเด็นการเมือง เพราะมีนักการเมืองในพื้นที่พยายามทําใหชาวบานรูสึก
หวาดกลัว และจากการหาทางออกรวมกันไดขอสรุปขั้นตนวาวันที่ 14 มี.ค. 2543 จะเคลื่อนยายศพนายนิพนธไปไวที่วัดเทวสุนทร ใกลสํานัก
งาน พป. และจะเผาเวลา 15.00 น. ดานนางสมจิตรเจาของรานไดขอใหญาติขายเศษเหล็กในรานนําเงินมาชวยทําศพและคารักษาพยาบาล
คนงานที่ปวยอยูในโรงพยาบาล (มติชน 140343)
แตเมื่อชาวบานบริเวณรอบวัดเทวสุนทรทราบจึงเคลื่อนไหวไมยอมใหเผาศพที่วัดดังกลาว เนื่องจากกลัวสารพิษเชนกัน
ในชวงบายวันที่ 14 มี.ค. เวลา 15.00 น. กลุมญาตินายนิพนธและคนงานรับซื้อของเการานสมจิตรประมาณ 40 คน เดินทางมา
ทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือขอความเปนธรรมตอนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไมมีวัดไหนยอมใหเผาศพนายนิพนธเพราะ
เกรงอันตราย หลังจากไดเขารวมเจรจากับนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษาธิการ นายอาทิตย อุไรรัตน และนายชาตรี บานชื่น รอง
อธิบดีกรมการแพทย ซึ่งมีขอเสนอวาหากทางญาติตองการเผาใน กทม. ทางกรมการศาสนาไดเตรียมสถานที่ไว 2 แหง คือ วัดชลประทานรัง
สฤษฏและวัดสนเขตราษฎรบูรณะ ซึ่งพรอมจะเผาวันที่ 15 มี.ค. 2543 แตในที่สุดนายศิริพงษ พันธุขันธ พี่ชายนายนิพนธตัดสินใจนําศพ
กลับไปเผาที่วัดภูแกลบ ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ บานเกิด โดยขอใหหนวยงานรัฐรับรองความปลอดภัยเพื่อไปยืนยันกับทางวัดและ
อบต.มหาชัย นายอาทิตย อุไรรัตน ไดมอบเงินแกนายศิริพงษ 25,000 บาท เนื่องจากบริษัทกมลสุโศกลยังไมไดมอบเงินชวยเหลือ และนาย
ศิริพงษรับเงินและหนังสือรับรองนําศพกลับกาฬสินธุ (สยามรัฐ 150343)
เวลา 02.00 น. วันที่ 15 มี.ค. ศพนายนิพนธถูกนํากลับถึง จ.กาฬสินธุ และถูกกลุมชาวบานกวา 50 คน ซึ่งนัดหมายประชุมกัน
กลางดึก วาจะไมยอมใหเผาศพนายนิพนธในวัดบรรพตสันติวัน (ภูแกลบ) สุดทายเวลา 15.30 น ศพนายนิพนธถูกนําไปฝงที่ปาชากลาง
บานตานอู หมู 4 ต.มหาชัย โดยขุดหลุมฝงศพและโบกปูนทับดานบนทันที ดานนายเสถียร พันธุขันธ กลาววารูสึกเสียใจที่ศพลูกชายไม
สามารถเผาได แตการฝงก็พอใจระดับหนึ่ง สําหรับเงินชวยเหลือไดรับจากรัฐบาล 25,000 บาท นายจางรานสมจิตรมอบใหคาทําศพ 25,000
บาท และมีผูบริจาครวม 60,000 บาท (มติชน 160343 )
อนึ่ง ในวันที่ 18 มี.ค. 2543 นายเหลียง สุวรรณดี ผูปวยสารโคบอลต-60 ที่ ร.พ. ราชวิถี ไดเสียชีวิตเพราะติดเชื้อรุนแรง เนื่องจาก
สารกัมมันตภาพรังสีเขาไปทําลายไขกระดูกจนไมสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวได ทางร.พ.ไดติดตอใหญาติมารับและเผาที่วัดมะกอก โดยคณะ
แพทยถูกเพงเล็งวาปดขาวการเสียชีวิตผูปวยสารโคบอลต-60 ซึ่ง น.พ. มงคล ณ สงขลา อธิบดีกรมการแพทยออกมาแถลงวาดําเนินการตาม
ขั้นตอนปกติ ทาง ร.พ.ราชวิถีไดออกใบอนุญาตรับรองวาไมมีรังสีตกคางในศพ และทางญาติก็รับศพไปทําพิธีฌาปนกิจโดยทางวัดก็ไมไดคัด
คานจึงไมเปนขาว (สยามรัฐ 210343)
ตอมาวันที่ 24 มี.ค. 2543 นายเกชา ทรงศรีพิพัฒนา ผูปวยที่ไดรับสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลต-60 เสียชีวิตเปนรายที 3 หลังจาก
นายนิพนธ พันธุขันธ และนายเหลียง ซึ่งทราบภายหลังวาเปนชาวลาว ที่ใชชื่อปลอมวานายสุดใจ ใจเร็ว (มติชน 250343)
อนึ่ง ทางดานความเคลื่อนไหวของบริษัทผูรับผิดชอบนําเขาสารโคบอลต-60 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2543 นางกมลา สุโกศล กรรมการผู
จัดการบริษัท กมลสุโกศล อิเล็กทริก จํากัด พรอมดวยนายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความที่ปรึกษาบริษัทกมลสุโกศลฯ ไดเปดแถลงขาวอยาง
เปนทางการครั้งแรกที่โรงแรมสยามซิตี้ หลังจากเกิดเหตุการณสารกัมมันตรังสีโคบอลต-60 รั่วไหล โดยยอมรับผิดกรณีเคลื่อนยายโดยไมได
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แจงเจาหนาที่ พป. และขอรับผิดชอบตอสังคมในสวนนี้ โดยบริษัทฯจะจายคาชดเชยใหกับผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบจํานวน 10,000 บาท
ตอราย เปนคาทําขวัญ ไมใชเปนคารักษาพยาบาล คาดวาประมาณ 30 ราย ขึ้นอยูกับผลสรุปจากโรงพยาบาล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.จงรัก จุฑานนท รอง ผบช.น. เปดเผยวาหลังจากออกหมายเรียก นายเชวง สุวรรณรัตน ผูจัดการฝาย
เครื่องมือและอุปกรณการแพทย บริษัทกมลสุโกศลฯ ใหมารับทราบขอกลาวหากระทําการโดยประมาททําใหผูอื่นเสียชีวิตไปแลว 2 ครั้ง แต
นายเชวงไมมาพบพนักงานสอบสวน โดยแจงทางโทรสารวารูสึกเครียดไมสามารถมาได จึงขอเลื่อนการมาพบพนักงานสอบสวนไมมีกําหนด
และมีรายงานขาววันที่ 16 มี.ค. วาทางเจาหนาที่ตํารวจเตรียมเสนอการจัดการทางกฎหมายตอก.มหาดไทยแลว(กรุงเทพธุรกิจ 03,160343)

2.2 สิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 ถนนในกทม. อากาศแยลงอีก ราชปรารภ-เพชรบุรี-อาจณรงค แชมปพื้นที่วิกฤติ
นายวันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัด กทม. เปดเผยวา ผลการรายงานคุณภาพอากาศภายหลังดําเนินโครงการรณรงคถนนปลอดมล
พิษ 8 สาย ประกอบดวย ถนนราชปรารภ เพชรบุรี สีลม สี่พระยา รามคําแหง พระราม 9 อาจณรงค และพหลโยธิน ซึ่งดําเนินการระหวางวัน
ที่ 25-27 ม.ค. ที่ผานมา โดยตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ผลรายงานสวนใหญมีคุณภาพอากาศดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ชวงกอนรณรงคประมาณป 2541 สวนถนนที่แยลง คือ ถนนราชปรารภ ซึ่งกอนรณรงควัดคาได 242% หลังรณรงควัดคาได 258% ถนน
เพชรบุรีเดิมวัดได 283% หลังรณรงควัดคาได 348% และถนนอาจณรงคเดิม 205% หลังรณรงควัดคาได 282% ซึ่งตัวเลขดังกลาวมอบ
หมายใหผูอํานวยการเขตในพื้นที่ดําเนินการหาสาเหตุและแกไขอยางเรงดวน (ไทยโพสต 150343)
สวนปญหาเรื่องนํ้าเสียใน กทม. ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังนั้น รองปลัด กทม. กลาววา ภายหลังมีโรงบําบัดนํ้าเสียชองนนทรีและสี่
พระยา คาดวาคุณภาพนํ้าในทองที่ดังกลาวนาจะดีขึ้น ขณะเดียวกันในปนี้ กทม. จะเปดโรงบําบัดนํ้าเสียเพิ่มอีก 2 แหง คือราษฎรบูรณะและ
รัตนโกสินทร สําหรับโรงบัดบํานํ้าเสียที่ดินแดงซึ่งเปนโครงการใหญที่สุดของกทม. ขณะนี้อยูระหวางจัดหาบริษัทที่จะมาดําเนินการสรางตอ
ใหเสร็จ หลังจากบริษัทเดิมมีปญหาไมสามารถดําเนินการตอไปได สวนที่หนองแขมและคลองเตยอยูระหวางดําเนินการเชนกัน (ไทยโพสต
150343)

2.3 ความเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมตางประเทศ
2.3.1 วันนํ้าโลก 22 มี.ค. กับสงครามแยงชิง “นํ้า” ในอนาคต
เมื่อป 2535 องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหวันที่ 22 มี.ค. ของทุกปเปนวันนํ้าโลก (World Day for Water) จากสัดสวน
ทรัพยากรนํ้าของโลกที่ประกอบดวยนํ้าทะเล 97.5% และเปนนํ้าจืดที่สามารถดื่มไดเพียง 0.25% เทานั้น รายงานขององคการสหประชาชาติ
พบวา ชวงระหวางป 2493-2538 การใชนํ้าในทวีปเอเชียเพิ่มขึ้น 300% โดยใชสําหรับชลประทานเพื่อภาคเกษตรกรรมมากที่สุด การขูดรีด
ทรัพยากรนํ้าดวยการสรางเขื่อนปรากฎอยางแพรหลายโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Bangkok Post 220300)
นายซานดรา โพสเทล นักวิจัยสถาบันเวิลด วอทช กลาววา มีแมนํ้าอยางนอย 214 สายทั่วโลกที่ไหลผานมากกวา 2 ประเทศแต
ยังไมมีการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการจัดสรรและใชทรัพยากรนํ้าในฐานะที่เปนแมนํ้าระหวางประเทศ ทั้งนี้มีการคาดวา
ประชากรโลกจะเพิ่มจาก 6,000 ลานคน ในป 2542 เปน 9,000 ลานคน ในป 2563 สงผลใหความตองการบริโภคนํ้าเพิ่มถึง 20%
ดังนั้น เพื่อที่จะหาเปาหมายและวางแผนปฏิบัติการใชนํ้าทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากทรัพยากรนํ้ากําลังกลายเปนปญหา
สําคัญ ที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมจาก 130 ประเทศ ภายใตชื่อ เวิลด วอเตอร ฟอรัม หรือการประชุมรับวิกฤตินํ้าโลก ระหวางวันที่ 17-20
มี.ค. 2543 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด จึงไดประกาศปฏิญญากรุงเฮก เรียกรองใหนานาชาติเล็งเห็นความสําคัญของปญหาแหลงนํ้า
ซึ่งคาดวา จะเปนปญหาสําคัญในอีกไมกี่ปขางหนานี้
สาระสําคัญของปฏิญญาฉบับนี้เนนบทบาทของภาคเอกชน ในการเขามาลงทุนจัดหาแหลงนํ้าใหมรวมทั้งใหรัฐใชหลักการใหมวา
ใครเปนตัวการทําใหนํ้าเสียจะตองออกคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสียเอง (กรุงเทพธุรกิจ 08,230343, ไทยโพสต 120343, Bangkok Post
220300)

3. ความเคลื่อนไหวดานพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวดานพลังงานในประเทศ
3.1.1 ราคานํ้ามันพุงถึง 16 บาท/ลิตร
เดือน มี.ค 2543 ราคานํ้ามันปรับขึ้นลงอยางรุนแรงราคานํ้ามันเบนซินพุงถึง 15.99 บาทตอลิตร โดยในวันที่ 2 มี.ค. ราคานํ้ามัน
เบนซินในประเทศปรับจาก 14.99 บาทตอลิตรเปน 15.25 บาทตอลิตร และไปถึงจุดสูงที่สุดในวันที่ 9 มี.ค. 2543 คือ 15.99 บาทตอลิตร
ขณะที่ดีเซลปรับจาก 12.12 เปน 12.82 บาทตอลิตร (ไอเอ็นเอ็น 03,09,100343)
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3.1.2 แนวทางแกไขปญหาราคานํ้ามันในเดือนมีนาคม
-สรางนิสัยประหยัด และหา/ใชพลังงานทดแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2543 ไดออกมาตรการหลัก 5 มาตรการเพื่อบรรเทา
ปญหาราคานํ้ามัน คือ 1) มาตรการบรรเทาผลกระทบและลดภาระราคานํ้ามันใหกับผูประกอบการดานการประมง การเกษตร และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) 2) หารือการปรับเปลี่ยนพลังงานนํ้ามันมาสูกาซธรรมชาติใหมากขึ้น โดยก.อุตสาหกรรมเสนอใหเพิ่ม
สัดสวนการใชกาซจาก 19% เปน 27% 3) มีมติใหสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 6 ขอดวยกัน เชน รณรงคการใชเบนซิน 91 แทน 95 สราง
สถานีบริการตรวจสภาพรถยนตเพิ่มอีก 6 สถานี รณรงคใหผูประกอบการเอสเอ็มอีประหยัดพลังงาน และสนับสนุนใหไดรับเงินทุนจากกอง
ทุนอนุรักษพลังงานเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยี ขณะที่ ก.คมนาคมจะสนับสนุนใหนํากาซมาใชกับรถเมล ขสมก. รถขนสงขยะ
ของกทม. และรถแท็กซี โดยเริ่มจากรถเมลราว 300 คัน และรถขนขยะราว 300 คัน 4) ตรวจสอบโครงสราง ราคานํ้ามันควรสะทอนตนทุน
บวกการกลั่นในประเทศ ปจจุบันประเทศไทยใชราคาหนาโรงกลั่นที่สิงคโปรเปนราคาอางอิง เพราะถือวาเปนตนทุนที่ตํ่าที่สุด 5) ชดเชยใหผู
ประกอบการรถโดยสารและขนสงสินคา (ไทยโพสต 140343)
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานครั้งที่ 1/2543 ไดอนุมัติวงเงินกวา 1,600 ลานบาท เพื่อการ
อนุรักษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน 3 โครงการหลักคือ 1) โครงการสงเสริมใหผูใชรถใชนํ้ามันเบนซินใหถูกตองตามสมรรถนะ
เครื่องยนต โดยอนุมัติวงเงิน 30 ลานบาทเพื่อรณรงคใหผูใชรถหันมาใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 แทนการใชเบนซินออกเทน 95 ตั้งแตวันที่
1 เม.ย. ซึ่งจะทําใหประเทศลดการนําเขาสารเพิ่มประสิทธิภาพนํ้ามันถึงปละ 2,700 ลานบาท 2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลัง
งานในอาคารขนาดใหญ (อาคารควบคุม) ที่ไดอนุมัติวงเงิน 1,444 ลานบาท ไดแก กองทัพบก 120 แหง ก.มหาดไทย 40 แหง และ ก.
คมนาคม 48 แหง และ 3) พิจารณาโครงการปรับปรุงการใชพลังงานของเตาเผาศพ ซึ่งที่ประชุมอนุมัติวงเงิน 11 ลานบาทให ม.เชียงใหมใช
เวลาภายใน 2 ป ศึกษาออกแบบเตาเผาศพประสิทธิภาพสูง ที่ปลอยมลภาวะนอย และผลิตไดเองในประเทศ ปจจุบันกองทุนอนุรักษฯ มีวง
เงินเหลืออยู 14,100 ลานบาท (ไอเอ็นเอ็น 200343)
-ภาคเอกชนเสนอทางเลือก หาพลังงานทดแทนจากปาลม
นายทวี ศรีสุคนธ นายกสมาคมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมแหงประเทศไทย กลาววา ทางสมาคมฯจะมีการเสนอใหจัดตั้งโรง
งานสกัดนํ้ามันปาลมจากเมล็ดแปรรูป เพื่อใชเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่กําลังมีปญหาอยูในปจจุบัน ซึ่งเปน
โครงการในลักษณะเดียวกันกับที่ประเทศมาเลเซียกําลังดําเนินการและเริ่มทดลองใชอยู “หากรัฐบาลมีความสนใจโครงการนี้ ทางภาคเอก
ชนก็ยืนยันวามีความพรอมที่จะเขารวม ซึ่งใชงบประมาณแค 500-600 ลานบาทก็สามารถจัดตั้งโรงงานไดแลว เพียงแตรัฐบาลตองใหการ
สนับสนุนบาง” (กรุงเทพธุรกิจ 120343)
-พรรคการเมืองเสนอตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพดานราคา พรอมนําระบบบารเตอรเทรดมาใชจัดหานํ้ามัน
นายจาตุรนต ฉายแสง เลขาธิการพรรคความหวังใหม (ควม.) เสนอใหรัฐบาลเขาไปดูแลกลไกเรื่องเสถียรภาพราคานํ้ามัน โดยตั้ง
กองทุนรักษาเสถียรภาพดานราคา เพื่อนําเงินสวนหนึ่งมาใชลดผลกระทบในเวลาที่เกิดปญหาราคานํ้ามันขึ้น (มติชน 100343)
พรรคไทยรักไทย (ทรท.) เสนอ 5 แนวทางแกไขปญหาราคานํ้ามัน คือ 1) รัฐบาลควรจัดหานํ้ามันราคามิตรภาพจากตางประเทศ
2) รัฐบาลควรนําหลักการแลกเปลี่ยนสินคา (บารเตอรเทรด) มาเสริม 3) ในฐานะที่จะมีผูแทนของประเทศไปเปนผูอํานวยการองคการการคา
โลก (WTO) ควรสรางกระบวนการตอรองใหเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการจํากัดปริมาณการผลิตนํ้ามันที่มีอยูแลวในปจจุบัน 4) รัฐบาล
ตองบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายการประหยัดพลังงานในประเทศ และ 5) รัฐตองสงเสริมการแสวงหาพลังงานอื่นๆ (มติชน 100343)
-นักวิชาการและประชาชนเสนอตองประหยัด
นายอธิคม นิลอุบล รองผูจัดการโครงการ มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย) เปดเผยวา กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ไดรับทุนจาก สพช. เพื่อสนับสนุนใหสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เปดบริการปรับแตงเครื่องยนตเพื่อประหยัดพลังงาน
ใหกับรถยนตทั่วไป โดยจะเปดศูนยจูนอัพ รับตรวจเช็คฟรี ตามสวนราชการใน กทม. และปริมณฑล รวม 30 แหง ตั้งเปาไววาจะสามารถ
ตรวจเช็ครถยนตไดทั้งหมด 15,000 คัน (ผูจัดการ 140343)
สํานักวิจัยเอแบคโพล ม.อัสสัมชัญ ไดสํารวจความคิดเห็นประชาชน กทม. จํานวน 1,145 คน เกี่ยวกับวิกฤติการณราคานํ้ามัน
ระหวางวันที่ 8-9 มี.ค.2543 ผลการสํารวจพบวาประชาชนไดรับทราบสาเหตุที่ทําใหราคานํ้ามันสูงขึ้นขณะนี้วามาจากกลุมโอเปกจํานวนรอย
ละ 73.5 รองลงมาเห็นวาสาเหตุมาจากรัฐบาลรอยละ 29.5 และประชาชนดวยกันเองรอยละ 11.1 โดยรอยละ 9 ไมแสดงความเห็น กลุมตัว
อยางไดรับความเดือดรอนรอยละ 65.9 ขณะที่ยังเห็นวาไมเดือดรอนรอยละ 34.1 ความเดือดรอนมาจาก ตองจายคานํ้ามันสูงขึ้น สินคา
ราคาสูงขึ้น คาโดยสารราคาสูงขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้น และคาบริการดานตางๆ ของเอกชนสูงขึ้น สวนการปองกันและแกไขปญหาความ
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เดือดรอนที่เกิดจากราคานํ้ามันเพิ่มสูงขึ้นพบวาประชาชนเสนอดังนี้ 1) ผูใชตองประหยัดการใชนํ้ามันและใชนํ้ามันอยางฉลาด 2) ใชพลัง
งานอื่นทดแทนนํ้ามัน เชน กาซธรรมชาติ 3. รัฐบาลตองควบคุมราคาสินคาและบริการอื่นๆ 4. รัฐบาลควรเจรจาตอรองกับผูคานํ้ามัน และ
ควรลดภาษีนํ้ามัน เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ 120343)
-ปตท. เลื่อนเปดเสรีนํ้ามันจาก เม.ย. เปน ก.ค. เหตุราคานํ้ามันและกาซราคาแพง ราคากาซพุงถึงถังละ 300 บาท
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) เปดเผยเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2543
วา ขณะนี้ราคากาซหุงตมปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ 300 ดอลลารสหรัฐตอตัน จากเดิม 270 ดอลลารสหรัฐตอตัน สงผลใหการชดเชยกาซหุงตม
ของรัฐในเดือนมี.ค. 2543 เปนตนไปจะปรับเพิ่มจาก 5 บาทตอ ก.ก. มาอยูที่ 7 บาทตอ ก.ก. ทําใหเงินกองทุนที่นํามาชดเชยเพิ่มขึ้นเปน
เดือนละ 840 ลานบาท จากเดิมที่เคยชดเชยเดือนละ 600 ลานบาท (ไทยโพสต 040343)
นายเมตตา บันเทิงสุข รองเลขาธิการ สพช. กลาววาสถานการณราคานํ้ามันและกาซหุงตมโลกทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แมวา
สมาชิกกลุมโอเปกบางประเทศรับปากจะเพิ่มการผลิตประมาณ 1 ลานบารเรลตอวัน แตสถานการณก็ไมคลี่คลาย เพราะกอนหนานั้นลดการ
ผลิตนํ้ามันถึง 2 ลานบารเรลตอวัน ดังนั้น สพช. ไมสามารถคาดการณราคานํ้ามันได ตองรอดูวาโอเปกจะไดขอสรุปอยางไร กรณีเสนอใหนํา
เงินกองทุนนํ้ามันมาพยุงราคาดีเซล คงเปนไปไมไดเพราะกองทุนฯมีเงินอยูเพียง 4 พันกวาลานบาท ขณะที่ใชดีเซลปละ 1.5 หมื่นลานลิตร
หากชดเชยลิตรละบาทก็ตองใชเงิน 1.5 หมื่นลานบาทตอป สวนที่เสนอใหนําเงินกองทุนอนุรักษพลังงานที่มีอยู 1.4 หมื่นลานบาท ก็ตองแก
ไขกฎหมายกอน สําหรับแนวทางการแกไขนํ้ามันขณะนี้ตองใชมาตรการรณรงคประหยัดนํ้ามันและวิธีหาเชื้อเพลิงทดแทนเชน กาซธรรมชาติ
และนํ้ามันเตา
อนึ่ง ปญหาราคานํ้ามันสงผลกระทบถึงการเปดเสรีกาซหุงตมจากเดิมที่จะเริ่มเดือนเม.ย. 2543 ใหชะลอไปอีก 3 เดือน เนื่องจาก
ราคากาซหุงตมไมลดเหมือนปกติทุกป “หากปลอยเสรีกาซหรือปลอยราคากาซลอยตัวจะทําใหราคากาซขนาดถังละ 15 ก.ก. มีราคาถึงถัง
ละกวา 300 บาท แตปจจุบันกองทุนนํ้ามันไดเขาชดเชยราคาขายปลีก 116 บาทตอถัง 15 ก.ก. ทําใหราคาขายปลีกอยูประมาณ 185 บาท
ปจจุบันราคานํ้ามันมีเงินคงเหลือประมาณ 4,345 ลานบาท ดังนั้น กองทุนจึงสามารถตรึงราคาขายปลีกกาซไปไดอีกประมาณ 5 เดือนหรือ
ถึงเดือน ก.ค. นี้เทานั้น” (Bangkok Post 080300)

3.2 ความเคลื่อนไหวตางประเทศ
3.2.1 ราคานํ้ามันตลาดโลกพุงสูงสุดในรอบ 9 ป อังกฤษอยูที่ 29.50 และตลาดนิวยอรก 34.37 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล
ชวงตนเดือนมี.ค. 2543 ผลจากการเคลื่อนไหวของสมาชิกโอเปก ทําใหราคานํ้ามันดิบซื้อขายลวงหนาที่ตลาดนอรธ ซี เบรนต
ประเทศอังกฤษ พุงสูงสุดในรอบ 9 ป โดยราคาขยับไปอยูที่ 29.50 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เนื่องจากขาวที่ประเทศอิหราน แอลจีเรีย และลิ
เบีย สมาชิกโอเปกประกาศจะคัดคานการเพิ่มปริมาณการผลิตในการประชุมวันที่ 27 มี.ค. 2543 (ไทยรัฐ 070343) วันที่ 7 มี.ค. 2543 ราคา
นํ้ามันดิบในสหรัฐฯปรับขึ้นจาก 32 เปน 34 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (ไทยรัฐ 100343) วันที่ 8 มี.ค. ราคานํ้ามันดิบที่ตลาดกลางนิวยอรกพุง
ขึ้นสูงถึง 34.37 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ยังผลใหราคานํ้ามันในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 3 เทา
จากผลการปรับตัวของราคานํ้ามันสูงขึ้น ทําใหประเทศสหรัฐฯไดออกมาเคลื่อนไหวกดดันใหสมาชิกโอเปกเพิ่มกําลังการผลิตใน
เดือนเม.ย. นี้ โดยวันที่ 7 มี.ค. 2543 นายบิล คลินตัน ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กลาววา เขาตองการใหราคานํ้ามันลดลงมาอยูที่จุดเสถียร
ภาพและไมสูงจนเกินไป ประเทศผูผลิตควรตองการใหราคานํ้ามันลดลงบางเชนกัน (กรุงเทพธุรกิจ 090343) วันที่ 8 มี.ค. 2543 รมต.นํ้ามัน
ซาอุดีอาระเบีย และอิหรานไดแถลงขาวรวมกันวา ทั้งสองเห็นพองกันถึงความจําเปนของการผลิตนํ้ามันปอนตลาดในระดับที่พอเพียงและ
เหมาะสมกับเวลาเพื่อสรางสมดุลใหกับตลาด พรอมทั้งตั้งขอสังเกตวาราคานํ้ามันที่ทะยานขึ้นนี้ จะไมสงผลกระทบในระยะยาวตอผูผลิต
และผูบริโภค และระบุวากลุมโอเปกตองสรางเสถียรภาพใหกับตลาดนํ้ามัน รวมทั้งความมั่นคงของปริมาณนํ้ามันที่ผลิตปอนตลาด (กรุงเทพ
ธุรกิจ 090343)
อยางไรก็ตาม กลางเดือนมี.ค. ราคานํ้ามันดิบสงมอบเดือนเม.ย.ที่ตลาดนํ้ามัน "นอรธ ซี เบรนต" กรุงลอนดอน ลดลง 62 เซนต
มาอยูที่ 27.72 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล และราคานํ้ามันดิบสงมอบเดือนเม.ย. ที่ตลาดนิวยอรกลดลง 82 เซนต ซื้อขายที่ 30.87 ดอลลาร
สหรัฐตอบารเรล การปรับลดราคานํ้ามันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เวเนซุเอลาออกมาแสดงทาทีจะเพิ่มเพดานการผลิตนํ้ามันของตนเอง หากโอเปก
ตัดสินใจยืดเวลาการผลิตออกไป (ไอเอ็นเอ็น 160343)
3.2.2 สหรัฐฯเตรียมสํารองนํ้ามันและลดการพึ่งพลังงานภายนอก พรอมกดโอเปกผลิตนํ้ามันเพิ่มในเดือนเม.ย.นี้ 1.45
ลานบารเรล/วันเปนผลสําเร็จ
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2543 นายบิล คลินตัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯประกาศมาตรการลดการพึ่งนํ้ามันตางชาติและผอนคลายภาระ
ราคานํ้ามันเบนซินในประเทศที่สูงขึ้น โดยเสนอใหสรางสํารองนํ้ามันเตาในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯปริมาณ 2 ลานบารเรลเก็บ
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ไวในบอขุดที่สรางไว เพื่อปองกันการขาดแคลนนํ้ามันเตา (มติชน 220343) วันที่ 23 มี.ค. 2543 สภาผูแทนราษฎรของสหรัฐฯผานราง
กฎหมายดวยคะแนน 382 ตอ 38 เพื่อใหประธานาธิบดีบิล คลินตัน ใชอํานาจบริหารลดทอนหรือยกเลิกการใหความชวยเหลือและขายอาวุธ
แกกลุมประเทศโอเปก รวมทั้งเรียกรองใหพันธมิตรสหรัฐฯรวมมือในการ "ลด ระงับ หรือยกเลิก" ความชวยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจ
แกประเทศโอเปก (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ, ไทยโพสต 240343)
การล็อบบีของสหรัฐฯ มีสวนทําใหที่ประชุมของกลุมโอเปก เมื่อวันที่ 27-29 มี.ค. ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ลงความเห็นวา
จะเพิ่มการผลิตนํ้ามันจํานวน 1.45 ลานบารเรลตอวัน หรือประมาณ 7% ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2543 เปนตนไป โดยสมาชิกโอเปก 9 ประเทศ
จาก 11 ประเทศเห็นพองและ 2 ประเทศไมเห็นดวยคือ อิรัก และอิหราน อิรักไมไดรวมตามขอตกลงตั้งแตแรก สวนอิหรานเห็นวาควรเพิ่ม
เพียง 1 ลานบารเรลตอวัน เพราะตลาดไมไดขาดแคลนนํ้ามัน (ไทยโพสต 280300, ผูจัดการ 300343)
3.2.3 สหรัฐฯจับนักธุรกิจ/การเมืองไทยและสิงคโปร 3 คน ขอหาคานํ้ามันเถื่อนผิดกฎหมายสหรัฐฯและละเมิดมาตร
การควํ่าบาตรของสหประชาชาติตออิรัก
สํานักขาวเอพีรายงานจากเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐฯ ระบุวา เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2543 นายเอ็ดเวิรด โลแกน
เจาหนาที่ฝายสืบสวนสอบสวนของสํานักศุลกากรสหรัฐฯ แถลงวา ทางศุลกากรสหรัฐฯไดจับกุม 2 นักธุรกิจไทย คือนายสุรศักดิ์ นานานุกุล
นักธุรกิจไทย หัวหนาทีมเศรษฐกิจพรรคความหวังใหมและอดีต รมต.คลัง กับนายอํานาจ วรชาติ ตัวแทนกลุมบริษัทแอคชัน ไดนามิก เอ็น
เตอรไพรส ล็อบบียิสตขายอาวุธชื่อดัง และนายไซมอน ตัน ไว นักธุรกิจสิงคโปร ที่เมืองซานดิเอโก สหรัฐฯ ขอหาสมคบกันละเมิดมาตรการ
ควํ่าบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติตอประเทศอิรักเมื่อป 2533 โดยวางแผนซื้อนํ้ามันจากอิรักเปนมูลคา 20 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ หรือราว 800 ลานบาท เพื่อนํามาจําหนายในเอเชีย ซึ่งจะสามารถทํากําไรไดถึง 3.15 แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือเปนคดี
แรกที่คนไทยถูกทางการสหรัฐฯจับกุมในขอหาละเมิดการควํ่าบาตรอิรักในการคานํ้ามัน
มีรายงานจาก ก.ตางประเทศเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2543 วาทางตํารวจสหรัฐฯไดพบหลักฐานวานายอํานาจ วรชาติ ไดใชชื่อยอวา
TED ปฏิบัติการเปนโบรกเกอร จัดซื้อนํ้ามันจากอิรักโดยผิดกฎหมาย โดยนายอํานาจไดจัดตั้งบริษัทในสิงคโปรชื่อ บริษัท ฮิลลีออง เทรดดิง
เพื่อรับซื้อนํ้ามัน สวนนายสุรศักดิ์ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนเงินคํ้าประกันซื้อขายครั้งนี้ ไดมีการใชเอกสารใบรับรองถิ่นกําเนิดปลอมวาเปนนํ้า
มันจากอิหราน แตขอเท็จจริงเปนนํ้ามันจากอิรัก และนายไซมอน ตัน ทําหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอํานาจในการรับและจัดทําสัญญา
ระหวางบริษัทฮิลลีออง เทรดดิง กับนาย Shevock สายลับของศุลกากรสหรัฐฯ ที่ไดติดตามการลักลอบคานํ้ามันเถื่อนมานานกวา 4 ป แต
สามารถจับไดครั้งนี้เนื่องจากนักธุรกิจทั้งสองไดโอนเงินสดจากไทยจํานวน 7.5 หมื่นดอลลารสหรัฐไปฝากในบัญชีนักธุรกิจของสหรัฐฯ ซึ่งที่
จริงเปนสายสืบศุลกากรของสหรัฐฯ คือนาย Shevock ความผิดตามกฎหมายสหรัฐฯในคดีอาญาเชนนี้ ผูกระทําความผิดมีโทษจําคุกไมเกิน
12 ป ปรับไมเกิน 1 ลานดอลลารสหรัฐ สวนคดีแพงมีโทษปรับ 2.75 แสนดอลลารสหรัฐตอการทําผิดแตละครั้ง การทําผิดครั้งนี้สหรัฐฯถือวา
เปนความผิดที่รายแรงซึ่งทางการสหรัฐฯไดจัดทนายใหแลว และในวันที่ 27 มี.ค. มีการพิจารณาประกันตัวและวันที่18 เม.ย.2543 จึงจะ
พิจารณาคดีเปนครั้งแรก รายงานขาวกลาววาก.การตางประเทศไทยไดดําเนินการชวยเหลืออยางเต็มที่ ดานพรรคความหวังใหมแมจะให
สัมภาษณวาไมทราบและไมเกี่ยวของกับการเดินทางไปสหรัฐฯของนายสุรศักดิ์ แตก็ไดสงนายลิขิต ธีรเวคิน รองเลขาธิการพรรคไปใหความ
ชวยเหลือดานกฎหมาย
การจับกุม 3 ผูตองหาดังกลาว นับเปนความเคลื่อนไหวลาสุดของสหรัฐ ในการปราบปรามผูลักลอบคานํ้ามัน หลังจากเมื่อวันที่ 3
ก.พ. 2543 ที่กองทัพสหรัฐฯไดปฏิบัติการจับเรือบรรทุกนํ้ามันวอลกา เนฟ 147 ของรัสเซีย ซึ่งเดินทางออกมาจากบริเวณอาวเปอรเซีย
(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน 24-260343, สยามรัฐ 250343)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวประเด็นรอนดานการเมืองการปกครอง
1.1 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : ประวัติศาสตรหนาใหมของการเมืองการปกครองไทย
1.1.1 การเลือกตั้ง สว. 4 มี.ค. 2543 -บรรยากาศใหมของการปฏิรูปการเมือง
นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยที่ประชาชนไดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และเปนการจัดการเลือกตั้งที่ไม
ไดอยูในอํานาจหนาที่ของ ก.มหาดไทย แตเปนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปรากฏวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศตางพา
กันออกไปใชสิทธิมากที่สุดเปนประวัติการณถึงรอยละ 60.07 ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากขอกําหนดในกฎหมายที่ใหผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะตอง
เสียสิทธิทางการเมืองบางประการ มีรายงานขาววาประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจํานวนมากตางพากันเดินทางตั้งแตเชาวันศุกรที่ 3
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มี.ค. จนนายยุวรัตน กมลเวชช คณะกรรมการการเลือกตั้งฝายควบคุมดูแลการเลือกตั้ง ตองออกมาขอโทษประชาชนวา ไมคาดวาจะมีผูคน
เดินทางไปใชสิทธิมากขนาดนี้จึงไมไดประสานกับการรถไฟและบริษัทขนสง (ไทยโพสต 050343) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประชาชนออก
ไปใชสิทธิกันอยางลนหลามสงผลใหการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ (กรุงเทพธุรกิจ 050343) มีการวิเคราะหกันวา การที่ประชาชนออกไปใช
สิทธิจํานวนมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ถือเปนการจุดประกายความหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาใหม (มติชน 050343)
เวลา 16.00 น. วันที่ 4 มี.ค.นายยุวรัตน กมลเวชช แถลงมติที่ประชุม กกต. เกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งส.ว.วา 1) เมื่อมี
การประกาศผลการนับคะแนนแลว บุคคลใดจังหวัดใดไมมีปญหา และกกต. เห็นชอบโดยเอกฉันท ก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 2)
กรณีที่บุคคลใดหรือการเลือกตั้งในจังหวัดใดมีปญหา โดยกกต. มีความเห็นวาไมควรประกาศ กกต. ก็จะสืบสวนสอบสวนโดยเร็วเพื่อจะได
วินิจฉัยตอไป 3) ในกรณีมีการเลือกตั้งใหม กกต. จะไดวินิจฉัยวาผูสมัครรายเดิมคนใดมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมหรือไมอีกดวย ซึ่งกกต.จะ
ไดวินิจฉัยอีกครั้ง (ไทยโพสต 050343)
สําหรับผลการเลือกตั้ง มีการตั้งขอสังเกตวามีคนดีมีชื่อเสียงไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนจํานวนมากอยางผิดคาด ขณะเดียวกันก็
มีการทุมซื้อเสียงมากในหลายแหงเชนกัน (ไทยโพสต, มติชน 050343) สื่อมวลชนระบุบุคคลตัวอยางที่ไดรับเลือก เชน นายมนตรี สินทวีชัย
ส.ว.สมุทรสงครามซึ่งมี ส.ว.ไดเพียงคนเดียว แสดงถึงการใชดุลพินิจของประชาชนในการเลือกตั้ง นายทองใบ ทองเปาด (มหาสารคาม) นาง
เตือนใจ ดีเทศน(เชียงราย) นางประทีป อึ๊งทรงธรรม นายจอน อี๊งภากรณ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ (กทม.) ซึ่งนับวาเปนมิติใหมของการ
เมืองไทยที่บุคคลซึ่งไมมีฐานคะแนนเสียง ไมไดใชอํานาจเงินตรา มิไดอยูในเสนสายสัมพันธของนักการเมืองแตอยางใด สามารถประสบชัย
ชนะในการเลือกตั้งได ( กรุงเทพธุรกิจ 09,110343)
ก.มหาดไทยไดเปดเผยรายละเอียดการเลือกตั้ง ส.ว.ที่ผานมาวามีประชาชนไปใชสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 24,216,759 คนจากผูมี
สิทธิในบัญชีรายชื่อทั้งสิ้น 40,317,201 คนหรือประมาณรอยละ 60.07 ของผูมีรายชื่อ สวนจํานวนรวมทั้งหมดของผูมีสิทธิเลือกตั้งส.ว.ครั้งนี้
มีทั้งสิ้น 40,397, 337 คน โดยรวมผูมีสิทธิลงคะแนนในตางประเทศดวย สวน กทม. นั้นมีผูมาใชสิทธิรอยละ 62.46 ผูไดรับเลือกตั้งดวย
คะแนนสูงสุดสามอันดับแรกคือนายปราโมทย ไมกลัด จํานวน 423,697 คะแนน รองลงมาคือนายดํารง พุฒตาล และนายเจิมศักดิ์ ปนทอง
389,356 คะแนนและ 197,557 ตามลําดับ (กรุงเทพธุรกิจ 060343)
วันที่ 9 มี.ค.2543 นายยุวรัตน กมลเวชช ชี้แจงถึงขั้นตอนการประกาศรายชื่อ ส.ว.วา หลังจากที่นายธีรศักดิ์ กรรณสูต ประธาน
กกต.ลงนามรับรองแลว ก็จะออกใบรับรองการเปน ส.ว.ใหม ขณะเดียวกันก็จะประสานแจงไปทางรัฐบาลเพื่อทราบ สวน ส.ว.ใหมจะไปราย
งานตัวเมื่อใดนั้น เปนเรื่องของรัฐสภา สําหรับ ส.ว.ที่ไดรับการรับรองจาก กกต. สามารถมารับหนังสือรับรองไดตั้งแตวันที่ 9 มี.ค. และวาการ
คัดคานหลังการประกาศรับรองรายชื่อ สามารถทําไดภายใน 30 วัน ถึงแมวาจะอยูในวาระ 6 ป แตหากมีหลักฐานที่พอเชื่อไดวากอนดํารง
ตําแหนงมีการกระทําฝาฝนกฎหมายการเลือกตั้งก็สามารถคัดคานได (เดลินิวส 100343)
1.1.2 กกต. แขวน ส.ว.ทุจริต
กอนหนาวันที่ 4 มี.ค.2543 ซึ่งเปนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นายสวัสดิ์ โชติพานิช กกต.ฝายสืบสวนสอบสวน เปดเผยหลังการ
ประชุมรวมกับฝายสืบสวนสอบสวนวา ไดรับรายงานวาอาจจะมีการทุจริตเลือกตั้งเขามา โดยเฉพาะการเตรียมเงินซื้อเสียงในจังหวัดใหญๆ
ซึ่งทางกกต.ไดสงทีมสืบสวนสอบสวนจากสวนกลางลงพื้นที่จํานวน 4 ทีม เนื่องจาก กกต. จังหวัดหลายแหงสูอิทธิพลทองถิ่นไมไหว เจาหนา
ที่ในทองถิ่นก็พึ่งพาไมได สวนนายธีรศักดิ์ กรรณสูต ประธาน กกต. บอกวา การเลือกตั้งส.ว.ตองเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม และยํ้าวาหาก
ไมสุจริตทางกกต.จะไมประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งเปนอํานาจของ กกต.ตามกฎหมาย (กรุงเทพธุรกิจ 020343)
อยางไรก็ตาม หลังวันเลือกตั้ง ผูสมัคร ส.ว.รวมทั้งประชาชนจํานวนมาก มารองเรียนเพื่อใหระงับการประกาศผลการเลือกตั้ง ใน
หลายจังหวัด เชน จ.ชัยภูมิ หนองบัวลําภู นนทบุรี สุพรรณบุรี ศรีษะเกษ มหาสารคาม สมุทรปราการ ฯลฯ ซึ่งคํารองเรียนก็เกี่ยวกับการซื้อ
เสียงโดยมีการนําเงินที่แจกและพยานบุคคลมาดวย (ผูจัดการ070343, เดลินิวส 100343)
วันที่ 8 มี.ค.2543 กกต.ประกาศรายชื่อ ส.ว. อยางเปนทางการใน 11 จังหวัด (กทม. สิงหบุรี ระนอง ลําพูน นราธิวาส ปตตานี
พัทลุง สตูล กําแพงเพชร ปทุมธานี และประจวบคีรีขันธ) เนื่องจากมีขอมูลพรอม จึงนํามาพิจารณากอนจังหวัดอื่นๆ (มติชน 090343) ใน
กทม. กกต.กลางยังไมประกาศรับรองวาที่ ส.ว. ของ กทม. จํานวน 3 คนไดแก นายชัชวาลย คงอุดม นายวิเชียร เตชะไพบูลย และพล.ต.ต.
ทวี ทิพยรัตน ซึ่งนายสถาพร สันติบุตร รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงวาเนื่องจากมีประชาชนรองเรียนเขามาคอนขางมากวาผูสมัครทั้ง 3 คน มี
การทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวของกกต.ทําใหไดรับชอดอกไมกําลังใจจากกลุมประชาชนในเขต กทม.ประมาณ 30 คน ฐานที่มี
ความกลาหาญตัดสินใจประกาศรับรองรายชื่อ ส.ว. ดวยความยุติธรรม (เดลินิวส 100343) ในขณะที่ผูสมัครที่ถูกกกต.ไมประกาศชื่อรับรอง
ประกาศจะฟองรอง กกต. (ไทยโพสต100343)
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หลังจากนี้ กกต. ไดทยอยประกาศรับรองและไมรับรองส.ว.จนถึงวันที่ 15 มี.ค.โดยไดประกาศแขวนวาที่ส.ว.ชุดใหญที่มีความ
สัมพันธใกลชิดนักการเมืองหลายคนดวยกัน เชน นางฉวีวรรณ ขจรประศาสน (นนทบุรี) ภรรยาพล.ต. สนั่น รมต.มหาดไทย นางมลิวัลย เงิน
หมื่น (อุบลราชธานี) ภรรยานายสุทัศน เงินหมื่น รมต.ยุติธรรม พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร(สระบุรี) อดีตประธานที่ปรึกษา พล.ต.สนั่น ฯลฯ
(ไทยโพสต 13,160343, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 160343) สําหรับวาที่ ส.ว.ที่ถูกแขวนชื่อก็ทยอยกันเขามาใหคําชี้แจง (มติชน 150343)
วันที่ 20 มี.ค.2543 กก.ต.ไดประกาศรับรองวาที่ ส.ว.อยางเปนทางการจํานวน 122 คนจากทั้งหมด 200 คน สวนอีก 78 คนจะ
ตองมีการเลือกตั้งใหมภายใน 40 วันนับตั้งแตวันประกาศใหมีการเลือกตั้ง (21มี.ค.2543) นายยุวรัตน กมลเวชช ชี้แจงวากกต.มีมติเปนเอก
ฉันทที่จะจัดการเลือกตั้งใหมใน 35 จังหวัด ไดแก ชัยนาท ตราด นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร อางทอง อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครปฐม
อุตรดิตถ ชลบุรี ลําปาง หนองคาย (เลือกตั้งใหมทั้งจังหวัด 13 จังหวัด ) ระยอง สระบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด สุรินทร
เชียงราย นครสวรรค นนทบุรี มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เพชรบูรณ สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สุราษฎรธานี บุรีรัมย
อุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งใหมนี้จะมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 30 ลานคนใน 60,000 หนวยเลือกตั้ง
(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต 210343, สยามรัฐ 250343) และจากการประชุมในวันที่ 24 มี.ค. 2543 กกต.มีมติจัดเลือกตั้ง ส.ว.ใหมในวันที่
29 เม.ย.2543 โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนที่หนวยเลือกตั้งกลางหรือเลือกตั้งลวงหนาระหวางวันที่ 15-17 เม.ย.นี้ สวนการเลือกตั้งในตาง
ประเทศ กกต.ใหอํานาจแกเอกอัครราชทูตและกงสุลเปนผูกําหนดวันเวลาเอง แตทั้งนี้บัตรลงคะแนนจะตองมาถึงไทยกอนวันที่ 29 เม.ย.
(สยามรัฐ 250343, มติชนสุดสัปดาห 280343)
1.1.3 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ว.และการทํางานของกกต.
ระหวางวันที่ 5-6 มี.ค.2543 สวนดุสิตโพลสอบถามความคิดเห็นของคนกทม.และปริมณฑลทุกสาขาอาชีพจํานวน 2,179 คน
เรื่อง "บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา" พบวาในภาพรวมพอใจผูไดรับเลือกตั้งรอยละ 62.36 พอใจการปฏิบัติงานของ กกต. รอยละ
44.30 และจุดเดนของการเลือกตั้งส.ว.ครั้งนี้รอยละ 55.81 ระบุวาเปนเรื่องของความตื่นตัวของประชาชนที่ออกไปใชสิทธิกันมาก สวนจุด
ดอยที่ตองแกไขอันดับหนึ่ง รอยละ 36.87 คือการซื้อสิทธิ/ทุจริตการเลือกตั้งกันมาก (กรุงเทพธุรกิจ, ผูจัดการ 070345) วันเดียวกันทางเอ
แบคโพลก็จัดสํารวจความเห็นจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,180 ตัวอยาง พบวา รอยละ 44.4 พอใจผลการเลือกตั้ง รอยละ 60.2 พอใจการ
ออกไปใชสิทธิของประชาชน รอยละ 43.6 พอใจการทํางานของกกต. และรอยละ 31.6 คอนขางมั่นใจการทํางานของส.ว.ชุดนี้ สําหรับหนาที่
สําคัญเรงดวนของส.ว.ชุดใหมที่ตองการใหดําเนินงานนั้นรอยละ 90.2 ระบุใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
ที่ทุจริต และรอยละ 62.1 ตองการใหตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล (กรุงเทพธุรกิจ 080343)

1.2 เลขาฯ ปชป. เคลื่อนไหวผนวกกิจสังคม "ชวน" ระบุ "เปนความศรัทธา" ที่จะมารวม
วันที่ 22 มี.ค.2543 เวลา 16.05 น. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน รองนายกฯ และรมต.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิ
ปตยเดินทางไปยังบานพักนายมนตรี พงษพานิช อดีตหัวหนาพรรคกิจสังคม ซึ่งหลังจากหารือกันแลวไดรวมกันแถลงขาวโดยพล.ต.สนั่น
บอกวามาเชิญนายมนตรี และส.ส.พรรคกิจสังคม เขาสังกัดพรรคประชาธิปตย ทั้งนี้ไดมีการขอรองและพูดคุยกับ ส.ส.กลุมนายมนตรีทุกคน
จนมีมติรวมกันวา ส.ส.จากกลุมนายมนตรี 24 คน จะยายไปอยูประชาธิปตย สวนนายมนตรีพอใจที่ลูกพรรคเปนฝงเปนฝา สําหรับตนเอง
ปฏิเสธที่จะลงเลือกตั้งเนื่องจากปญหาสุขภาพแตพรอมที่จะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาพรรคเทานั้น การดําเนินการดังกลาวไดรับการวิจารณจาก
นายนิรันดร นาเมืองรักษ ส.ส.รอยเอ็ด กลุมวังนํ้าเย็นของนายเสนาะ เทียนทอง วาหากพรรคอื่นกระทําดังกลาวประชาธิปตยจะกลาวหาวา
เปนคนไมมีอุดมการณ แตถายายไปพรรคประชาธิปตยจะเปนคนมีอุดมการณ สวนนายอดิศร เพียงเกษ รองหน.พรรคความหวังใหม บอกวา
นายชวน หลีกภัย นายกฯ และหน.พรรคประชาธิปตยไมมีสิทธิวิจารณใครอีกแลว เพราะไมมีความชอบธรรมตั้งแตเอากลุมงูเหาเขารวมรัฐ
บาลแลว(สยามรัฐ, ไทยรักไทย, มติชน 23 0343) สวนนายกฯชวน หลีกภัย ปฏิเสธวาประชาธิปตยไมได "ดูด" หรือ "สูบ" พรรคกิจสังคมกลุม
นายมนตรี อยางที่พรรคอื่นกําลังกระทําอยู แตเปนความศรัทธาที่จะมาเขารวมกับพรรคโดยไมมีขอแม ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารพรรค
จะพิจารณาอีกครั้งวาจะรับหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ140343)

1.3 พล.ต.สนั่น เจอขอหาแจงเท็จเงินกู 45 ลาน ถึงขั้นหลุดทุกตําแหนงการเมือง
วันที่ 28 มี.ค.2543 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)ภายใตการดูแลของคณะทํางานที่มีนายวิ
รัตน วัฒนศิริธรรม ซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบทรัพยสินส.ส.และส.ว.เปนหัวหนา ไดลงมติเอกฉันท 9 ตอ 0 เสียง ระบุวาพล.ต.สนั่น ขจร
ประศาสน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จซึ่งป.ป.ช.มั่นใจหลักฐาน-สํานวนมัด
แนน และขั้นตอนตอจากนี้คือการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดถอดถอนพนจากตําแหนงทาง
การเมืองทุกตําแหนงและหามดํารงตําแหนงทางการเมืองอีก 5 ป ซึ่งในขั้นตอนศาลรธน.จะเปดโอกาสใหพล.ต.สนั่น ไดชี้แจงอีกครั้ง (มติชน
290343) ผูจุดประเด็นดังกลาวคือนายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.ขอนแกน พรรคความหวังใหม ซึ่งนําเรื่องเงินกู 45 ลานบาท ระหวางพล.ต.สนั่น
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กับบริษัทเอเอเอส ออโต เซอรวิส จํากัด มาอภิปรายไมไววางใจระหวางวันที่ 15-19 ธ.ค.2542 โดยตั้งขอสงสัยวามีเงื่อนงํา และพล.ต.สนั่นก็
ไมสามารถชี้แจงไดชัดเจน หลังจากนั้นสื่อมวลชนไดเกาะติดประเด็นดังกลาว นายอดิศรจึงขยายผลโดยยื่นเรื่องใหป.ป.ช.สอบโดยคณะ
กรรมการป.ป.ช.ไดมีมติใหตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อปลายป 2542 (มติชน 290343)
ระหวางที่ป.ป.ช.ดําเนินการสอบสวน ประชาชาติธุรกิจไดตรวจสอบพบเอกสารสําคัญคืองบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท เอ
เอเอส ออโต เซอรวิส ในป 2540 และ 2541 ซึ่งไมปรากฏขอความใดที่ระบุถึงการใหกูยืมเงิน 45 ลานบาทแกพล.ต.สนั่น ทําใหสามารถตั้งขอ
สังเกตได 2 ประการคือ 1) อาจไมใชการกูจริงแตเปนสัญญาเงินกูที่ทําขึ้นเพื่อมิใหดูวามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นโดยพิสูจนที่มาไมได 2) กรรมการ
ของบริษัทฯใหกูเงินโดยพลการ จึงไมมีการลงบัญชีไวซึ่งเสี่ยงตอขอหาฉอโกง และมีผลตอการเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทดวย (มติชน
290343)
วันที่ 29 มี.ค.2543 พล.ต.สนั่น ประกาศลาออกจากตําแหนงรองนายกฯ รมต.มหาดไทย และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตยังคง
ดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตยและประกาศวาจะสนับสนุนนายกฯชวนใหกลับเขามาเปนนายกฯอีกสมัยหนึ่งใหได และหากศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาผิดก็พรอมเลิกเลนการเมือง สวนทางดานนายโอภาส อรุณินท ประธาน ป.ป.ช.ชี้แจงวาคณะกรรมการฯจะจัดประชุม
ในวันที่ 30 มี.ค. เพื่อรับรองผลการพิจารณาความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของพล.ต.สนั่น หลังจากนั้น
จะสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (กรุงเทพธุรกิจ 300343)
การลาออกจากตําแหนงทางการเมืองทุกตําแหนงของพล.ต.สนั่นดังกลาว บทบรรณาธิการของน.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ระบุวาเปน
เพราะจํานนตอหลักฐาน ไมใชเปนการแสดงสปริตแตอยางใด และเปนการจงใจกระทําผิดหลังจากที่มีการจัดตั้ง ป.ป.ช. ขึ้นแลว จึงควร
ดําเนินการตรวจสอบใหถึงที่สุดเพื่อความศักดิ์สิทธิของรัฐธรรมนูญ ไมใชเพียงลาออกแลวก็จบเรื่องกันไป (กรุงเทพธุรกิจ 300343)

2 .ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไตหวัน นโยบายที่มีตอจีน และชะตากรรมของหลี เติง ฮุย
วันที่ 18 มี.ค. 2543 ไตหวันหรือจีนไทเปมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญยิ่งนั่นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม ซึ่งผู
สมัครลงเลือกตั้งชิงตําแหนงประธานาธิบดีของไตหวันมีหลายคนดวยกัน ไดแก นาย เหลียน ชาน (เหลียนจาน) รองประธานาธิบดีผูสมัคร
พรรคคกกมินตั๋งของรัฐบาล ซึ่งหากไดรับเลือกตั้งจะมีประธานาธิบดีคนเกาคือนายหลี เติง ฮุย เปนเงาอยูเบื้องหลังในการดําเนินนโยบายทาง
การเมือง โดยเฉพาะนโยบาย "รัฐกับรัฐในกรณีพิเศษ" กับจีน ผูสมัครอีกทานหนึ่งคือ สง ฉูหยู อดีตผูวาการมณฑลไตหวัน และอดีตลูกพรรค
กก มิน ตั๋ง ไดลาออกจากพรรคลงสมัครในนามอิสระไมสังกัดพรรคใด ซึ่งทําความไมพอใจใหแกนายหลีเติงฮุยมากเพราะเทากับมาแยง
คะแนนเสียงของพรรคกกมินตั๋งดวยกัน นโยบายของสง ฉูหยู กรณีจีนกับไตหวันคือ ใหความสัมพันธระหวางไตหวันกับจีนเปนไปในลักษณะ
กึ่งระหวางประเทศที่มีอธิปไตยของรัฐอยูในระดับสูง และเสนอขอตกลงที่จะรวมกับจีนภายใน 50 ป (ไทยโพสต 160343, มติชน 170343)
ผูสมัครรายที่ 3 คือ นายเฉิน ซุยเปยน อดีตผูวานครไทเป ผูนําพรรคประชาธิปไตยกาวหนา (ดีพีพี : มินจินตั๋ง) ไดรับความนิยม
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากลี หยวน-เซห (หลีหยวนสือ) นักเคมีชั้นยอดของไตหวันผูไดรับรางวัลโนเบล และนายลี ระบุวาจะลาออกจาก
อกาดีเมีย ชินิกา สถาบันการศึกษาสูงสุดของไตหวัน เพื่อมาเปนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของเฉิน รวมกับอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย และบรรดา
นักธุรกิจชั้นยอดซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะสังคมจีนจะใหความเคารพตอปญญาชน นโยบายของเฉินตอจีนคือตองการใหไตหวันแยกตัว
เปนอิสระมีความสัมพันธแบบรัฐตอรัฐ (ไทยโพสต 160343, มติชน 170343)
การเลือกตั้งในไตหวันเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2543 เปนการเลือกตั้งครั้งที่ 2 หลังจากที่เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกในป 2539 โดย
นายหลี เติง ฮุย ไดเปนประธานาธิบดีคนแรกของไตหวันที่มาจากการเลือกตั้งหลังจากที่นายเจียง ไค เช็ก และลูกชายคือนายเจียงจิงกวอ ใช
อํานาจเผด็จการมีพรรคกกมินตั๋งเพียงพรรคเดียวปกครองประเทศ และนายหลี เติง ฮุย ไดรับเลือกจากนายเจียง จิง กวอ ใหเปน
ประธานาธิบดีตอจากตน (มติชน 170343) ในการเลือกตั้งวันที่ 18 มี.ค. นายหลี เติง ฮุย ไมลงสมัครแตเปดโอกาสใหนายเหลียน ซาน รอง
ประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคกกมินตั๋ง (ไทยโพสต 160343, มติชน 170343)
ผลการเลือกตั้งในวันที่ 18 มี.ค. ปรากฏวา นายเฉิน ซุยเปยน และผูสมัครรองประธานาธิบดีของพรรคดีพีพี คืออันแน็ตต หลู ชนะ
คะแนนเสียงมาเปนอันดับหนึ่งคือรอยละ 39.3 ซึ่งบทบรรณาธิการของ น.ส.พ.ยูไนเต็ดระบุวานายเฉิน ซุยเปยน เปนประธานาธิบดีเสียงขาง
นอยเพราะในสภานิติบัญญัติ พรรดีพีพีมีที่นั่งเพียง 70 ที่นั่งในจํานวนทั้งหมด 225 ที่นั่ง สวนผูสมัครอิสระที่ทําคะแนนไลหลังนายเฉินมาเปน
อันดับสองคือนายเจมส ซุงไดรอยละ 36.84 สวนนายเหลียน ชาน จากพรรคกกมินตั๋งมาเปนอันดับ 3 ไดรอยละ 23.1 นับเปนความพายแพ
ของพรรคกกมินตั๋งที่ครองอํานาจในไตหวันมาตั้งแตป ค.ศ.1949 (ผูจัดการ 200343)
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วันที่ 19 มี.ค.นายเฉินประกาศวาจะแตงตั้งใหลี หยวน-เซหเปนนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตองไดรับการรับรองจากสภานิติบัญญัติ นอก
จากนี้หลังทราบผลการเลือกตั้ง นายเฉินยังประกาศวาพรอมที่จะเดินทางไปจีนหรือใหประธานาธิบดีเจียงเจอหมินของจีนเดินทางมาไตหวัน
และสัญญาวาจะไมนําทฤษฎีถือวาจีนและไตหวันตางก็เปนรัฐหรือ "ทฤษฎี 2 รัฐ" ของประธานาธิบดีหลี เติง ฮุยที่จะพนตําแหนงมาใชตอ (ผู
จัดการ 200343) แตจากการที่จีนยืนกรานไมเจรจาใดๆ กับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนการแยกตัวเปนเอกราชของ
ไตหวันนั้น พรรคดีพีพีไดแสดงทาทีวาพรอมที่จะยกเลิกนโยบายแยกตัวเปนเอกราช ซึ่งนายซิน ฉี นักวิชาการจากสมาคมไตหวันศึกษาของจีน
วิเคราะหวาจีนและไตหวันตองลดทาทีแข็งกราวตอกัน และอุปสรรคสําคัญตอการเจรจารวมชาติจีนคือการตีความคําวา "จีนเดียว" ซึ่งจีน
คอนขางจะยืดหยุนในขณะที่นายเฉิน ซุยเปยนยังไมแสดงทาทีชัดเจน (กรุงเทพธุรกิจ 240343)
สําหรับหลี เติง ฮุย นั้นหลังการเลือกตั้งถูกตําหนิอยางรุนแรงจากผูสนับสนุนพรรควาเปนตัวการทําใหภาพพจนของพรรคตกตํ่าลง
และ เปนสาเหตุที่ทําใหพรรคกกมินตั๋ง พายแพการเลือกตั้ง ฝูงชนไดมาชุมนุมหนาที่ทําการพรรคเรียกรองใหนายหลี เติง ฮุย ลาออกจาก
ตําแหนง นายหวัง เหวยเฉิน โฆษกพรรคกกมินตั๋ง ไดแถลงเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2543 วานายหลี เติง ฮุย จะประกาศอยางเปนทางการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคลาออกจากตําแหนงประธานพรรค ในวันที่ 24 มี.ค.2543 แตยังคงดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตอไปจน
กวานายเฉิน ซุยเปยนจะเขาพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงในวันที่ 20 พ.ค.2543 (กรุงเทพธุรกิจ 240343)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ก.ศึกษาฯเริ่มใชหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 12 ป ในป 2545
นางอารีรัตน วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ เปดเผยวา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของก.ศึกษาฯ ไดเห็นชอบรางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กรมวิชาการในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 12 ปเสนอคือ กําหนดหลักสูตรเปนกลุมวิชามาตรฐาน 8 กลุมวิชา ไดแก สุขศึกษาและพลศึกษา ทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป
คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การงานและอาชีพ และภาษาตางประเทศ ไวตลอดการศึกษา 12 ป ซึ่งแต
ละกลุมวิชาจะประกอบดวย วิชาบังคับ วิชาเลือก และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และกลาวเพิ่มเติมวา หลักสูตรใหมนี้มุงเนนการจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานทั้งระบบของชวงชั้นระดับการศึกษาและผลการเรียน
รูของนักเรียนแตละคน มากกวาวัดโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากคะแนนสอบอยางเดียว หลักสูตรของแตชวงชั้นจะตองมีสัดสวนโครงสราง
กลุมวิชาที่เหมาะสมดวย กลาวคือ ประถม 1-3 เรียนวิชาบังคับ 100 เปอรเซ็นต ในเวลา 800 ชั่วโมง ชั้นประถม 4-6 เรียนโครงสรางวิชา
บังคับ 95 เปอรเซ็นต และวิชาเลือก 5 เปอรเซ็นต ในเวลา 1,000 ชั่วโมง ชั้นมัธยม 1-3 ศึกษาวิชาบังคับ 50-60 เปอรเซ็นต วิชาเลือก 40-50
เปอรเซ็นต ในเวลา 1,200 ชั่วโมง เรียนตอชั้นป และชั้นมัธยม 4-6 ศึกษาวิชาบังคับ 25-30 เปอรเซ็นต วิชาเลือก 70-75 เปอรเซ็นตในเวลา
1,200-1,500 ชั่วโมงเรียน ทั้งนี้ การจัดโครงสรางดังกลาวเพื่อเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมกําหนดหลักสูตรการเรียนในสถาน
ศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับภูมิประเทศและความตองการของคนในทองถิ่น และเพิ่มเติมวาการบังคับใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานฉบับใหมนี้จะเริ่มทยอยใชตั้งแตป 2545 เปนตนไป โดยในชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 เริ่มใชหลักสูตรใหมป 2545 ชั้น ป.2, ป.5, ม.2
และ ม.5 ในปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547 บังคับใชทุกระดับชั้น (ไทยโพสต 020343)

1.2 กมธ.การศึกษา เสนอความเห็นดานการปรับโครงสรางองคกร/หนวยงานดานการศึกษาตอสํานัก
งานปฏิรูปการศึกษา
นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี ม.เกษมบัณฑิต ในฐานะประธานอนุกรรมการกลุมรับฟงความคิดเห็น คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เปดเผยภายหลังเขาพบคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแทนราษฎร (กมธ.) วา กมธ. เสนอวา
การแบงเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาของเอกชนและองคกรทองถิ่น โดยเห็นวาตองมีความยืดหยุนในการกําหนด
เขตพื้นที่ ซึ่ง สปศ. ก็เห็นดวยกับกมธ.แตที่ผานมาที่มีขาวคราวทางสื่อมวลชนวามีการกําหนดเขตพื้นที่ใน 4 จังหวัดนั้น นายวัลลภระบุวาเปน
ผลงานการวิจัยของสปศ.ซึ่งตองมีการศึกษาตอไป
สําหรับการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา กมธ.เห็นวา องคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหง
ชาติ ตองเปนอิสระอยางแทจริง และควรอยูใตการกํากับนโยบายของรัฐ สวนแนวทางการไดมาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูนั้น กมธ.เสนอให
สปศ.ศึกษาถึงแนวทางการไดใบประกอบวิชาชีพครูและการพัฒนาครูในบางฐานะ เชน ครูตํารวจตระเวนชายแดน ครูชายแดน ตองชัดเจน
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และบัญชีเงินเดือนครูตองแยกตางหาก นอกจากนี้ กมธ.ยังเสนอให สปศ.กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องคูปองการศึกษา ภาษีการศึกษา
และเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายในการเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งขอความชัดเจนในประเด็น
ตางๆ คือหลังจากยุบรวม 14 หนวยงานใน ก.ศึกษาฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเหลือ 4 องคกรตามโครงสรางใหมแลว ขอใหยุบจริงและ
ประสานองคกรทั้ง 4 อยางมีเอกภาพ สวนองคกรที่จะออกใบประกอบวิชาชีพครูนั้นหากจะใหคุรุสภาทําหนาที่ก็ตองแยกองคการคาคุรุสภา
ออกมาใหชัดเจน (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ 020343)

1.3 นักวิชาการเสนอยุบกรรมการปฏิรูปการศึกษา ของ ก.ศึกษาฯ
วันที่ 25 ก.พ.2543 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ก.ศึกษาฯ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุลเปนประธาน ไดรวมประชุมและมี
มติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) อีก 8 ทาน เขาเปนที่ปรึกษาเพิ่มเติมของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
จากกอนหนานี้ซึ่งมีนายวิจิตร ศรีสะอาน ประธานกรรมการบริหาร สปศ. เปนที่ปรึกษาใหกับคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ก.ศึกษาฯ อยู
แลว นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักวิชาการประจํากรรมาธิการการศึกษา ไดเรียกรองใหคณะ
กรรมการปฏิรูปการศึกษาของ ก.ศึกษาฯลดบทบาทหรือยุบไป เพราะมี สปศ.แลว และวันที่ 3 มี.ค.2543 นายสมพงษ ไดใหสัมภาษณยืนยัน
ขอเรียกรองให ก.ศึกษาฯ ยุบศูนยปฏิรูปการศึกษาของ ก.ศึกษาฯ ลง และคืนอํานาจใหกับ สปศ. เพราะจากคําบอกเลาของนายพนม พงศ
ไพบูลย ปลัด ก.ศึกษาฯ ก็บอกวา ก.ศึกษาฯไดเตรียมการปฏิรูปการศึกษาเสร็จเรียบรอยไปกวารอยละ 80 แลว อีกรอยละ 20 เหลือเพียงปรับ
ระเบียบและโครงสรางอีกเล็กนอย เพื่อใหเกิดความเปนกลางในการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริงและลดความสับสนของประชาชนตอบท
บาทหนาที่หลากหลายของกรรมการบริหาร สปศ.ที่หลายคนทําหนาที่เปนที่ปรึกษา (มติชน 020343, ไทยโพสต 040343)

2. ความเคลื่อนไหวดานการบริหารการศึกษา
2.1 คปร.มีมติใหก.สาธารณสุขผูกพันบุคลากรแพทยและทันตแพทยตอไปสวนครุทายาทยังพอมีหวัง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองประธานคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนของรัฐ (คปร.) เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2543 วาที่ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณปกติและโครงการเปลี่ยนเสน
ทางชีวิตเกษียณกอนกําหนดใหกับก.สาธารณสุขและก.ศึกษาฯ โดยสามารถจัดอัตรากําลังเฉลี่ยใหรอยละ 18 จากอัตราเกษียณที่กันไวรอย
ละ 20 ของจํานวนขาราชการที่เกษียณในหนวยงานนั้นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ คปร.ยังมีมติให ก.สาธารณสุขยกเลิกการทําสัญญาผูกพัน
บุคลากรดานการสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ยกเวนแพทยและทันตแพทยตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป และใหจัดครูลงในพื้นที่เฉพาะ
สาขาที่ขาดแคลนจริงๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยที่มิไดพิจารณาถึงการยกเลิกหรือชะลอโครงการครุทายาทแต
อยางใด (สยามรัฐ 110343)
อนึ่ง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ศึกษา เผยวาการจัดสรรและบรรจุครูทดแทนอัตราเกษียณครั้งนี้ จะเนนบรรจุนักศึกษา
วิชาชีพครูที่อยูในโครงการสัญญาผูกพันกับก.ศึกษาฯ เชน โครงการครุทายาท และโครงการผลิตครูใหกับโรงเรียนอาชีวศึกษาตั้งใหม 149
แหงของก.ศึกษาฯ ทั้งนี้บัณฑิตโครงการครุทายาทที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2542 จํานวน 683 คน จะไดรับการบรรจุตามเงื่อนไข
สัญญาทั้งหมด สวนกรณีนักเรียนทุนของกรมอาชีวศึกษาและกรมอื่นๆ นั้นใหขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการก.ศึกษาฯ (ไทยโพสต
140343)

2.2 ครม.มีมติใหพิจารณาหลักการและแนวทางการเปนมหาวิทยาลัยรัฐนอกระบบราชการใหม
วันที่ 14 มี.ค.2543 ที่ประชุมครม. มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักการและแนวทางดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถาน
ภาพมหาวิทยาลัยรัฐเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการซึ่งเสนอโดยทบวงมหาวิทยาลัยชี้แจงโดยนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ รมต.ประจําสํานัก
นายกฯในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และนายประจวบ ไชยสาสน รมต.ทบวงมหาวิทยาลัย ปรากฏวาครม.สวน
ใหญรวมทั้งผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.คลัง ไดแสดงความเห็นคัดคาน โดยเฉพาะ
ประเด็นการขอเพิ่มคาใชจายทั่วไป เนื่องจากเห็นวามีการขอผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวนมาก ขณะที่ยังขอสิทธิประโยชนในรูปแบบการ
เปนราชการเอาไวดวย แตไมมีหลักประกันใดๆ วาจะทําใหคุณภาพบัณฑิตดีขึ้นได ทั้งนี้แตละมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพิ่มรอยละ 10
จากฐานเดิมอยูแลว แตหมวดเงินเดือนกลับมีการเสนอขอเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60 เสนอขอยกเวนภาษีเงินไดที่ตองสงรัฐจาก
รายไดที่มหาวิทยาลัยจัดหาได ซึ่งจะถือวาเปนสวนเพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปใชเปนฐานในการคํานวณการจัดสรรงบประมาณ
ไมได เสนอขอคงสิทธิประโยชนที่ขาราชการทั่วไปไดรับเมื่อออกนอกระบบไปแลวดวย เชนเครื่องราชอิสริยาภรณ การมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญ โดยเฉพาะใหนับอายุราชการตอเนื่องในการเปนสมาชิกและรับประโยชนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ดังนั้น ครม.จึงมี
มติใหนายอภิสิทธิ์และนายประจวบ เจาของเรื่องกลับไปพิจารณาประเด็นตางๆ ที่เปนรายละเอียด เชน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ สวนเรื่องงบประมาณนั้นรัฐบาลจะเปนผูดูแลอยางละเอียด ไมปลอย
ใหแตละมหาวิทยาลัยเผชิญชะตากรรมดวยตนเอง (ไทยโพสต 150343)

3. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
3.1 วิกฤติคุณภาพบัณฑิตศึกษา ธุรกิจศึกษาเขาครอบงํา
ผศ. รัฐพงศ บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมและบริการสังคม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กลาวถึงสภาพการศึกษา
ระดับปริญญาโทในปจจุบันวามีผูเขาเรียนเพราะคานิยมมากกวาตองการแสวงหาความรูอยางแทจริง ทําใหเกิดการแสวงหาประโยชนกัน
มากขึ้นในหลายสถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งใน กทม.และตางจังหวัด ซึ่งมีการเปดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
มีลักษณะเปนธุรกิจศึกษาโดยไมคํานึงถึงความพอดี ซึ่งปญหาของนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษที่พบในมหาวิทยาลัยรัฐ ไดแก บุคลากรไม
เพียงพอ ขาดอาจารยที่ปรึกษา ตําราเรียน ซึ่งเปนแหลงคนควาเพื่อทําวิทยานิพนธ ทางออกของนักศึกษาก็คือ ใหอาจารยติวเขม หรือจาง
คนอื่นทําวิทยานิพนธ นอกจากนี้ หากไมติวกันเองระหวางเพื่อน ระหวางรุนแลว หลายแหงนักศึกษาจะพาอาจารยไปเลี้ยงโดยมีการลงขัน
กัน ซึ่งอาจารยบางทานตองดื่มเหลาขวดละ 3,000 บาทขึ้นไป เมาแลวลวนลามลูกศิษยก็มี สวนลูกศิษยที่เปนนักธุรกิจ นักการเมือง ขาราช
การ ก็ชอบจายใหอาจารยเพื่อสรางความสัมพันธหวังไดเกรดดีๆ นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาเขาขอคําปรึกษาเรื่องการทําวิทยานิพนธก็ถูก
ปฏิเสธวาไมวาง เมื่อไมมีใครใหคําปรึกษา วิทยานิพนธไมเสร็จ นั่นคือเรียนไมจบ ไมมีผูใดรับผิดชอบในสวนนี้ บางสถาบันนักศึกษาสอบไป
แลวหลายภาคเรียน ผลการสอบไมแจงแกนักศึกษา เหลานี้ลวนทําใหนักศึกษาปริญญาโทเกิดความเครียด ผศ.รัฐพงศ เพิ่มเติมวาอยากให
อาจารยคํานึงถึงคุณธรรมกันบาง และระบุดวยวา รัฐปลอยปละละเลย สภามหาวิทยาลัยก็ไมไดดูแลลึกลงไป เพราะฉะนั้นจึงเปนสํานึกของ
คณบดีของแตละคณะ แตละสถาบัน ตองยอมรับความจริงวาพรอมหรือไมในการจัดบัณฑิตศึกษา (ไทยโพสต 140343)

4. ความเคลื่อนไหวดานโอกาสทางการศึกษา
4.1 ป 2543 ก.ศึกษาฯตั้งเปารับเด็กพิการฯ เพิ่ม 4.5 หมื่นตั้งแต ม.1-อาชีวะฯ
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา รมช.ศึกษาฯ กลาวในที่ประชุมก.ศึกษาฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2543 วาปการศึกษา 2543 ก.ศึกษาตั้งเปา
หมายในการจัดการศึกษาและรับเด็กนักเรียนพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ เพิ่มจากป 2542 อีก 45,000 คน เปน 150,000 คน แยกเปน
กรมสามัญศึกษารับ 35,000 คน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 70,000 คน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
7,000 คน กรมอาชีวะ 3,600 คน และกรมการศึกษานอกโรงเรียนอีก 2 แหง เปดรับเด็กพิการเรียนรวมในระดับชั้นมัธยม 1-6 ทุกโรง โดยโรง
เรียนมัธยม 68 แหงและโรงเรียนเอกชนอีก 2 แหงจะขึ้นประกาศชัดเจน หากโรงเรียนใดไมมีการเปดสอนตามประเภทความพิการ ก็จะหารือ
ภายในกลุมโรงเรียนเพื่อจัดสงไปโรงเรียนที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ที่ประชุมของก.ศึกษาฯและสมาคมคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย
เสนอให ก.ศึกษาฯตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการศึกษาเพื่อคนพิการและสงเสริมใหความรูกับผูปกครองในการพัฒนาทักษะของคนพิการ
โดยจัดสอนคอมพิวเตอรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อขยายการเรียนรูสูอาชีพ (สยามรัฐ 110343)

ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการวิจัย
1.1.1 จุฬาฯโคลนนิงลูกวัวสําเร็จ
นางมณีวรรณ กมลพัฒนะ หัวหนาโครงการใชนิวเคลียรและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมกิจการผสมโคนมและกระบือปลัก คณะสัตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยความคืบหนาการวิจัยโคลนนิงวัว โดยนําเซลลใบหูของวัวเนื้อลูกผสมพันธุแบรงกัส เปน
เซลลตนแบบในการผลิตตัวออนวัว แลวนําตัวออนที่ไดยายไปฝากใหกับวัวตัวรับ ซึ่งเปนวัวนมของเกษตรกร ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยนําวัว
ตัวออนไปฝงไวในแมวัวทั้งหมด 41 ตัว การคัดเลือกพันธุกรรมของแตละตัวใหนํ้านมถึง 40 ลิตรตอวัน ซึ่งการวิจัยโคลนนิงวัวดังกลาวสําเร็จ
แลว มีแมวัวตั้งทองและตกลูกแลวจํานวน 5 ตัวเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2543 เปนเพศเมียทั้งหมด ถือเปนการโคลนนิงวัวจากเซลลใบหูสําเร็จเปน
รายแรกของไทย ตั้งชื่อแลว 2 ตัวคือ ไฉไล กับโรตี อีก 3 ตัวยังไมไดตั้งชื่อ นางมณีวรรณ กลาววาการทํางานของโครงการจะเปนประโยชนใน
แงการลดคาใชจายจากการที่ตองพิสูจนวาวัวตัวไหนเปนพันธุดี ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย และที่คาดหวังคือตองการใหเกษตรกรมีความสะดวก
อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถตอบไดวาลูกวัวที่โคลนนิงมาจะสามารถผลิตนํ้านมไดมากนอยแคไหนเพราะใชเซลลใบหูจากวัวเนื้อไมใชวัวนม
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(มติชน 040343) สําหรับความเปนมาของโครงการนั้นเริ่มมาตั้งแต พ.ศ.2521 ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวออน จากนั้นป พ.ศ.2524 จึงตั้ง
หองปฏิบัติการและพัฒนางานมาอยางตอเนื่องบนรากฐานของงานพัฒนาความรูดานวิทยาการสืบพันธุ (มติชน 040343)
1.1.2 วิจัยพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะสมในการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15
นายอนันต ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา กรมวิชาการเกษตร จัดทําโครงการวิจัยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 ในประเทศไทย เพื่อจําแนกพื้นที่เพาะปลูกในภาคตาง ๆ และความเหมาะสมของแหลงปลูก จําแนก
เปนพื้นที่ที่เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลางและเหมาะสมนอย การวิจัยครั้งนี้ไดมีการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่สงผลใหขาวมีคุณภาพดี เชน
แรธาตุที่อยูในดิน เปนตน ผลการวิจัยพบวา พื้นที่ปลูกขาวทั้งสองพันธุ สวนใหญจะอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่
สุดคือ จังหวัดสุรินทร อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม และกาฬสินธุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูในเขตเกษตรกรรมนํ้าฝน ดินมีความ
อุดมสมบูรณมีความเค็มนอยและมีแรธาตุบางตัวที่ทําใหขาวขาวมีกลิ่นหอม พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง คือพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ใน
จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน สวนภาคใตไดแกจังหวัดพัทลุง ( ผูจัดการ 090343)

1.2 ความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
1.2.1 ครม.ผานราง พ.ร.บ.อี-คอมเมิรซ
วันที่ 14 มี.ค.2543 มีมติอนุมัติราง พ.ร.บ. สนับสนุนการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรืออี-คอมเมิรซ ตามที่ ก.วิทยา
ศาสตรฯเสนอ ประกอบดวย พ.ร.บ.ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ….เพื่อบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สอดคลอง
ตามมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ และ ราง พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ….ซึ่งเปนการรวมเอาราง พ.ร.บ.ฉบับของ ก.
ยุติธรรม และก.วิทยาศาสตรฯ เขาดวยกัน สาระสําคัญคือการรับรองสถานะทางกฎหมายของขอความ หรือการใดที่ทําอยูในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส กําหนดหลักการสงและรับขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอยางกวางเพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม การผานราง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับนี้
จะสงผลใหการทําธุรกรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตและธุรกิจอี-คอมเมิรซ มีสิทธิที่จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอยางรวดเร็วและยังสงผลใหผู
ประกอบการทั้งในและตางประเทศหันมาใหความสนใจและเขามาจับธุรกิจนี้ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ 150343)

1.3 สกว.เตรียมแผนพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร และงานวิจัยทองถิ่น
ศ.นพ.วิจารณ พาณิชย ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปดเผยวา สกว.เตรียมของบประมาณจํานวน
1,300 ลานบาทในปงบประมาณ 2544 มีเปาหมายเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรใหเรียนระดับปริญญาเอกมากขึ้น โดยป 2544 จะสามารถผลิต
บุคลากรไดประมาณ 90 คน โดยเฉพาะอาจารยดานวิทยาศาสตรซึ่งเกษียณปละ 300 คน ระหวางนี้ทางสกว.ไดเดินทางไปเจรจากับสถาบัน
ดานวิทยาศาสตรประเทศเวียดนามเพื่อรวมมือสนับสนุนผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร ฟสิกส คณิตศาสตร ชีวภาพ รวมกัน เนื่องจากเวียด
นามมีบุคลากรที่มีความชํานาญดานฟสิกส คณิตศาสตรจํานวนมากขณะที่ไทยมีความชํานาญดานชีวภาพ นพ.วิจารณระบุวา ประเทศไทย
จะออนแอในศาสตรที่เปนตนทาง เชน คณิตศาสตร ฟสิกสและจะเรียนทางดานแพทย วิศวกร ซึ่งเปนศาสตรปลายทางที่เนนประโยชนใชสอย
นอกจากนี้ ทางสกว.ยังมีนโยบายขยายทุนวิจัยจาก 250 ทุน เปน 280 ทุน เพื่อเรงพัฒนาบุคลากรทุกสาขาอาชีพใหมีประสิทธิ
ภาพและคาดวาจะแกปญหาการขาดแคลนนักวิจัยในปจจุบัน ซึ่งนพ.วิจารณ ไดเปรียบเทียบงานวิจัยในประเทศไทยวาเหมือนการขนสงทาง
เกวียนที่ยังไมมีการพัฒนา อยางไรก็ตาม ทางสกว.มีนโยบายสงเสริมงานวิจัยระดับทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น เปนงานวิจัยที่ลงทุนไมสูงนักและเปน
โครงการที่ไมใหญเกินไป เนนงานสรางประโยชน หรืออาชีพใหมเพื่อสรางรายไดกับชาวบานมากที่สุด เชน อุปกรณการทํางานภาคเกษตร
การวิจัยทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน โดยชาวบานเปนผูเสนองานวิจัย สกว.ทําหนาที่ชวยเสริมขอมูลดานวิชาการ และจัดทําเอกสารโครง
การตางๆ เพื่อขอทุนจากสกว. รวมทั้งเขาไปใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนของสกว. ทั้งนี้ตั้งเปาหมายไววาจะใหการ
สนับสนุนประมาณ 1,000 โครงการ ใชงบประมาณ 300 ลานบาท ซึ่งที่ผานมา สกว.ไดสนับสนุนโครงการวิจัยระดับทองถิ่นมาเปนเวลา 1 ป
แลว ทั้งนี้สกว.มีเปาหมายสนับสนุนงานวิจัยอุปกรณรับพลังงานแสงอาทิตย(โซลารเซล) แทนการใชไฟฟา จุดประสงคคืองานวิจัยที่สนับสนุน
การผลิตอุปกรณดังกลาวใหมีราคาถูกลง (กรุงเทพธุรกิจ 180343)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 นักวิทยาศาสตรอเมริกันเตือนมหันตภัยไฮเทคป 2030
นายบิล จอย นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรชาวอเมริกัน ผูรวมกอตั้งบริษัทซัน ไมโครซิสเต็ม อิงค เขียนบทความยาวถึง 24 หนา ตี
พิมพในนิตยสาร Wired ฉบับเดือนเม.ย. 2543 แสดงความเชื่อวาการมุงผลักดันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางไมหยุดยั้งอาจเปนภัย
คุกคามเผาพันธุมนุษย ทั้งนี้ไดแสดงความกังวลตอเทคโนโลยี 3 สาขาที่กําลังกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กลาวคือ วิทยาการ
หุนยนต วิทยาการพันธุศาสตร และนาโนเทคโนโลยี โดยคาดการณวาในป ค.ศ.2030 วิทยาการหุนยนตซึ่งกําลังมุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร
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ที่คิดได จะมีอิทธิพลตอมนุษยมากกวาปจจุบันอยางมหาศาล และหุนยนตในโลกอนาคตจะพัฒนาตัวเองจนเฉลียวฉลาดกวามนุษย และ
สามารถสรางพวกเดียวกันขึ้นมาเองได นอกจากนี้ ความกาวหนาของวิทยาการดานพันธุศาสตร ซึ่งบุกเบิกวิธีการใหมๆ ในการใชประโยชน
จากโครงสรางของชีวิตทางชีววิทยาธรรมชาติ จะทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตเผาพันธุใหม และสืบทอดเผาพันธุเองได ในขณะที่วิทยาการดานนี้กอให
เกิดประโยชน เชนพืชผลตานทานแมลงศัตรูพืชได แตก็เปนการสรางพื้นฐานใหแกการเกิดภัยพิบัติใหมๆ เชน การเกิดเชื้อโรคชนิดใหม ซึ่ง
มนุษยเปนผูสรางขึ้น และอาจลุกลามไปจนพูดไดวาทําลายโลกธรรมชาติไปหมดสิ้นทีเดียว สาขาสุดทายคือ นาโนเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่
มีหนวยเล็กที่สุด ซึ่งเปนวิทยาการใชอะตอมสรางวัตถุขึ้น ในอนาคตจะทําใหเกิดจักรกลปญญาประดิษฐ และมีขนาดเล็กมากจนฝงในเสน
เลือดได ซึ่งวิทยาการเหลานี้จะทําใหเกิดมหันตภัยตอมนุษยที่เปนสิ่งมีชีวิต หรือจักรกล อาจสามารถกลายพันธุและผลิตตัวเองได (ไทยโพสต
140343, ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 150343)
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 3 สาขานี้ มีลักษณะรวมกันประการหนึ่งที่มีความนากลัวกวาเทคโนโลยีในอดีต กลาวคือ ประดิษฐ
กรรมอันตรายที่มนุษยเคยสรางมากอนหนานี้ เชน ระเบิดนิวเคลียร เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถผลิตสําเนาหรือสรางสรรคตัวเองขึ้น
มาใหมรวมทั้งสงผลกระทบตอเนื่อง กอใหเกิดผลกระทบตอเนื่องยาวไกลตลอดทั่วทั้งโลกกายภาพ ทํานองเดียวกับที่ไวรัสคอมพิวเตอรแพร
ระบาดไปทั่วโลกคอมพิวเตอรนั่นเอง (ไทยโพสต 140343, ผูจัดการ , กรุงเทพธุรกิจ150343)
นายบิล จอย ยังไดเปรียบเทียบการคุกคามดังกลาวกับการโจมตีเว็บไซตในโลกไซเบอรที่ขอความปลอมจํานวนมากถูกสงมาเพื่อ
ทําลายระบบ และวามนุษยจะพบกับความยุงยากเหมือนกับการกําจัดยุง ซึ่งพวกมันจะอยูในทุกๆ ที่ และเพิ่มจํานวนมากขึ้น เมื่อถูกโจมตี
พวกมันจะกลายพันธุและสรางภูมิคุมกันตัวมันเอง แตจากความทาทายของวิทยาการทําใหมนุษยมองขามไปเพราะตองการคนหาคําตอบ
อยูเสมอ โดยไมคิดวาเทคโนโลยีที่ใหมขึ้นและทรงพลังมากยิ่งขึ้นจะสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย และเปนภัยคุกคามตอมนุษยทุกคนโดยตรง
ไมใชคุกคามประเทศ และบอกวายิ่งปญหาวายทูเคผานมาไดมนุษยยิ่งละเลย ทั้งนี้ บริษัทซันฯพยายามยับยั้งมหันตภัยนี้มาโดยตลอดโดยมี
นโยบายวาสิ่งประดิษฐของบริษัทจะตองไมผิดจริยธรรมและศีลธรรม (ไทยโพสต 140343, ผูจัดการ , กรุงเทพธุรกิจ150343)
นายบิล จอย เรียกรองใหนักวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทั้งหลายปรับวิธีคิดเสียใหม โดยใหนําเอาจริยธรรมมาเปนหัวใจในการสราง
สรรคนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งระบุวา พัฒนาการทางวิทยาศาสตรในปจจุบันกาวไปโดยขาดการวางแผนปองกัน และคํานึงถึงแต
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว (กรุงเทพธุรกิจ 150343)
แนวคิดดังกลาวของนายบิล จอย มีทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นดวย เชน สตีฟ เคิรช ผูกอตั้งบริษัทอินโฟซีค และประธานเจาหนาที่
บริหารบริษัทโพรเพล กลาววา มีตัวอยางจํานวนมากที่ชี้วามีชีวิตที่สูญเสียไปเพราะวิทยาศาสตรและการวิจัยยังกาวหนาไมเร็วพอ ขณะที่
สตีฟ ลารเสน รองกรรมการผูจัดการดานการตลาดของเน็ตเพอรเซปชัน บอกวานายบิล จอย พูดถูกในเรื่องความลมเหลวของนักเทคโนโลยีที่
มิไดศึกษาใหเต็มที่หรือไมใยดีที่จะเขาใจผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยี (ไทยโพสต 140343, ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ 150343)

2.2 ทฤษฎีขายใยอาหารกับกฎทางนิเวศวิทยา
วิทยาศาสตรสาขาตางๆ มักมีกฎพื้นฐานประจําของมัน เชนเคมีมีตารางธาตุ ฟสิกสมีกฎแหงแรงโนมถวงและชีววิทยามีทฤษฎี
วิวัฒนาการ นักวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก คิดวาตนเองกําลังพบกฎทั่วไปทางนิเวศวิทยา นักวิทยาศาสตรคณะนี้มี นีโอ
มาติเนซ ผูเชี่ยวชาญนิเวศวิทยาทางนํ้า ศึกษาเกี่ยวกับขายใยอาหาร (Food Web) มาหลายป ไดรวมกับศาสตราจารยริชารด วิลเลียมนักชีว
วิทยา คิดคนทฤษฎีขายใยอาหารที่เรียกวา "แบบจําลองตําแหนง" (Niche Model) ขึ้น นักนิเวศวิทยานั้นเห็นมานานแลววาขายใยอาหารซึ่ง
แสดงวาสัตวชนิดใดกินสัตวชนิดใด มีรูปแบบเฉพาะตัวตางกันไปตามระบบนิเวศนั้นๆ เชนระบบนิเวศในหนองนํ้าหรือทะเลสาบเปนอยาง
หนึ่ง ในทะเลทรายเปนอีกอยางหนึ่ง และในทองทะเลก็เปนอีกอยางหนึ่ง แตยังไมมีใครเสนอทฤษฎีซึ่งสามารถใชไดกับระบบนิเวศตางๆ หรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งคือการหาลักษณะรวมกันของขายใยอาหารที่ปรากฏอยูในทุกระบบนิเวศ
นักวิทยาศาสตรทั้งสองคิดวากฎหรือลักษณะรวมนั้นนาจะไดแกแบบจําลองตําแหนง ตําแหนงหรือ Niche นั้นเปนที่ซึ่งสิ่งมีชีวิต
ดําเนินชีวิตในระบบนิเวศในทุกดาน เชนการกิน การสืบพันธุ นักนิเวศวิทยาเชื่อวาไมมีสิ่งมีชีวิตใดมีตําแหนงตรงกัน เพราะหากเปนเชนนั้นจะ
ตองเกิดการแขงขันทุกยางกาวของชีวิต แบบจําลองตําแหนงมีกฎงายๆ 2 ขอดวยกันคือ ขอแรกกลาววาสัตวซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาในขายใย
อาหารมีแนวโนมจะกินสัตวที่อยูระดับตํ่ากวา กฎขอที่สองกลาววาถาสัตวชนิดหนึ่งกินสัตวมากกวาหนึ่งชนิด ก็จะกินสัตวที่อยูในระหวาง
กลางนั้นดวย เชนสุนัขปามีแนวโนมที่จะกินกวาง แตสุนัขปาก็กินสัตวกินพืชชนิดอื่นๆ ดวย นั่นคือกินทั้งกวางและหนู ดังนั้นสุนัขปาจะกิน
สัตวที่อยูในตําแหนงระหวางกวางและหนูดวย เชนกระตาย โดยการอาศัยแบบจําลองนี้แมวาเราจะไมรูชัดเจนเกี่ยวกับขายใยอาหารเราก็
สามารถทํานายไดวาอะไรจะกินอะไร นักวิชาการทั้งสองไดทดลองนําทฤษฎีนี้ไปใชในระบบนิเวศที่ซับซอนหลายชนิด ปรากฏวาแบบจําลอง
ที่ทําในคอมพิวเตอรมีความใกลเคียงกับความเปนจริงที่ไดจากการศึกษาทางภาคสนามมาก อยางไรก็ตาม มาติเนซกลาววาเรื่องนี้ยังตอง
ศึกษากันตอไปอีก (Science Daily 070300)
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2.3 สิ่งมีชีวิตอาจเกิดในกาซภูเขาไฟ
มีผูเสนอกําเนิดชีวิตในโลกไวตางๆ นานา ขอเสนอหนึ่งวาเกิดขึ้นในนํ้าที่มีอุณหภูมิรอนมากและเต็มไปดวยธาตุตาง ๆ ในระยะเริ่ม
แรกที่โลกเกิดขึ้น โดยการทําปฏิกิริยากับแสงอาทิตยที่รุนแรงเนื่องจากไมมีกาซโอโซนชวยกรอง อีกทฤษฎีหนึ่งเสนอวาชีวิตอาจเกิดขึ้นจากฟา
ผาผานบรรยากาศอันเต็มดวยมีเธน ทายนี้มีนักธรณีวิทยาแหงมหาวิทยาลัยวอชิงตันเสนอวาสิ่งมีชีวิตอาจเกิดในกาซภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้น ซึ่ง
หากเปนจริงจะสามารถอธิบายการเกิดของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และดาวเคราะหอื่นที่มีภูเขาไฟไดดวย
นักวิทยาศาสตรคณะนี้ไดตั้งขอสมมติฐานวากาซภูเขาไฟที่พนขึ้นมาในโลกนี้อาจจะรอนถึง 1,200 องศาเซลเซียสแลวเย็นลง
เหลือราว 150-300 องศาเซลเซียส ชวงอุณหภูมินี้เปนเงื่อนไขที่เหมาะทางเคมีและสภาพแวดลอมในการสรางไฮโดรคารบอนพื้นฐาน (Basic
Hydrocarbons) ซึ่งเปนหนวยเริ่มตนของชีวิต สภาพแวดลอมที่เหมาะในการสรางไฮโดรคารบอนพื้นฐานนี้ยังเหมาะสําหรับการสรางองค
ประกอบอื่นของชีวิตดวย ไดแกกรดอะมิโน และโมเลกุลอินทรียที่ซับซอน จนนํามาสูการสรางโมเลกุล RNA ที่สามารถถอดแบบ (Replicate)
ตนเองได อันเปนตนกําเนิดชีวิตตางๆ ในโลกนี้ นักวิทยาศาสตรไดปอนขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ องคประกอบของกาซ ภาวะการเติมออกซิเจน
ของกาซ และเงื่อนไขทางธรณีฟสิกสของภูเขาไฟแตละลูก แลวนําไปคํานวณ มีผลออกมาวาชีวิตไมเพียงสามารถเกิดในกาซภูเขาไฟที่ระเบิด
ออกมาในโลกเทานั้น แตยังสามารถเกิดขึ้นบนดาวอังคาร และดาวยูโรปาซึ่งเปนดวงจันทรของดาวพฤหัสบดีดวย
มีหลักฐานวาโลกเมื่อแรกกําเนิดมีอุณหภูมิสูงกวาปจจุบันราว 200 องศาเซลเซียส และบรรยากาศขณะนั้นก็มีออกซิเจนนอยกวา
ซึ่งเหมาะแกการสังเคราะหสารประกอบอินทรียมากกวา เอเวอรเรต แอล. ช็อก ซึ่งเปนหัวหนาโครงการนี้ไดเคยเสนอทฤษฎีกําเนิดชีวิตที่สราง
ความตื่นตะลึงเมื่อ พ.ศ.2535 โดยเสนอวาชีวิตอาจกําเนิดดวยการสังเคราะหทางเคมีลวน ๆ ไมตองอาศัยแสงอาทิตย ดังที่เกิดขึ้นในกน
มหาสมุทรที่มีนํ้าพุรอนพุงขึ้นมา (Science Daily 28032000)

2.4 วิธี "ธรรมชาติ" ในการลางการปนเปอนยูเรเนียม
นักวิทยาศาสตรแหงหองทดลองแหงชาติซานเดีย (www.sandia.gov) ของสหรัฐฯ ไดคิดคนวิธีการลางการปนเปอนยูเรเนียมแบบ
ใหมซึ่งเปน "ธรรมชาติ" แทนแบบเดิมซึ่งเสียคาใชจายมากและบางครั้งไมไดผล วีธีการลางการปนเปอนยูเรเนียมแบบเดิมนั้น เปนการแกไข
แบบเรงรัดนั่นคือใชการขุดเอาของเสียที่มียูเรเนียมหรือโลหะที่มีพิษรายแรงอื่นขึ้นมาแลวขนยายไปทิ้ง หรือถาหากยูเรนียมเกิดปนเปอนใน
แหลงนํ้าใตดินก็ใชการขุดเจาะดูดนํ้านั้นขึ้นมาบําบัด แลวอัดนํ้าที่ผานการบําบัดแลวนั้นกลับคืนไป สวนการลางแบบ "ธรรมชาติ" นั้นใชโลหะ
บางชนิดคอยๆ ดูดซับยูเรเนียมที่ปนเปอนในที่หนึ่ง จนกระทั่งยูเรเนียมในที่นั้นๆ ไมสามารถปนเปอนสูแหลงนํ้าหรือในดินไดอีกตอไป
อยางไรก็ตามวิธีการนี้มีขอจํากัด นั่นคือถาหากการปนเปอนนั้นคอนขางสูง ก็จะตองใชวิธีการเรงรัดเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาไป
กอน ขอจํากัดอีกอยางหนึ่งคือวิธีดูดซับนี้กินเวลานาน ตองตรวจวัดเปนระยะ ซึ่งการตรวจวัดเปนระยะดังกลาวก็สิ้นเปลืองคาใชจาย เนื่อง
จากสหรัฐฯเปนประเทศที่ใชพลังนิวเคลียรมากทั้งเพื่อสันติ เชน ผลิตไฟฟา และทางสงคราม มีการประเมินวาใน 30 ปขางหนา สหรัฐฯตองใช
เงินระหวาง 3.7 แสนลาน ถึง 1.7 ลานลานดอลลารสหรัฐในการทําความสะอาดสถานที่ซึ่งปนเปอนดวยของเสียเปนพิษรวมทั้งยูเรเนียม งาน
วิจัยนี้เปนงานระยะยาวของสํานักงานพลังงานแหงชาติและสํานักงานปองกันสภาพแวดลอมของสหรัฐฯ (Science Daily 200300)

ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 นโยบายการผลิตอาหาร
1.1.1 รัฐมีนโยบายสงเสริมใหไทยเปนซูเปอรมารเก็ตอาหารเลี้ยงชาวโลกในอีก 5 ปขางหนา
แหลงขาวจากกรมสงเสริมการสงออกไดคาดการณการสงออกสินคาอาหารไทยในป 2543 วาจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 352,000
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 โดยเฉพาะอาหารทะเล ผักผลไมกระปองและแปรรูป ผูประกอบการตองเรงเพิ่มขีดความสามารถในการแขง
ขันเพื่อใหนโยบายการเปนผูสงออกสินคาอาหารเลี้ยงประชากรโลกของรัฐบรรลุเปาหมาย
แหลงขาวกลาวดวยวา รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันใหไทยเปนซูเปอรมารเก็ตของโลกในอีก 5 ปขางหนา และวาไทยมีฐานะเกิน
ดุลในการสงออกสินคาประเภทอาหารมาโดยตลอด แมแตในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ในชวงป 2541 ไทยเกินดุลในการสงออกสินคาเกษตร
319,718 ลานบาท ในป 2542 เกินดุล 278,892 ลานบาท และประมาณการวาในป 2543 นี้ ไทยจะเกินดุลการคาสินคาประเภทอาหาร
281,600 ลานบาท
อยางไรก็ตาม แหลงขาวไดระบุปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร วายังตองเรงแกไขปญหาตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การตอง
พึ่งพาแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศ รวมทั้งปญหาความไมแนนอนของผลผลิต ทั้งทางดานปริมาณ ราคา และคุณภาพ สําหรับปญหาดาน
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การสงออกพบวาตลาดสงออกสินคาอาหารเปนตลาดของผูซื้อ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนผูผลิตรายยอยทําใหขาดอํานาจการตอรอง และ
มักมีการตัดราคากันเอง รวมทั้งขาดเกณฑมาตรฐานในการสงออก นอกจากนี้ผูสงออกสินคาอาหารของไทยขาดแคลนขอมูลขาวสารทั้งการ
ผลิตและการตลาดของทั้งประเทศคูคาและคูแขง รวมทั้งขอมูลการเปลี่ยนแปลงในดานกฎระเบียบตางๆ การแขงขันที่รุนแรง การกีดกันทาง
การคาที่อางมาตรฐานดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมการสงออกเห็นวา แมความตองการสินคาอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตเปนการเพิ่มขึ้นภายใตขอจํากัดตางๆ ผู
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยจะตองรวมกันแกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง โดยเฉพาะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา
อาหาร เพื่อใหขยายตัวตอเนื่องและตองติดตามขอมูลดานการผลิตและการตลาด เพื่อใหปรับตัวไดทันกับกฏระเบียบตางๆที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว (สยามธุรกิจ 19-250343)

1.2 ธุรกิจอาหาร
1.2.1 บะหมี่ซองจะครองโลก
จากการที่ประเทศแถบเอเชียมีอาหารประเภทบะหมี่มากกวา 100 ชนิด และชาวเอเชียจํานวนไมนอยที่กินบะหมี่ไดถึงวันละ 3 มื้อ
ไมวาจะเปนแบบนํ้า แบบแหง หรือแบบผัดก็ตาม สหรัฐฯผูผลิตขาวสาลีอันเปนวัตถุดิบสําหรับทําเสนบะหมี่จึงพยายามสานสัมพันธเชื่อมโยง
เกษตรกรของตนกับผูบริโภคในเอเชียใหได เชน โดยการรับเปนสปอนเซอรการวิจัยเสนบะหมี่ใหกับนักวิทยาศาสตรการอาหาร 9 คนจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ในการทดสอบขาวสาลีพันธุตางๆ ของสหรัฐฯ วาพันธุใดจะเหมาะสมกับการผลิตเสนบะหมี่
แบบไหนใหถูกปากถูกลิ้นคนเอเชีย เนื่องจากความนิยมในรสบะหมี่ของแตละชาติแตกตางกันออกไป เชน คนฟลิปปนสชอบเสนเหนียวมากๆ
ขณะที่คนไตหวันชอบเสนที่มีรสของไขมัน โครงการวิจัยนี้ทํากันที่ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีบะหมี่เอเชียในประเทศสิงคโปร โดยใชเวลา 1
สัปดาหในเดือนมีนาคม 2543 ลู ไกซูน แหงสมาคมขาวสาลีสหรัฐฯ กลาวกับนักขาวของรอยเตอรวา “เอเชียเปนตลาดใหญ และกวา 50%
ของการบริโภคขาวสาลีในแถบนี้อยูในรูปของบะหมี่ บะหมี่เอเชียกําลังจะเปลี่ยนโลก เพราะมันเปนอาหารที่สะดวกราคาถูก และมีคุณคา
ทางโภชนาการ ขอดีที่สุดคือมันเก็บไวไดนาน บะหมี่สําเร็จรูปจะกลายเปนอาหารประจําโลกในอนาคต”
สําหรับปริมาณขาวสาลีทั้งหมดที่สหรัฐฯคาดวาจะสงออกไดในปนี้มีจํานวน 28.6 ลานตัน ประเทศแถบเอเชียสั่งซื้อถึง 10.4 ลาน
ตัน ในจํานวนนี้มี 50,000 ตันที่ประเทศจีนนําเขา โกวกวง โหว นักวิทยาศาสตรการผลิตชาวจีนซึ่งเปนผูควบคุมโครงการวิจัยดังกลาวให
ความเห็นวา “แมขาวสาลีสหรัฐฯ จะมีจุดแข็งในการผลิตขนมปง แตสําหรับอุตสาหกรรมบะหมี่ยังตองเรียนรูอีกมาก สหรัฐฯ หวังที่จะชนะใจ
คอบะหมี่ชาวเอเชีย รวมไปจนถึงประเทศตางๆทั่วโลกที่ไดคนพบความอรอยและสะดวกงายดายของบะหมี่เอเชียเชนในลาตินอเมริกาและ
แอฟริกาดวย" (Bangkok Post 130300)
1.2.2 ไทยปดทางตลาดไกสหรัฐฯ หวั่นไมเปนธรรม
นายอุดม โพธิ รองอธิบดีกรมปศุสัตว เปดเผยวา ในชวงตนเดือนมี.ค.ที่ผานมา สถานทูตสหรัฐฯประจําประเทศไทยไดรวมกับเอก
ชนผูสงออกไกในสหรัฐฯมาเจรจากับกรมปศุสัตวของไทย เสนอใหไทยเปดตลาดนําเขาสินคาไก โดยอางวาขณะนี้ไทยมีศักยภาพที่จะสงออก
ไกไปตลาดโลกได ดังนั้นควรเปดรับไกจากประเทศอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะไกสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาถูกและคุณภาพดี กรมปศุสัตวเห็นวาไทยยังไม
พรอมที่จะเปดตลาดนําเขาไก เนื่องจากการเปดตลาดแตละครั้งประเทศคูคาจะตองเปดตลาดใหสินคาชนิดเดียวกันดวย ซึ่งตามระเบียบการ
นําเขาของสหรัฐฯ กําหนดใหสินคาที่นําเขาจะตองมีคุณภาพทัดเทียมกับสินคาที่ประเทศผูสงออกผลิตขายในประเทศ ดังนั้นสหรัฐฯจะได
เปรียบไทยเพราะมีการควบคุมการผลิตอยางเปนระบบ ขณะที่ไทยยังไมสามารถรักษาคุณภาพไดเทาเทียมกัน
นอกจากนี้ ตลาดสงออกไกของไทยสวนใหญคือ สหภาพยุโรป (อียู) หากไทยเปดตลาดใหกับสหรัฐฯ ก็เปนไปไดที่อียูจะตั้งขอ
สังเกตวาไทยนําเขาไกของสหรัฐฯสงตอไปขายในตลาดอียู ดังนั้นสหรัฐฯควรรอใหไทยเปดเสรีการนําเขาโดยลดภาษีไกเหลือ 0-5 % ในป
2546 ซึ่งคาดวาถึงตอนนั้นเอกชนไทยจะสามารถแขงขันกับสหรัฐฯได (กรุงเทพธุรกิจ 110343)

1.3 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหาร GMOs
1.3.1 วิวาทะจากการประชุมระหวางประเทศวาดวยGMOs
ในการประชุมระหวางประเทศวาดวยสิ่งมีชีวิตผานการตัดตอทางพันธุกรรม (GMOs) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ
โดยองคการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) เปนเวลา 3 วัน คือวันที่28, 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2543 โดยมีนักวิทยาศาสตร
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพ นักอนุรักษสิ่งแวดลอม นักตอสูเพื่อสิทธิผูบริโภค เจาหนาที่รัฐบาลผูกําหนดนโยบายและกฎระเบียบเขา
รวมราว 400 คน ปรากฏการโตแยงอยางดุเดือดระหวางฝายหนุนและฝายตาน GMOs
ดานฝายตาน ดร.ไมเคิล แฮนเสน แหงกลุมสิทธิผูบริโภค คอนซูเมอรส ยูเนียน ในสหรัฐฯ เรียกรองใหบรรดานักวิทยาศาสตร
แสดงความซื่อสัตยมากกวานี้ในเรื่องที่พวกเขายังไมมีความรู โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยีGMOsกับยุคตนของการใชยาฆาแมลงและพลังงาน
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นิวเคลียรวา ในตอนนั้น พวกนักวิทยาศาสตรก็มองเห็นและปาวรองแตศักยภาพอันเหลือเชื่อของยาฆาแมลงและพลังงานนิวเคลียรโดยไมได
ตระหนักหรือเตือนถึงอันตรายของมันเลย แฮนเสน บอกดวยวา ผูบริโภคไมศรัทธาในกรอบความคิดวาดวย ”ความเทาเทียมกันทางเนื้อหา
สาระ” อันเปนแนวคิดที่มองวาอาหาร GMOs มีองคประกอบทางเคมีคลายคลึงกับอาหารธรรมชาติชนิดเดียวกัน ดังนั้น จึงปลอดภัยสําหรับ
การบริโภค จูเลียน เอดเวิรดส ผูอํานวยการองคการ คอนซูเมอรส อินเตอรเนชันแนล กลาววา บรรดาผูบริโภคไมไดปฏิเสธผลิตภัณฑ GMOs
อยางสิ้นเชิง แตเห็นวาจําเปนตองไดรับทราบในสิ่งที่พวกนักวิทยาศาสตรกําลังทํากับอาหารของพวกเขามากกวานี้ และมีสิทธิ์ที่จะทราบดวย
วาพวกเขากําลังจะกินอะไรเขาไป
แพทริก โฮลเดน ผูอํานวยการกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม เดอะ ชอยส แอสโซซิเอชัน วิจารณแนวคิด ”ความเทาเทียมกันทางเนื้อหา
สาระ” วามันถูกนํามาใชเปนมานควันพรางตา เพื่อจะหลีกเลี่ยงไมตองมีการทดสอบที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น (ผูจัดการ 020343)
ขณะเดียวกัน คณะผูแทนจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาหลายกลุมตางวิตกวา ความตื่นกลัวของยุโรปอาจปดกั้นการวิจัยพืชผล
ใหมๆ ที่จะใหประโยชนมหาศาลในการแกปญหาความอดอยากยากจนทั้งระดับประเทศและระดับโลก โจเซฟ โกโบผูอํานวยการสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพแหงซิมบับเวกลาววา ยุโรปตัดสิน GMOs จากสภาพเงื่อนไขของตนเอง อันไดแกการมีเศรษฐกิจมั่งคั่ง มีอาหารเพียงพอ มี
สภาพอากาศปานกลางที่คงเสนคงวา ทั้งยังมีกําลังซื้ออาหารธรรมชาติที่ใหผลผลิตตํ่า “สําหรับพวกเรา การคิดถึงฟารมธรรมชาติเปนเรื่องที่
เปนไปไมได เนื่องจากฤดูแลงในประเทศของเรายาวนานถึง 6 เดือน“ (ผูจัดการ020343)
สําหรับคูวิวาทะที่ดุเดือดที่สุด ไดแกจางเหลียงเฉิง ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีตัดตอยีนซึ่งนําทีมวิจัยแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง 30 คนมา
รวมประชุมดวย เขาเผยวา ขณะนี้ จีนเปนผูเพาะปลูกพืชผลตัดตอยีนรายใหญอันดับ 2 หรือ 3 ของโลก โดยมีพื้นที่เพาะปลูก ฝาย ดอกไม
และพริกหวานถึง 500,000-1,000,000เฮกตาร พืชตัดตอยีนเหลานี้เปนสวนที่มาจากการพัฒนาของบริษัทมอนซานโตเพียงครึ่งเดียว สวนที่
เหลือ นักวิทยาศาสตรจีนเปนผูผลิตทั้งหมด นักวิทยาศาสตรจากจีนยังไดตอกกลับ ดร.อารพัด พุสซไท นักวิทยาศาสตรผูลั่นสัญญานเตือน
เรื่องความปลอดภัยของอาหารตัดแตงยีนจนเกิดกระแสตอตาน GMOs ไปทั่วโลกวา เขาไดทดลองใหหนูกลุมหนึ่งกินพริกหวานและมะเขือ
เทศที่ผานการตัดแตงยีน ไมปรากฏวาหนูเหลานั้นมีอาการผิดปกติดังที่พุสซไทสรุปจากการใหหนูทดลองกินมันฝรั่งตัดแตงยีน “ผูคนตางพูด
ถึงการปนเปอนในดีเอ็นเอ แลวผูคนที่ตายดวยมลพิษจากยาปราบศัตรูพืชในแปลงเพาะปลูกแบบเกาละ การถกเถียงกันเรื่องความปลอดภัย
เปนสิ่งดี แตเปนความเลวรายที่จะปดกั้นเทคโนโลยีที่จําเปนของโลก” เขากลาว (ผูจัดการ 010343)
อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งคาดกันวานาจะไดจากการประชุมครั้งนี้ คือขอเสนอใหกอตั้งคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยความ
ปลอดภัยของอาหาร GMOs และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคอยแจงใหสาธารณชนไดรับทราบถึงประเด็นปญหาตางๆ ในเรื่องนี้ สําหรับผลการ
ประชุมจะไดนําเสนอตอการประชุมระดับผูนําสุดยอดของ G 8 ครั้งตอไปในเดือนกรกฎาคมนี้ (ผูจัดการ020343)
1.3.2 ทวงฉลาก GMOs…การเคลื่อนไหวประเด็นหลักเนื่องในวันสิทธิผูบริโภคสากล
เนื่องในวันสิทธิผูบริโภคสากล (World Consumer Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มี.ค. ของทุกป ทางกลุมองคกรผูบริโภคเชิญชวน
ประชาชนเขารวมกิจการหลายหลาก อาทิ เดินรณรงคเรียกรองใหมีการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ชมละครที่ใหขอมูลในเรื่องดัง
กลาว (ไทยโพสต 150343 ) และกอนหนานั้นในวันที่ 12 มี.ค. ไดมีการจัดอภิปรายในหัวขอ “อาหารของเรา ทางเลือกของใคร ประชาชนคิด
อยางไรกับอาหาร GMOs” (ไทยโพสต 130343)
-เอ็นจีโอจี้ยุติพืชจีเอ็มโอพรอมติดฉลากอาหาร
นอกจากนั้น 35 องคกรพัฒนาเอกชนนําโดยนายวีระพล โสภา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ไดเขาพบนายสมศักดิ์ สิงหลกะ รองปลัด
ก.เกษตรฯ เพื่อเรียกรองใหยุติการทดลองวิจัยพืชจีเอ็มโอจนกวาจะมีมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพที่รัดกุมกวาที่
เปนอยู พรอมขอมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการเล็ดลอดนําพืชจีเอ็มโอไปปลูกนอกพื้นที่ทดลองดวย
นายวีระพลกลาววา ตลาดตางประเทศโดยเฉพาะยุโรป เอเชีย รวมทั้งสหรัฐฯมีแนวโนมปฏิเสธผลิตภัณฑจีเอ็มโออยางที่สหภาพ
ของสมาคมโรงสีขาวแหงยุโรปประกาศเมื่อกลางเดือนต.ค.2542 ที่ผานมาวาจะตีกลับขาวไทยหากพบวามีจีเอ็มโอปะปนอยู ดังนั้นการดื้อดึง
ใหมีการทดลองขาวจีเอ็มโอของก.เกษตรฯจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชาวนาไทยทุกคน ขณะเดียวกันพืชและผลผลิตจากจีเอ็มโอยังไมมี
การยืนยันแนชัดในเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพ นอกจากนี้มาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของไทยยังออนแอ
มีชองโหว และไรประสิทธิภาพ การอนุญาตใหบริษัทขามชาตินําเขาพืชจีเอ็มโอมาทดลองหรือวิจัยโดยหนวยงานของรัฐเอง ก็จะเกิดการเล็ด
ลอดออกนอกพื้นที่ทดลองโดยควบคุมไมได ทั้งนี้ องคกรเกษตรกรและองคกรพัฒนาเอกชนยืนยันวา หากก.เกษตรฯยังไมดําเนินการใดๆใน
เรื่องนี้ ก็พรอมจะเคลื่อนไหวทั่วประเทศในเร็วๆ นี้เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่เรียกรอง
ดานนายสมศักดิ์ สิงหลกะ รองปลัดก.เกษตรฯ ชี้แจงวาการทดลองพืชจีเอ็มโอมีรูปแบบสากล ไมนามีการเล็ดลอด แตถามี ก็อาจ
ไมไดเล็ดลอดออกมาจากการทดลองของรัฐ อยางไรก็ตาม การทดลองพันธุขาวหอมมะลิจีเอ็มโอไดยุติไปแลวเมื่อป 2541 โดยไดเก็บเมล็ด
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ขาว 123 เมล็ดไวในถังอะลูมิเนียมที่ 45 องศาเซลเซียส และไมมีนโยบายจะนําเมล็ดขาวดังกลาวมาดําเนินการใดๆ ตอไป ขอใหเกษตรกร
เชื่อมั่นวาขาวหอมมะลิที่มีการตัดตอยีนจะไมเล็ดลอดออกมา
น.ส.สมจิต คงทน เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อผูบริโภคไดเรียกรองใหผูบริโภคออกมาแสดงพลังเนื่องในวันสิทธิผูบริโภคสากลเรียกรองให
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหฉลากอาหารระบุชัดเจนวาอาหารนั้นมาจากกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมหรือไมซึ่งสหพันธผูบริโภคทั่วโลก
โดยเฉพาะแถบเอเชียไดนัดหมายจัดกิจกรรมรณรงคเรื่องเดียวกันภายใตสโลแกน "อาหารของเรา ทางเลือกของใคร" (กรุงเทพธุรกิจ150343)
-อย.รับปากติดฉลากจีเอ็มโอปหนา
สมาพันธองคกรผูบริโภคพรอมกลุมเกษตรกรถือวันสิทธิผูบริโภคสากลสงตัวแทนเขาพบนายกร ทัพพะรังสี รองนายกฯและรมต.
สาธารณสุขยื่นหนังสือเรียกรองใหดําเนินการติดฉลากGMOsเพื่อประโยชนของผูบริโภค หนังสือดังกลาวระบุวา ขณะที่คณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) กระทรวงพาณิชยพรอมสนับสนุนผูสงออกทําฉลากระบุวาเปนอาหารปลอดการดัดแปลงพันธุ
กรรมหรือมีวัตถุดิบมาจากการดัดแปลงพันธุกรรม แตรัฐกลับมิไดใหความสําคัญกับผูบริโภคภายในประเทศเลย องคการอาหารและยา(อย.)
เองก็ไมตัดสินใจจะดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด ปลอยใหผลิตภัณฑจีเอ็มโอมีจําหนายในทองตลาดทั่วไป ดังนั้นสหพันธองคกรผูบริโภค
และเครือขายจึงเรียกรองให ก.สาธารณสุขดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค ดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจนในการดําเนินการเรื่องฉลากอาหาร GMOs ที่มีจําหนายแลวในประเทศไทย
2.ใหผูนําเขาผลิตภัณฑอาหารจากตางประเทศแจงตอรัฐบาลไทยวาเปนอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม และประเทศไทยจะ
อนุญาตใหวางจําหนายไดตอเมื่อมีรายงานการวิจัยรับรองจากรัฐบาลประเทศผูผลิตวาอาหารนั้นปลอดภัยพรอมติดฉลากกํากับ
3.ปรับปรุงกฎหมายอาหารใหมีมาตรการในการชดเชยความเสียหายแกผูบริโภคในกรณีอาหารดัดแปลงพันธุกรรมสงผลกระทบ
ตอสุขภาพผูบริโภคในภายหลัง
4. ผูบริโภค เกษตรกร และองคกรภาคประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเรื่องอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
ตอจากนั้นกลุมตัวแทนผูบริโภคคณะนี้ไดเดินทางไปยื่นหนังสือตอนพ.ศิริวัฒน ทิพธราดล รองเลขาธิการ อย. ซึ่งนพ.ศิริวัฒนแจง
วาขณะนี้ทางอย.ไดรับขอมูลและระเบียบปฏิบัติในการติดฉลากจีเอ็มโอเพียงพอแลว อยูระหวางการสังเคราะหขอมูล คาดวาทุกอยางจะแลว
เสร็จและดําเนินการใหติดฉลากไดในป 2544 (ผูจัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต 160343)

1.4 เชื้อโรคและสารพิษในอาหาร
1.4.1 ฝงเนื้อเถื่อนมีเชื้อโรคราย “ลงแดง” 57 ตัน
9 มีนาคม ที่บริเวณลานสํานักงานปศุสัตว จ.สมุทรปราการ นายอาคม เองฉวน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานฝงกลบเนื้อสัตวที่ลักลอบนําเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย และมีเชื้อโรคลงแดงหรือ RINDERPEST จํานวน 57,540 ก.ก. แยก
เปนซากลูกหมูแชแข็งจากประเทศเวียดนาม 4,130 ตัว นํ้าหนัก 12,390 ก.ก. เนื้อโคแชแข็งจากประเทศอินเดียจํานวน 2,425 กลอง นํ้าหนัก
43,650 ก.ก. ตับโคแชแข็งจากประเทศอินเดีย 100 กลอง นํ้าหนัก 1,500 ก.ก. โดยในการฝงกลบเจาหนาที่ไดขุดหลุมกวางประมาณ 3 เมตร
ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร และฉีดยาฆาเชื้อชนิดเขมขนที่กนบอและทั่วเนื้อสัตวที่จะฝงทั้งหมด เพื่อไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ปจจุบันทั่วประเทศมีความตองการบริโภคเนื้อวัว-ควาย จํานวน 300 ลาน ก.ก. ตอป แตทั่วประเทศสามารถผลิตเนื้อเพื่อกินได
จํานวน 150 ลานก.ก.ตอป ดังนั้นจึงตองมีการนําเขา เนื้อที่ขายตามทองตลาดทั่วประเทศเปนเนื้อจากประเทศอินเดียที่มีความเสี่ยงตอเชื้อ
โรคลงแดงสูง หากประชาชนบริโภคเนื้อที่มีเชื้อโรคลงแดงเขาไปจะเกิดอาการทองเสีย และหากไดรับการรักษาที่ไมถูกตองจะเสียชีวิตอยาง
รวดเร็ว เชื้อโรคดังกลาวจะตองใชความรอนถึง 100 องศาเซลเซียสและนานเกิน 1 ชั่วโมง จึงจะทําให เชื้อออนลง แตบางครั้งแมอุณหภูมิจะ
สูงเชื้อก็อาจหลบในกระดูกวัว–ควายได นายสัตวแพทยประจักษกลาววา นับตั้งแตมีการตรา พ.ร.บ.โรคระบาดสัตวเมื่อป 2499 ที่ระบุวา
หากนําเขาเนื้อสัตวอยางถูกตองจะตองผานการตรวจโรคนั้น ปจจุบันเวลาผานมา 44 ปแลว ยังไมมีเอกชนรายใดมาดําเนินการหรือทําธุรกิจ
ใหถูกตองแมแตรายเดียว (มติชน 100343)
1.4.2 ควายเถื่อนพมาทะลักโรงฆาปทุม
มีรายงานขาววาที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําแตละวันจะมีควายขึ้นฝงที่เชียงแสน 1,750 ตัว หรือปละกวาสี่แสนถึงหกแสนตัว
ควายเหลานี้สวนหนึ่งนํามาจากจีนแผนดินใหญ สวนหนึ่งนํามาจากพมา และอีกจํานวนหนึ่งเปนควายที่ซื้อมาจากบังกลาเทศ นํามาเลี้ยงใน
พมาระยะหนึ่งใหเติบโตพอขายไดราคา กอนที่จะถูกซื้อตอจากพอคาคนกลางเพื่อนําสงเขาประเทศไทย โดยสวนใหญพุงเปาไปที่โรงงานผลิต
ลูกชิ้นแถบปทุมธานีเปนหลัก
แหลงขาวจากสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จังหวัดเชียงใหมบอกวา ควายเถื่อนเขามาตามแนวชายแดนไทย-พมา โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคเหนือของไทยนั้น แตละปมีประมาณ 200,000–300,000 ตัว เมื่อคิดราคาคราวๆ ตัวละ 5,000 บาท มูลคาการคาวัว-ควายเถื่อนที่เกิดขึ้น
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ยานนี้มีไมตํ่ากวา 1,250 ลานบาท/ปทีเดียว ประเด็นปญหาโดยรวมที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการเปนชองทางทํามาหากินของเจาหนาที่รัฐบาง
หนวยบางคนแลว ที่นากลัวอีกประเด็นก็คือโรคระบาด ผลพวงการนําเขาวัว–ควายตามแนวชายแดนนั้นมีผลกระทบตอการแพรระบาดโรค
ติดตอของสัตวกีบในประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะโรคปาก–เทาเปอย ที่เปนปญหาการสงออกเนื้อสัตวเหลานี้ไปตางประเทศ ทําให
ประเทศตางๆ เชน สิงคโปร ฟลิปปนส ญี่ปุน ไมรับซื้อเนื้อจากไทย
แหลงขาวกลาวดวยวา กรมปศุสัตวมีนโยบายลดการนําเขาวัว–ควายเถื่อน หรือใหมีการนําเขาอยางถูกตอง ภายใตมาตรการควบ
คุมโรคระบาดสัตว โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอยอยางเขมงวด มีการตั้งศูนยควบคุมและปราบปรามการลักลอบนําสัตวเขามาในราช
อาณาจักร และเสริมมาตรการปราบปราม โดยขอความรวมมือจากเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทย และกลาโหม ซึ่งประจําอยูตามแนวชาย
แดน แตในสถานการณปจจุบัน มาตรการควบคุมที่วางไวดูเหมือนจะไมมีการนํามาใช การควบคุมโรคระบาดสัตวในประเทศไทยตอใหทํากัน
จนตายก็ไมเกิดผลสําเร็จ (ผูจัดการ 230343)
1.4.3 แฉหองเย็นมหาชัย เสี่ยงติดอหิวาตพมา
มาตรการผลักดันแรงงานตางดาวที่ไมไดผล ทําใหแรงงานชาวพมา กะเหรี่ยง มอญ กลับเขามาทํางานในประเทศไทยกวา 1.2
ลานคน ยังกอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขและสงผลลบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว
นายภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์ ผูประสานงานระดับโปรแกรมเอดสมูลนิธิรักษไทย องคการแครนานาชาติ (ประเทศไทย) เปดเผยวา
จากความตองการแรงงานราคาถูกเพื่อลดตนทุนการผลิตของนายจาง ทําใหปจจุบันแมแตโรงงานที่ไมไดมาตรฐาน ISO ก็ยังมีการใชแรงงาน
ตางดาว สวนใหญเปนโรงงานผลิตอาหารทะเลสดแชแข็ง แถบจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีทั้งการจางแรงงานพมาทําขางนอกแบบเหมาจาย และ
รับแรงงานพมาเปนพนักงานเขาทํางานในหองเย็นเลย “การตรวจ ISO ในบานเราไมไดมีการเขมงวด มีการบอกลวงหนาวาจะไปตรวจวัน
ไหน เมื่อถึงวันตรวจก็ใหคนงานพมาหยุดงานไปกอน ในสมุทรสาครมีการระบาดของอหิวาต หรือโรคทองรวงเปนประจํา แตสวนใหญจะมี
การปดขาวและเรงควบคุมไมใหระบาดออกไปในวงกวาง ทุก 6 เดือน ทางสาธารณสุขจังหวัดจะมาขออาสาสมัครจากเรา ใหชวยตระเวน
ประกาศตามโรงงานตางๆ ใหแรงงานพมาที่เปนโรคทองรวงออกมารับการรักษา โดยแลกเปลี่ยนกับการไมเอาผิด เพื่อควบคุมไมใหโรคแพร
กระจายออกไป” นายภิญโญกลาว
อยางไรก็ตาม เชื้อโรคที่มากับแรงงานตางดาวยังมีอยู นอกจากโรคทองรวงยังมีโรคเทาชาง โรคไทฟอยด เพราะแรงงานพมาเหลา
นี้ถาติดเชื้อแตยังไมมีอาการก็จะไมยอมหยุดงาน ทําใหมีโอกาสแพรเชื้อไปสูคนอื่น หรือเชื้อโรคอาจลงสูผลิตภัณฑอาหารทะเลที่ผานมือแรง
งานเหลานี้ ถาอาหารทะเลสงออกมีเชื้อโรคที่ติดไปจากแรงงานตางดาว จะกอความเสียหายตอการสงออกของประเทศอยางมหาศาล ทั้งนี้
ตัวเลขจากประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานตางดาวในปจจุบันประมาณ 2 แสนคน ขณะที่รัฐบาลผอนผันใหเพียง 20,800 คน
โดยใหใชไดในกิจการประมง และเกี่ยวเนื่องกับการประมง
นายภิญโญกลาวเพิ่มเติมวา ปญหายังเกิดจากการที่ภาครัฐไมมีการวางแผนแกปญหาระยะยาว แตแกปญหาเฉพาะหนาดวยการ
ผอนผันกันปตอป ซึ่งถาโรงงานยังตองการใชแรงงานตางดาว ควรมีระบบติดตอแบบรัฐตอรัฐ ใหผูชํานาญดานการจัดหาแรงงานเขามารับผิด
ชอบ และใชแรงงานตางดาวอยางเปนระบบภายใตการควบคุมดูแล (ผูจัดการ 010343)
1.4.4 กิน “เฟรนชฟรายด” ระวังสารตะกั่ว
นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปดเผยวา อาหารจานดวนที่นิยมปจจุบันมักไดแก อาหาร
ทอดรอนๆ เชน ไกทอด มันฝรั่งทอด หรือเฟรนชฟรายด เมื่อรับประทานในราน ผูบริโภคบางรายโดยเฉพาะเด็ก จะเทเฟรนชฟรายดรอนๆ ใส
กระดาษรองบนถาดอาหาร ซึ่งกระดาษที่รองนั้นจะมีตัวอักษรและรูปภาพพิมพอยู เมื่ออาหารรอนสัมผัสกระดาษรองดังกลาว อาจทําใหสาร
ตะกั่วในตัวอักษรและหมึกพิมพรวมทั้งสีจากรูปภาพในกระดาษรอง ทําปฏิกิริยาละลายออกมาปนเปอนกับอาหาร
สารตะกั่วเปนโลหะหนักที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อปนเปอนในอาหารและบริโภคอาหารเขาไปจะเกิดการสะสมในรางกายและ
กอใหเกิดอันตราย โดยจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองผูก ปวดทองอยางรุนแรง กลามเนื้อแขนขาออนแรง หากไดรับสารตะกั่วเขาไปมากๆ
เปนเวลานานๆ จะทําใหเกิดอัมพาตที่กลามเนื้อ
สําหรับเด็ก สารตะกั่วจะทําลายระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย ยิ่งอายุนอยการทําลายยิ่งมาก จากผลการวิจัยพบวา
เด็กที่มีสารตะกั่วในเลือดจะมีไอคิวตํ่า ปญญาออน เฉื่อยชา และเกเร นอกจากนี้สารตะกั่วยังมีพิษตอระบบทางเดินปสสาวะ ระบบเลือด หัว
ใจ และทางเดินอาหาร สตรีมีครรภที่ไดรับสารตะกั่วเขาไปจะมีผลทําใหลูกออนในครรภผิดปกติหรือเกิดการแทงได จึงขอเตือนใหผูบริโภคที่
นิยมอาหารฟาสตฟูด โดยเฉพาะผูที่มีบุตรหลานที่ยังเด็กอยู ระมัดระวังมิใหเกิดการปนเปอนสารตะกั่วในอาหาร โดยไมเทอาหารทอดรอนๆ
ลงบนกระดาษพิมพสีที่มีสารตะกั่วผสมอยู เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 070343)
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2. ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 สุขภาพพอเพียง
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ไดเสนอแนวคิดวาดวยสุขภาพพอเพียงไวในคอลัมน รากแกวแหงปญญา เผยแพรโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ใน นสพ.ผูจัดการรายวันฉบับวันที่ 17 มี.ค.2543 มีประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้
เดือนที่แลววัคซีนปองกันไขหวัดใหญขายดีจนขาดตลาด เพราะมีขาวการระบาดของไขหวัดใหญในยุโรป ทําใหคนไทยเหอกันไป
ฉีด วัคซีนนี้ราคาหลอดละ 500 บาท โดยปกติเมืองไทยก็มีไขหวัดใหญพันธุตางๆ เกิดขึ้นอยูเปนระยะๆ ผูที่รางกายแข็งแรงดีเปนไขหวัดใหญ
ปวยเพียงไมกี่วันและหายไดโดยไมมีปญหามากนัก การฉีดวัคซีนโดยไมจําเปนยอมเปนการสูญเปลาเพราะเราผลิตไมไดในประเทศ ทั้งวัคซีน
ที่มีจําหนายใชกับไขหวัดใหญสายพันธุปกกิ่งและพันธุซิดนียเทานั้น ถาเปนพันธุอื่นก็ปองกันไมไดและภูมิคุมกันจะเกิดอยูไดเพียงปเดียว
นี่เปนตัวอยางและความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คาใชจายทํานองนี้มีอยูมากมายจนคาดวาคนไทย 61 ลานคน ใชเงินไปถึงป
ละแสนลานบาทในดานเกี่ยวกับสุขภาพ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วบางสวนก็เบิกจากงบประมาณแผนดิน เชน เงินสวัสดิการ การ
รักษาพยาบาลขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว เมื่อพ.ศ. 2534 ใชไปราว 4,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 16,000 ลานบาท
ในพ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัว ทั้งๆ ที่คนไทยไมไดเปนโรคมากขึ้นถึงขนาดนั้น
การเพิ่มคาใชจายนี้ หากเปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนจริงก็พอทําเนา แตการสูญเสียจากการใชที่ไมคุมคามีอยูมากมาย หาก
ลองมาวิเคราะหถึงตนตอของปญหานี้เปนขอๆ ก็อาจแยกไดหลายประเด็นคือ
ความตองการที่ไมรูจักพอ ความอยากจะไมแก ความอยากจะไมตาย อยากสวย ตองพยายามยืดออกใหไดไมวาจะตองเสียคา
ใชจายหรือเกิดความทุกขทรมานเพียงใด แตสวนใหญจะไมไดประโยชนหรือไดเพียงเล็กนอย เมื่อเจ็บปวยหนักและไมมีทางรอดก็ใชวิธีการ
อยางพิสดารในการยืดความตายใหชาออกไป ในบรรดาคาใชจายในการรักษาโรคของแตละบุคคล จะแพงมากที่สุดในระยะสุดทายของชีวิต
กอนตาย การยอมรับความตายหรือยอมใหตายโดยดุษณี และรักษาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไมใชเพียงลดความสิ้นเปลือง ยังชวยลด
ความทุกขทรมานของทุกฝายที่เกี่ยวของ
การรับเทคโนโลยีมาใชอยางฟุมเฟอย ใครวาอะไรดีก็รับมาลอง บางคนราคายารวมแลววันละเกือบพันบาท หรือเดือนละเปน
หมื่นบาท โดยที่ยาบางอยางไมมีหลักฐานวาไดประโยชนจริง แถมยังไมตระหนักวายาที่รับประทานเขาไปนั้นตีกัน และเกิดโทษดวย หากเจ็บ
ปวยไมมากจะใชสมุนไพรชวยรักษาบรรเทาอาการก็คงจะดี เพราะโดยทั่วไปราคาถูกกวาและหาไดงายในประเทศ แตถาเปนมากและ
สมุนไพรยังไมมีหลักฐานใหมั่นใจไดวาจะชวยไดจริง เราก็ควรจะใชเทคโนโลยีสมัยใหม แมวาจะมีราคาคาใชจายสูง จุดสําคัญจึงเปนการ
พิจารณาคัดสรรกลั่นกรองเทคโนโลยีมาใชใหถูกตองเหมาะสมในแตละกรณี
การใชชีวิตอยางฟุมเฟอย ไมมัธยัสถดูแลสุขภาพของตนเองเทาที่ควร ทําใหเกิดโรค ความดอยสุขภาพและความพิการเกิดขึ้น
โดยไมจําเปน วัยรุนมั่วสุมกันเปนเวลาหลายชั่วโมงในผับที่มีเสียงดนตรีดังมาก และอากาศเต็มไปดวยควันบุหรี่ บรรยากาศอบายมุขในรูป
แบบตางๆ ทั้งเหลา ยาเสพยติด การมั่วสุมทางเพศ นับเปนการไมรักษาสุขภาพและใชชีวิตอยางฟุมเฟอย
การที่เจาของโรงงานและนายจาง ไมดูแลสุขภาพพนักงานในโรงงานใหดี มีเสียงดัง ฝุนละออง สารพิษ และความเสี่ยงตออุบัติ
เหตุ นับเปนการใชชีวิตของลูกจางคนงานอยางฟุมเฟอย ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในสังคม ทั้งอากาศเสีย นํ้าเสีย และสิ่งเปนพิษปนเปอน
ในอาหาร ลวนเปนเหตุของโรคและความหยอนสุขภาพ อีกแงหนึ่งของสุขภาพพอเพียง คือ การดูแลรักษาโรคตั้งแตระยะที่เปนนอย จะ
หายไดงายขึ้น สิ้นเปลืองนอย ไมเกิดความพิการหรือโรครายที่ตองเสียคาใชจายสูง ดังนั้นการดูแลตนเองและจัดการรักษาเมื่อโรคยังเปนนอย
จึงเปนสิ่งที่ทุกคนควรกระทําและเปนสิ่งที่ระบบบริการสุขภาพตองสนองความตองการใหดี
สาเหตุอีกประการหนึ่งของความสิ้นเปลืองคือ ความไมตระหนักถึงเงินของสวนกลางหรือเงินหลวง รูสึกวาเงินไมใชของตน ไมจํา
เปนตองประหยัดหรือดูแลรักษา สิ่งนี้อาจเปนผลจากระบบการปกครองที่เรายังไมเปนประชาธิปไตยที่แทจริง ประชาชนไมรูสึกมีสวนในการ
จัดการกับงบประมาณแผนดิน ตางจากในตางประเทศที่เงินสาธารณะ (public money) และบุคคลสาธารณะ (public person) จะไดรับการ
ดูแลจากสังคมเปนพิเศษ
จะเห็นไดวา การดูแลสุขภาพของคนไทยในปจจุบันยังไมอยูในรูปแบบที่เหมาะสมดีนัก มีทั้งชองโหวในเชิงคุณภาพที่พึงจะไดและ
ความสิ้นเปลือง ฟุมเฟอยอยางเปลาประโยชน ทฤษฎีใหมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกปวงชนชาวไทยเพื่อเปนเครื่องมือใน
การรับมือกับปญหาวิกฤติ คือ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นใชไดเหมาะสมอยางดียิ่งกับระบบสุขภาพ และจะชวยนําการแกปญหาสุขภาพของคน
ในชาติไปยังสิ่งที่พึงประสงคคือสุขภาพพอเพียง
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จุดกลางของสุขภาพพอเพียง คือ มัชฌิมาปฏิปทา ไมมีความอยากที่ไมรูจบ ขณะเดียวกันไมใชการงอมืองอเทาปลอยไปตาม
ยถากรรมหรือการกลับไปสูยุคหิน แตเปนการใชวิจารญาณเลือกเทคโนโลยีใหเหมาะสม ประกอบกับเปนสังคมที่มีการเอื้ออาทรกัน มีการ
ชวยเหลือกันและกัน ซึ่งในระบบบริการสุขภาพ ผูที่เปนวิชาชีพตองมีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและเมตตากรุณามุงประโยชนของผูปวย
เปนหลัก เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูปวย ระบบบริการโดยรวมตองมีความเหมาะสม เนนความเสมอภาคและการดูแลผูที่ดอยโอกาสและ
ชวยตนเองไมไดใหไดรับการบริการตามเกณฑสุขภาพพอเพียง ตลอดจนจัดสรรเงินหลวงใหใชอยางเหมาะสม คุมคา (ผูจัดการ 170343)

2.2 ปญหาในการบริหารจัดการดานสาธารณสุข
2.2.1 คดี “ขายไต” ยังไมจบ
9 มี.ค. กลุมผูชุมนุมจํานวน 50 คน ซึ่งเปนอดีตผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไตจากนพ.สิโรจน กาญจนปญจผล ผอ.โรงพยาบาลวชิร
ปราการ เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุขเรียกรองใหแพทยสภาและรมต.สาธารณสุขยกเลิกมติการลงโทษ นพ.สิโรจน ดวยการเพิกถอนใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แกนนําของผูชุมนุมกลาววาพวกเขาเห็นวาการพิจารณาของแพทยสภาไมถูกตอง นพ.สิโรจนถูกกลั่นแกลง
เพราะปญหาดังกลาวมาจากความขัดแยงภายในรพ.วชิรปราการ “ความจริงแลวคุณหมอเปนคนดี พวกเราถาไมไดคุณหมอคงตายไปแลว”
นพ.สมศักดิ์ โลหวีระ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 ชี้แจงกับผูชุมนุมวาการพิจารณาของแพทยสภาเปนไปอยางรอบคอบ มีหลัก
ฐานที่เปนพยานบุคคลถึง 50 คน และหลักฐานที่เปนเอกสารกวา 40,000 หนา ที่เปนเครื่องยืนยันวาแพทยที่ถูกลงโทษมีความผิดจริง สวน
การเพิกถอนในอนุญาตดังกลาวไมใชการเพิกถอนตลอดชีวิต สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดหลังจาก 2 ปที่ถูกเพิกถอน “ที่บอก
วานพ.สิโรจนเปนคนดี ผมอยากใหแยกความดีกับความชั่วออกจากกัน จะนํามาหักลางกันไมได” (ไทยโพสต 101343)
วันรุงขึ้น (10 มี.ค. 43) คณะพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ไดประชุมสรุปผลความคืบหนาของคดีซื้อขายไตวาคณะแพทย
ของรพ.ดังกลาวมีเจตนาทําใหผูปวยที่เขารับการรักษาในรพ.เสียชีวิตหรือไม ซึ่งจากรายงานของแพทยสภาชี้ชัดวา ผูที่ตกเปนเหยื่อของขบวน
การขายไตนี้ สวนใหญจะเสียชีวิตดวยอาการเดียวกันหมดคือสมองบวม ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติอันจะชี้ชัดไดวามีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้น นอก
จากนี้ในการสอบปากคําญาติของผูตกเปนเหยื่อทั้งผูปวยและผูรับไต ยังพบวาบางรายที่ไดรับผาตัดเปลี่ยนไตไปจากรพ.นี้ ก็จะเสียชีวิตหลัง
จากนั้นแค 6 เดือน ทราบวาทางรพ.ใชวิธีตรวจสอบกรุปเลือดวาตรงกันแคนั้น ก็จะลงมือผาตัดใหทันทีในราคารายละ 1 ลานบาท โดยไมได
ใชหลักวิชาการแพทยใดๆ เขามาชวยพิจารณาวารางกายของผูผาตัดรับไตจะยอมรับไตที่ไดมาใหมหรือไม
อยางไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้นพ.สิโรจน กาญจนปญจพล ประธานบริหารรพ. นพ.โอภาส เพิ่มสิน สกุลสุข ผอ.รพ. นายสมศักดิ์
โตรักษา ทนายความของรพ. ไดเปดแถลงขาวกรณีการตัดสินลงโทษของแพทยสภาวาไมไดใหความเปนธรรมตอนพ.สิโรจน มีความลําเอียง
ในคําตัดสินก็ระบุชัดเจนวาไมมีการกระทําใหผูปวยสมองตาย ไมมีการลักขโมยไต มีแตความบกพรองทางเอกสาร มีการจายคาตอบแทนแก
ญาติผูบริจาค มีการจายคาอุปการคุณในการสงผูปวยเขามารับการรักษาเทานั้น การตัดสินของแพทยสภาจึงรุนแรงเกินไป ไมมีความกรุณา
ปราณี และนพ.สิโรจนไดทําหนังสือถึง รมต.สาธารณสุขเพื่อขอความเปนธรรมแลว (สยามรัฐ 110343)

2.3 ขาวสาธารณสุขทั่วไป
2.3.1 ยูเอ็นเอดสประกาศรณรงคป 43 เนนบทบาทชายชะลอการแพรเชื้อ
องคการสหประชาชาติแกไขปญหาเอดสหรือยูเอ็นเอดส (UNAids) ประกาศแผนรณรงคตอตานโรคเอดสป 2000 ที่กรุงเดลี
ประเทศอินเดีย โดยนายปเตอร ไพออต ผอ.โครงการตานเอดสของสหประชาชาติ กลาววาผูชายมีสวนสําคัญในการควบคุมการระบาดของ
โรค เนื่องจากทัศนคติดั้งเดิมที่วา ผูชายมีอํานาจในการตัดสินใจและเปนคนกําหนดการมีความสัมพันธทางเพศ ทําใหผูชายมีพฤติกรรมทาง
เพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ เชนมีคูนอนมากกวาหญิง และมีเพศสัมพันธกับคนอื่นนอกจากภรรยาของตน แคมเปญเอดสโลกประจําป 2000 จึง
มุงเนนใหผูชายเห็นความสําคัญและเขามีสวนชวยควบคุมและแกปญหามากขึ้นโดยการเปลี่ยนทัศนคติ “ความเปนชายชาตรี” จากที่ชอบมี
เพศสัมพันธแบบเสี่ยงมาเปนการมีสวนรวมแสดงความหวงใยและดูแลครอบครัวใหมากขึ้น นอกจากนั้นการรณรงคครั้งนี้ยังมุงใหความรูแกผู
ชายในเรื่องการดูแลสุขภาพ เนื่องจากที่ผานมา ผูชายเอาใจใสสุขภาพนอยกวาผูหญิง (กรุงเทพธุรกิจ 110343, ไทยโพสต 070343)
2.3.2 เตือนชนชั้นกลางเสี่ยงเปนโรคหัวใจ ชี้แนวโนมขยายสูคนอายุตํ่ากวา 30
จากการเปดเผยของ รศ.นพ.ปยมิตร ศรีธรา แพทยประจําหนวยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ทําการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มี
อิทธิพลตอโรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พบวาประชากรกลุมศึกษา ซึ่งเปนชนชั้นกลางที่มี
ความเปนอยูดีกวาคนชนบท มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาคนทั่วไป โดยปจจัยเสี่ยงสําคัญคือ นํ้าหนักตัว ไขมัน และ
ความดันโลหิตสูง
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เมื่อเทียบกับการสํารวจประชาโลกเมื่อป 2513 มีขอมูลวาโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาสูงมาก
แตเมื่อรัฐบาลของ 2 ประเทศไดรณรงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยง ทําใหอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจใน 2 ประเทศดังกลาวเริ่มลดลงตั้งแต
ป 2515 ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนากลับมีปจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุมคนเมือง อัตราเพิ่มของปจจัยเสี่ยงทําใหคาดการณวาสภาวะการตายจากโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นอยางมาก ในระยะ 10 – 12 ปขางหนา
รศ.นพ.ปยมิตร กลาวดวยวา ปจจุบันมีการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในคนที่มีอายุ 30 ปเศษ และยังพบผูปวยทุกสัปดาห ซึ่ง
แสดงวาอัตราการเพิ่มของปจจัยเสี่ยงเริ่มขยายตัวมาสูคนที่มีอายุตํ่าลงเรื่อยๆ โดยปจจัยหลักมาจากการกินอาหารไมถูกหลักโภชนาการ หาก
ไมรีบปรับปรุงเรื่องนี้ก็จะกลายเปนปญหาใหญตอไป (ผูจัดการ 130343)
อนึ่ง มีรายงานการวิจัยของนายโรเบิรต ชไนเดอร นักวิจัยจากศูนยปองกันและการแพทยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมาริซี สหรัฐฯ ตี
พิมพในวารสารสมาคมหัวใจอเมริกัน ระบุวาการนั่งสมาธิเปนหนทางหนึ่งที่ชวยฟนฟูกลไกการซอมแซมตนเองของรางกายมนุษย ชวยสราง
สมดุลใหกับฮอรโมนและระบบประสาท สงผลใหชะลอการปวยเปนโรคหัวใจได โดยผูที่มีปญหาในเรื่องนี้ไมตองเปลี่ยนแปลงการรับประทาน
อาหารหรือออกกําลังกายใดๆ เลย แคเพียงนั่งสมาธิวันละ 2 ครั้งๆ ละประมาณ 20 นาที เทานั้น
รายงานการวิจัยดังกลาวระบุดวยวา คณะวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม อายุ 20 ปขึ้นไปและเปนผูที่มีความดันโลหิต
สูง เปนเวลา 6-9 เดือน โดยใหกลุมตัวอยางกลุมหนึ่งทดลองรักษาตัวโดยการนั่งสมาธิ สวนอีกกลุมหนึ่งใหออกกําลังกายและควบคุมอาหาร
เมื่อตรวจวัดปริมาณไขมันในเสนเลือดเทียบกันดูแลวพบวา กลุมที่บําบัดโดยออกกําลังกายและควบคุมอาหารมีระดับไขมันในเสนเลือดเพิ่ม
ขึ้น 0.054 มิลลิเมตร ขณะที่กลุมบําบัดโดยการนั่งสมาธินั้นปริมาณไขมันในเสนเลือดกลับลดลง 0.098 มิลิลิเมตร (มติชน 110343)
2.3.3 พบ “ดีดีที” ตกคางในสัตวทะเลอาวไทย พรอมยาฆาแมลงที่ทั่วโลกเลิกใชแลวหลายชนิด
นายธารา บัวคําศรี ผูประสานงานกลุมกรีนพีซ เอเชียอาคเนย กลาววา ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงฟลิปปนส
และไทย ไมอาจเลี่ยงมลพิษจากสารเคมีที่เรียกวามลพิษตกคาง จากรายงานที่เสนอโดยกลุมกรีนพีซที่ชื่อ “พิษที่มองไมเห็นในเอเชีย” โดยดร.
ไมเคิล อัลสอป ผูรวบรวมรายงานดังกลาวจากหองปฏิบัติการของกรีนพีซระบุวา บางสวนของเอเชียยังคงเปนแหลงกําเนิดมลพิษสารเคมีตก
คาง โดยเฉพาะอยางยิ่งสารกําจัดศัตรูพืช เชน ดีดีที
นายธารากลาวอีกวา กรีนพีซไดจัดทําบัญชีรายชื่อมลพิษตกคางในภูมิภาคเอเชียที่จําเปนตองรีบกําจัดใหหมดภายใตการดูแล
ขององคการสหประชาชาติ โดยไดรวบรวมขอมูลที่นักวิจัยของประเทศตางๆ ทั่วโลกไดศึกษาเรื่องนี้ พบวาหลายพื้นที่ในเขตภูมิภาคเอเชียยัง
มีสารพิษที่องคการสหประชาชาติเคยประกาศเลิกใชแลว เชน ดีดีที และยังมีการใชสารเคมีอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
อยางรุนแรง เชน ไดออกซิน ฟูแรนพีซีบี.เด็นดริล อันดริล เอ็นดริล ฯลฯ โดยสารเคมีเหลานี้อยูในรูปของยาฆาแมลง
จากการเก็บตัวอยางของสารพิษที่หลายหนวยงานในประเทศไทยประกาศเลิกใชแลวในสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตร
พบวายังมีสารเคมีที่เปนพิษหลงเหลืออยูอีกในปริมาณที่คอนขางสูง เชน พบสารพีซีบี เฉลี่ย 0.8-2.7 นาโนกรัมตอกรัม ดีดีที 0.48-19 นาโน
กรัมตอกรัม “สารพิษเหลานี้ แมจะมีคําสั่งหามนําเขาประเทศไทยแลว แตก็ยังมีการใชชองวางบางประการ รวมทั้งความละเลยในการตรวจ
สอบ เชน สารเคมีบางตัวไมไดระบุชื่อสารประกอบสวนที่ถูกหามนําเขา ปจจุบันจึงพบวายังมีสารเคมีตองหามปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอมอีก
มาก ซึ่งเรื่องนี้ผูที่รับผิดชอบจําเปนตองเขาไปตรวจสอบอยางเรงดวน” นายธารากลาว (กรุงเทพธุรกิจ 220343)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. พฤติกรรมการบริโภค
1.1 พฤติกรรมการบริโภคสินคาทั่วไป
1.1.1 คนญี่ปุนแหซื้อ "นิวเพลยสเตชัน 2" -ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสรุนใหมลาสุด กันอยางคับคั่ง
รายงานขาวจากกรุงโตเกียวกลาววา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. อันเปนวันแรกที่บริษัทโซนี่ ระบุวาจะเปดตัวสินคาเครื่องเลนเกมสรุนใหมชื่อ
"เพลยสเตชัน 2" ที่นักเลนเกมสเกือบทั่วโลกรูจักดี ปรากฏวามีชาวญี่ปุนผูคลั่งไคลเครื่องเลนเกมสยี่หอดังกลาวประมาณ 2,000 คน ฝาความ
หนาวเย็นไปรอซื้อผลิตภัณฑดังกลาวที่อยูในยาน อากิฮาบารา ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของรานขายเครื่องอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากตลอดแนวถนน
สายนี้ ตั้งแตเชามืด มีนักเลมเกมสบางคนลงทุนมาตั้งแคมปรอตั้งแตสี่คืนกอน บางคนลงทุนซื้อคิว รายงานกลาววา ยังมีนักทองเที่ยวจาก
สิงคโปรไดบินมาเฝารอซื้อผลิตภัณฑนี้โดยเฉพาะก็ไมนอยดวย (กรุงเทพธุรกิจ 050343)
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รายงานขาวกลาววา ปรากฏการณที่มีฝูงชนเขาแถวยาวเหยียดตามรานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วโตเกียวเพื่อรอซื้อเพลยสเตชัน 2
ในวันแรกที่คายโซนี่วางจําหนายเครื่องเลนรุนนี้ แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคตองการประสบการณการเลนเกมสภายในบานที่ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ
แบบไมมีที่สิ้นสุด นักวิเคราะหอุตสาหกรรมเกมสระบุวา ตลาดเครื่องเลนเกมสคอมพิวเตอรและซอฟตแวรทั่วโลกนั้นมีมูลคาถึง 10,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป โดยมีอัตราการขยายตัวปละ 15% และปหนึ่งๆ ญี่ปุนสามารถทํายอดขายซอฟตแวรเกมสไดถึง 150 ลานชุด และแตละ
เดือนจะมีซอฟตแวรใหมๆ ออกสูตลาดราว 80 ชุด (ผูจัดการ 060343)

2. ศาสนา ความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนาและความเชื่อ
2.1.1 เกิดการฆาตัวตายหมูของกลุมลัทธิโลกแตกกวา 200 คนที่ประเทศอูกันดา
รายงานขาวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2543 กลาววา บรรดาสาวกลัทธิความเชื่อเรื่องโลกแตกกลุมหนึ่งที่มีทั้งหญิงชาย รวมทั้งเด็กๆ กวา
500 คน (ซึ่งตอมาภายหลังมีรายงานวาอาจจะถึง 600 คน) หลังจากที่ทําการขายขาวของและทรัพยสินสวนตัวจนหมด ตามคําแนะนําของ
หัวหนาลัทธิแลว ตางก็พากันแตงตัวดวยเสื้อผาสีขาว เขียว และเสื้อคลุมสีดํา นัดหมายมารวมตัวกันที่โบสถแหงหนึ่งที่เปนของ "ขบวนการฟน
ฟูบัญญัติ 10 ประการของพระเจา" ตั้งอยูในพื้นที่กันดารนอกเมืองเล็กๆ ที่ชื่อวา คานุงกุ หางจากเมืองคัมปาลา เมืองหลวงของประเทศอู
กันดา ไปทางตะวันตกเฉียงใต 320 ก.ม. ชาวบานละแวกนั้นเลาวา พวกเขาเห็นประตูโบสถปดล็อคแนนหนาตั้งแตหลังอาหารเชา และไดยิน
เสียงสวดและรองเพลงเปนเวลานานหลายชั่วโมง กอนที่จะจุดไฟเผาตัวตายพรอมๆ กับเผาโบสถทั้งหลัง และไดยินเสียงหวีดรองชั่วขณะและ
ทุกอยางถูกไฟเผาผลาญวอดวายไปอยางรวดเร็ว
ขาวจากหนังสือพิมพทองถิ่นที่อูกันดารายงานวา กลุมลัทธิความเชื่อคริสเตียนแบบสุดขั้วกลุมนี้ เปนหนึ่งในบรรดากลุมลัทธิที่เชื่อ
เรื่องโลกาวินาศจํานวนมากมายหลายกลุมที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ดในชวงไมกี่ปมานี้ เดิมมีการลงทะเบียนกอตั้งกลุมในนามองคกรพัฒนาเอก
ชน หรือเอ็นจีโอ เมื่อป 1997 แตทางการทราบวาไดดําเนินลัทธินี้มาตั้งแตตนทศวรรษ 1990 แลว ตอนแรกตํารวจไมแนใจวาหัวหนากลุมนี้มา
รวมอยูในพิธีฆาตัวตายหมูครั้งนี้ดวยหรือไม เนื่องจากกอนหนานี้มีสื่อมวลชนบางฉบับรายงานวาเห็นเขานอนรักษาตัวดวยโรคหัวใจอยูที่โรง
พยาบาลในประเทศเคนยาซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของอูกันดา อยางไรก็ตาม แหลงขาวยืนยันภายหลังวาผูนําทั้ง 5 คนของกลุมดังกลาว
รวมอยูในกลุมฆาตัวตายหมูครั้งนี้ทั้งหมด 4 ใน 5 ของผูนํากลุมเคยเปนพระโรมันคาทอลิกมากอน อนึ่ง อูกันดานั้นมีกิตติศัพทเลื่องลือใน
เรื่องขบวนการความรุนแรงทางศาสนา (Bangkok Post 230300)
2.1.2 พระสันตะปาปา จอหน ปอลที่ 2 ทรงทําพิธีกลาวคําขออภัยตอบาปและความผิดทั้งปวง ที่ศาสนจักร
โรมันคาทอลิก กระทําระหวาง 2000 ปที่ผานมา
รายงานขาวจากนครวาติกันกลาววา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2543 ที่มหาวิหารเซนต ปเตอร ไดมีการจัดทําพิธี "วันแหงการขออภัย"
สําหรับ 2000 ปอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไมมีการประกาศใหทราบลวงหนามากอน และไดกลายเปนวันที่ประวัติศาสตรจะตองจารึกไววา องคพระ
สันตะปาปา ประมุขแหงศาสนจักรโรมันคาทอลิกโลก พรอมดวยสมาชิกคริสตจักรคาทอลิกอีก 10,000 คนที่เขารวมพิธี ไดทรงกลาวคํา
สารภาพและขออภัยตอบาปทั้งปวงในอดีตที่ศาสนจักรไดกระทําในนามของพระเจา รวมทั้งการปฏิบัติตอชาวยิว พวกนอกรีต สตรีและคนพื้น
เมือง ในชวงระยะเวลาของประวัติศาสตรโลก 2000 ปที่ผานมา ทั้งนี้ถือวาเปนการขออภัยตอบาปในอดีตเปนครั้งแรกของประวัติศาสตรแหง
ศาสนจักร (Bangkok Post 130300)

3. อาชญากรรมและยาเสพยติด
3.1 ปญหาอาชญากรรม
3.1.1 ศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต "เสริม สาครราษฎร" ฆาตกรหั่นศพ "เจนจิรา" ญาติผูเคราะหรายประกาศยื่นอุทธรณ
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2543 ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญา ประกาศคําพิพากษา ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟอง
นายเสริม สาครราษฎร อายุ 23 ป อดีตนักเรียนแพทยวชิรพยาบาล เปนจําเลยฆาหั่นศพ น.ส. เจนจิรา พลอยองุนศรี นักศึกษาแพทยชั้นปที่
5 คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี ม.มหิดล แฟนสาว ความผิดฐานฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน โดยทรมานและกระทําทารุณโหดราย ซอนเรน
ยายหรือทําลายศพเพื่อปดบังการตาย มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต พกพาอาวุธปนไปในที่สาธารณะ
โดยไมไดรับอนุญาต ยิงปนโดยใชเหตุและลักทรัพย ศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว มีคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิต แตมีเหตุบรรเทา
โทษ จึงใหจําคุกตลอดชีวิตสถานเดียว และในคําพิพากษาตอนหนึ่งระบุดวยวา คดีนี้จําเลยยอมรับสารภาพ และแมจะเปนคดีอุกฉกรรจ
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สะเทือนขวัญของประชาชนและสังคมสวนรวม แตในระดับปจเจกบุคคล ผูกระทําความผิดยอมตองไดรับโทษตามความหนักเบาของกรรมที่
ตนเองกอไว มิใชเปนการลงโทษเพื่อเปนการแกแคน สวนในระดับสังคม ก็เพื่อจรรโลงสังคมใหอยูรวมกันโดยปกติสุข
นายสมคิด พลอยองุนศรี และนางสุดา ปรัชญาภัทร บิดาและมารดาของ น.ส. เจนจิรา แสดงความผิดหวัง กลาววาถึงจะถูกลง
โทษอยางไรก็ยังชดใชชีวิตเจนจิราไมได และวาจะตองยื่นอุทธรณแนนอน
อนึ่ง พ.ต.อ. โกสินทร หินเธาว รองผูบังคับการตํารวจนครบาล 7 ผูรวมทีมสืบสวนสอบสวนจับกุมนายเสริม กลาววา ตนอยากจะ
ฝากใหสังคมชวยกันพิจารณาวา ขนาดคนกระทําผิดเพียงคนเดียว ยังตองใชบุคลากรหลายฝายเปนจํานวนมาก และเสียเวลาถึง 3 ป กวาจะ
ลงโทษผูกระทําผิดได ถาหากเปนองคกรอาชญากรรมระดับประเทศหรือระดับขามชาติ จะใชกระบวนการยุติธรรมแบบปกติรับมือกับคนราย
เหลานี้ไดหรือ จะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํากันอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ (มติชน 170343)
3.1.2 ครบรอบป "ไมเคิล วันสเลย" ถูกฆา คดียังคางคา
วันที่ 10 มี.ค. 2543 เปนวันครบรอบ 1 ป ที่นายไมเคิล เออรวิน วันสเลย หัวหนาฝายตรวจสอบบัญชี บริษัท เซาทสาธร แพลน
เนอร จํากัด ถูกลอบสังหารเสียชีวิตโดยกลุมมือปน ระหวางนั่งรถตูไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทโรงงานนํ้าตาลเกษตรไทย ที่ จ.นครสวรรค
เจาหนาที่ตํารวจจับกุมคนรายผูรวมวางแผนสังหารได 5 คน ประกอบดวยนายประดิษฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหารบริษัทโรงงานนํ้าตาล
เกษตรไทย จํากัด ผูบงการ นายบุญพรรณและนายสมโชค สุทธิวิริวรรณ และนายสมชาย ไจหาว สวนมือปนยังตามจับไมได
รายงานขาวกลาววา คดีไดถูกนําฟองศาลโดยพนักงานสอบสวนคัดคานการใหประกันตัวถึง 7 ครั้ง เพราะเห็นวาผูตองหาเปนผูมี
อิทธิพล เกรงวาจะขมขูพยาน ทั้งๆ ที่ผูตองหาไดยื่นหลักทรัพยประกันตัวถึง 20 ลานบาท แตในที่สุด นายเสมอ อินทรศักดิ์ อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอุทธรณภาค 6 ทําหนาที่พิจารณาคดี ไดใหประกันตัวนายประดิษฐไปดวยเงินสดเพียง 5 ลานบาทเทานั้น ทําใหเกิดขอสงสัย และ ก.ยุติ
ธรรมไดตั้งกรรมการสอบสวน และมีมติใหนายเสมอออกจากราชการ แตเรื่องก็ยังคงคางคาไมมีการดําเนินการใดๆ ตอ
ในวันครบรอบ 1 ป ไดมีการประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีนายวิลเลียม ฟชเชอร เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย
เดินทางมารวมงานดวย พรอมพนักงานของบริษัทกวา 70 คน (ผูจัดการ 110343)
3.1.3 รองอธิบดีอัยการฝายคดีอาญากรุงเทพใตถูกมือปนบุกจอยิงบาดเจ็บสาหัส
เมื่อเชาวันที่ 14 มี.ค. 2543 เกิดเหตุคนรายซอนรถจักรยานยนต ประกบยิงนายลิขิต เพชรสวาง รองอธิบดีอัยการฝายคดีอาญา
กรุงเทพใต ซึ่งเปนนองชายของนายโสภณ เพชรสวาง รองประธานสภาผูแทนราษฎร ขณะขับรถออกจากบานพักยานบางกรวย ไดรับบาด
เจ็บสาหัส นายตํารวจจาก สน.บางพลัดไดชวยนําสงโรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายโสภณ ระบุวานองชายไมเคยมีปญหากับใคร แตเปนคน
ตรงไปตรงมาไมมีการรับสินบน และวาตนไมคิดวาจะเปนเรื่องทางการเมือง แตอยากจะใหสนใจความขัดแยงที่เกิดจากการทํางานใน
ตําแหนงรองอธิบดีอัยการฯ ซึ่งตนทราบวามีความขัดแยงกับคนๆ หนึ่ง แตไมอยากพูดมากกวานี้ และตนเชื่อวาการถูกลอบสังหารของนอง
ชายครั้งนี้เปนการสั่งคดีอยางแนนอน
รายงานขาวแจงวา ชุดสืบสวนไดตรวจหัวกระสุนปนที่คนรายใชยิงและตกอยูในรถนายลิขิต พบวาเปนหัวตะกั่ว ทําใหตั้งขอสงสัย
วาคนรายไมใชมือปนรับจาง และหัวกระสุนชนิดนี้เปนกระสุนปนที่ตํารวจใชในราชการเปนสวนใหญ ทําใหชุดสืบสวนตั้งขอสังเกตอีกวา จะ
เปนไปไดหรือไมที่คนรายเปนคนมีสีที่รับใชนักการเมือง (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ 150343, มติชน 160343)

4. การทุจริตประพฤติมิชอบ
4.1 การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
4.1.1 สื่อมวลชนเปดเผยโครงการตอเรือขุด จายเงินแลวยังไมไดรับมอบเรือ
หนังสือพิมพมติชนรายวันเดือนมี.ค. ไดตามเปดเผยกรณีที่กรมเจาทาทําสัญญาจางบริษัท เอลลิคอตต แมชชีน คอรปอเรชัน อิน
เตอรเนชันแนล สหรัฐฯ ตอเรือขุดหัวสวาน ขนาดสงดิน 28 นิ้ว จํานวน 3 ลํา มูลคา 49.40 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1,289.93 ลาน
บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเดือน ก.ย. 2540) แตหลังจากสิ้นสุดสัญญาวาจาง และไดมีการจายเงินคางวดไปแลวกวา 1,000 ลานบาท
หรือ 85% ของวงเงินทั้งหมดที่วาจาง บริษัทไมสามารถจัดสงเรือใหไดตามสัญญา ซึ่งไดสรางความเสียหายใหกับรัฐบาลไทย และยังพบวาผู
ที่เกี่ยวของกับโครงการมีพฤติกรรมสอไปในทางไมโปรงใสดวย จากการติดตามเจาะลึกรายละเอียดของ นสพ.มติชน เรื่องไดคอยๆ คลี่คลาย
ออกมาวา ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคณะกรรมการตรวจจางและเนื้อหาสัญญาหลายประการที่ทําใหไทยเสียประโยชน เชน การยาย
ตอเรือพี่เลี้ยงและอุปกรณทอทุนมาทําในเมืองไทย ขณะนี้หนวยงานตรวจสอบการทุจริตของรัฐไดเขามาดูเรื่องแลว (มติชน 01-280343)
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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
อาจารยประจําภาควิชาการถายภาพและภาพยนตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอยูประมาณ 12 ป กอนที่จะผันตัวเองออกมา
เปนอาจารยพิเศษ และทํางานเปนนักเขียนนักแปลอิสระในปจจุบัน
7. นางสาวแสงเสรี อาภาภิรม ผูช วยวิจัย จบปริญญาตรีสาขา Finance : Investment & Banking; California State
University, Fullerton, U.S.A ประสบการณทํางาน 1 ปประจําแผนก FX Operation, Global Risk Mgmt. Div., และ 1 ป
ตําแหนง Trader, Global Market Div., ธนาคาร Chase Manhattan, กรุงเทพฯ
8. Mr. Samuel Srethapakdi, Translator, BA.,Economic, Brown University, U.S.A

