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

-----------------------------------------------นายอนุช อาภาภิรม
หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
15 มิถนุ ายน 2543
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รายงานสถานการณและแนวโนมประเทศไทย
พฤษภาคม 2543
-------------------------------------

หุนตก:วิกฤติหนี้ขยายวง
เหตุการณเดือนพฤษภาคม 2543 จับตาที่เรื่องทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหวางประเทศ เปนที่นาสังเกตวา
ในระยะหลัง ความเคลื่อนไหวและปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งรวมทั้งการพัฒนาที่มักมีจุดเนนในดานเศรษฐกิจเปนที่สน
ใจแกสาธารณชนทั่วโลกมากขึ้น ดังนั้นแมจะมีการกลาวถึงผลกระทบจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม เชนเสนอ
วาศตวรรษที่ 21 จะเปนศตวรรษแหงเทคโนโลยีชั้นสูง หรือเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน แตจากกรณีแวดลอมและแนวโนม
สอวาในชวงตนศตวรรษที่ 21 นี้เรื่องสําคัญที่ชาวโลกจะถกเถียงกันมากนาจะไดแกความเคลื่อนไหวและปญหาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา เชนเรื่องจะสรางระบบการคาที่เปนธรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเปนจริงไดอยางไร
สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยในชวงเดือนพฤษภาคม 2543 ออกอาการนาเปนหวง เมื่อดัชนีตลาดหลัก
ทรัพยทรุดฮวบดวยแรงเทขายอยางตอเนื่องของกลุมนักลงทุนตางประเทศ จนกระทั่งลงมาใกลตํ่ากวา 300 จุด กอความ
ตระหนกทั้งในหมูผูเลนหุนและบุคคลทั่วไป มีการพูดถึงวิกฤติเศรษฐกิจรอบ 2 หนาหูขึ้น พรอมกับการใหคําอธิบาย
นานาประการถึงปรากฏการณนี้ ฝายที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลมีแนวโนมที่จะชี้วาหุนตกครั้งนี้เกิดจากเหตุปจจัยสําคัญ
ภายใน ขางฝายรัฐบาลมีแนวโนมที่จะอธิบายวาสาเหตุเกิดจากภายนอก ซึ่งความจริงคงเปนทั้งสองสาเหตุประกอบกัน
ภาวะหุนตกครั้งนี้แสดงใหเห็นวาตลาดหลักทรัพยของไทยอยูในภาวะออนแอ ขาดพลัง และตกอยูในการกํากับ
ของนักลงทุนตางประเทศผูมีสัดสวนการลงทุนเพียงราวรอยละ 30 ภาวะดังกลาวเกิดจากขนาดของตลาดหลักทรัพยที่
เล็กมาก มีสินคาหรือตัวหุนที่นาสนใจนอย แมหุนรัฐวิสาหกิจที่มีขาววาจะนํามาเขาตลาดหลักทรัพย จํานวนหนึ่งก็ยังอยู
ในกลุมเศรษฐกิจเดิม ไมใชอยูในกลุมเศรษฐกิจใหมซึ่งเปนที่สนใจเก็งกําไร ความออนแอนี้ยังถูกทําใหเดนขึ้นอีกเมื่อ
ตลาดหุนใหญพยายามขยายตัวใหใหญขึ้นไปอีก
เชนการรวมตัวของตลาดหุนแฟรงกเฟรตกับตลาดกรุงลอนดอนใน
เดือนพฤษภาคม 2543 เพื่อใหมีขนาดใหญเหมือนตลาดกรุงโตเกียว ขณะเดียวกันตลาดหุนแนสแด็กของสหรัฐฯซึ่งกําลัง
เปนที่เกรียวกราวนั้นก็ไดรุกคืบเขาไปในตลาดหุนอื่น เหลานี้ยอมกระทบตอตลาดหุนในระดับทองถิ่นไมมากก็นอย ดังนั้น
จึงเริ่มมีการพูดถึงการรวมตลาดหุนไทยกับประเทศเพื่อนบานใกลเคียง แตคงอีกหางไกล และกวาจะถึงเวลานั้นสัดสวนผู
ถือหุนในตลาดหลักทรัพยไทยอาจจะเปลี่ยนไปมากก็ได
ที่นาจับตาก็คือภาวะหุนตกครั้งนี้อาจเปนสัญญาณการขยายวงของวิกฤติหนี้ ซึ่งหากเปนจริงวิกฤติเศรษฐกิจ
รอบ 2 ก็มีความเปนไปไดสูงขึ้น แมวาในรอบที่สองนี้อาจไมรุนแรงเหมือนรอบแรก คลายกับอาการอาฟเตอรช็อกของ
แผนดินไหวซึ่งมักมีความรุนแรงนอยกวา
วิกฤติเศรษฐกิจไทยนั้นกลาวถึงที่สุดแลวก็คือวิกฤติหนี้ จากการกูเงินตางประเทศระยะสั้นมากเกินไป แลวนํา
มาลงทุนในกิจการทั้งอยางเหมาะสมและไมเหมาะสม จนกระทั่งเกิดการผลิตลนเกิน วิกฤติหนี้ระลอกแรกกอความเสีย
หายมหาศาลจํานวนนับเปนลานลานบาท เพื่อแกไขความเสียหายดังกลาว ทางการรัฐบาลไดดําเนินนโยบายที่สําคัญ
ประการหนึ่งจนถึงปจจุบันไดแกการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนตางประเทศและการใชกลไกตลาด ดังนั้นจึงไดเขา
โครงการไอเอ็มเอฟ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและใหความรวมมืออยางดี จนกระทั่งไดรับการชมเชยอยางสูงจากไอเอ็มเอฟ
และนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะทางตะวันตก อยางไรก็ตามดูเหมือนวาการปฏิรูปสถาบันการเงินก็ดี การแปรหนี้สิน
สถาบันการเงินเปนของรัฐและหวังขายหนี้สินนี้ใหแกนักลงทุนตางประเทศโดยเฉพาะเพื่อชําระหนี้ก็ดี ดูจะไมประสบ
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ความสําเร็จตามคาดนัก ดังนั้นแมวาเวลาผานไปกวา 2 ปแลว และมีการไดดุลทางการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดอยาง
ตอเนื่อง จึงยังปรากฏวาวิกฤติหนี้ก็ยังคุกคามตอความมั่นคงและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอยู ดังจะเห็นวาหนี้สาธารณะ
มียอดสูงนับลานลานบาท หนี้เสียภาคเอกชนก็มียอดสูงนับลานลานบาทเชนกัน สถาบันการเงินสําคัญคือธนาคารยังไม
ปลอยเงินกู
ภายใตสถานการณนี้ทางการรัฐบาลดูจะมีทางออกอยู 4 ทางดวยกัน ไดแก หนทางกลุมที่หนึ่งนําเงินในอดีตมา
ชําระหนี้ เชนการรวมบัญชีเพื่อนําเงินในบัญชีฝายออกบัตรซึ่งถือไดวาเปนเงินทุนสํารองออกมาชําระหนี้ หรือนําเงิน
ปจจุบันมาชําระหนี้ไดแกการขึ้นภาษีมีภาษีมูลคาเพิ่มเปนตน หรือนําเงินอนาคตออกมาใชไดแกการออกพันธบัตรเพิ่ม
ขึ้นเปนตน หนทางกลุมที่สองไดแกการกวาดหรือสนับสนุนการกวาดหนี้เสียในสถาบันการเงินไปรวมไวในที่หนึ่ง ซึ่งก็คือ
บริษัทบริหารทรัพยสิน ซึ่งหากวาโอกาสเหมาะก็อาจขายใหแกนักลงทุนตางประเทศไดอีก หนทางกลุมที่สามไดแกการ
ออกพันธบัตรระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าเพื่อซื้อหนี้เสียมารวมไว และใหลูกหนี้เหลานั้นดูแลและซื้อคืนในภายหลัง หนทางนี้นัก
เศรษฐศาสตรจํานวนหนึ่งและนักธุรกิจภายในประเทศจํานวนมากไดเสนอมานานแลว หนทางที่สี่ไดแกการยืดการชําระ
หนี้ตางประเทศออกไป ซึ่งมีผูเสนอมานานเชนกัน แตไมใชนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันนี้
อยางไรก็ตาม ไมวาทางการรัฐบาลจะเดินทางใด ก็ดูจะมีปญหาและอุปสรรคในรายละเอียดอยูมาก เชนกรณี
รวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทยนั้น ดูนาจะสะดวกงายดาย แตก็กลับกลายเปนปญหาใหญ กระทบตอความมั่น
คงและความเชื่อถือของรัฐบาล เหลานี้แสดงวาวิกฤติหนี้ยังคงดํารงอยูจริงและสรางความเสี่ยงอยางสูงตอเศรษฐกิจของ
ไทย ซึ่งในที่สุดกอความไมเชื่อมั่นแกนักลงทุน และกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยทั่วไป ดังจะพบวางบ
ประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้สูงกวางบประมาณทางดานสาธารณสุข
การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอื่นไดแกการประชุมประจําปของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ในตอนตน
เดือนพฤษภาคม 2543 ที่เชียงใหม ซึ่งตองเผชิญกับการตอตานอยางหนักหนวงจากเอ็นจีโอทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ ขาวที่ออกเผยแพรในหนังสือพิมพที่สําคัญเปนมุมมองจากเอ็นจีโอ ซึ่งชี้วาการพัฒนาดวยการกอหนี้ที่มีเงื่อนไข
ที่ผานมากอปญหาอยางสูงตอเศรษฐกิจ-สังคมไทย การที่สถาบันการเงินและการคาระดับโลกและระดับภูมิภาคไดกลาย
เปน “จําเลยทางสังคม” เชนนี้เปนสัญญาณวาจําตองมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในสถาบันเหลานี้
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวยอีกประการหนึ่งไดแกการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯไดใชความพยายามที่จะทําใหการชะลอตัวนั้นเปนไปอยางนุมนวล แตเมื่อพิจารณาถึง
ภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในอัตราสูงของสหรัฐฯ การเฟองฟูของตลาดหุนและการกูหนี้ยืมสินเพื่อ
เลนหุน ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงยิ่งกวาประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทย การขาดดุลการคาและหนี้ที่พอกพูนอยาง
มหาศาล เหลานี้แสดงวาถึงแมเศรษฐกิจจะชะลออยางนุมนวลก็คงมีผลกระทบมากตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
สหรัฐฯ โดยเฉพาะชนชั้นกลางและชนชั้นลาง ซึ่งจะปลุกกระแสแหงการสรางระบบการคาที่เปนธรรมและการพัฒนา
อยางยั่งยืนใหแรงจัดขึ้น
การเคลื่อนไหวทางการเมือง-สังคมที่เดนในรอบเดือนพฤษภาคม 2543 ไดแกการจัดงานครบรอบ 100 ป “ปรีดี
พนมยงค” ซึ่งนอกจากจะเปนการระลึกถึงชีวิตและผลงานของทานผูนี้แลว ยังเปนการระลึกถึงเจตนารมณหรือหลักคณะ
ราษฎร 6 ประการซึ่งยังไมไดมีการปฏิบัติใหเปนจริง เชนในเรื่องเอกราชทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
แลว ดูเหมือนจะเลวรายขึ้นมาก
ที่นาสนใจก็คือการยอมรับความสําคัญและผลงานของ “ปรีดี พนมยงค” อาจจะเปนกาวแรกในการเปดรับ
ความคิดเห็นที่แตกตาง เปนหนทางสําหรับการถกแถลงอภิปรายถึงอนาคตและแนวทางการอยูรอดของชาติ สรางการ
คืนดีกันใหมและรวมใจกันเอาชนะอุปสรรคและคลื่นลมใหญเบื้องหนา
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ความเคลื่อนไหวดานการผลิตและการคา
1. ความเคลื่อนไหวภาครัฐ
1.1 ความเคลื่อนไหวดานการเงินการคลัง
1.1.1 กรณีการรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทย ภาครัฐพยายามชี้แจงใหเรื่องจบ แตกระแสคัดคานยังแผลาม
ขาวคืบหนาเกี่ยวกับกรณีการรวมบัญชีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในเดือน พ.ค. 2543 ไดมีความพยายามจากภาครัฐที่จะ
อธิบายใหเหตุผลถึงความถูกตองเหมาะสมของการรวมบัญชี และนําเงินผลประโยชนสวนเกินที่ไดจากการรวมนี้มาใชหนี้กองทุนฟนฟูฯ แต
กระแสคัดคานการรวมบัญชีไดลุกลามแผกวางออกไปเรื่อยๆ แมกระทั่งเมื่อดูเหมือนวาก.คลังกับฝายธปท. จะตกลงประนีประนอมกันไดแลว
แตกระแสคัดคานก็ยังคงแผลามไมหยุด
-"พิสิฐ" ออกมานําเสนอตัวเลขที่นาตกใจ !
ในการสัมมนาที่จัดขึ้นที่ ม.ธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2543 ในหัวขอเรื่อง "มุมมองเศรษฐกิจวาดวยการรวมบัญชี" นายพิสิฐ
ลี้อาธรรม รมช.คลัง ก็ไดออกมานําเสนอตัวเลขที่นากลัวจํานวนมาก เพื่อสนับสนุนความถูกตองชอบธรรมในการนําเงินจํานวนหนึ่งจากการ
รวมบัญชีมาชดเชยใหกองทุนฟนฟูฯ โดยนายพิสิฐ กลาวชี้แจงวา ประเด็นเรื่องการรวมบัญชีนั้นไดลงเอยเรียบรอยแลวโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตัดสินใหรวมแลวนําเงินสวนเกินมาชดเชยความเสียหายใหกับกองทุนฟนฟูฯ ที่ไดเขาไปชวยเหลือไฟแนนซ 56 แหงที่ปดกิจการ
โดยใชเงินมหาศาล ซึ่งรวมทั้งดอกเบี้ยเบ็ดเสร็จประมาณ 1.5 ลานลานบาท หรือรอยละ 25 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี
นายพิสิฐ ยังกลาวตอไปวา หนี้ของกองทุนฟนฟูฯ นี้หากดําเนินการไมดีจะเปนภาระงบประมาณของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งขณะนี้ก็
มีอยูมากมายแลว โดยนายพิสิฐยกตัวอยางภาระงบประมาณของรัฐเชน การจัดสรรงบประมาณสูทองถิ่นคิดเปนรอยละ 20 ของงบประมาณ
รายจาย และภายใน 5 ปจะตองเพิ่มเปนรอยละ 35 นอกจากนั้นยังมีภาระดานบุคลากร ขาราชการ และเงินบําเหน็จบํานาญคิดเปนรอยละ
40 ของเงินงบประมาณ และวา เมื่อรวมภาระในเงินงบประมาณทั้งหมดขณะนี้คิดเปนถึงรอยละ 95 ของเงินงบประมาณรายจายไปแลว
จากนั้นนายพิสิฐ ไดกลาวถึงความเหมาะสมของการนําเงินยอดนี้มาชดเชยหนี้กองทุนฟนฟูฯ วา "หากคลังจะหาเงินชดเชยทาง
อื่น เชนการขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มก็ทําไดลําบาก เพราะภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้น 1% ไดเงินเพียง 20,000 ลานบาท หากจะใหไดเงินเพียงพอกับ
การชดเชยกองทุนฟนฟูฯ ตองขึ้นภาษีจาก 7% เปน 15% ซึ่งไมดีตอประชาชน" (ไทยโพสต 110543)
-ธปท. ยอมตกลง ก.คลังเรื่องรวมบัญชี กันเงินให 1.3 แสนลานบาท กอนวันกําหนดทําประชาพิจารณ 24 พ.ค.
สื่อมวลชนไดใหความสนใจและติดตามขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการรวมบัญชีแบงกชาติอยางเอาจริงเอาจัง และเปนที่
ทราบกันวาทาง ก.คลังและ ธปท. เตรียมที่จะจัดประชาพิจารณเรื่องนี้ในวันที่ 24 พ.ค. 2543 แตก็มิไดเปดเผยรายละเอียดในการจัดประชุม
ดังกลาว ขณะที่การเคลื่อนไหวของฝายที่คัดคานขยายตัวออกไปเรื่อยๆ เชนในกรณีการทวงถามเงินบริจาคของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ
หลวงตามหาบัว วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ซึ่งเขาใจวาจะนําไปรวมกับบัญชีที่จะนํามารวมแลวเกลี่ย แบงเอาไปชดเชยภาระขาดทุนของกอง
ทุนฟนฟูฯ อันมิไดเปนไปตามเจตนารมณของผูบริจาค ซึ่งตองการใหเขา "คลังหลวง" ใหเปนเงินของแผนดิน และนํามาใชในยามจําเปนจริงๆ
เทานั้น ไมใชใหนําออกมาเทเกลี่ยอยางที่รัฐบาลกําลังจะทํา เรื่องไดลุกลามไปจนมีการรณรงคเขาชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อปลด รมต.คลัง พรอมๆ
กับที่ทางหลวงตาฯ ไดออกมาเทศนาโจมตีการกระทําของรัฐบาลอยางตอเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ในวันที่ 22 พ.ค. 2543 นายธารินทร นิมมานเหมินท รมต.คลัง ไดนัดพบผูสื่อขาวที่โรงแรมสยามซิตี ชี้แจงเรื่องเงินบริจาคหลวง
ตามหาบัววา เงินบริจาคทั้งหมดผานเขาธปท. โดยที่ ก.คลังไมรูเรื่องเลย แตก็ยืนยันวาไดกําชับใหแยกบัญชี และใหเปนทุนสํารองของ
ประเทศยังมีครบถวนเทาเดิมตลอดไป และยังไดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการรวมบัญชีวา ทาง ก.คลังไดตกลงกับ ธปท. แลว โดยหลังการรวม
บัญชีจะมีเม็ดเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ลานลานบาท ในจํานวนนี้แยก 6 แสนลานบาทไวหนุนหลังธนบัตร ที่เหลืออีก 6 แสนลานบาท ธปท.ขอนําไป
เปนทุนดําเนินการ 4.7 แสนลานบาท ซึ่งรวมถึงการนําไปชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดวย อีก 1.3 แสนลานบาท ให ก.คลังนําไป
ชดเชยความเสียหายของกองทุนฟนฟูฯ ทั้งนี้ตอมาในวันที่ 23 พ.ค. ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท. ก็ไดเขาชี้แจงในที่ประชุม ครม.
ภายหลังการประชุม ม.ร.ว.จัตุมงคลกลาววา ตนและรองผูวาการ ธปท. ทั้งหมดเห็นดวยกับคลังที่จะนําเงินสวนเกินจากการรวมบัญชี ธปท.
จํานวน 1.3 แสนลานบาทไปชดเชยความเสียหายของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยคํานึงถึงความมั่นคงทางการเงินของ
ธปท. และการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ 8.5% และตองไมมีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม การโอนไปใชหนี้กองทุน
ฟนฟูฯจะตองไมทําใหเกิดเงินเฟอ จึงตองดูดซับสภาพคลองดวยการออกพันธบัตรประมาณแสนลานบาท และจะทิ้งชวงระยะหนึ่งเพื่อออก
อีก 1 แสนลานบาท หลังจากนั้นจะพิจารณาความจําเปนวาจะออกพันธบัตรอีกเมื่อไร เพื่อดูดซับสภาพคลอง และวา "หากจะออกพันธบัตร
อีก ผมคงตองเอาลูกสาวออกมาขาย เพราะ ธปท.ไมมีเงินใชหนี้แลว"
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นอกจากนั้น ม.ร.ว.จัตุมงคลยังกลาวดวยวา ในเบื้องตนนี้ยังสรุปไมไดวากองทุนฟนฟูฯมีความเสียหายเทาใด แต ก.คลังคาดวามี
8 แสนลานบาท ขณะที่ ธปท. คาดวามีถึง 1.2 ลานลานบาท นอกจากนี้ยังมีความแตกตางในเรื่องการติดตามหนี้ ที่คลังคาดวาจะติดตามได
ประมาณ 45% ขณะที่ ธปท.คาดวาจะติดตามไดประมาณ 35% (ไทยโพสต 230543, มติชน 240543)
-การประชุมประชาพิจารณแปรเปนการสัมมนาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการรวมบัญชี
วันที่ 24 พ.ค. 2543 อันเปนวันกําหนดการประชุมระดมความคิดเห็นที่ภาครัฐจะจัดขึ้น แตปรากฏวาในวันที่ 23 พ.ค. จากการเปด
เผยของนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ในรายการขาวทางวิทยุแหงหนึ่งวาจะเปนการจัดแบบสัมมนาภายใตชื่อเรื่อง "การรวมบัญชีของธนาคารแหง
ประเทศไทย" โดยจะมีผูเขารวมชี้แจงประกอบดวยผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการรวมบัญชีเปนสําคัญ สวนผูที่ไมเห็นดวยนั้นพูด
กันมามากแลว และโดยทั่วไปไมรูจริงเสียเปนสวนใหญ (Business Radio 230500)
รายงานขาวกลาววาในที่ประชุมสัมมนามีผูเขาฟงกวา 1,000 คน เปนการกลาวบรรยายสรุปของผูบริหารระดับสูงฝายรัฐ เชน
รมต. คลัง นายธารินทร ผูวาการ ธปท. ม.ร.ว. จัตุมงคล และเจาหนาที่ระดับสูงจากแบงกชาติ มีนักวิชาที่ไปเขารวมคือ ดร.อัมมาร สยามวา
ลา ศาสตราจารยเกียรติคุณจาก สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และ นายรังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร
ม.ธรรมศาสตร
รายงานขาวกลาววา นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ไดกลาวภายหลังเสร็จงานสัมมนาวา คําถามจากผูเขารวมสัมมนาสวนใหญสนับสนุน
การรวมบัญชี แตควรมีความชัดเจนในเรื่องกองทุนฟนฟูฯ มากกวานี้ ซึ่งตนไดหารือกับผูวาการ ธปท. แลววา ควรจัดสัมมนาอีกครั้งเกี่ยวกับ
เรื่องกองทุนฟนฟูฯโดยเฉพาะ เพื่อใหรับรูขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งคาดวาจะจัดใหมีขึ้นภายในปนี้ และอาจจะใหภาคเอกชนเปนผูจัดแทน (ขาว
หนังสือพิมพ 250543)
1.1.2 “หมอมเตา” ตั้งกรรมการสอบวินัยผูบริหาร ธปท. “ธัญญา-เกลียวทอง-สวางจิตต-บัณฑิต” ความผิดฐานถลุงเงิน
สํารองตอสูคาบาท-ชวยสภาพคลองอุมสถาบันการเงิน ตามรายงาน ศปร.2
นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยภาย
หลังการประชุมคณะกรรมการ ธปท. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2543 วา ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผูวาการ ธปท.ไดรายงานตอคณะกรรมการวา ขณะ
นี้ ธปท.ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพนักงานของ ธปท.ที่มีความผิด กรณีการปกปองคาเงินบาทและการใหสภาพคลองกับ
สถาบันการเงินตามผลการศึกษาของคณะกรรมการ ศปร.2 ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนิน
การกับบุคลากรของแตละองคกร
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพนักงานของ ธปท. ประกอบดวย นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา รองผูวาการสายเสถียร
ภาพการเงิน เปนประธานคณะกรรมการ และนายเตชะพิทย แสงสิงแกว ผูชวยผูวาการ ธปท. และนายจิตตพันธ สุกิจ ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายทรัพยากรบุคคล ธปท. รวมเปนกรรมการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลาววา ที่ผานมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาแลวเห็นวา
การที่จะให ธปท.เปนผูดําเนินการฟองรองผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดตามรายงานของคณะกรรมการ ศปร.2 ตอศาลแพงนั้นไม
สามารถดําเนินการได เพราะตนเรื่องคือ ก. คลัง ดังนั้น ก. คลังจะตองเปนผูดําเนินการฟองรองตออัยการเพื่อเรียกรองคาชดใชความเสียหาย
จากการกระทําของผูที่ถูกกลาวหาซึ่งอัยการพิจารณาแลววามีความผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง ซึ่งตนไดทําหนังสือถึง ก. คลัง เพื่อขอใหดําเนิน
การตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว ดังนั้นเรื่องการฟองรองผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนหนาที่ของกระทรวงการคลัง
ดานนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา รองผูวาการ ธปท. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบวินัยพนักงาน ธปท. กลาววา คณะ
กรรมการตรวจสอบวินัยจะพิจารณาผลสอบตามที่นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอมา โดยเร็วๆ นี้ จะเรียกกรรมการทั้งสอง
คนเขาหารือ พรอมกับแตงตั้งเลขานุการ ซึ่งคาดวาจะมาจากฝายกฎหมาย ธปท. โดยนางเกลียวทอง เหตระกูล ผูแทน ธปท.ประจําสํานัก
งานกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ซึ่งเปนหนึ่งในพนักงานที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจะเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาใน
สัปดาหหนา (ไทยโพสต 260543)
1.1.3 ธปท.ชี้สัญญาณ เศรษฐกิจไทยสอเคารวง ระบุเดือนเมษายน วูบหนักเกือบทุกดาน โดยเฉพาะภาคการผลิต
อุตสาหกรรมสงออก นําเขา อสังหาริมทรัพย ชะลอตัวลงอยางถวนหนา
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ผูชวยผูวาการสายเสถียรภาพ นโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ภาวะ
เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2542 เริ่มสะทอนถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยภาคที่ขยายตัวชะลอลง ไดแก ภาคการผลิตอุตสาห
กรรม การสงออก การนําเขา ทั้งนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลงจากเดือนกอน ที่อยูระดับ 9.7% เหลือ 4.2% อยางไรก็ตาม เครื่องชี้ดาน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงแสดงการฟนตัวตอเนื่อง ทั้งปริมาณจําหนายรถยนตนั่งที่ขยายตัว 58.5% รถจักรยานยนต 48.1% สิน
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คาอุปโภคบริโภคนําเขา 21.4% และยอดขายหางสรรพสินคา 5.6% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยการนําเขา
สินคาทุนขยายตัว 25.0% ปริมาณจําหนายรถยนต เชิงพาณิชยปรับตัวสูงขึ้น 42.4% แตปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศขยายตัวลด
ลงเหลือ 0.7% จากมีนาคม 6.9%
นายธีระชัยกลาววา มูลคาการสงออกลดลงเหลือ 4,900 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 12.1% จากมีนาคม 21% สวนปริมาณการนํา
เขา 4,350 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 18.1% ลดลงจาก 27.1% เมื่อเดือนมีนาคม สงผลใหเกินดุลการคาลดลงเหลือ 550 ลานดอลลารสหรัฐ
จากมีนาคม 923 ลานดอลลารสหรัฐ และเกินดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงเหลือ 890 ลานดอลลารสหรัฐ
สําหรับเงินทุนเคลื่อนยายมีเงินทุนไหลออกสุทธิ เนื่องจากภาคเอกชนชําระคืนหนี้เงินกูตางประเทศจํานวนมาก ทําใหดุลการชําระ
เงินขาดดุล 75 ลานดอลลารสหรัฐ จากมีนาคมเกินดุล 73 ลานดอลลารสหรัฐ และดุลเงินสดรัฐบาลขาดดุล 25.3 พันลานบาท แบงเปนการ
ขาดดุลในงบประมาณ 24.5 พันลานบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 0.8 พันลานบาท ขณะที่อัตราเงินเฟออยูในระดับ 1.2%
นายธีระชัยกลาววา เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกดานจากชวงเดียวกันของปกอน แตก็ชะลอลงจาก
เดือนกอน ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ลดลง 5% ซึ่งไมไดหมายความวาการจัดเก็บรายได ภาครัฐลดลง แตความสามารถซื้อของประชาชนลดลง
สําหรับเงินทุนเคลื่อนยายไตรมาสแรก 4.8 พันลานดอลลารสหรัฐ แตหากพิจารณาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจะพบวา ในไตร
มาส 4 ของปกอน มีเงินปลอยเขาไปในระบบ 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ เพื่อรองรับปญหาวายทูเค ซึ่งเมื่อพนชวงวายทูเคแลวก็เปนการดึง
เงินออกในอัตรา 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ ประกอบกับภาคเอกชนมีการชําระหนี้ 3.2 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงจากไตร
มาส 4 ที่ชําระหนี้ 4.1 พันลานดอลลารสหรัฐ ขณะเดียวกันภาคการธนาคารมีการออกไปซื้อสินทรัพยตางประเทศในรูปการลงทุนในหลัก
ทรัพย 500 ลานดอลลารสหรัฐ และสาเหตุอื่นๆ อีก 500 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม มีเงินลงทุนโดยตรง 800 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้
แนวโนมขางหนาจะเปนอยางไรนั้นตองติดตามอยางใกลชิด แตการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯไมทําใหมีการเรงชําระหนี้เพิ่ม
“ธปท.ยังไมมีแผนรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่จะชะลอตัวลงแตอยางใด เพราะคณะกรรมการนโยบายการเงินจะ
มีการประชุมทุก 6 สัปดาห และในระหวางที่ยังไมประชุมก็จะยึดตามมติเดิม คือคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรประเภท
14 วัน อยูในระดับ 1.5% ตอไปจนกวาจะประชุมใหม และจะรักษานโยบายดอกเบี้ยตํ่าไดนานแคไหนขึ้นกับปจจัยทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ วาจะกระทบตออัตราเงินเฟอในเปาหมาย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจแคไหน ซึ่งขณะนี้ยังไมสามารถบอกได” นายธีระชัยกลาว
(ไทยโพสต 010643)

1.2 ความเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
1.2.1 กองทุนฟนฟูฯสรุปผลการขายแบงกศรีนครให "เอชเอสบีซี" ราคา 36,600 ลานบาท เปลี่ยนชื่อเปน "เอชเอสบีซี
ศรีนคร" เผยเอชเอสบีซีจายเงินสุทธิแค 14,600 ลานบาท
นางสาลินี วังตาล ผูอํานวยการสํานักฟนฟูสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ขณะนี้กองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินไดมีการตกลงในหลักการที่จะขายหุนรอยละ 75 ของธนาคารศรีนคร ใหกับเอชเอสบีซี โฮลดิ้ง ในราคาประมาณ
36,600 ลานบาทนี้ ซึ่งเปนราคาที่ ธปท.ไดพรีเมี่ยม 7,200 ลานบาท ขั้นตอนตอไปก็ตองรอทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุมัติ และ
นําเสนอเขา ครม. เพราะรัฐจะตองชดเชยความเสียหายของการคํ้าประกันสินเชื่อที่เสียหายใหกับกองทุนฟนฟูฯ ขณะเดียวกันกองทุนฟนฟูฯก็
จะรางสัญญาขึ้น 3 ฉบับคือ สัญญาวาดวยการซื้อขายหุน, สัญญาวาดวยสิทธิผูถือหุนและสัญญาการบริหารและรับประกันลูกหนี้ และมี
สัญญาแนบทายเกี่ยวกับการใหบริการตางๆ ของทางเอชเอสบีซี ซึ่งจะมีกําหนดเพดานคาใชจาย
หลังดําเนินการขายเรียบรอยจะเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารเอชเอสบีซี ศรีนคร โดยจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 10,000 ลาน
บาท จากปจจุบันที่มีทุนจดทะเบียน 39,000 ลานบาท เงินที่ไดจากการคืนทุนออกมา 29,000 ลานบาทใหแกผูถือหุน โดยคืนแกกองทุนฟน
ฟูฯที่ถืออยู 25% จํานวน 7,000 ลานบาท และคืนเอชเอสบีซี 22,000 ลานบาท การขายธนาคารศรีนครจะทําใหกองทุนไดเงินทั้งหมด
43,600 ลานบาท ขณะที่ทางเอชเอสบีซี หลังจากจายเงิน 36,600 ลานบาท และไดทุนคืน 22,000 ลานบาท เทากับวาทางเอชเอสบีซีจะจาย
เงินสุทธิ 14,600 ลานบาท
ในสวนของการบริหารหนี้เสียก็จะมีการจัดตั้งเอเอ็มดีขึ้นภายในธนาคาร ขณะนี้ธนาคารมีสินเชื่อ 165,000 ลานบาท กองทุนฟน
ฟูฯจะเปนผูรับภาระคํ้าประกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะแยกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสินเชื่อดอยคุณภาพที่จัดชั้นตามเกณฑ
ธปท. และกลุมสินเชื่อปรับโครงสรางหนี้แลว ซึ่งทั้ง 2 กลุมนี้ก็จะมีความแตกตางในการรับคํ้าประกันความเสี่ยง แตโดยหลักการใหญๆ จะอยู
ภายใตการชดเชยความเสียหายตามสูตร Loss/Gain Sharing คือกองทุนรับชดเชยความเสียหาย 85% ผูรวมทุนรับ 15%
สําหรับบริษัทศรีนครประกันภัยที่เปนบริษัทลูก ทางเอชเอสบีซีก็รับไปดวย ซึ่งหากติดปญหากฎหมายการรวมทุนที่หามตาง
ประเทศถือหุนเกิน 25% ก็สามารถขายคืนใหกองทุนฟนฟูฯไดในราคาพาร 500 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ 250543)
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2. ความเคลื่อนไหวภาคเอกชน
2.1 ความเคลื่อนไหวภาคสถาบันการเงิน
2.1.1 แบงกพาณิชยไทยรวมหัว หักหลังแบงกลูกครึ่ง ประกาศใหบริการโอนเงินระหวางธนาคารผานเอทีเอ็ม คิดคา
ธรรมเนียมครั้งละ 35 บาท
รายงานขาวจากธนาคารพาณิชย แจงวา ธนาคารพาณิชยไทย 6 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย กรุงไทย
กรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย ประกาศรวมมือใหบริการโอนเงินระหวางธนาคารผานเครื่องเอทีเอ็มตั้งแตวันที่ 19 มิ.ย.เปนตนไป โดย
ลูกคา สามารถใชบริการไดทุกวันตั้งแตเวลา 06.00-21.00 น. ทั้งนี้เครื่องเอทีเอ็มที่จะสามารถใหบริการไดจะตองเปนเครื่องของธนาคารเจา
ของบัตร หรือเครื่องของธนาคารเจาของบัญชีผูรับโอน ครั้งละไมเกิน 2 หมื่นบาท โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมครั้งละ 35 บาทตอรายการ
ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกลูกคาบัตรเอทีเอ็มของธนาคารทั้ง 6 แหง ที่มีจํานวนบัตรกวา 13 ลานใบ และมีเครื่องเอทีเอ็ม
รวมกันกวา 4 พันเครื่อง
แหลงขาวจากธนาคารพาณิชยที่มีตางชาติเขาถือหุนใหญ กลาววา การรวมมือใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 6 แหงนั้น
ไมมีธนาคารที่เปน “ลูกครึ่ง” เขารวมดวย แมวาทั้งธนาคารเอเชีย และดีบีเอสไทยทนุเคยบอกในที่ประชุมสมาคมธนาคารไทยแลววา ระบบ
ของธนาคารมีความพรอมตั้งแตป 2542 แตสาเหตุที่ทําใหยังไมสามารถใหบริการได เนื่องจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ยังไมสามารถตก
ลงเรื่องอัตราคาธรรมเนียมได
ดานนายชัยวัฒน อุทัยวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํากัด (มหาชน) กลาววา ตนรูสึกแปลกใจกับการ
รวมมือกันของธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 6 แหง เพราะจริงๆ แลวทางธนาคารเคยแจงในที่ประชุมสมาคมธนาคารไทยวา ธนาคารมีความพรอม
ในการใหบริการมาตั้งแตปที่แลวซึ่งคงตองไปหารือกับสมาคมธนาคารไทยอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเขาไปหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
ดวย เนื่องจากที่ผานมา ธปท.เปนผูเสนอใหธนาคารพาณิชยไทยพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นมา เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
แหลงขาวจากธนาคารเอเชีย ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการดังกลาว เปดเผยวา ทางคณะกรรมการที่รวม
พิจารณาการโอนเงินระหวางธนาคารผานเอทีเอ็มแจงมาที่ธนาคารวา ทางธนาคารไมผานการทดสอบระบบ จึงทําใหธนาคารไมสามารถเขา
รวมการใหบริการดังกลาวได และเมื่อธนาคารขอทดสอบอีกครั้งกลับไมไดรับการตอบรับ โดยใหเหตุผลวาธนาคารทั้ง 6 แหงมีความพรอม
แลวจึงไมตองการรอธนาคารเอเชีย เพราะจะทําใหการใหบริการลาชาออกไป
“เขาใจวาทางธนาคารพาณิชยไทยโดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย ไมตองการใหธนาคารลูกครึ่งเขามาเปดบริการรวมดวย เพราะไม
พอใจธนาคารลูกครึ่งตั้งแตชวงที่ธนาคารเปดโครงการชิงโชคสลิปสเอทีเอ็ม” แหลงขาวกลาว

2.2 ความเคลื่อนไหวตลาดหุนและตลาดเงินในรอบเดือน พ.ค. 2543
2.2.1 ตลาดหุนผันผวน ดิ่งลงตํ่าสุดในรอบ 19 เดือน
ดัชนีตลาดหุนในรอบเดือน พ.ค. 2543 ยังปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากเดือนที่แลว ปริมาณการซื้อขายเบาบางมากแมตลาดได
เปดเทรดนอกเวลาแลวก็ตาม สะทอนใหเห็นถึงความไมมั่นใจอยางมากของนักลงทุนตอตลาดหุนของไทย สาเหตุหลักเนื่องมาจากปจจัยภาย
นอก ไดแก การดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส และแนสแด็กของสหรัฐฯ และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดจุดชนวนลูกโซ
ใหตลาดหุนทั่วโลกเกิดภาวะปนปวน และดัชนีลดลงอยางฮวบฮาบ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยนั้นลดลงแตะระดับตํ่าที่สุดในวันที่ 25
พ.ค. 43 โดยปดที่ 307.23 จุด ลดลง 12.45 จุด
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล เลขาธิการสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดเผยวา ดัชนีหุนไทยที่ปรับตัว
ลดลง ถือเปนการปรับตัวลดลงเชนเดียวกับตลาดหุนในภูมิภาคเอเชีย เชน เกาหลีใต ลดลง 5.3% ฟลิปปนส ลดลง 4.5% ญี่ปุน ลดลง 2.8%
ฮองกง ลดลง 2.3% สเตรตสไทมสิงคโปร ลดลง 3.1% อินโดนีเซีย ลดลง 1.89% และมาเลเซีย ลดลง 1.8% ซึ่งการปรับตัวของตลาดหุนไทย
ก็ไมนากังวล เนื่องจากเปนไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุนอื่นๆ ในสวนของการจัดตั้งกองทุนพยุงหุนนั้น ดร.ประสารระบุวา ยังไมมีความ
จําเปน และไมมีใครที่จะเปนเจามือในการที่จะมาลงทุน ซึ่งการจัดตั้งกองทุนจะทําไดกรณีที่กลไกตลาดไมทํางานเทานั้น
อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหหลายคนเชื่อวา ดัชนีหุนไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้น เนื่องจากระดับราคาหุนไดปรับตัวลดลงมามาก
ประมาณ 50-60% ซึ่งราคาที่ปรับลดลงนี้ตํ่ากวาปจจัยพื้นฐานที่แทจริง จึงเชื่อวาจะมีนักลงทุน นักเก็งกําไร กองทุนในประเทศ หรือแมกระทั่ง
นักลงทุนตางชาติ ที่เปนนักลงทุนระยะยาวเขามาชอนซื้อเก็บหุน ในวันที่ 31 พ.ค. นักลงทุนรายยอยไดกลับเขามาซื้อหุนในกลุมธนาคาร และ
กลุมสื่อสาร ทําใหดัชนีหุนไทยปดตลาดสูงขึ้น มาอยูที่ระดับ 323.29 จุด เพิ่มขึ้นถึง 15.47 จุด
ความหวังที่จะเห็นดัชนีหุนขึ้นไปแตะระดับ 500 จุด คงไมเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เนื่องจากปจจัยภายนอกยังสงผลกระทบตอการลงทุนใน
ประเทศไทยอยางมาก นักลงทุนจึงควรมีความระมัดระวังอยางสูงในการลงทุนชวงนี้ (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เดือน พ.ค. 43)
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2.2.2 คาเงินบาทออนตัวที่สุดในรอบครึ่งป รับเฟดขึ้นดอกเบี้ยเงินกู
คาเงินบาทเริ่มตนวันแรกของเดือน พ.ค. ดวยการปรับตัวออนคาลงไปถึงระดับ 38.39 บาท/ดอลลารสหรัฐ จากระดับ 38.0538.10 บาท/ดอลลารสหรัฐ ในวันทําการกอนหนานี้ โดยยังคงออนคาลงเรื่อยๆตลอดทั้งเดือน จนกระทั่งออนคาลงมาแตะระดับ 39.25-39.45
บาท/ดอลลารสหรัฐ ปจจัยหลักที่สงผลใหคาเงินบาทออนตัวลงอยางตอเนื่องนั้น เปนปจจัยภายนอกเสียสวนใหญ ไดแก การออนตัวลงของ
คาเงินภูมิภาค อาทิเชน คาเงินเยนที่ออนตัวลงจาก 106.50 มาอยูที่ 107.07 เยน/ดอลลารสหรัฐ นอกจากนั้น ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย
เงินกูระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 16 พ.ค. 43 ทําใหนักลงทุนตางหันไปถือเงินดอลลารสหรัฐ คาเงินบาทจึงออนตัวลง
อยางเห็นไดชัด ปจจัยภายนอกที่ตองจับตามองเปนพิเศษก็คือ การดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส และแนสแด็กของสหรัฐฯ ซึ่งสงผลกระทบโดย
ตรงตอตลาดหุนของไทย และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความผันผวนของคาเงินบาท
สวนปจจัยภายในที่สําคัญนั้น ไดแก การคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) นายธารินทร นิมมาน
เหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ปจจัยดังกลาวอาจทําใหมีเงินทุนไหลออกนอกประเทศได เพราะอัตราดอกเบี้ยของ
ไทยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินยูโร และดอลลารสหรัฐ นั้นถือวาตํ่ากวา จึงเปนปจจัยที่กดดันใหเงินบาทออนคาลงไดเชนกัน
มีการคาดการณกันวา แนวโนมคาเงินบาทในระยะ 1 เดือนขางหนานี้นาจะอยูที่ 39 บาท/ดอลลารสหรัฐ และในระยะ 3 เดือนขาง
หนานาจะเคลื่อนไหวอยูในระดับ 40 บาท/ดอลลารสหรัฐ ซึ่งหากเปนจริงดังที่กลาว อาจกอใหเกิดภาวะเงินเฟอในประเทศไทย แตถา ธปท.
หยุดดําเนินนโยบายดอกเบี้ยตํ่า ก็จะทําใหเกิดปญหาภาคธนาคาร และปญหาหนี้ไมกอใหเกิดรายได จะเลวรายลง ดังนั้น ทางการจึงไมมี
ทางเลือก นอกจากจะยอมใหคาเงินบาทออนตัวลง เพื่อรักษานโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าใหไดนานที่สุด (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซต เดือน
พ.ค. 43)

2.3 กระแสซื้อและผนวกกิจการในประเทศ
2.3.1 ยูคอม-แทค จับมือ "เทเลเนอร" จากนอรเวย รับมือเปดเสรีโทรคมนาคม
ในวันที่ 15 พ.ค. 2543 บริษัทยูไนเตด คอมมูนิเคชัน อินดัสตรี จํากัด(มหาชน) หรือ ยูคอม และบริษัทโทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเค
ชัน (แทค) ไดขายหุนใหกับ บริษัทเทเลเนอร เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทรัฐวิสาหกิจจากประเทศนอรเวย โดยจะนําเงินที่ไดไปปลดภาระ
หนี้สิน และใชในการขยายเครือขาย โครงสรางการถือหุนในบริษัทยูคอมไดเปลี่ยนไปเปนดังนี้ เทเลเนอร 24.8% ซอมเมอรส ซึ่งเปนหนึ่งในผู
ถือหุนใหญในยูคอมจากประเทศอังกฤษ 22.6% ตระกูลเบญจรงคกุล ยังคงถือสัดสวนเดิมคือ 22.4% สําหรับสัดสวนหุนในแทคนั้น ทาง
ยูคอมจะถือ 40% เทเลเนอรถือ 30% องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย(ททศ.) ถือ 10% สวนที่เหลือเปนผูถือหุนรายยอยในตลาดหลักทรัพย
จากการเปดทางสรางพันธมิตรดังกลาว ทางบริษัทมั่นใจวาเทเลเนอรจะมาชวยเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเปดเสรีคมนาคมใน
อนาคต เนื่องจากเทเลเนอรมีความแข็งแกรงอยางมากในธุรกิจอินเทอรเน็ต ซึ่งตรงกับทิศทางของยูคอมที่ตองการจะพัฒนาตัวเองไปสูการให
บริการทางอินเทอรเน็ตอยางแทจริง (มติชน 160543)
2.3.2 ศึกชิงตลาดธุรกิจคาปลีก
การเคลื่อนไหวของกลุมทุนยักษใหญในธุรกิจคาปลีก ไมวาจะเปน เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล แมคโคร หรือโลตัส ลวน
พยายามแยงชิงสวนแบงตลาดกัน เพราะยังมีชองวางและลูกคาเปาหมายอีกจํานวนมาก การเปดตัวของเทสโก โลตัส สาขาพระรามสี่ ที่ยึด
เอาแนวความคิดการเปนดิสเคานสโตรมารวมกับชอปปงมอลล นับไดวาประสบความสําเร็จและไดรับความสนใจจากบรรดาธุรกิจคาปลีก
และรานฟาสตฟูดเปนอยางมาก เพราะถือเปนสาขาแรกที่แหวกแนวออกไปอยางเต็มรูปแบบ ทางโลตัสจึงพยายามขยายแนวความคิดการลง
ทุนแบบนี้สูสาขาอื่นๆอีก การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีกระดับยักษอยางเชน เทสโก โลตัส นั้น ไดสงผลกระทบตอรานคาปลีก
เล็กๆที่มีอยูทั่วไปเปนอยางมาก
ไมใชแตในกรุงเทพฯ เทานั้นที่ไดรับผลกระทบดังกลาว ตามหัวเมืองใหญในภูมิภาคตางๆ ก็เปนที่หมายปองจากกลุมคาปลีกยักษ
ใหญหลายคาย ทําใหหางสรรพสินคาที่ลงทุนโดยคนทองถิ่นตองมีการปรับตัวขนานใหญ เพื่อที่จะสามารถอยูรอดทามกลางกระแสการถา
โถมของกลุมคาปลีกในพื้นที่นั้นๆ (ผูจัดการ 010543, 050543)

3. ความเคลื่อนไหวภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 ความเคลื่อนไหวภาคการเกษตร
3.1.1 รัฐแกปญหาม็อบออยโดยโยนให ธกส. ปลอยกู 5,320 ลานบาท และอนุมัติขึ้นราคานํ้าตาลทรายอีก 1 บาท เพื่อ
ให กองทุนออยฯ มีเงินไปใชหนี้
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กรณีการแกปญหาออยและนํ้าตาลในชวงเดือน พ.ค. 2543 ทําใหม็อบชาวไรออยนับหมื่นคนเดินทางเขา กทม. เพื่อมาชุมนุมฟง
การตัดสินใจแกปญหาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 พ.ค. จนเกิดการจราจรติดขัด อยางไรก็ตามในที่ประชุม ครม. วันดังกลาวก็ไดมีมติมอบ
หมายให กระทรวงการคลังไปหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอใหอนุมัติเงินกู 5,320 ลานบาท แกกองทุน
ออย และนํ้าตาลทราย (กอน.) เพื่อนําไปจายคาออยขั้นตนที่ยังขาดอยูตันละ 100 บาทแกชาวไรออย ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม ซึ่งเปนที่พอ
ใจของม็อบชาวไรออย และไดสลายการชุมนุมทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนา ซึ่งบางก็ตองคอยนานขามวันขามคืนเนื่องจากรถที่จะรับกลับไม
เพียงพอ
ตอมาในวันที่ 18 พ.ค. ที่ประชุมบอรดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรหรือ ธกส. ก็มีมติอนุมัติใหเงินกูแก กอน.
จํานวน 5,320 ลานบาท ดอกเบี้ยรอยละ 9 และตองไมผิดนัดชําระเงินคืน หากผิดนัดก็จะเปนเงินกูทบตน และหลังจากนั้นที่ประชุม ครม. วัน
ที่ 30 พ.ค. 2543 ก็อนุมัติใหขึ้นราคานํ้าตาลทรายประมาณ 1 บาทตอ กก. โดยมติระบุใหถอดภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ออกจากราคาขายปลีกนํ้า
ตาลทรายในปจจุบันเพื่อแกไขปญหาอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย
ซึ่งจะสงผลใหราคาจําหนายนํ้าตาลทรายในประเทศทั้งนํ้าตาล
ทรายขาว และนํ้าตาลทรายบริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 90 สตางคหรือในความเปนจริงกิโลกรัมละ 1 บาท การขึ้นราคาดังกลาวจะทําใหมี
เงินเขาสูกองทุนออยและนํ้าตาลทรายปละประมาณ 1,245 ลานบาท ซึ่งวงเงินดังกลาวก.คลังเชื่อวา เพียงพอที่จะเปนหลักประกันใหธกส.
อนุมัติสินเชื่อแกกองทุนออยฯ 5,320 ลานบาทเพื่อนําไปจายคาออยขั้นตนป 2542/2543 ตามเสียงเรียกรองของชาวไรออยอีกตันละ 100
บาท
รายงานขาวจากก.พาณิชย แจงวา ในวันที่ 1 มิ.ย.จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคา (กกร.) เปนกรณีพิเศษ
โดยจะนําเรื่องการถอดภาษีมูลคาเพิ่มของสินคานํ้าตาลเขามาหารือ นอกจากนี้นายไพฑูรยสั่งการใหกรมการคาภายในติดตามและวิเคราะห
ผลกระทบของราคานํ้าตาลที่จะมีตอสินคาอื่นๆ โดยพบวานมขนหวานราคาจําหนายปจจุบันกระปองละ 17 บาทจะเพิ่มขึ้น 0.18 บาทหรือ
1.4% นมสดยูเอชที ราคากลองละ 8.75 บาทเพิ่มขึ้น 0.013 บาทหรือ 0.15% นมสดพาสเจอรไรซ ขนาด 830 ซีซี จากราคา 31.25 บาทเพิ่ม
ขึ้น 0.041 บาทหรือ 0.13% ผลไมกระปองตางๆ ราคา 46 บาทตอกระปองเพิ่ม 0.133 บาทหรือ 0.29% นํ้าอัดลมขนาด 280 ซีซีราคา 7 บาท
เพิ่ม 0.03 บาทหรือ 0.43% และนํ้าอัดลมขนาด 1 ลิตรราคา 17 บาทเพิ่ม 0.11 บาทหรือ 0.65%
นายธีระชัย แสนแกว เลขาธิการชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน 11 สถาบัน กลาววา มติ ครม.ครั้งนี้ชาวไรพอใจระดับหนึ่ง
เนื่องจากสามารถแกไขปญหาไดระดับหนึ่ง แตหากจะแกไขไดทั้งระบบควรจะดําเนินการตามขอเรียกรอง 7 ขอที่ชาวไรเคยเสนอไปกอนหนา
นี้ คือ 1.เปดเสรี 2.การรับจํานองนํ้าตาลโควตา ข. 3.การถอดภาษีมูลคาเพิ่ม 4.การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 5.กูเงินจากรัฐ 6.การปรับราคา และ
7.เพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะแนวทางสุดทายก.เกษตรฯตองเรงทํา
แหลงขาวจากวงการออยและนํ้าตาลทราย กลาววา เงินที่จะเขาระบบจากมติ ครม.ครั้งนี้ จริงๆ แลวจะมีเพียง 733 ลานบาท/ป
เทานั้น เนื่องจากขณะนี้นํ้าตาลโควตา ก. ที่บริโภคในประเทศเหลือเพียง 10.27 ลานกระสอบเทานั้น แตเงินจํานวน 1,245 ลานบาท ที่ ครม.
ระบุนั้นเปนการคํานวณจากนํ้าตาล 17 ลานกระสอบ จึงเห็นวานาจะมีปญหาตามมาอีก เนื่องจากปนี้กองทุนฯจะตองใชหนี้รวม 2,689 ลาน
บาท แยกเปนหนี้ที่จะจายป 42/43 จํานวน 1,672 ลานบาท ขณะที่ตองใชคืนดอกเบี้ยป 41/42 อีก 1,017 ลานบาท (มติชน 310543)

4. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในตางประเทศ
4.1 ม็อบตานการประชุมเอดีบี
การประชุมสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ครั้งที่ 33 ที่จ.เชียงใหม ในวันที่ 6-8 พ.ค. 2543 นับวาพิเศษกวาครั้งใดๆที่
ผานมา หลังวิกฤติเศรษฐกิจ เอดีบีไดเริ่มปรับทิศทางนโยบายรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งปรากฏชัดเจนเมื่อมองผานแผนยุทธศาสตรการใหความ
ชวยเหลือประเทศไทย การประชุมดําเนินไปทามกลางการชุมนุมคัดคานของเครือขายองคกรประชาชน 38 องคกร มีจํานวนผูชุมนุม
ประมาณกวา 2,000 คน
การสัมนาหลายวาระกอนหนานี้ทําใหเห็นวา ในภาพรวม เอดีบี ยังคงเนนเรื่องการแกปญหาความยากจน บนพื้นฐานความเชื่อวา
การพัฒนาเศรษฐกิจจะนํามาซึ่งการแกปญหาความยากจน ในระยะหลังทิศทางนโยบายของเอดีบี มุงเนนสงเสริมการมีรัฐบาลที่โปรงใส ลด
การคอรรัปชัน ดังนั้น หัวขอการสัมนาในการประชุมในครั้งนี้ จึงมีเรื่องการตอตานการคอรรัปชัน พรอมกับการสงเสริมธรรมรัฐรวมอยูดวย
เปนที่นาสังเกตวา ตามประวัติของเอดีบีแลว ยังไมเคยมีกระแสคัดคานจากประชาชนในแงของยุทธศาสตรพัฒนามากอนเลย การประชุมที่
จ.เชียงใหม จึงเปนบทเริ่มตนของการตอตานแนวคิดการพัฒนาตามกติกาใหมโดยภาคประชาชนระดับรากหญา
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การเคลื่อนไหวของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เพื่อคัดคานโครงการเงินกูปรับโครงสรางภาคเกษตรจํานวน 600 ลาน
ดอลลารสหรัฐ จากเอดีบี แมจะไมอาจเปลี่ยนแปลงเจตนารมณของรัฐบาลได แตก็ทําใหประชาชนทั่วไปตื่นตัวใหความสนใจภาระผูกพันที่รัฐ
บาลจะสรางไวกับตนมากขึ้น (ผูจัดการ 040543, กรุงเทพธุรกิจ 090543)

4.2 เฟดเดินนโยบายคุมเขมเศรษฐกิจ: ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5%
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเปนครั้งที่ 6 ในรอบ 10 เดือน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 43 ที่ผานมา โดยปรับ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.5% ทําใหอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมาอยูที่ระดับ 6.5% ดอกเบี้ยดิสเคานทเรทอยูที่ 6.0% และครั้งนี้เปนการปรับดอก
เบี้ยขึ้นในสัดสวน 0.5% เปนครั้งแรก เปนการบงชี้ใหเห็นชัดเจนวา เฟดยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการคุมเขมนโยบายทางการเงินของตน อยางไร
ก็ตาม การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ก็ยังไมสามารถสยบความรอนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวติดตอกันนานที่สุดเปนประวัติการณ
นักวิเคราะหจํานวนมากเชื่อวา เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอยางนอย 2 ครั้งในปนี้ มาอยูที่ระดับ 7% เนื่องจากเศรษฐกิจที่
ขยายตัวติดตอกันเปนปที่ 10 ยังไมมีสัญญาณวาจะชะลอตัวแตอยางใด นอกจากการขยายตัวอยางแข็งแกรงของเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตที่ระดับ
5.4% แลว อัตราตัวเลขวางงานในประเทศก็แตะระดับตํ่าสุดในรอบ 30 ป ซึ่งเปนตัวบงชี้วา ภาวะเงินเฟอกําลังเริ่มเพาะตัว (กรุงเทพธุรกิจ
180543)

4.3 ดัชนีหุนดาวโจนส และแนสแด็กรวง กระทบตลาดหุนทั่วโลก
สถานการณของดัชนีตลาดหุนดาวโจนส และแนสแด็ก ของสหรัฐฯ ในรอบเดือน พ.ค. 43 นี้ เต็มไปดวยความผันผวนอยางมาก
ทามกลางความกังวลวา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงกวาทุกครั้ง ในการประชุมวันที่ 16 พ.ค. 43
ผลจากการดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส และแนสแด็ก ในชวงสัปดาหแรกของเดือน ทําใหตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลดลงกันเปนทิวแถว
ในวันที่ 10 พ.ค. 43 ดัชนีดาวโจนสลดลง 168.97 จุด หรือ 1.6% มาอยูที่ 10,367.78 จุด และดัชนีหุนแนสแด็กไดตกไปมากถึง 200.28 จุด
ปดที่ 3,384.73 จุด เปนผลใหดัชนีหุนนิเกอิของญี่ปุนรวงตาม ในระดับที่มากถึง 4.63% หรือ 819.01 จุด ปดที่ 16,882.46 จุด ตํ่าสุดนับตั้ง
แต 27 ก.ย. ปที่แลว สวนตลาดหุนฟลิปปนส ก็รวงลงไปแตะระดับตํ่าสุดในรอบเกือบ 19 เดือน ลดลง 17.75 จุด มาอยูที่ 1,505.21 จุด ตลาด
หุนสิงคโปร ก็ดิ่งลงตามกระแส ลดไป 53.50 จุด ปดตลาดที่ระดับ 2,003.72 จุด สําหรับดัชนีตลาดหุนไตหวันทรุดตามตลาดหุนภูมิภาคเชน
กัน ลดลง 209.96 จุด มาอยูที่ระดับ 8,349.91 จุด ทั้งนี้ หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสเปนแกนนําขาลง
ปจจัยสําคัญที่ทําใหดัชนีหุนแนสแด็กตกลงไปมากนั้น เนื่องมาจากนักลงทุนตางพากันขายทิ้งหุนเทคโนโลยี จึงสงผลใหมีการเท
ขายหุนกลุมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส ตอเนื่องในตลาดหุนเอเชียดวย (ขาวหนังสือพิมพ และเว็บไซตเดือน พ.ค. 43)

4.4 กระแสซื้อและผนวกกิจการในตางประเทศ
4.4.1 ตลาดหุนลอนดอนผนวกแฟรงกเฟรต
ตลาดหลักทรัพยลอนดอน และตลาดหลักทรัพยแฟรงกเฟรต ประกาศอยางเปนทางการในวันที่ 3 พ.ค. 43 วา ทั้งสองตกลงผนวก
กิจการเขาดวยกัน เพื่อขยายความยิ่งใหญพรอมผงาดขึ้นเปนตลาดหุนอันดับ 1 ในภูมิภาคยุโรป และเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากตลาดหุน
นิวยอรก โดยในยุโรป จะสามารถครองสวนแบงตลาดไดประมาณ 53% ตลาดใหมจากการรวมตัวในครั้งนี้ ใชชื่อวา "ไอเอ็กซ" (IX) โดยแตละ
ฝายถือหุนในสัดสวน 50% เทากัน โดยจะใชกรุงลอนดอนเปนสํานักงานใหญ มีกําหนดดําเนินการประมาณกลางป 2544
การผนวกครั้งนี้ เกิดขึ้นทามกลางกระแสการรวมตัวของตลาดหุนในภูมิภาคเพื่อชิงความไดเปรียบในธุรกิจ เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผาน
มา ตลาดหุนปารีส บรัสเซลส และอัมสเตอรดัม ก็ไดผนึกกําลังตั้งตลาดหุนเชื่อมระหวางกลุม ชื่อ "ยูโรเน็กซ" สวนตลาด "ไอเอ็กซ" นั้น จะชวย
ใหนักลงทุนมีความคลองตัวในการคาหุนภายในภูมิภาคมากขึ้น โดยคาดวาจะมีเงินทุนกวา 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ หมุนเวียนในตลาด สูง
เปน 2 เทาของตลาดยูโรเน็กซ นักวิเคราะหหลายคนจึงเชื่อวา ตลาดใหมแหงนี้จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนในภูมิภาคยุโรป (กรุงเทพ
ธุรกิจ 040543)

5.ประมวลทัศนะทางเศรษฐกิจภาคประชาชน นักวิชาการ นักธุรกิจและองคกรพัฒนาเอกชน
5.1 ทัศนะตอการรวมบัญชีของ ธปท.และเงินทุนชวยชาติหลวงตามหาบัว
นายชวลิต ธนะชานันท ประธานกรรมการ ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอเชีย อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลาวถึงการจัด
ทําประชาพิจารณ เรื่องการรวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2543 วา โดยสวนตัวแลวเห็นดวย เนื่องจากการรวม
บัญชีจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงให ธปท. ลดภาระการขาดทุนสะสม ซึ่งสิ่งเหลานี้มีสวนสรางภาพพจนของ ธปท.ใหดีขึ้นได หากไมมี
การรวมบัญชี เชื่อวาในอีก 2 ปขางหนาจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการชําระหนี้คืนตางประเทศอยางแนนอน (ไอเอ็นเอ็น 250543)
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รศ.ดร.รังสรรค ธนะพรพันธุ คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร กลาววา การรวมบัญชี ธปท. ในครั้งนี้ อาจจะนําไปสูปญหาใน
อนาคต เนื่องจากแนวทางในการรวมบัญชีไมมีความโปรงใส ขอตกลงระหวาง ก.คลังกับ ธปท. เปนไปแบบที่ผูวาการธปท. ไมคอยเต็มใจนัก
ซึ่งอาจจะเปนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงไดอีกในประเด็นหลัก ๆ คือ เรื่องการนําสงกําไรเขารัฐกับการนําสงกําไรสุทธิสมทบเขากอง
ทุนฟนฟูฯ ซึ่งดูเหมือนวาถายังไมมีการกําหนดกติกาที่ชัดเจน ก.คลังกับธปท. ยังคงจะยื้อแยงสมบัติกอนสุดทายกันอยู และกลาวถึงปญหา
ความเปนอิสระของ ธปท.วา การแตงตั้งหรือปลดผูวาการ ธปท.นั้น ควรไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี ภายใตการพิจารณาจากสภาผู
แทนราษฎรเหมือนอยางกรณีของนักการเมือง (ไอเอ็นเอ็น 250543)
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาววา ก.คลังและ ธปท.
จัดฉากไดดีมากในการจัดทําประชาพิจารณ เรื่องการรวมบัญชีของ ธปท. โดยมองวาเปนความชาญฉลาดของรัฐบาล ในการเบี่ยงเบน
ประเด็นที่สําคัญใหหันมาสนใจเรื่องการรวมบัญชีแทน "ผมตองขอแสดงความชื่นชมในการจัดฉากของกระทรวงการคลังและของธนาคาร
แหงประเทศไทย และไมไดจัดฉากเฉพาะงานนี้เทานั้นจัดฉากมานานแลวดวย ทําเอาเรื่องการรวมบัญชีใหเปนเรื่องใหญที่จะตองจัดสัมมนา
ใหญโต…สําหรับประเด็นสําคัญกวากรณีการรวมบัญชีของ ธปท. คือ บทบาทหนาที่ตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอนผูวาการ ธปท. ซึ่งควร
มีการปรับปรุงแกไขใหการแตงตั้งเปนไปอยางรอบคอบเปนพิเศษ มีการคานอํานาจจากหลายฝาย ในราง พ.ร.บ.ธนาคารแหงประเทศไทย
ฉบับใหม กลับไมใหความสําคัญกับเรื่องนี้เทาที่ควร ซึ่งนาเปนหวงวาในภาวะที่ประเทศใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอยูในปจจุบัน
นั้น การจะแยกหรือรวมบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทย มีความจําเปนนอยมากในสภาวะเชนนี้ การนําเงินที่ไปกองอยูในทุนสํารองมาใช
ไมใชเรื่องเสียหาย เพียงแตจะตองระมัดระวังใหเพียงพอตอการรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท โดยสินทรัพยหนุนพันธบัตรในระดับ 2 เทา
นั้นก็นาจะทําใหตลาดเงินมีความสบายใจ" อยางไรก็ตามเงินที่จะเหลือจากรวมบัญชีมาชดเชยผลขาดทุนกองทุนฟนฟูฯ จะเหลือเพียง 7-8
พันลานดอลลารสหรัฐนั้น นับวานอยมากเมื่อเทียบกับขนาดของหนี้สินของกองทุนฟนฟูฯ ดังนั้น รัฐบาลจะตองคํานึงถึงแนวทางอื่น ๆ ในการ
แกปญหาหนี้สินของกองทุนฟนฟูฯ ดวย และเสนอใหรัฐบาลยุบกองทุนฟนฟูฯ เสีย แลวโอนหนี้ทั้งหมดไปใหเปนหนี้ของรัฐบาล โดยที่รัฐบาล
ตองหาวิธีการอื่น ๆ ไมวาเปนการออกพันธบัตร หรือ การขึ้นภาษี มาใชเพื่อหารายไดมาเพิ่ม หากจําเปนจริง ๆ และเห็นดวยกับการรวมบัญชี
แตอยากเห็น ธปท. แสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินอยางโปรงใส (ไอเอ็นเอ็น 250543)

5.2 ทัศนะตอเงื่อนไขเงินกูเอดีบีในการปรับโครงสรางสังคมไทย
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดงทัศนะตอความขัดแยงระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ที่
กําลังเผชิญหนากัน ในการจัดประชุมผูวาการ ธ.พัฒนาเอเชียระหวางวันที่ 4-9 พ.ค. 2543 เชน การเก็บคานํ้าจากภาคเกษตรกรรม โรงบําบัด
นํ้าเสียที่คลองดาน การลดบริการสาธารณสุขและการศึกษา ฯลฯ ลวนแตเปนปรากฏการณของความขัดแยงเทานั้น เพราะฐานของความขัด
แยงทั้งหมดคือนโยบายการพัฒนา ซึ่งรัฐมองไปคนละทางกับประชาชน เอดีบีไมใชคูความขัดแยงที่แทจริงของภาคประชาชน เพราะถาเรามี
รัฐบาลที่ยืนอยูขางประชาชนจริงแลว เงื่อนไขเงินกูทั้งหมดก็อาจตอรองกันได และถึงที่สุดก็อาจจะไมจําเปนตองกูเงินเอดีบีเลยก็ได (มติชน
120543)
นายคาซุโอะ ซุมิ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยนิคาตะประเทศญี่ปุน กลาววา เอดีบีเกิดจากแรงผลักดันของประเทศญี่ปุนภายใตแนว
คิดของมหาเอเชียบูรพา ที่ตองการผนวกเอเชียทั้งหมดมาอยูใตอํานาจครอบครองทางดานเศรษฐกิจของตนเอง จะเห็นไดวาเอดีบีเลือกใหเงิน
สนับสนุนเฉพาะโครงการที่เห็นวาตัวเองจะไดกําไรและปนผลกําไรใหแกประเทศผูถือหุนใหญและผูที่ซื้อพันธบัตร
และผลจากที่เอดีบี
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศเอเชีย ปรากฏวาทั้งโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจในลุมนํ้าโขง ผูที่ไดประโยชนอยางแทจริง คือกลุมนักลงทุนในประเทศญี่ปุน สหรัฐฯ และกลุมยุโรป ที่เขามาแสวงหาผล
ประโยชนในทุกรูปแบบ เอดีบีสรางภาพและโฆษณาตลอดเวลาวา มีหนาที่คอยดูแลและชวยเหลือคนจน คอยพิทักษทรัพยากรและสิ่งแวด
ลอมใหเปนไปในทางที่ดี แตปรากฏวาในระยะเวลา 10 ปที่ผานมากลุมประเทศลูกหนี้ทั้งหลายไมมีประเทศไหนดีขึ้นเลย คนที่รวยเพราะ
แสวงหาผลประโยชนกลับรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติยังถูกยํ่ายีใหเสียหายยิ่งขึ้นทุกวัน (มติชน 040543) นอกจากนี้
ยังวิพากษวิจารณบทบาทของเอดีบีวา ไมตางอะไรจากองคกรมาเฟยที่ไมเคยทบทวนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของผูบริหารองคกรโดยเฉพาะ
นายทาดาโอะ ชิโนะ ประธานเอดีบีคนปจจุบัน ที่ละเลยเวทีภาคประชาชน แตกลับใหความสําคัญกับบรรดาพอคา นักการธนาคารมากกวา
(ไทยโพสต 070543)
นางชนิดา แบลมฟอรด เจาหนาที่อาวุโสโครงการศึกษาและปฏิบัติการพัฒนา (โฟกัส) กลาววา จากการติดตามผลงานขององค
กรพหุภาคีในตางประเทศ พบวา องคกรการเงินระหวางประเทศทั้ง เอดีบี ไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ลวนแตมีแนวทางเดียวกันหมด ทุก
ประเทศที่เปนลูกหนี้ขององคการเหลานี้ไมมีประเทศใดรํ่ารวยขึ้นมาเลย ดังนั้น เอดีบี และองคกรเหลานี้ควรจะหันมาทบทวนบทบาทวิธีการ
ทํางาน และนโยบายที่ประสบความลมเหลว (มติชน 040543)
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นายวรพล พรหมิกบุตร คณะสังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร กลาววาผลกระทบจากเอดีบีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้น เปนเรื่องของ
ความพยายามขององคกรนี้ที่จะปรับโครงสรางสวัสดิการดานสังคมที่รัฐบาลเคยมีใหกับประชาชนผูยากจน เปนการเอาเงินสวัสดิการเหลานี้
ไปสนับสนุนเอกชน เพื่อใหเกิดกําไร เชน นําโรงพยาบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ รวมทั้งการเก็บคานํ้าจากเกษตรกรที่ใช
นํ้าจากระบบชลประทาน (มติชน 040543)
นายธงชัย สันติวงษ เสนอบทความ "เอดีบีกับงบประมาณผูกพันสภาพ 'บาปซํ้าสอง' " ใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วาเอดีบีมีภาพ
ลักษณ 2 หนา คือเปนนักบุญและคนบาป เปนนักบุญคือการปลอยกูใหกับประเทศกําลังมีปญหาเศรษฐกิจเชนไทย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและ
เปนความตองการของรัฐบาล แตขณะเดียวกันการใหกูนั้นกอปญหาการพัฒนาที่ใหผลในมุมกลับคือ การรั่วไหลทุจริตและการทําใหโครง
สรางสังคมเดิมของไทยเสียหาย เชน การแปรรูปการอุดมศึกษาออกนอกระบบ ทําใหการศึกษาเปนบริการในกลไกการตลาด ที่คนยากจนจะ
ขาดโอกาส และทําใหมหาวิทยาลัยเปนธุรกิจการคา หากําไรจากสังคม โดยไมอาจทําภารกิจตอประเทศชาติตามหนาที่ หรือแมแตไม
สามารถรักษาคุณภาพวิชาการและศักดิ์ศรีนักวิชาการเอาไวได หรือการแปรรูปบริการโรงพยาบาลของรัฐใหเปนรูปองคกรอิสระ ซึ่งเทากับทํา
ใหคนยากจนตองหลุดจากวงโคจรของการบริหารของรัฐโดยปริยาย (กรุงเทพธุรกิจ 080543)
นางสาวโทโมโยะ ชาโตะ ผูอํานวยการโครงการศูนยเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ประเทศญี่ปุน กลาววา องคกรพัฒนาเอก
ชนญี่ปุนไดออกมาเคลื่อนไหววิพากษการทํางานของเอดีบีมาหลายปแลว ไมอยากสนับสนุนใหเอดีบีนําเงินของประชาชนญี่ปุนไปสรางความ
เสียหายตอสังคมโลก ทุกวันนี้เอดีบีมุงไปที่การพยุงความอยูรอดของภาคธุรกิจแขนงตางๆ มากกวาการชวยเหลือคนยากจนในภูมิภาคเอเชีย
ตามประกาศนโยบาย จะเห็นไดวามีหลายโครงการที่เอดีบีใหการสนับสนุนเงินกูไดรับความเสียหายเปนอยางมากในแงความเปนอยูของ
ประชาชน เชน โครงการสรางโรงไฟฟาที่ประเทศฟลิปปนสในบริเวณซึ่งเคยเปนเขตอนุรักษและที่อยูของชุมชน ทําใหประชาชนตองถูกอพยพ
ซึ่งไมตางไปจากการทําลายชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่งอุตสาหกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 070543)
นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ คณะกรรมการติดตามผลกระทบโครงการความชวยเหลือเอดีบี กลาววา เอดีบีมีเงื่อนไขใหโครงการ
ของรัฐเปนธุรกิจ เห็นไดชัดวา การเก็บคานํ้าเพื่อลดภาระของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ยกเลิกการอุดหนุนเกษตรกร และใหรัฐลดภาระดาน
การพัฒนาการศึกษา รวมถึงสวัสดิการสังคมตางๆ ทั้งแปรรูปโรงพยาบาลใหเปนของเอกชน จะไดมีเงินเหลือไปคืนเอดีบีในตอนทาย และ
เสนอแนวทางการแกไขใหยกเลิกเงินกูตางชาติทั้งเงินกูจากจากธนาคารโลก เอดีบี และไอเอ็มเอฟ เพราะลวนกอใหเกิดปญหาความยากจน
ของประชาชน แมวารัฐบาลจะเปนตัวแทนของประเทศ นําเงินมาพัฒนาประเทศ แตเงื่อนไขที่บีบบังคับอยูก็ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ
โดยตรง ในตอนทายเงินทั้งหมดและดอกเบี้ยที่สงคืนใหกับทุนขามชาติคือเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น (กรุงเทพธุรกิจ 070543)

ความเคลื่อนไหวดานประชากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
1. ความเคลื่อนไหวดานประชากร
1.1 ความเคลื่อนไหวดานประชากรและคุณภาพชีวิต
1.1.1 ผลสํารวจการวางงาน ก.พ. ลดเหลือ 1.54 ลานคน
นายสมชาย สหัสชัยรุงเรือง รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยถึงตัวเลขการวางงานเดือน ก.พ. 2543 วา ลดลงมาอยู
ที่ 1.54 ลานคน หรือ 4.7% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ 2542 ซึ่งอยูที่ 5.2% อันสะทอนใหเห็นวาภาวะการวางงานคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว ทั้งนี้ การสํารวจภาวะการทํางานในเดือน ก.พ. พบวา จํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจาก 30.02 ลานคน ในป 2542 เปน
30.59 ลานคนในปนี้ โดยเปนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 1.05 ลานคน คือ เพิ่มขึ้นจาก 17.47 เปน 18.52 ลานคน ภาคอุตสาห
กรรมหัตถกรรมจํานวนผูมีงานทําเพิ่มสูงถึง 5.1 แสนคน รองลงมาคือ หมวดพาณิชยกรรม เพิ่มขึ้น 2.6 แสนคน หมวดกอสราง มีงานทําเพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 1.8 แสนคน และหมวดบริการเพิ่มขึ้น 1.7 แสนคน สวนหมวดการขนสงและการขุดแร มีผูมีงานทําลดลงประมาณ 6 หมื่นคน และ 1
หมื่นคนตามลําดับ สําหรับภาคเกษตรกรรมพบวา จํานวนผูมีงานทําลดลงจาก 12.55 ลานคน เหลือ 12.07 ลานคน หรือลดลงประมาณ 4.8
แสนคน สวนนอกภาคเกษตรกรรมนั้น จํานวนผูมีงานทําเพิ่มสูงขึ้น 2.01 ลานคน คือ จาก 16.51 ลานคน เปน 18.52 ลานคน หมวดการ
บริการเพิ่มขึ้น 3.4 แสนคน และหมวดพาณิชยกรรม เพิ่มขึ้น 2.9 แสนคน
"ภาวะเศรษฐกิจไดสงผลกระทบตอการจางงานอยางเห็นไดชัดมาตั้งแตป 2541 และเริ่มดีขึ้นมากในครึ่งแรกของป 2542 ซึ่งการ
สํารวจในเดือน ก.พ. 2543 อันเปนชวงฤดูแลง พบวา จํานวนผูวางงานลดลง 1.8 แสนคน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยลดลงจาก
1.72 ลานคน ในป 2542 เหลือ 1.54 ลานคน สวนในป 2543 อัตราการวางงานลดลงจาก 5.2% เหลือ 4.7%" (กรุงเทพธุรกิจ 020543, ไทย
โพสต 060543,มติ ครม. 230543)
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1.1.2 คนไทยพยายามฆาตัวตายปละแสน
นพ.ประเวช ตันติพิพัฒนสกุล ผอ.ศูนยสุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กลาววา จากการสํารวจสุขภาพจิตคนไทยป 2541 มีจํานวน
5,096 ราย จบชีวิตตนเองดวยการฆาตัวตาย คิดเปนอัตรารวม 8.3 ตอประชากร 100,000 คนตอป โดยเปนผูชาย 3,936 ราย เปนหญิง
1,160 ราย นับเปนสถิติคนฆาตัวตายสูงที่สุดเทาที่เคยมีสําหรับประเทศไทย จากการวิจัยในครั้งนี้ ไดมีการคํานวณตัวเลขจากจํานวนผู
พยายามฆาตัวตาย พบวา มีคนไทยอยางนอย 50,000-100,000 คน ทํารายตนเองในแตละป และผูฆาตัวตายสวนใหญเสียชีวิตจากการลง
มือครั้งแรก
นพ.ประเวช กลาววา แนวโนมสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การฆาตัวตายสวนมากเกิดขึ้นในวัยรุน และวัยทํางาน ใน
ป 2517-2527 และป 2533 กลุมที่มีการฆาตัวตายสูงสุด คือ อายุ 15-24 ป แตการวิจัยในป 2539-2540 กลุมอายุที่มีการฆาตัวตายสูงสุด
คือ อายุ 25-34 ป และเปนผูชายมากกวาผูหญิง อนึ่งผลการศึกษาปญหาการฆาตัวตายในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูฆาตัวตายสําเร็จ
จํานวน 4 ใน 10 มีอาการของภาวะซึมเศรา ขณะที่ 1 ใน 3 มีปญหาเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา, และ 1 ใน 5 มีอาการของโรคจิต และเกือบ 1
ใน 3 มีปญหาจากโรคเอดส แมวาการฆาตัวตายของแตละคนจะมีสาเหตุและความเปนมาแตกตางกัน แตมักมีปจจัยทางสังคมรวมกัน เชน
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความรักความสัมพันธ สังคมที่มีความสับสน วุนวายเนนการแกงแยงแขงขันเต็มไปดวยความไมแนนอน ขาดความ
หมายของการมีชีวิตอยู (กรุงเทพธุรกิจ 100543)
1.1.3 ประจานรัฐ คนไทย 7.9 ลานคน 'ยากจนดักดาน'
รศ.เมธี ครองแกว ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตรกลาวถึงผลการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของคนจนดักดาน (Ultra Poor) ในประเทศไทย" ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วา ดัชนีชี้วัดแสดงใหเห็นวา อัตราสวนคนจนในไทยนั้นลดลงจาก 32.6% ในป 2531 เปน 11.4% ในป 2539 กอนที่จะเพิ่มเปน 12.9% ในป
2541 จากปญหาเศรษฐกิจเปนหลัก ทั้งนี้ ตัวเลขชวงแรกมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ถาไมเกิดวิกฤติเศรษฐกิจชวงป 2539 โดย
ภาวะความยากจนของทั้งประเทศในป 2541 จะลดลงเหลือเพียง 10.8% และตัวเลขคนจนที่แทจริงอยูที่ 6.4 ลานคน แตเมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ ทําใหภาวะความยากจนในป 2541 เพิ่มขึ้นเปน 12.9% โดยคนจนที่แทจริงมี 7.9 ลานคน แสดงวาชวง 2539-2541 มีคนจนเพิ่ม
ขึ้นถึง 1.5 ลานคน (ไทยโพสต 200543)

1.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคาจาง ขอพิพาทแรงงาน และสวัสดิการทางสังคม
1.2.1 เมยเดย 1 พ.ค. กับ 12 ป คาจางขั้นตํ่า
จากการประมวลขอเรียกรองในวันแรงงานแหงชาติ ชวงป 2532-2543 พบวา มีปญหาขอเรียกรองหลากหลายเปนไปตามสภาพ
ปญหาของแตละชวงเวลา ขอเรียกรองที่พบมากที่สุดในรอบ 12 ปที่ผานมา คือการเรียกรองใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่ขบวนการแรงงานยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาลมากที่สุด ถึง 8 ครั้ง คือ ในป 2534 และตั้งแตป 2537-2543 รองลงมา
คือเรียกรองใหรัฐบาลรับรองอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยสิทธิการจัด
ตั้งสหภาพแรงงาน ฉบับที่ 98 วาดวยการเจรจาตอรอง และฉบับที่ 141 วาดวยการจัดตั้งองคกรของคนงานภาคเกษตร จํานวน 7 ครั้ง ในป
2532, 2535, 2537, 2539 และ 2540-2542 ลําดับที่ 3 มี 4 ขอเรียกรองที่ยื่นในจํานวน 6 ครั้งเทากันคือ ความปลอดภัยในการทํางาน
ปญหาสินคาราคาแพง ใหรัฐบาลคืนสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ และการจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ลําดับที่ 4 คือ เรียกรองใหรัฐบาลปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหผูใชแรงงานสามารถเลือก
ตั้งไดในสถานประกอบการ จํานวน 5 ครั้ง คือตั้งแตป 2538-2541 และในป 2543 ลําดับที่ 5 มี 5 ขอเรียกรองที่ยื่นในจํานวน 4 ครั้งคือ เรง
ติดตามตัวนายทนง โพธิ์อาน ผูนําแรงงานที่หายตัวไปอยางไรรองรอย ยกเลิกประกาศ รสช.ฉบับที่ 54 ควบคุมแรงงานตางดาว ประกันสังคม
กรณีวางงาน และคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สําหรับขอเรียกรองใหมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า ซึ่งเปนขอเรียกรองที่มีการยื่นบอยครั้งที่สุดในรอบ 12 ปนั้น เกือบจะเปน
ประเด็นรอนแรงที่สุดในปนี้เชนกัน เนื่องจากตั้งแตการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า 3 เขต เปนจํานวน 162 บาท 140 บาท และ130 บาท ในป
2541 จนถึงปจจุบัน ยังไมมีการปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าขึ้นอีกเลย (กรุงเทพธุรกิจ 010543)
1.2.2 เมยเดยแรงงานจี้รัฐปรับคาแรงขั้นตํ่า 180 บาททั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2543 กลุมผูใชแรงงานชุมนุมเคลื่อนไหวเนื่องในวันแรงงานแหงชาติและไดยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาลที่ทําเนียบรัฐ
บาลโดยมีนายประยุทธ ศิริพาณิชย รมช. รับขอเรียกรองดังนี้ 1) ใหปรับคาจางขั้นตํ่าเปนวันละ 180 บาท ทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถเลี้ยง
ครอบครัวได 2) ใหประกาศใชกองทุนประกันการวางงานและกองทุนประกันสังคมทุกกองทุน ใหรัฐบาล นายจางและลูกจางจายเงินสมทบ
เทาๆ กันในปนี้ 3) ใหรัฐบาลเลิกนโยบายที่เดินตามกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และยกเลิกการขายรัฐวิสาหกิจเพื่อนําเงินไป
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ชวยเหลือกองทุนฟนฟูระบบสถาบันการเงิน 4) ขอใหยกเลิกราง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฉบับรัฐบาลที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา เพราะเปนรางที่จงใจทําลายสหภาพแรงงานและเสนอใหนํารางฉบับของขบวนการแรงงานไปพิจารณาแทน 5) ขอใหแก
ไขกฎหมายเลือกตั้งใหคนงานมีสวนรวมทางการเมือง โดยใหผูประกอบอาชีพ ณ ที่ใด มีสิทธิเลือกตั้งผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. ที่ลงสมัครในพื้น
ที่นั้นดวย (ไทยโพสต 010543, มติชน 020543)

1.3 การเคลื่อนไหวแรงงานภาครัฐ
1.3.1 ครม.มีมติใหนักเรียนทุน สธ. กวา 8,300 คนเปนพนักงานของรัฐ
นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีและรมต.สาธารณสุข กลาววา มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจางนักเรียนทุน
ของก.สาธารณสุขใหเปนพนักงานของรัฐไดออกแนวปฏิบัติรองรับการจางนักเรียนทุนกวา 8,300 คน ใหไดรับคาจางสวัสดิการยอนหลังตั้ง
แตวันที่ 3 เม.ย. 2543 โดยในรายละเอียดก.สาธารณสุขจะประสานกับก.มหาดไทย ในการถายโอนอํานาจและงบประมาณ โดยตั้งแตวันที่ 1
ต.ค. 2543 เปนตนไป จะเพิ่มงบประมาณที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อีก 20% เพื่อเปนการรวมมือกันในการเสริมสรางบุคลากร และ
อุปกรณใหกับสถานีอนามัย ดังนั้น 7,200 อบต.จะมารวมมือกันวาจางพยาบาลวิชาชีพและทันตภิบาลพรอมเครื่องมือใหกับสถานีอนามัยทั่ว
ประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 030543)

2. ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานสารพิษในสิ่งแวดลอม
2.1.1 หมอโอดรักษาฟรีผูปวยโคบอลต-60
หลังจากที่แพทยโรงพยาบาลราชวิถีอนุญาตให นายจิตรเสน จันทรสาขา นายสนธยา สระปทุม นายบุญถึง ศิลา และนายวิษณุ
สงวนพงษ กลุมซาเลงเหยื่อรังสีโคบอลต-60 กลับไปพักรักษาตัวที่บานกลางชุมชนแออัดมหาดไทย 2 เขตประเวศ แตไมนานนักปรากฏวา
อาการปวยของทุกคนกลับกําเริบขึ้นมาอีก
โดยเฉพาะบาดแผลอันเกิดจากกัมมันตรังสีมีการอักเสบหนักจนตองทยอยกลับรักษาตัวที่โรง
พยาบาลอีกครั้ง ดานนพ.สุนทร อันตรเสน ผอ.รพ.ราชวิถี กลาววา ตั้งแตเกิดเรื่องโคบอลต-60 โรงพยาบาลไมเคยเรียกเก็บเงินจากคนไขแม
แตบาทเดียว ใชเงินบํารุงของโรงพยาบาลสํารองจายเพื่อการรักษาคนไขกลุมโคบอลต-60 ไปแลวประมาณ 7 ลานบาท โดยยังไมรูวาจะมีใคร
มาจายใหหรือไม แตโรงพยาบาลก็ไมไดสนใจ เพราะคิดวาตองรักษาคนไขใหดีที่สุด ลาสุดทางก.สาธารณสุขแจงมาวาใหตั้งเรื่องเบิกเงินงบ
ประมาณไปที่กระทรวงได ซึ่งก็ทําเรื่องไปแลว ปหนึ่งๆ รพ.ราชวิถี รักษาคนยากจนฟรี ไมตํ่ากวา 30-40 ลานบาท กรณีผูปวยโคบอลต-60 คง
ไมเปนปญหาอะไร สวนแผลผิวหนังที่โดนรังสีนั้น บางครั้งก็คาดไมไดวาจะรุนแรงแคไหนหรือจะหายเมื่อไร เพราะแผลพวกนี้มีขนาดลึกมาก
ที่สําคัญ เสนเลือดที่จะไปเลี้ยงเซลล ผิวหนังตีบ เพราะถูกรังสีทําลายหมด บางทีตองตัดไปจนถึงเสนเลือดที่ยังทํางานได (ไทยรัฐ 010543)
อนึ่ง นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ แพทยศัลยกรรม เจาของไขผูปวยซาเลง ที่เขารับการรักษาแผลเนาจากพิษของสาร
กัมมันตภาพรังสีโคบอลต-60 ใน รพ.ราชวิถี กลาววา ผูปวยทั้ง 3 เริ่มมีอาการดีขึ้นโดยเฉพาะนายจิตรเสน จันทรสาขา ที่มีแผลฉกรรจที่สุด
อาการกระเตื้องขึ้นแลวอยางชาๆ แผลที่มือ 2 ขางดีขึ้นประมาณ 50% และมีโอกาสหายเปนปกติ แตขณะนี้ยังมีการขูดเนื้อที่ตายออกเปน
ระยะ (กรุงเทพธุรกิจ 160543)
2.1.2 NGO รองสภาทนายความฟอง บ.กมล สุโกศล - พ.ป., ตร. สั่งไมฟองซาเลงเหยื่อโคบอลต-60 และพวก
1 พ.ค. 2543 วันแรงงานแหงชาติตัวแทนกลุมศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคตและกลุมผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากสาร
กัมมันตรังสีโคบอลต-60 ซึ่ง ก.สาธารณสุขไดจัดใหอยูในกลุมผูไดรับผลกระทบที่มีเม็ดเลือดขาวตํ่ากวา 3,000 เซลลตอมิลลิลิตร นางสมใจ
แกวประดับ นางจันทรทิพย เพชรรัตน นายนิมิต แซลอ บิดานายสุรศักดิ์ -นายสุรชัย เดชรัตนางกูร ผูปวยที่ไดรับสาร และนายเสถียร พันธ
ขันธ บิดานายนิพนธ พันธขันธ เหยื่อโคบอลต-60 ที่เสียชีวิตไปแลว ไดมายื่นหนังสือขอความชวยเหลือใหสภาทนายความฟองรองสํานักงาน
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติและบจ.กมล สุโกศล อิเล็กทริกใหชดเชยคาเสียหายและสรางหลักประกันคุมครองผลกระทบทางสุขภาพในระยะ
ยาวแกผูที่มีเม็ดเลือดขาวตํ่าทุกคน นายกฤษณะ ฉายากุล กรรมการฝายพิทักษสิ่งแวดลอม สภาทนายความ กลาววา บุคคลที่เกี่ยวของตอง
รับผิดชอบทั้ง บจ.กมลสุโกศลฯ และสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นไดชี้ใหเห็นวาเปนความบกพรองของ พ.ป.
ดังนั้นสภาทนายความจะฟองรองเรียกคาเสียหายเพราะเหยื่อสวนใหญเปนคนยากจน มีชีวิตที่ยากลําบากและหลังจากไดรับสารโคบอลต60 ไมสามารถทํางานไดเต็มที่ และสุขภาพจิตเสื่อม
ดาน พล.ต.ต. จงรัก จุฑานนท รอง ผบช.น. กลาวถึงความคืบหนาของคดี บจ.กมล สุโกศล อิเล็กทริก แจงความดําเนินคดีนาย
จิตรเสน จันทรสาขา นายวิษณุ สงวนพงษ นายบุญถึง ศิลา และนายสนธยา สระปทุม ขอหาลักทรัพย หลังจากสอบสวนพบวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นเปนการขาดเจตนาในการกระทําผิดและรูเทาไมถึงการณ ไดสั่งใหพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข สอบสวนใหเสร็จสิ้นและมีความเห็น
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วาควรสั่งไมฟองโดยเร็ว สวนกรณีที่เจาหนาที่ พ.ป. แจงความดําเนินคดีตอ บจ.กมลสุโกศลฯ นั้นจะเรงสรุปสํานวนสงใหอัยการโดยเร็ว ซึ่งมี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะมีความเห็นสั่งฟอง (มติชน 020543)

2.2 สิ่งแวดลอมเมือง
2.2.1 บอรด สวล.ไฟเขียวงบแผนฯจังหวัดป 2544 วงเงิน 6.5 พันลาน พรอมเลิกอุมรง.หลอมตะกั่ว
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) เปดเผยถึงมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวด
ลอมแหงชาติครั้งที่ 5/2543 วาที่ประชุมมีมติยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการเปลี่ยนแปลงการลดภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 30
เหลือรอยละ 5 สําหรับโรงงานที่นําตะกั่วเกากลับมาหลอมใหม เพื่อสงขายใหโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชตะกั่วเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้ เดิมหนวย
งานราชการพยายามที่จะเขาไปชวยเหลือ จึงลดภาษีให เพื่อจะชวยไมใหเกิดการประกอบการหลอมตะกั่วเถื่อน ที่มีอยูจํานวนมาก แตผู
ประกอบการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม โดยจํานวนผูประกอบการหลอมตะกั่วมีทั้งหมดจํานวน 7 โรงงาน มี 2 โรง
งานที่ไมดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด และที่เหลือไดหยุดกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นวา ไมควรจะชวยเหลือใหได
ลดภาษีตอไป เพราะไมดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดเอาไว จึงเห็นชอบใหยกเลิกประกาศลดภาษีดังกลาว
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมยังมีมติอีก 3 เรื่อง ไดแก 1. กรณีการเรงดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนของ
สารหนู ในอําเภอรอนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช เปนการประชุมหารือเพื่อรายงานความคืบหนาของกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม พบวามีการปนเปอนของสารหนูในนํ้าและดินอยู ซึ่งจะตองเรงดําเนินการแกไขเพราะชาวบานไมมีนํ้าใช 2. มีมติเห็นชอบให
งบฯประจําจังหวัดป 2544 ทั้ง 75 จังหวัด เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวยงบประมาณจํานวน 6,524.6 ลานบาท 3. มีมติเห็น
ชอบในเรื่องการสรางทางยกระดับคลอมทางรถไฟของบริษัทโฮปเวล ซึ่งที่ผานมา สผ. มีปญหาเรื่องแบบเพราะจะตองเขาไปเปลี่ยนแปลง
สถานีรถไฟเกาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปในสถานที่ตางๆ ตั้งแตในอดีต คือสถานีจิตรลดา การเปลี่ยนแปลง
สถานีดังกลาว จึงกอใหเกิดผลบกระทบตอสถานที่ประวัติศาสตร อยางไรก็ตาม ก.คมนาคมไดเสนอแบบในการดําเนินการขึ้นมาพิจารณา
ใหมอีกครั้ง โดยขยายสถานีใหยาวขึ้นและปรับปรุงใหมีความสวยงาม และสวนสถานีจิตรลดา การกอสรางจะหลบใหทางยกระดับมุดลงใต
ดิน จะไดไมเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิม (กรุงเทพธุรกิจ 020543)
2.2.2 อุตสาหกรรมไมอนุมัติ บ.บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ใชนํ้าบาดาล
มั่น พันธโนทัย จาก นสพ. สยามรัฐ รายงานวาเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2543 นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รมต.อุตสาหกรรมไมอนุมัติใหบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ผูผลิตเบียร โซดา และนํ้าดื่มสิงห ใชนํ้าบาดาลที่โรงงานสามเสนและปทุมธานีตอไปอีก ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได
ผอนผันหลายครั้งแลว และครั้งลาสุดนี้ เมื่อไมไดก็ขอเปนบอนํ้าสํารองแทน ซึ่งก็ไมอนุมัติใหอีก แสดงใหเห็นวา กทม.ตระหนักถึงปญหาแผน
ดินทรุดขณะนี้วิกฤติสุดแลว เพราะโดยปกติ กทม.และปริมณฑลมีการทรุดตัวของแผนดิน ปละประมาณ 2-5 ซ.ม. ในอีก 50 ปขางหนา กทม.
ทั้งเมืองจะจมอยูใตทะเล เนื่องจากการทรุดตัวของแผนดินเปนหนองนํ้าและเลน ปจจุบันมีการขุดนํ้าบาดาลขึ้นมาใชประมาณวันละ 2.5 ลาน
ลูกบาศกเมตร สาเหตุที่มีคนใชนํ้าบาดาลมากเพราะนํ้าบาดาลราคาเพียงลูกบาศกเมตรละ 3.50 บาท ในขณะที่นํ้าประปาราคาลูกบาศก
เมตรละ 7-9 บาท ขึ้นอยูกับปริมาณและพื้นที่ ซึ่งนํ้าประปาแพงกวานํ้าบาดาลเทาตัว นายสุวัจนจะนําเรื่องการขอปรับราคานํ้าบาดาลเขาสู
การพิจารณาของ ครม. วันที่ 23 พ.ค. 2543 อีก 5 บาท เปน 8.5 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยวิธีทยอยปรับขึ้นใน 3 ป ปแรกขึ้นไตรมาสละ 50
ส.ต. และปสุดทายขึ้นไตรมาสละ 25 ส.ต. ปจจุบันนี้กรมทรัพยากรธรณีเก็บคานํ้าบาดาลไดปละ 600 ลานบาท เมื่อขึ้นราคาแลว ก็จะไดเงิน
รายไดเพิ่มเปน 1,200 ลานบาท
นายเกษม จันทจรูญพงษ ผูอํานวยการกองควบคุมกิจการนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กลาววา เฉพาะ กทม. และ 6 จังหวัด
คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม และอยุธยา มีผูมาขอจดทะเบียนใชนํ้าบาดาลทั้งสิ้นวันละ 2.5 ลานคิว ซึ่งตามมาตรฐาน
ควรจะสูบนํ้าขึ้นมาใชไดไมเกิน 1.5 ลานคิวเทานั้น แสดงวาเกินกวาเทาตัวทุกวัน ในจํานวนนี้ใชในภาคอุตสาหกรรมวันละ 1.5 ลานคิว บาน
จัดสรรชานเมือง 6 แสนคิว ภาคเกษตร 8,000 คิว ที่เหลือถูกหนวยราชการ เชน การประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคสูบเอาไป
ผลิตนํ้าประปา และกลาววาตอไปจะไมอนุญาตใหใครขุดนํ้าบาดาลอีกแลว แตไมใชเปนกฎเหล็กเสียทีเดียว เพราะตองดูความจําเปนดวย
และใชวิธีขอรองกับผูประกอบการเชน ทํานํ้าอัดลม เบียร ฯลฯ
สําหรับธุรกิจการหลอเย็น การฟอกยอม บางอยางถาจําเปนจริงๆ ก็ตองอนุญาตให อีกประการหนึ่งหากมีการขึ้นคานํ้าบาดาลให
พอๆกับนํ้าประปาคงจะหยุดใชนํ้าบาดาลลงไปไดบาง
สําหรับการอัดนํ้าเขาไปแทนนํ้าที่สูบขึ้นมานั้น ก็เพื่อปรับความสมดุลของนํ้าเพื่อไมใหแผนดินทรุด แตมันก็มีเทคนิค ซึ่งนํ้านั้นตอง
ผานการบําบัดเพื่อใหไดนํ้าที่มีคุณภาพไมดอยไปกวานํ้าที่สูบขึ้นมา จึงตองตั้งโรงกรองนํ้าเสียกอน ซึ่งเปนคาใชจายทั้งสิ้น (สยามรัฐ
120543)
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2.3 ความเคลื่อนไหวดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา
2.3.1 แมนํ้าทาจีนเนา
ขาวเดนสิ่งแวดลอมในรอบเดือน พ.ค.2543 คือขาวแมนํ้าทาจีนเนาเสีย นํ้าเปลี่ยนเปนสีดํานํ้าครํา สงกลิ่นเหม็นไปทั่วทองนํ้า
ความยาว 97 ก.ม. ของ จ.ราชบุรี สาเหตุที่กอใหเกิดภาวะนํ้าเนาเสียอยางฉับพลัน เนื่องจากภัยธรรมชาติโดยมีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน
ทําใหนํ้าทวมขังในแปลงนาของชาวนาในแถบ จ.สุพรรณบุรีกอใหเกิดนํ้าเนาเสียในแปลงนา ชาวนาไดสูบและดันนํ้าเสียเหลานั้นลงสูคลอง
ไหลลงสูแมนํ้าทาจีน พื้นที่ จ.สุพรรณบุรีซึ่งเปนตนสายของแมนํ้าทาจีน และเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2543 ชาวอําเภอบางเลน จ.นครปฐม เริ่มได
รับผลกระทบ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเกา นายอําเภอบางเลน ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ นายมานิต ศิลปอาชา ผูวาราชการ จ.
นครปฐม กลาววา ปญหานํ้าเนาเสียแมนํ้าทาจีนเกิดจากสิ่งโสโครก ในเบื้องตนทราบวาเกิดจากฝนตกนอกฤดูกาล ทําใหนํ้าทวมขังในแปลง
นา ตอซังขาวเนาเสียเปนสีดํา และขี้เถาฟางไหลลงสูแมนํ้า หรืออาจเกิดขึ้นจากนํ้าเสียของโรงงานปลอยลงสูแมนํ้า ซึ่งตองเรงระดมกําลังกัน
มาแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยใหทุกตําบลและอําเภอสูบนํ้าดีลงสูแมนํ้ากอน และประสานไปยังกรมชลประทานใหปลอยนํ้าจากประตูนํ้า
โพธิ์พระยา จ.ชัยนาท และเขื่อนทามวง จ.กาญจนบุรีมาชวย
ทวีพล หลิมชัยสุวรรณ จาก นสพ. มติชนรายวัน ไดแสดงทัศนะวา โศกนาฎกรรมที่เกิดกับแมนํ้าทาจีนครั้งนี้เปนบทเรียนสําคัญ
ของชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน และเปนบทเรียนสําคัญของผูบริหารและหนวยงานรับผิดชอบทางนํ้าและโรงงานอุตสาหกรรม จริงหรือที่
ชาวนาเทานั้นจะทําใหแมนํ้าทาจีนที่มีความยาวตลอดสาย จ.นครปฐม 97 ก.ม. ตองเนาเสียเปนสีดําคลายนํ้าครํา หรือเปนผลจากนํ้าเสียโรง
งานอุตสาหกรรมที่ทิ้งลงมาอันเปรียบเสมือนงูเหาที่มีพิษรายทําลายนํ้าใหเสียไดในพริบตา (มติชน 090543)
ผลกระทบตอชาวบาน โดย วันที่ 4 พ.ค. 2543 นายสมชาย ทรัพยสินไพบูลย ประธานกลุมเกษตรกรทําประมงหมู 4 ต.พันทาย นรสิงห อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กลาววา ชาวบานที่มีอาชีพเลี้ยงหอยแมลงภูบริเวณปากคลองประมง หางปากอาว 10 ก.ม. นํ้าเริ่มเนาเสีย
ประมาณ 50% ทําใหหอยแมลงภูที่เลี้ยงไวตายบางแลว รวมทั้งหอยจากธรรมชาติก็ไดรับผลกระทบจากนํ้าเสียเชนเดียวกัน คิดเปนคาเสีย
หายประมาณ 3 ลานบาท สวนทางออก ผูเลี้ยงหอยแมลงภูตกลงกันวาหากนํ้าเสียมากกวานี้ ทางผูเลี้ยงจะรีบลงมือเก็บหอยขายทันทีใน
ราคาถังละ 40 บาท โดยหาตลาดรองรับไดแลวเปนโรงตมหอยในจังหวัดและที่คลองดาน จ.สมุทรปราการ (ไทยโพสต 090543)
นพ.สมจิตร ศรีสุภรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครปฐม กลาวถึงการเนาเสียของแมนํ้าทาจีนวา จากการเก็บตัว
อยางนํ้าขณะที่นํ้าเริ่มเนาเสียที่ จ.นครปฐม มาตรวจคุณภาพพบวา มีคาเปนพิษหรือแมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และโครเมียมไมเกิน
มาตรฐานแหลงนํ้า สวนคาประกอบสารอินทรียมีคาอยูระหวาง 0.43-0.52 มิลลิกรัม/ลิตร ไมเกินมาตรฐาน 5 มิลลิกรัม/ลิตร จึงไมนาจะสรุป
สาเหตุของนํ้าเสียวามาจากภาคอุตสาหกรรม เพราะคาสารพิษจะตองมีปริมาณมากกวานี้ สําหรับผลการตรวจวิเคราะหแมนํ้าทาจีนในครั้ง
นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าของ ก.วิทยาศาสตรฯ พบวา คุณภาพจัดอยูในมาตรฐานแหลงนํ้าประปาประเภทที่ 5 คือ
ใชประโยชนเพื่อการคมนาคมเทานั้น หากประชาชนตองนํานํ้าในแมนํ้าทาจีนมาใชอุปโภคบริโภค ควรตองผานการกรองหรือใชสารสมแกวง
เพื่อใหสารประกอบตางๆ ตกตะกอนเสียกอน จึงจะนํามาใชได (ไทยโพสต 110543)
2.3.2 สภาทนายความชี้แนวโนมคดีสิ่งแวดลอมพุง เผยฟองรอง 10 คดียังยื้อ
นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ และวุฒิสมาชิก เปดเผยวา คณะกรรมการพิทักษสิ่งแวดลอมของสภาทนายความ ได
รับขอรองเรียนจากประชาชนใหเขาไปชวยดําเนินการวาความในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมตั้งแตตนป 2542-2543 พบวา สถิติการเกิดคดี
ความในเรื่องเหลานี้สูงขึ้นอยางมาก สําหรับคดีสิ่งแวดลอมที่สภาทนายความกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้คือ 1. คดีฟองบริษัทโรงงานทอผา
กรุงเทพ จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 42 สํานวน เปนคดีกลุม 2. คดีเดอะบีช กรณีอธิบดีกรมปาไม อนุมัติใหถายทําภาพยนตรเรื่องเดอะบีช ที่อาว
มาหยา หมูเกาะพีพี คดีที่ 3 คือ คดีสารพิษทาเรือคลองเตย คดีที่ 4 การฟองรองคดีกรณีขยายสนามบินพาณิชย จังหวัดขอนแกน คดีที่ 5 การ
ใหความชวยเหลือ กรณีปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการนาเกลือ คดีที่ 6 คดีโครงการสรางศูนย
วิจัยนิวเคลียรองครักษ คดีที่ 7 บริษัทเอกชนปลอยนํ้าเสียและนํ้ามันโซลา ลงในลําประโดงสาธารณะ คดีที่ 8 การใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินคดี กรณีโครงการบําบัดนํ้าเสีย สมุทรปราการ คดีที่ 9 ปญหาสิ่งแวดลอมจากการกอสรางเขื่อนกั้นนํ้าที่ตําบลบางเสร อ.สัตหีบ จ.
ชลบุรี คดีที่ 10 การใหความชวยเหลือประชาชน กรณีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าพอง
นายสักคาดวาในอนาคตมีแนวโนมวาคดีจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคดีที่พบสวนใหญจะมาจากปญหาการทํางานในนิคมอุตสาห
กรรม โดยเฉพาะเรื่องการปลอยนํ้าเสีย และคนงานไดรับอันตราย หรือปวยเปนโรคที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งสวนใหญคอนขางจะยืดเยื้อ เนื่อง
จากตองใชเวลาในการพิสูจนที่คอนขางยุงยาก อีกทั้งประเทศไทยยังขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาทํางานในเรื่องเหลานี้ ทั้งในสวนของ
แพทยผูที่จะมาพิสูจนอาการปวย และทนายความที่ชํานาญการเรื่องนี้เปนการเฉพาะ (กรุงเทพธุรกิจ 290543)
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2.3.3 สารพัดม็อบแหประทวงรัฐบาล 4 เดือนแรก'ทุบสถิติ'
จากการเปรียบเทียบสถิติการรองเรียนของราษฎรและกลุมพลังของศูนยบริการประชาชน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระหวาง
ป 2542 และป 2543 พบวามีม็อบที่ชุมนุมเรียกรองทั่วประเทศในป 2542 รวม 786 ครั้ง แตเพียง 4 เดือนแรกของป 2543 พบวามีม็อบเกิด
ขึ้นทั่วประเทศทั้งที่เปนม็อบที่มาเรียกรองใหมและม็อบตอเนื่องจากป 2542 รวมถึง 622 ครั้ง สวนใหญเปนปญหากลุมเกษตรกรรม 48 ครั้ง
ปญหากลุมราษฎรขัดแยงกับเจาหนาที่รัฐ 37 ครั้ง ปญหาคัดคานโครงการของรัฐ 33 ครั้ง ปญหาดานแรงงาน 29 ครั้ง ปญหากลุมประกอบ
อาชีพ 20 ครั้ง ปญหากลุมปาไมที่ดิน 8 ครั้ง เปนตน สวนม็อบที่เดินทางมาเรียกรองหนาทําเนียบรัฐบาล เมื่อป 2542 มีทั้งหมด 230 ครั้ง
และในป 2543 สิ้นสุด 23 พ.ค. 2543 มีม็อบมาเรียกรองหนาทําเนียบแลว 82 ครั้ง โดยม็อบที่มีขอเรียกรองซํ้าซอน และละเอียดออน รวมถึง
ที่เกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานและการถูกฉอโกง มักจะมาเรียกรองหนาทําเนียบรัฐบาลผานศูนยบริการประชาชน ที่สังกัดสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อใหขอเรียกรองถึงมือรัฐบาล และกดดันรัฐบาล แตสวนใหญก็ยังไมไดรับการแกไข พบวานับจากเดือน ม.ค.2543 จนถึง
ปจจุบันมีขอรองทุกขมาถึงรัฐบาลแลวประมาณ 7,000 เรื่อง จากป 2542 ที่ผานมามีการรองทุกขรวม 13,700 เรื่อง แบงเปนประเด็นปญหา
ดังนี้ 1.ปญหาความยากจน และการไมมีงานทํา ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดประมาณ 30% ของเรื่องราวรองทุกขทั้งหมด ที่เหลือไดแกปญหาหนี้
สินทั้งสวนตัวและหนี้สินเกษตรกร, ขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทํากิน และปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะกับขาราชการตํารวจ
นายประเสริฐ หนุนอนันต หัวหนาฝายสื่อสารมวลชน ศูนยบริการประชาชน ทําเนียบรัฐบาล กลาววาสถานการณการชุมนุมรอง
เรียนในป 2543 นั้นในสวนของการเรียกรองเรื่องปญหาผลิตผลทางการเกษตรตกตํ่าจะมีมากกวาป 2542 เนื่องจากฝนที่ตกนอกฤดูกาล ดัง
นั้นปนี้จะมีม็อบที่แตกตางออกไป เชนม็อบชาวนาเรียกรองเรื่องราคาขาวตกตํ่า สวนม็อบสินคาเกษตรตัวอื่นๆ ก็จะเปนไปตามฤดูกาลในชวง
ที่ผลผลิตนั้นๆ ออกมามากๆ
อยางไรก็ตามโดยปกติลักษณะการชุมนุมของม็อบจะอยูในชวงตอไปนี้ 1.ชวงที่พืชผลทางการเกษตรออกมามาก ซึ่งสวนใหญ
เปนตนป เชน มันสําปะหลัง หรือสับปะรด เปนตน และ 2.กอนวันปดบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือ
กอนวันที่ 31 มี.ค.ของทุกป เพื่อให ธกส.ปลดเปลื้องหนี้สิน สวนม็อบที่มาเรียกรองในเรื่องผลกระทบจากโครงการของรัฐนั้นจะเปนลักษณะ
ตอเนื่องจากปที่ผานมา เพื่อมาติดตามเรื่อง (กรุงเทพธุรกิจ 290543)
2.3.4 ลําดับเหตุการณความเคลื่อนไหวเขื่อนปากมูล
พ.ศ.
เหตุการณ
2510 Sofrelec บริษัทที่ปรึกษาจากฝรั่งเศสเริ่มศึกษาความเหมาะสมความเปนไปไดของโครงการสรางเขื่อนไฟฟาพลังนํ้าปากมูล ที่แกง
ตะนะ พื้นที่ 158 ตร.กม. ณ ระดับกักเก็บนํ้าที่ 112 เมตร
2513 การศึกษาความเหมาะสมความเปนไปไดโครงการสรางเขื่อนไฟฟาปากมูล ที่แกงตะนะของ Sofrelec เสร็จสมบูรณ พบการสราง
โรงไฟฟาเขื่อนปากมูลไมเหมาะสม
2521 กฟผ. เสร็จสิ้นการศึกษาความเหมาะสมความเปนไปไดโครงการสรางเขื่อนไฟฟาปากมูล โดยคณะทํางานของ กฟผ. เอง
2523 ก.ย. ผลการศึกษาความเหมาะสมความเปนไปไดโครงการพัฒนาเขื่อนอเนกประสงคปากมูลของบริษัทที่ปรึกษาฝรั่งเศสแหงใหม
คือ Sogreah ระบุวามีความเปนไปไดทั้งทางดานเทคนิคและเศรษฐกิจ
2524 เขื่อนปากมูลถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. และจะเริ่มสรางในป 2531
2525 ม.ค. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการสรางเขื่อนปากมูล โดยบริษัททีม คอนซัลแตนต เอ็นจิเนียริง (วาจางโดย
กฟผ.) เสร็จสมบูรณโดยเสนอใหสรางที่แกงตะนะ ณ ระดับกักเก็บนํ้าที่ 112 เมตร ตองอพยพชาวบานออกจากพื้นที่ 4,000
ครอบครัว
2526 แกงตะนะถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ เพื่อการสรางเขื่อนที่บานหัวเหว (Ban Hua Heo)
2528 รายงานการศึกษาความเหมาะสมความเปนไปไดโครงการสรางเขื่อนบานหัวเหว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของนํ้าตกแกงตะนะ
โดย บ. Sogreah เสร็จสมบูรณ ชื่อโครงการ "โครงการพัฒนาเขื่อนปากมูล : ความเหมาะสมความเปนไปไดในการสรางเขื่อน
ณ ระดับกักเก็บนํ้าที่ 108 เมตร"
2532 เม.ย. - กฟผ. เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนปากมูล, ชาวบานเรียกรองใหหยุดการสรางเขื่อน
ปากมูล
พ.ค. - ครม. อนุมัติโครงการสรางเขื่อนปากมูล ดวยงบประมาณ 3.88 พันลานบาท
- แผนพัฒนาพลังงานของ กฟผ. กําหนดใหสรางเขื่อนปากมูลเปนเขื่อนสูง 17 เมตร ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 136 เมกะ
วัตต ตนทุนกอสราง 149.2 ลานดอลลารสหรัฐ กําหนดสรางเสร็จ พ.ย. 2535
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พ.ค. - รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาเวนคืนที่ดินและคณะกรรมการจัดสรรที่ทํากินใหมแกราษฎรที่จะตองถูกอพยพ
มิ.ย. - ธนาคารโลกทํารายงานสรุปสําหรับผูบริหารระบุอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในโครงการเขื่อนปากมูล
ต.ค. - เจาหนาที่ ธ.โลก เสร็จการประเมินราคาโครงการ The Third Power System Project รวมเขื่อนปากมูล
ม.ค. - การดําเนินงานขั้นตนในพื้นที่กอสรางเขื่อนปากมูลแลวเสร็จ
ก.พ. - ครม. อนุมัติให กฟผ. ดําเนินการสรางเขื่อนและโรงไฟฟาที่อุทยานแหงชาติแกงตะนะ
มี.ค. - ตัวแทนชาวบานยื่นหนังสือประทวงธนาคารโลกกรณีใหเงินกูสนับสนุนการสรางเขื่อน
พ.ค. - กฟผ. ลงมือเตรียมพื้นที่กอสรางอยางรีบดวน เปนเหตุใหบานเรือนชาวบานถูกทําลาย
ก.ย. - สภาพัฒนฯ อนุมัติเงิน 6.6 ลานลานบาท เพื่อปรับปรุงโครงการฯ
ต.ค. - เจาหนาที่ ธ.โลก เสร็จการประเมินราคาโครงการสรางเขื่อนปากมูล
ธ.ค. - คณะกรรมการบริหาร ธ.โลกอนุมัติเงินกู 54 ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับสรางโรงไฟฟาของ กฟผ. รวมตัวเขื่อนปากมูล
ม.ค. - ผูประมูลได ทําสัญญาสรางเขื่อนปากมูล
มี.ค. - ชาวบานที่มาประทวงในบริเวณสรางเขื่อนปากมูลปะทะกับตํารวจ ตอมามีการเจรจากัน ผลการเจรจา กฟผ. ยินยอมทํา
แผนจายคาชดเชยชาวบานที่ตองอพยพ
พ.ย. - อาคารโรงจักรไฟฟาสรางเสร็จ
ธ.ค. - น.ส. วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ และนายทองเจริญ ศรีหาธรรม แกนนําชาวบาน ถูกจับกุมโดยตํารวจ สน.โขงเจียม
- รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนแทนคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาเวนคืนที่ดิน
และคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ทํากินใหมแกราษฎรที่ตองอพยพ
ม.ค. - กอนที่จะเริ่มเก็บกักนํ้าในเขื่อน ชาวบานที่มาประทวงไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนในการเขากรุงเทพเพื่อ
เรียกรองคาชดเชยใหแกครอบครัวที่มีอาชีพประมงซึ่งไดรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล
ก.พ. - ตัวเขื่อนปากมูลสรางเสร็จ
ต.ค. - การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่องเสร็จสิ้น , ชาวบานกวา 2,000 คน เรียกรองคาชดเชยครอบครัวละ 35,000 บาท ตอ
ป เปนเวลา 3 ป รวมทั้งที่ทํากินครอบครัวละ 10 ไร
ม.ค. - รัฐบาลยินยอมจายคาชดเชยแกชาวบานที่มีอาชีพประมง
มี.ค. - ศูนยพัฒนาอาชีพประมงสรางเสร็จ ธนาคารโลกจายเงินกูงวดสุดทายแกโครงการ
ธ.ค. - ชาวบานกลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐรวมตัวกันจัดตั้งสมัชชาคนจน
("The Forum of the Poor")
พ.ค. - ศูนยพัฒนาการประมงเริ่มปลอยพันธุปลาลงในแมนํ้าปากมูล
มิ.ย. - ธ.โลกทํารายงานการสนับสนุนเงินกูโครงการ The Third Power System Project รวมมูลคา 233 ลานดอลลารสหรัฐ
ธ.ค. - กฟผ. สิ้นสุดโครงการสนับสนุนชาวประมงเขื่อนปากมูล ดวยเงินทุนที่ไดรับจากธนาคารโลก
เม.ย. - ครม. รัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีมติใหจัดหาที่ทํากินใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล 3,084
ครอบครัว และเขื่อนสิรินธร 2,526 ครอบครัว ดวยเงิน 1,200 ลานบาท
ก.ย. - กฟผ. สิ้นสุดโครงการสนับสนุนชาวประมงเขื่อนปากมูลที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมง
เม.ย. - ครม. รัฐบาลนายกฯชวน หลีกภัย มีมติหักลาง มติครม. ชุดรัฐบาลพลเอกชวลิต และเรียกเงินงบประมาณ 1,200 ลาน
บาทกลับสูงบกลาง ยกเลิกแผนความชวยเหลือคาชดเชย 3,084 ครอบครัว ที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล
23 มี.ค. - สมาชิกสมัชชาคนจนจาก จ.อุบลราชธานี และ จ.ชัยภูมิ ประมาณ 3,000 คน รวมตัวชุมนุมกันหนาสันเขื่อนปากมูลเพื่อ
ใหตัวแทนรัฐที่มีหนาที่ปฏิบัติตามมติครม. วันที่ 29 เม.ย. 2540 ในการจัดพื้นที่ทํากินใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบมาเจรจา
25 ม.ค. - ครม. มีมติให กฟผ. ใหความชวยเหลือเกษตรกรประมงที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนปากมูล จํานวน 2,210
รายเปนกรณีพิเศษ โดยจายเปนเงินสดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนารายละ 30,000 บาท และเงินเพื่อพัฒนาอาชีพ
โดยผานสหกรณปละ 10,000 บาท เปนเวลา 3 ป รวมทั้งสิ้น 132.6 ลานบาท ทั้งนี้การจายเงินชดเชยจํานวนนี้ถือเปนการสิ้น
สุดและไมผูกพันใหตองจายเงินเพิ่มอีกและไมผูกพันกับเงื่อนไข และหลักการตามมติครม. วันที่ 21 เม.ย. 2541 ของรัฐบาลพล
เอกชวลิต
มี.ค. - กฟผ.ประกาศสิ้นสุดโครงการการจายคาชดเชยจากรัฐบาล จะไมมีชาวบานที่ไดรับเงินอีกตอไป แตชาวบานยังปกหลัก
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ประทวง โดยยายขึ้นไปกอสรางหมูบานชั่วคราว ""แมมูลมั่นยืน" ที่บริเวณสันเขื่อน การเจรจาตอรองจึงดําเนินตอไป
7 เม.ย. - กฟผ. จายเงินคาชดเชยใหชาวบานครั้งสุดทายตาม มติ ครม. 25 ม.ค. 2543
15 พ.ค. - แกนนําและชาวบานประมาณ 300-400 คน ยึดบริเวณรอบโรงไฟฟา บริเวณบันไดปลาโจน และบริเวณแนวสันเขื่อน
ซึ่งใชเปนถนนเชื่อมระหวาง อ.สิรินธร และ อ.โขงเจียม
ที่มา : Bangkok Post 020500, กรุงเทพธุรกิจ 020543, ไทยโพสต 18,290543
2.3.5 ขมวดปมขัดแยงเขื่อนปากมูล
จากลําดับเหตุการณจะพบวาชาวบานและเจาหนาที่รัฐมีความขัดแยงกรณีการสรางเขื่อนมาโดยตลอด ความขัดแยงทวีความรุน
แรงในป 2541 เมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัย มีมติหักลาง มติ ครม. รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่ไดอนุมัติวงเงิน 1,200 ลานบาทชวยชาว
บานในป 2540 โดยเรียกเงิน 1,200 ลานบาทคืนงบกลาง ทําใหแกนนําและชาวบานเขายึดพื้นที่เขื่อนปากมูลเพื่อตอรองนับตั้งแตเดือน มี.ค.
2542 จนถึงปจจุบัน น.ส.พ.มติชนวันที่ 21 พ.ค. 2543 ไดประมวลความขัดแยงระหวางชาวบานและ กฟผ. ดังนี้
ประมวลขอขัดแยงเขื่อนปากมูล
ขอมูลฝายชาวบานและองคกรพัฒนาเอกชน
ขอมูล กฟผ.และรัฐบาล
1. ผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูลทําใหชาว
1. รัฐบาลอนุมัติเงินชวยเหลือคาทดแทนตั้งแตป พ.ศ.
บานบริเวณรอบเขื่อนไดรับผลกระทบ 1,700 ครอบครัว สูญ
2538 เปนตนมารวมเปนเงินทั้งสิ้น 990 ลานบาท มีประชาชนไดรับ
เสียที่ดิน บาน และยังไมไดรับการชดเชย
เงินไปแลวรวม 241 ครอบครัว
2.
พันธุปลาในลํานํ้ามูลลดลงจากเดิมที่เคย
2. กฟผ. ปลอยพันธุปลาและสัตวนํ้าไปแลวไมนอยกวา 40
สํารวจกอนสรางเขื่อนป พ.ศ. 2537 จากจํานวน 265 ชนิด
ลานตัว
เหลือเพียง 96 ชนิด
3. รายไดเฉลี่ยของชาวประมงลํานํ้ามูลลดลงจาก
3.การสรางเขื่อนทําใหประชาชนมีรายไดจากการเลี้ยงปลา
เดิม 74.1% เหลือเพียง 19.1%
และกุงเฉลี่ย 3-5 ตันตอวัน และ กฟผ. ยังรวมกับกรมประมงสงเสริม
อาชีพเกษตร สรางศูนยประมง สรางบันไดปลาโจน
4.การสรา งบั นไดปลาโจนที่เขื่ อนปากมูล ทํ าให
4.มีปลา 64 ชนิด หรือราว 150,000 ตัวตอปวายขามบันได
ปลาจากแมนํ้าโขงที่ไหลลงสูแมนํ้าเพียง 55 ชนิดเทานั้น
ปลาโจน
สามารถกระโดดขามไปวางไขเหนือเขื่อน จากเดิมที่มีปลา
260 ชนิดวายไปวางไขในฤดูวางไข
5. การสรางเขื่อนปากมูลทําลายระบบนิเวศวิทยา
5.เพิ่มแหลงทองเที่ยวใหกับ จ.อุบลราชธานี และเสริมสราง
เชน แกงกวา 50 แหงจมหาย
ประชาชนใหมีรายไดจากการทองเที่ยวบริเวณเขื่อนปากมูล
6.การสร า งเขื่ อ นไม ไ ด เ กิ ด ประโยชน ใ นเชิ ง
6. เขื่อนปากมูลผลิตกระแสไฟฟาปอนใหกับประชาชนปละ
เศรษฐกิจชุมชน ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อนปาก
280 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง
มูลในชวงที่ประชาชนตองการใชกระแสไฟฟาอยางมากใน
ชวงเดือนเม.ย. -พ.ค. กลับผลิตไดเพียง 40 เมกะวัตต และ
เมื่อนํ้าในแมนํ้าโขงมีระดับสูงขึ้น เครื่องจะผลิตกระแสไฟฟา
ไมได
7. กฟผ. ตองเปดประตูระบายนํ้า 8 แหง เพื่อให
7.ไมสามารถปลอยนํ้าได เพราะจะเกิดผลกระทบตอผูเลี้ยง
ปลาวายนํ้าไปวางไขเหนือเขื่อน
ปลาในกระชังจํานวน 3,000 ราย บริเวณดานเหนือเขื่อน
การเผชิญหนาระหวางม็อบปากมูลกับ กฟผ. ดําเนินมาจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ยังไมสามารถหาทางออกได แมวาวันที่ 21 พ.ค.
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดใหมนําโดยนายโสภณ สุภาพงษ นายดํารง พุฒตาล นายวัลลภ ตังคณานุรักษ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายแกว
สรร อติโพธิ นายทองใบ ทองเปาด ฯลฯ ลงพื้นที่เขื่อนปากมูลพบขาราชการ ประชาชน เพื่อหารือเขาแทรกแซงเพื่อปองกันไมใหฝายขาราช
การใชความรุนแรงกับชาวบาน นําไปสูการประชุม 4 ฝาย ที่ จ. อุบลราชธานีเพื่อแกไขปญหาในวันที่ 27 พ.ค. 2543 ซึ่งประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภา เจาหนาที่กฟผ. ผวจ.อุบลราชธานี กลุมสมัชชาคนจน แกนนําชาวบาน ผลการประชุมก็ยังไมสามารถตกลงกันได เพราะชาวบาน
เรียกรองให กฟผ.และรัฐบาลออกมาแกไขปญหา หลังจากที่ผูชุมนุมไดปกหลักชุมนุมบริเวณสันเขื่อนมาเปนเวลาถึง 14 เดือน แตไมไดรับ
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การแกไข และเสนอใหรัฐบาลเจรจาโดยตั้งคณะกรรมการกลางที่เชื่อถือไดมารวมเจรจา ชาวบานเรียกรองใหนายอานันท ปนยารชุนเปนคน
กลางไกลเกลี่ยปญหา ดาน ม.ล. ชนะพันธุ กฤษกากร รองผูวา กฟผ. ตองการใหผูชุมนุมเปดสันเขื่อนใหเจาหนาที่เขาไปซอมบํารุงและ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากกังวลในความเสียหายตอสมบัติของ กฟผ. และกําซับวาขณะนี้ไดหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟา 1 เครื่อง อีก 3 เครื่องไม
ทราบจะหยุดเดินเมื่อไร หากเขื่อนปากมูลไมสามารถผลิตไฟฟาไดจะทําใหไฟฟาภาคอีสานดับทั้งภาค ดานนายศิวะ แสงมณี ผวจ.
อุบลราชธานีกังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัย พยายามลดจํานวนเจาหนาที่ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดสันติตอการชุมนุม (มติชน 210543,
กรุงเทพธุรกิจ,มติชน 280743)
เมื่อการเจรจาไมเปนผลสําเร็จ วันที่ 28 พ.ค. เวลา 03.00 น. นายสันต มาบขุนทด แกนนําสมัชชาคนจน นําผูชุมนุมเขื่อนปากมูล
กวา 200 คน เดินทางถึงทําเนียบรัฐบาล และปนกําแพงรั้วเขาไปชุมนุมในทําเนียบเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลมาแกไขปญหาเขื่อนปากมูล นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน ไดเขาเจรจากับผูชุมนุม และรับขอเสนอ 2 ขอ คือ ใหรัฐบาลถอนกําลังที่จะเขาสลายม็อบที่เขื่อนปากมูล และรัฐบาลรับ
จะแกไขปญหาสมัชชาคนจน ในที่สุดกลุมผูชุมนุมก็ยอมออกจากทําเนียบไปปกหลักอยูขางคลองหนาทําเนียบแทน (ไทยโพสต 290543)

3. ความเคลื่อนไหวพลังงาน
3.1 ความเคลื่อนไหวพลังงานในประเทศ
3.1.1 ราคานํ้ามันเบนซินเดือน พ.ค. พุง 15.69 บาทตอลิตร
แหลงขาวจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รายงานการเคลื่อนไหวราคานํ้ามันในเดือน พ.ค. 2543 ที่ปรับขึ้นลงตาม
ราคานํ้ามันโลกมีดังนี้ วันที่ 3 พ.ค. 2543 ปตท. ปรับราคาขายนํ้ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มลิตรละ 30 สตางค ทําใหราคานํ้ามันเบนซินออก
เทน 95 ปรับขึ้นเปน 14.59 บาทตอลิตร เบนซินออกเทน 91 เปน 13.59 บาทตอลิตร และดีเซลราคา 11.42 บาทตอลิตร
9 พ.ค. 2543 สถานีบริการนํ้ามันหรือปมนํ้ามันปรับราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค ตามราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกที่พุงสูงขึ้น ราคานํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับจากลิตรละ 14.89 เปน 15.19 บาท นํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ปรับจากลิตรละ
13.89 บาท เปน 14.19 บาท (กรุงเทพธุรกิจ 080543) 12 พ.ค. 2543 ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่พุงสูงขึ้นมีผลใหราคานํ้ามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น
อีกลิตรละ 30 สตางคและเบนซินปรับตามลิตรละ 20 สตางค เพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริง สําหรับราคาขายปลีกนํ้ามัน ในสถานีบริการ นํ้า
มันดีเซลปรับจากเดิม ลิตรละ 11.72 บาท ขึ้นเปนลิตรละ 12.02 บาท สวนราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับขึ้น 20 สตางค จาก
ราคาลิตรละ 15.09 ขึ้นเปนลิตรละ 15.29 บาท (กรุงเทพธุรกิจ 110543) 17 พ.ค. 2543 ปตท. ปรับราคานํ้ามันเบนซินและดีเซล เพิ่มอีก 30
สตางค (สยามรัฐ 170543) วันที่ 23 พ.ค. 2543 ปตท. ปรับราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นชนิดละ 30 สตางคตอลิตร และนํ้ามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 20 สตางคตอลิตร ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันของ ปตท.ในเขต กทม.และปริมณฑล เปนดังนี้ นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ปรับเปน
15.69 บาทตอลิตร เบนซินออกเทน 91 ปรับเปน 14.69 บาทตอลิตร และนํ้ามันดีเซลปรับเปน 12.22 บาทตอลิตร พรอมกันนี้ ผูจัดการใหญ
ปตท.นํ้ามัน ยังแนะใหประชาชนประหยัด และเลือกใชนํ้ามันใหถูกชนิดกับประเภทของเครื่องยนต เพื่อเปนทางออกในภาวะนํ้ามันขึ้นราคา
ดวย (ไอเอ็นเอ็น 230543)
3.1.2 ผลสําเร็จแปรรูปอุจจาระเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง
นายสุรพันธ ไพโรจนวรกูล อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ก.วิทยาศาสตรฯ รวมกับ รศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการบดีและ ดร.วิษณุ
มีอยู รองคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีมหานคร รวมกันแถลงขาวผลสําเร็จการแปรรูปอุจจาระใหเปนเชื้อเพลิง ซึ่ง ม.เทคโนโลยี
มหานครสามารถคิดคนผลงานระดับชาติครั้งนี้ได โดยมีแนวคิดหลักที่จะชวยแกปญหาภาวะสิ่งแวดลอม และเพื่อทดแทนการนําเขาเชื้อ
เพลิงจากตางประเทศ ซึ่งในแตละปประเทศไทยตองเสียเงินเพื่อซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงมากกวา 1 แสนลานบาท โดยโครงการดังกลาวทําการวิจัย
มานานกวา 1 ป และขณะนี้ทาง ม.เทคโนโลยีมหานคร พรอมจะนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หรือ สพช. เพื่อ
รวมสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับการลงทุนใหเปนโครงการใหญระดับชาติตอไป
โดยมีประมาณการวาอาจจะตองใชการลงทุนเปน
จํานวนมาก เพื่อขยายการผลิตของเครื่องปฏิกรณผลิตนํ้ามันใหมากกวาเดิมถึง 10 เทา รวมทั้งนําไปจัดตั้งโรงงานผลิตนํ้ามันจากสารตะกอน
ดังกลาวดวย (ไอเอ็นเอ็น 230543)

3.2 ความเคลื่อนไหวพลังงานกาซ
3.2.1 เอ็กโกอัด ปตท. ซื้อกาซราคาแพง จองลงทุนสรางโรงไฟฟาใหมในพมา
นายสิทธิพร รัตโนภาส รองผูวาการประจําสํานักงานผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยหลังจากเขารับ
ตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท ผลิตไฟฟาจํากัด หรือเอ็กโกวา ราคากาซที่ซื้อจากแหลงยาดานา ประเทศพมาเมื่อเทียบกับราคากาซใน
อาวไทยจะแพงกวาถึง 15% ไมวาราคา ณ จุดไหนก็ตามและทางการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) คงไมสามารถปรับสูตรราคาใหตํ่า
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กวานี้ไดแนนอน ทั้งนี้เพราะการตกลงซื้อขายราคากาซทําในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราขยายตัวสูงและมีความตองการใชพลังงาน
จํานวนมากทําใหผูขายกาซมีอํานาจตอรองสูง แนวทางในการแกไขปญหาราคากาซนั้นทางเอ็กโกจะเจรจากับปตท.และพมาในการที่จะเขา
ไปลงทุนกอสรางโรงไฟฟาที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิงขนาด 600 เมกะวัตต ที่เมืองยางกุง ประเทศพมาพรอมสรางสายสงและทอกาซจากแหลง
ยาดานาและเยตากุนมาที่พมา ซึ่งปจจุบันพมายังขาดแคลนไฟฟาอยูมาก
ดานการลงทุนของเอ็กโกนั้นลาสุดไดเขาถือหุน 40% ในโรงไฟฟาที่ประเทศฟลิปปนส ขนาดกําลังผลิต 250 เมกะวัตตและเขาถือ
หุนอีก 20% ในโครงการนํ้าเทิน 2 ที่ประเทศลาว ซึ่งผูถือหุนรายเกาถอนหุนออกไป (สยามรัฐ 010543)
3.2.2 ปตท. ทุมหมื่นลานผุดโรงแยกกาซแหงที่ 5
นายวิเศษ จูภิบาล ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปดเผยวา ปตท. ตัดสินใจที่จะลงทุนสรางโรงแยกกาซธรรม
ชาติ โรงที่ 5 ใน จ. ระยอง กําลังการผลิต 300-400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน วงเงินลงทุน 1 หมื่นลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาราย
ละเอียดคาดวาจะเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. 2543 นี้ จากนั้นจะสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
และเสนอ ครม. อนุมัติตอไป ทั้งนี้ ปตท. จําเปนตองลงทุนสรางโรงแยกกาซโรงที่ 5 ขึ้น เพื่อปอนใหแกบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (ทีโอซี) ที่มี
แผนจะสรางโรงงานแหงที่ 2 เพื่อขยายการผลิตโอเลฟนสจากปจจุบัน 3.8 แสนตันตอป เปน 7 แสน - 1 ลานตันตอป เพื่อลดตนทุน โดยโรง
งานใหญคาดวาจะเสร็จในป 2545 สําหรับโรงแยกกาซเดิมมี 4 โรง 3 โรงตั้งที่ จ.ระยอง และโรงที่ 4 อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช (กรุงเทพ
ธุรกิจ 040543)

3.3 ความเคลื่อนไหวพลังงานในตางประเทศ
3.3.1 3 ผูนําโอเปกพอใจตลาดนํ้ามัน สหรัฐฯเชื่อราคายังสูงอีกระยะหนึ่ง
วันที่ 11 พ.ค. 2543 นายลูอิส เทลเลซ รัฐมนตรีนํ้ามันของเม็กซิโกพรอมกับนายอาลี อัลนูไอมี รัฐมนตรีนํ้ามันซาอุดีอาระเบีย
และนายอาลี โรดริเกวซ รัฐมนตรีนํ้ามันเวเนซุเอลา ซึ่งเปน 3 ประเทศหลักที่มักจะเปนผูกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุมประเทศผูสง
ออกนํ้ามัน (โอเปก) ไดรวมประชุมกันที่เมืองบาจา แคลิฟอรเนีย ซูร ซึ่งอยูทางใตของเม็กซิโก กอนการประชุมใหญเต็มคณะ ของประเทศ
สมาชิกในโอเปกที่กําหนดจัดในวันที่ 21 มิ.ย. 2543 นี้
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศออกแถลงการณรวมกัน โดยแสดงความพอใจตอสถานการณตลาดนํ้ามันใน
ปจจุบัน "รัฐมนตรีทั้งสามเห็นพองวา ปริมาณนํ้ามันดิบสํารองเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับที่นาพอใจมากขึ้น ชวยผอนคลายแรงกดดันที่มีตอตลาด
ซึ่งเกิดขึ้นในชวงสิ้นไตรมาสแรกของปนี้ โอเปกจึงไมจําเปนตองดําเนินมาตรการใดๆ เพิ่มเติม" แถลงการณดังกลาวระบุถึงสัญญาณที่สะทอน
วา ในการประชุมโอเปกเดือนหนาจะไมมีการตัดสินเพิ่มปริมาณการผลิตแตอยางใด
ดานการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน 21 ประเทศจากกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก(เอเปก) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่
11-12 พ.ค. 2543 เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอรเนีย นายเจย ฮาเกส ผูอํานวยการฝายขอมูล ก.พลังงานของสหรัฐฯ กลาววาราคานํ้ามันอาจ
จะอยูในระดับสูงไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากการปรับการผลิตของโอเปกและคาดวาตลาดนํ้ามันสามารถที่จะฟนขึ้นมามีเสถียรภาพในระยะ
ยาว ซึ่งเปนผลดีจากการพัฒนาแหลงนํ้ามันใหมและการเพิ่มผลผลิตจากประเทศนอกกลุมโอเปก โดยคาดวาในระยะยาวจะมีเสถียรภาพอยู
ที่ระดับ 22 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล "หากราคานํ้ามันสูงกวาระดับ 20 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล คาดวาประเทศนอกโอเปกจะเพิ่มการผลิต
ในแหลงนํ้ามันที่ทะเลเหนือ อะแลสกา และที่อื่นๆ"
สวนราคานํ้ามันดิบที่ตลาดลวงหนาในนิวยอรก เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2543 ราคานํ้ามันดิบสําหรับสงมอบเดือน มิ.ย. 2543 เพิ่มขึ้น
ถึง 1.01 ดอลลารสหรัฐ หรือ 3.6% ไปปดตลาดที่ระดับ 29.11 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล หลังพุงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 29.42 ดอลลารสหรัฐ
ตอบารเรล อันเปนระดับสูงที่สุดตั้งแตวันที่ 21 มี.ค. 2543 ขณะที่ราคานํ้ามันดิบเบรนท ที่ตลาดลวงหนาในลอนดอน เมื่อปดตลาดวันเดียว
กันนี้ เพิ่มขึ้น 1.08 ดอลลารสหรัฐ ไปอยูที่ระดับ 27.50 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล (กรุงเทพธุรกิจ120543)

ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครอง
1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
1.1 ส.ส.เปลี่ยนพรรครับเลือกตั้งครั้งใหม
1.1.1 ส.ส.พรรคความหวังใหมสายอีสานสมทบกับ "สมอลลมิดเดิลปารตี"
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน หรือเสี่ยกวง ส.ส.อุดรธานี พรรคความหวังใหม เปดเผยวาตนและพวกไดยายจากพรรคความหวัง
ใหมมาลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนา เพื่อเพิ่มจํานวนส.ส.พรรคชาติพัฒนาในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีเพียง 1 คน อีก 6 คน เปนของพรรค
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ความหวังใหม การยายพรรคของนายเกียรติชัยและพวกมายังพรรคชาติพัฒนานี้ นายสุวัจน ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา บอกวา
ทําใหพรรคชาติพัฒนามั่นใจวาจะไดส.ส.ถึง 70-80 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งใหม และเปนพรรคขนาดกลางหรือพรรคเอสเอ็มอี (มติชนสุด
สัปดาห 220543)
1.1.2 ส.ส.สระบุรียกทีมลาพรรคเกาไปอยูไทยรักไทย
วันที่ 26 พ.ค.2543 นายปองพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย เปดเผยวาจะยื่นใบลาออกจากสมาชิก
พรรคชาติไทย เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในระบบปารตีลิสตในนามพรรคไทยรักไทย รวมทั้งนายวีระพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พรรคชาติ
ไทย จะยื่นใบลาออกพรอมกันในวันที่ 31 พ.ค.2543 และไปอยูพรรคไทยรักไทย ขณะเดียวกันนายยงยศ อดิเรกสาร นองชายอีกคนก็จะลง
สมัครในจ.สระบุรีในนามพรรคไทยรักไทยเชนกัน ทั้งนี้นายปองพล ไดระบุเหตุผลในการยื่นใบลาออกวาเกิดจากการกระทําของหัวหนาพรรค
ชาติไทยคือ
1)ไมใหเกียรติกรณีปลดตนออกจากตําแหนงเลขาธิการพรรคระหวางที่ตนไปปฏิบัติราชการตางประเทศโดยไมมีการปรึกษา
หารือและไมมีเหตุผลสมควร 2) การกลาวใสรายตนเองลับหลังตอวงการตางๆมาตลอดทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง ดูหมิ่นเกียรติ ศักดิ์ศรี แสดง
ถึงความไมเปนผูใหญที่ควรนับถือและยังระบุอีกวาหัวหนาพรรคบริหารผิดพลาดทําใหภาพพจนและชื่อเสียงของพรรคตกตํ่าลงอยางมาก
นอกจากนี้แลว นายสมชาย สุนทรวัฒน ส.ส.สระบุรี พรรคประชาธิปตยไดเปดเผยวาการเลือกตั้งครั้งหนามีแนวโนมสูงที่ตนจะไป
อยูพรรคไทยรักไทยเพราะเปนโอกาสสุดทายที่จะเปลี่ยนแปลงพรรค และตนเคยพูดคุยกับนายปองพล อดิเรกสาร กับนายเงิน บุญสุภา
ส.ส.สระบุรีพรรคความหวังใหม วาสระบุรีนาจะมีเอกภาพโดยมีส.ส.มาจากพรรคไทยรักไทยทั้งหมด และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนา
พรรคไทยรักไทยก็ตองการใหไปรวมงานดวย (ไทยโพสต 270543,มติชนสุดสัปดาห 290543สยามรัฐ 310543)

1.2 ควม.เลือกผูบริหารชุดใหม เลขาธิการพรรคคือนายวันมูหะหมัดนอร มะทา สวน ปชป.แสดงทา
ทีจับจองตําแหนงป.สภาฯ
พรรคความหวังใหมจัดประชุมใหญวิสามัญประจําป
เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมหลังจากที่เลื่อนมาจากการ
ประชุมใหญสามัญ ทั้งนี้พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไดรับการเสนอชื่อใหเปนหัวหนาพรรค ซึ่งพล.อ.ชวลิตไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรคจนครบ 75 คนตามขอบังคับพรรคและตามมาดวยการเสนอชื่อนายวันมูหะหมัดนอร มะทา เปนเลขาธิการพรรคคนใหม ซึ่งเปนที่ผิด
คาดของสมาชิกพรรคเพราะกระแสขาวกอนหนานี้ระบุวาจะเปนพล.ต.ศรชัย มนตริวัต ส.ส.กาญจนบุรี อดีตนายทหารคนสนิทและอีกทาน
หนึ่งคือ พล.อ.พัฒน อัคนิบุตร เหรัญญิกพรรค เพื่อนรวมรุน จปร. 1 ซึ่งนายวันมูหะหมัดนอร มะทา บอกวาจะลาออกจากตําแหนงประธาน
สภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 24 มิ.ย.2543และใหเหตุผลในการรับตําแหนงเลขาธิการพรรค เพราะเห็นวาสามารถนําแนวทางของพรรคไปแก
ปญหาบานเมืองได
สําหรับพรรคประชาธิปตยนั้นมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสนอชื่อประธานสภาผูแทนฯคนใหม เชน โฆษกของพรรค นายสาทิตย
วงศหนองเตย บอกวาเมื่อใบลาออกของนายวันนอรชัดเจนแลวพรรคประชาธิปตยในฐานะพรรคเสียงขางมากในสภาผูแทนฯจะหารือกับ
พรรครวมรัฐบาลขอฉันทานุมัติวาพรรคประชาธิปตยจะเปนผูเสนอชื่อประธานสภาผูแทนฯคนใหม
เพราะตามธรรมเนียมพรรครัฐบาลจะ
เสนอคนหนึ่ง พรรคฝายคานจะเสนอคนหนึ่ง นอกจากนี้แลว ยังมีการใหสัมภาษณของสมาชิกพรรคประชาธิปตยบางคนเกี่ยวกับประธาน
สภาผูแทนฯคนใหมวาภายในพรรคมีคนที่เหมาะสมหลายคนดวยกัน คนหนึ่งที่เผยตัวคือนายถวิลย ไพรสณฑ ประธานที่ปรึกษารมต.
มหาดไทย และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย ซึ่งบอกวาหากพรรคมีมติใหเปนก็พรอมจะเปนเพราะเคยดํารงตําแหนงรองประธานสภาผู
แทนฯมาแลว ในขณะที่สมาชิกพรรครุนใหมเสนอชื่อนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ความเคลื่อนไหวภายในพรรคในเรื่องดังกลาวนายกฯชวน หลีก
ภัย ในฐานะหัวหนาพรรคบอกวายังไมถึงเวลาที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ตองรอใหประธานสภาผูแทนฯลาออกกอนแลวคอยหารือกัน (ไทย
โพสต 160543,สยามรัฐ 16,180543)

2. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการปกครอง
2.1 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยขอปญหาตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญ
2.1.1 การวินิจฉัยราง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม เปนผลใหฝายบริหารไดดูแลหนวยงานยุติธรรมที่ไม
เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
กรณีที่ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภามาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ราง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติ
ธรรม วามีความอันเปนสาระสําคัญขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 275 ที่กําหนดใหศาลยุติธรรมมีหนวยงานธุรการเปนอิสระหรือไมนั้น
วันที่ 2 พ.ค. 2543 นายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงผลการพิจารณาวินิจฉัยวา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติดวยคะแนนเสียง
8 ตอ 4 เห็นวา ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก มาตรา 275 ไมไดมีการบัญญัติวางานใดที่เปนงานธุรการโดย
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เฉพาะ กําหนดแตเพียงวาใหสํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด เมื่อรัฐสภาซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาเรื่องนี้เห็นวาควรจะขึ้นอยูกับกระทรวงยุติธรรม ก็เปนหนาที่ของรัฐสภาในการ
ตรากฎหมายและเรื่องนี้ไมกระทบความเปนอิสระของศาล และจากผลการวินิจฉัยดังกลาว นายบัณฑิต รชตะนันทน โฆษกก.ยุติธรรมแถลง
วา มีผลใหกรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน อยูในการบริหารจัดการของก.ยุติธรรม และเพิ่มเติมวา
ภารกิจของก.ยุติธรรมในอนาคตจะไมมีการพิจารณาคดีอีกตอไป แตจะดูแลหนวยงานกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน สวนนายสุทัศน เงินหมื่น รมต.ยุติธรรมบอกวา ตอไปสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะไดรับการยก
ฐานะเปนกรม (ไทยโพสต ,มติชน ,สยามรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ030543)
2.1.2 การวินิจฉัยให รมต.ถือหุนไดรอยละ 5
วันที่ 23 พ.ค.2543 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ตอ 4 เสียง วินิจฉัยวาขอความในมาตรา 5 ของรางพ.ร.บ.การจัดการ
หุนสวนและหุนของรัฐมนตรี ที่กําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตใหรมต.ถือหุนในกิจการตางๆ ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะขอความในมาตรา 209
ของรัฐธรรมนูญไมไดมีบทบัญญัติหามรมต.ถือหุนโดยเด็ดขาด ประกอบกับรัฐธรรมนูญใหการรับรองในหลักการเสรีภาพการจัดการทรัพยสิน
สวนบุคคลและทายมาตรา 209 เปดชองใหรมต.ถือหุนไดตามที่กฎหมายกําหนดคือไมเกินรอยละ 5 ของหุนทั้งหมดที่จัดจําหนาย สวนที่เกิน
ตองโอนใหนิติบุคคลจัดการแทน เพื่อปองกันอิทธิพลหรืออํานาจในการบริหารจัดการที่จะขัดตอหลักการปฏิบัติหนาที่ของรมต.(กรุงเทพธุรกิจ
230543,มติชนสุดสัปดาห 290543)
2.1.3 ศาลรธน.วินิจฉัยคดีนายจิรายุ จรัสเสถียร กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินฯ ประกอบดวยขอความ
อันเปนเท็จมีผลทําใหไมสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ ภายในเวลา 5 ป
กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 295 วา
นาย จิรายุ จรัสเสถียร อดีตที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข จงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
นั้น นายนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงภายหลังการพิจารณาวา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก
ฉันท 13 เสียงวานายจิรายุ จงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา
291,292 และ 295 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542มาตรา 34 มีผลใหนายจิรายุไม
สามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองใดๆ ภายในเวลา 5 ป ซึ่งประเด็นการพิจารณาอยูที่ยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยวันที่ 17
ธ.ค.2540 ซึ่งมีการฝากเช็คและภายหลังขอยกเลิกรายการและขอเช็คคืน ซึ่งกรณีนี้ทางธนาคารถือวาไมไดนําฝากเช็ค แตนายจิรายุ ไดยืนยัน
ยอดเงินที่รวมเช็คเขาไปดวย(สยามรัฐ31 0543)

2.2 การเลือกตั้งส.ว.รอบสองการทุจริตยังคงมีอยู ตองจัดเลือกตั้งรอบสามใน 9 จังหวัด
นายสวัสดิ์ โชติพานิช กกต. ฝายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยใหสัมภาษณวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารอบสองใน 35 จังหวัด
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2543 ยังคงมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตอยู ซึ่งหากผูไดรับเลือกตั้งรายใดถูกแขวนชื่อเปนครั้งที่ 2 กกต.จะตัดสิทธิ์ไมใหลง
สมัครรอบสาม ที่อาจจะมีขึ้น สวนนายยุวรัตน กมลเวชช กกต.ฝายบริหารการเลือกตั้ง กลาวถึงปญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้วา มี 3 สวนคือ 1)
ในสวนของ กกต.เองคิดวาเรียบรอยพอสมควร 2) จํานวนประชาชนผูใชสิทธิลดนอยลงไปมาก และ3) ในสวนผูสมัคร สถานการณการทําผิด
กฎหมายไมลดลงจากครั้งแรก การที่ประชาชนไปใชสิทธินอยทําใหผูสมัครบางรายที่มีคะแนนจัดตั้งสามารถไดรับเลือกตั้งเขามา
การเลือกตั้งส.ว.รอบสองในหลายจังหวัดยังมีปญหาการรองเรียนเรื่องทุจริต เชน จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งขาวระบุวาเขตอําเภอ
รอบนอกมีการซื้อเสียง ทั้งแจกเงินหัวละ 20 บาท พรอมสบู แจกลูกไก รวมทั้งการซื้อเสียงกันหนาหนวยเลือกตั้ง ที่สุพรรณบุรีจากการระบุ
ของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร เลขาธิการมูลนิธิองคกรกลาง ผูประสานงานเครือขายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งบอกวามีการทุจริตอยางเปน
ระบบ เชนจัดหนวยเลือกตั้งในที่ลับตาคน อาทิ อยูบนศาลาสูง ในหองเรียนที่ปดประตูหนาตาง อยูหลังบานผูใหญบาน กรรมการหนวยเลือก
ตั้งเซ็นชื่อประชาชนในชองผูใชสิทธิไวกอนอางวาเพื่อมิใหเปนการเสียเวลา ยิ่งกวานั้นที่หนวยเลือกตั้งที่ 61 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่นอง
กรรมการฯ กากบาทหมายเลขผูสมัครไวแลวแจกบัตรเลือกตั้งใหประชาชน เปนตน ที่ปากนํ้า สมุทรปราการและมหาสารคาม ตองมีการนับ
คะแนนกันใหม
อยางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองส.ว.ได 66 คน โดยแขวนชื่อไว 12 คน ใน 9 จังหวัด ปรากฏวาอดีตวาที่ส.ว.ที่
ถูกแขวนชื่อในการเลือกตั้งครั้งแรกไดรับเลือกตั้งกลับเขามาถึง 45 คน เชน นายชัชวาลย คงอุดม ส.ว.กทม.พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร ส.ว.
สระบุรี สวนผูที่ถูกแขวนชื่อและไมไดรับเลือกตั้งในรอบสองนี้ เชน นางฉวีวรรณ ขจรประศาสน จังหวัดนนทบุรี นางมลิวัลย เงินหมื่น จังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน นายยุวรัตน กมลเวชช กกต. ใหเหตุผลวาแมจะมีขาวคราวเรื่องการทุจริต แตเมื่อไมมีหลักฐานก็เหมือนศาลที่ตอง
ปลอย การเลือกตั้งรอบสามใน 9 จังหวัดคือ อํานาจเจริญ ลําปาง อุบลราชธานี สุพรรณบุรี มหาสารคาม ขอนแกน นครราชสีมา หนองคาย
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และอุดรธานี จะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย.2543 โดยจัดเลือกตั้งลวงหนาขึ้นในวันที่ 27-28 พ.ค.2543 ซึ่งมีผูไปลงคะแนนลวงหนา 2 วันใน 9
จังหวัดเพียง 11,936 คน นอยกวารอบสองเกือบ 10 เทา สวนในตางประเทศ 19 ประเทศใชสิทธิเพียง 74 คน สาเหตุที่ประชาชนมาเลือกตั้ง
กันนอยเนื่องจากการเลือกตั้งรอบสามมีระยะเวลาใกลเคียงกันมาก อาจทําใหประชาชนเบื่อหนาย แตคาดวาวันที่ 4 มิ.ย. คนคงมากกวานี้
ซึ่งนายยุวรัตน กมลเวชช บอกวาหากยังมีการทุจริต กกต.พรอมที่จะจัดเลือกตั้งรอบ 4 ใหเสร็จภายใน 15 วัน (ไทยโพสต 01,02,110543,
สยามรัฐ 010543,กรุงเทพธุรกิจ14,230543,มติชน 290543)

3. ความเคลื่อนไหวดานกระบวนการยุติธรรม
3.1 ขาราชการซี 10 ถูกไลออกจากราชการฐานทุจริตตอหนาที่
วันที่ 2 พ.ค.2543 คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือน(อ.ก.พ.) ก.คลัง มีนายศุภชัย พิศิษฐวานิช ปลัดก.คลังเปนประธาน
ประชุมพิจารณาลงโทษนายนิพัทธ พุกกะณะสุต ตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแรงซึ่งมีนายสุพล คุณาภรณ รองผอ.สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเปนประธาน เสนอใหไลนายนิพัทธออกจากราชการ เนื่องจากมีพยานหลักฐานชัดเจนวาทุจริตตอหนาที่ รับผลประโยชน 30
ลานบาท จากนายนํ้า มหฐิติรัฐ กก.บริษัทซันเอสเตท ซึ่งไดรับสัมปทานโครงการพัฒนาที่ดินหมอชิตมูลคา 17,000 ลานบาท และยังแกไข
รางสัญญาระหวางกรมธนารักษกับบริษัทซันเอสเตทโดยพลการเพื่อประโยชนของบริษัท
อ.ก.พ.พิจารณาพยานหลักฐานที่มีจํานวน
ประมาณ 5,000 หนาแลว มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแรงเสนอมาคือใหไลนายนิพัทธออกจากราช
การ โดยนายนิพัทธมีสิทธิอุทธรณตอที่ประ ชุม ก.พ. และฟองศาลไดหากเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม (มติชนสุดสัปดาห 090543)

3.2 อัยการสั่งฟองคดีบานสามหลังริมเขื่อนศรีนครินทร
12 พ.ค.2543 นายพันธ สุริยพร รองอัยการสูงสุด แถลงวา ไดสั่งฟอง 1)นางสาวปาจรีย เวสสะบุตร 2) นางจุฑามาศ เวสสะบุตร
บุตรสาวสองคนของนายประหยัด เวสสะบุตร อดีตปลัดจังหวัดกาญจนบุรี คนสนิทของพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน อดีตรองนายกฯและรมต.
มหาดไทย และ 3) นายธวัช ศิรกรวิไล ซึ่งทั้งสามทานนี้เปนเจาของบานสามหลังริมอางเก็บนํ้าเขื่อนศรีนครินทร ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี ซึ่งกรมปาไมกลาวหาวาบุกรุกอุทยานแหงชาติ โดยถูกสั่งฟองใน 2 ขอหาคือ 1) รวมกันบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดิน กอสราง
แผวทางหรือเผาปา หรือกระทําการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น การสั่งฟองครั้งนี้ขัดแยงกับความเห็น
ของพนักงานสอบสวนที่มี พล.ต.ท.ลวน ปานรศทิพ ผบ.ตํารวจสอบสวนกลาง เปนประธาน เพราะมีคําสั่งไมฟอง ซึ่งคําสั่งไมฟองดังกลาวได
สรางความเคลือบแคลงสงสัยใหกับประชาชนและกลายเปนประเด็นการเมืองที่นําไปสูการอภิปรายไมไววางใจ พล.ต.สนั่นมาแลว (มติชนสุด
สัปดาห 150543)

4. ความเคลื่อนไหวดานการเมืองการปกครองในตางประเทศ
4.1 สหรัฐฯระบุเอเชียใตศูนยกลางกอการรายขามชาติ
วันที่ 30 เม.ย.2543 สํานักขาวรอยเตอรและเอเอฟพี อางน.ส.พ.นิวยอรกไทมเกี่ยวกับรายงานประจําปของก.ตางประเทศสหรัฐฯ
วาดวยการกอการรายขามชาติวา ภูมิภาคเอเชียใตเปนศูนยกลางของกลุมกอการรายขามชาติที่สําคัญ โดยมีปากีสถานและอัฟกานิสถาน
เปนสถานที่กบดานที่ปลอดภัยของบรรดานักกอการรายขามชาติ และเปนมหันตภัยของชาวอเมริกันที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนเครือขาย
หลวมๆ ของกลุมกอการรายและปจเจกบุคคลที่มุงกอเหตุรุนแรงโดยมีลัทธิความเชื่อทางศาสนาหรืออุดมคตินิยมเปนปจจัยผลักดันมากกวา
ปจจัยทางการเมือง กลุมกอการรายเหลานี้ไดรับเงินสนับสนุนจากการลักลอบคายาเสพยติด การกออาชญากรรมรุนแรง และการคาที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งในรายงานระบุวาอัฟกานิสถานเปนภัยคุกคามสหรัฐฯที่สําคัญ เพราะเปนแหลงกบดานของกลุมกอการรายรายใหญซึ่งมีนายโอ
ซามา บิน ลาเดน มหาเศรษฐีชาวซาอุดีอาระเบีย ผูอยูเบื้องหลังเหตุการณระเบิดสถานทูตสหรัฐ 2 แหงในแอฟริกากบดานอยูดวย เชนเดียว
กับปากีสถานที่เปนที่หลบภัยและใหความชวยเหลือผูกอการรายตางๆ แตก.ตางประเทศสหรัฐฯก็ไมไดขึ้นบัญชีสองประเทศนี้ในฐานะใหการ
สนับสนุนการกอการรายขามชาติ มิฉะนั้นจะถูกสหรัฐฯใชมาตรการควํ่าบาตร รอยเตอรแจงวาเปนครั้งแรกที่ก.ตางประเทศสหรัฐฯระบุวาภูมิ
ภาคเอเชียใตเปนศูนยกลางกลุมกอการรายแทนที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง (มติชน 010543)

4.3 อิสราเอลถอนทหารออกจากพื้นที่ภาคใตของเลบานอนหลังครอบครองมานานกวา 22 ป
วันที่ 23 พ.ค.2543 กองโจรเฮซบอลเลาะหไดฉลองชัยชนะกันอยางเอิกเกริกโดยเฉพาะที่เมืองมารจายูน เมืองใหญที่สุดในพื้นที่
ภาคใตของเลบานอน ภายหลังจากที่อิสราเอลเสร็จสิ้นกระบวนการถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ดังกลาวเมื่อเวลา 6.42 น.ของวันที่ 24 พ.
ค.2543 หลังจากยึดครองมานานกวา 22 ป และประกาศใหเปนเขตความมั่นคงเพื่อปองกันไมใหกองโจรกอการรายปาเลสไตนใชพื้นที่ดัง
กลาวเปนที่มั่นโจมตีภาคเหนือของอิสราเอล อยางไรก็ตาม จากการโหมโจมตีทหารอิสราเอลรุนแรงมากขึ้นในชวงหลายเดือนที่ผานมาจน
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สามารถยึดที่มั่นกองกําลังเลบานอนใต (SLA)หรือทหารชุดพิเศษของอิสราเอลในพื้นที่ดังกลาวไวได นายชีคฮัสซัน นาสรัลเลาะห ผูนํากอง
โจรเฮซบอลเลาะหประกาศวา นี่คือชัยชนะของชนชาติอาหรับและเปนจุดเริ่มตนแหงความพายแพของอิสราเอล (กรุงเทพธุรกิจ 250543)

ความเคลื่อนไหวดานการศึกษา
1. ความเคลื่อนไหวดานการปฏิรูปการศึกษา
1.1 เตรียมให อบต. อบจ. และเทศบาลรองรับการกระจายอํานาจการศึกษา
นายปริญญา นาคฉัตรีย อธิบดีกรมการปกครอง ก.มหาดไทย เปดเผยวาวันที่ 10-12 พ.ค.2543 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพฯ(ไทยญี่ปุนดินแดง) สํานักงานบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง และสํานักการศึกษากทม. จัดประชุมสัมมนาการศึกษาทองถิ่นเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรูขึ้น เพื่อระดมพลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกสวนในการผลักดันการปฏิรูปการเรียนรูตาม พ.ร.บ.การศึกษาฯของโรง
เรียนในสังกัดใหประสบความสําเร็จตอไป โดยมีผูเขารวมประชุมกวา 3,000 คน ประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นทั่วประเทศ ไดแก นายกองค
การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นายกเทศมนตรีและประธานบริหารองคการบริหารสวนตําบล(อบต.) คาดวาการประชุมครั้งนี้จะสรางความ
ตื่นตัวในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ รวมถึงประสบการณใหมๆในการจัดการเรียนการสอนแกผูบริหารทองถิ่น
ดวย เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาของพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งถือเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เนนการปฏิรูป
การเรียนรู ซึ่งจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนสวนหนึ่งที่
มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเนื่องจากพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติไดระบุบทบาทในการจัดการศึกษาของทองถิ่นไวในมาตรา 41
คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา ฉะนั้น หลังประกาศใชพ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 สํานักงานบริหารการศึกษา
ทองถิ่น กรมการปกครอง และสํานักงานการศึกษา กทม. จึงตองปฏิรูปการจัดการศึกษาของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับพ.ร.บ.การศึกษา
(สยามรัฐ 050543)

1.2 นักวิจัยชี้การปฏิรูปการศึกษาของไทยตองใชเวลาอีก 5 ป
นายอนุช อาภาภิรม หัวหนาโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เปดเผยผลการวิเคราะหการปฏิรูปการศึกษาของไทยวา คงตองใชเวลาอีก 5 ป กวาจะเปนรูปเปนราง อันเนื่องมาจากปจจัย หลาย
ประการที่ยังเปนอุปสรรตอการปฏิรูป เชน การเมือง ระบบราชการ งบประมาณ รวมทั้งความเขาใจของบุคลากรที่เกี่ยวของไมวาจะเปนครู
อาจารย พอ แม ผูปกครอง ทั้งนี้การปฏิรูปการศึกษายากกวาปฏิรูปการเมือง เชน การใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู ซึ่งครูหลายคนก็ยังไม
เขาใจวาเปนอยางไร อยางไรก็ดี ความสําเร็จของการปฏิรูปขึ้นกับการชวยกันของหลายฝาย ภาครัฐเปนตัวจักรสําคัญ หนวยงานเอกชน
ประชาชน ซึ่งตองมีความเขาใจในเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การแกไขปญหาตางๆจะลุลวงไปได เพราะปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือสิ่งแวดลอมก็ลวนเกิดจากประชาชนที่ไมไดรับการศึกษา หรือที่มีคุณภาพเพียง
พอ ตลอดจนขาดการปลูกฝงใหมีจริยธรรมที่ดี (กรุงเทพธุรกิจ 180543)

2. ความเคลื่อนไหวดานบริหารการศึกษา
2.1 นักวิชาการชี้มหาวิทยาลัยในอนาคตหมดสมัยบริหารตามระบบราชการ
นายไพฑูรย สินลารัตน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาวิชาชีพอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็น
วา ในอนาคตการบริหารการอุดมศึกษาไทยจะไมสะดวกเหมือนสามสิบปที่ผานมา เพราะงบประมาณมีแนวโนมวาจะไมไดรับเพิ่มขึ้นเนื่อง
จากตองนําเงินสวนหนึ่งไปใชหนี้สินของประเทศ ผูบริหารยุคเกาที่รอบริหารตามระบบราชการและตามงบประมาณที่ไดรับจะตกรุนไป อีกทั้ง
ยังตองถูกตรวจสอบประเมินจากสังคมมากขึ้นซึ่งรวมทั้งคณาจารยดวย เนื่องจากพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา และบัณฑิตเองจะตกงานมากขึ้น มหาวิทยาลัยตองปรับแนวคิดและวิธีการใหม โดยตองทบทวนจุดมุงหมายของ
สถาบัน จัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน เพราะงบประมาณไมสามารถตอบสนองการดําเนินงานพรอมกันหลายๆอยางไดแลว
เลือกงานที่สถาบันมีความถนัดและเชี่ยวชาญ แบงงานในสาขาของตนใหชัดเจน รวมกันใชบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่ ที่สําคัญตอง
พัฒนาบุคลากรในแนวทางใหมใหมีคุณภาพมากที่สุด และในอนาคตผูบริหารมหาวิทยาลัยตองมีแนวทางใหมๆ ในการบริหาร โดยจะตองคิด
และพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ ที่สามารถรวบรวมพลังจากบุคคลในองคกร รวมทั้งทรัพยากรของสังคมมาใชใหเกิดความกาวหนาแกสถาบัน
มากที่สุด (ไทยโพสต 1004543)
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3. ความเคลื่อนไหวดานคุณภาพการศึกษา
3.1 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการกระจาย และสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งคุณภาพของ
อาจารย
ในงานสัมมนาเรื่อง "นโยบายดานปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา : รูปแบบการจัดการกลุมอุดมศึกษาที่สอด
คลองกับศักยภาพปจจุบัน" นั้นนางสาวพรชุลี อาชวอํารุง หัวหนาภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผย
เกี่ยวกับผลการวิจัย เรื่องแผนที่แสดงการกระจายของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร พบวา ในชวงปพ.ศ.2542-2543 มีสถาบัน
อุดมศึกษาการกระจายตัวในภูมิภาคตางๆทั้งสิ้น 979 แหง(นับรวมวิทยาเขต) แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฏ
สถาบันราชมงคล วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยตํารวจ โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและอื่นๆ โดย
ภาคกลางมีสถาบันอุดมศึกษา 387 แหง ภาคเหนือ 209 แหง ภาคใต 163 แหง ภาคตะวันออก 98 แหง ภาคตะวันตก 71 แหง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 51 แหง จังหวัดที่มีนอยที่สุดคือ แมฮองสอน มุกดาหารและหนองบัวลําภู จังหวัดละ 2 แหง สวนในกทม.มีมากที่สุดคือ 187
แหง
สวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพสถาบันอุดมศึกษา ของนายบุญสง หาญพานิช หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
สยาม พบวา ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในการรับนักศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 402,186 คน ระดับปริญญาตรี
1,157,949 คน และสูงกวาปริญญาตรี 83,698 คน ซึ่งแนวโนมของผูตองการเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นในแตละป โดย
พ.ศ.2540-2541 มีนักศึกษาเขาสูสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 517,018 คน และป 2541-2542 มีนักศึกษาใหมจํานวน 628,669 คน สวน
อัตรากําลังที่มีอยูในสถาบันอุดมศึกษาขณะนี้ มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 41,532 คน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
21,110 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน6,682 คน ก.ศึกษาฯ 11,838 คน และ ก.สาธารณสุข 1,902 คน โดยอาจารยสวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท เมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนนักศึกษาแลวจะได 1 : 44 คน สําหรับดานการผลิตผลงานทางวิชาการพบวาในปการศึกษา
2538 อาจารยระดับปริญญาเอกไมทํางานวิจัยถึงรอยละ73.35
อีกทั้งคุณภาพของอาจารยก็ลดลง จะเห็นไดวาการขอตําแหนง
ศาสตราจารยไมผานถึงจํานวนรอยละ 51 ซึ่งผลกระทบสวนหนึ่งมาจากโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ซึ่งในปการศึกษา 2542 มี
บุคลากรที่ไดตําแหนงทางวิชาการในสวนของทบวงฯในอัตราสวนศาส ตราจารย 0.2 ตอรองศาสตราจารย 2.0 ตอผูชวยศาสตราจารย 2.5
ตอจํานวนอาจารย 5.3 (ไทยโพสต , กรุงเทพธุรกิจ120543)

4. ความเคลื่อนไหวดานโอกาสทางการศึกษา
4.1 ศูนยวิจัยกสิกรไทยพบระบบการศึกษาดูดเงินมากกวา 5 หมื่นลานบาทชวงเปดเทอมป'43
ศูนยวิจัยกสิกรไทยสํารวจคาใชจายของผูปกครองชวงเปดเทอมปการศึกษา 2543 ระหวางวันที่ 18-23 เม.ย.2543 จากกลุมตัว
อยาง 995 ครัวเรือน คาดวามีเงินสะพัดถึง 50,000 ลานบาท และพบวาผูปกครองในเขตกทม. รอยละ36.1 มีปญหาคาใชจายในชวงเปด
เทอม แตบางครอบครัวหรือประมาณรอยละ 18.8 ไมแนใจวาจะมีปญหาเรื่องคาใชจายหรือไม โดยหนทางแกปญหาคือการถอนเงินที่เก็บสะ
สมมาใช รองลงมาคือกูยืมทั้งจากญาติ คนรูจัก เปยรแชร และกูเงินนอกระบบโดยยอมเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2542 รอยละ 8.8
มาเปนรอยละ 15.3 ในป 2543 ปจจัยที่ซํ้าเติมภาระคาใชจายใหสูงขึ้น 5 อันดับแรกคือ คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น คาอุปกรณการเรียน และชุด
นักเรียนแพงขึ้น รายไดของครัวเรือนลดลง คาเลาเรียนแพงขึ้น และโอกาสในการหางานพิเศษทําลดลง
ในประเด็นการเสียคาแปะเจี๊ยะ พบวาผูปกครองรอยละ 37.9 ยินดีจายหากเมื่อประกาศผลแลวลูกสอบไมได จํานวนเงินที่จายมี
ตั้งแต 5,000 - 100,000 บาท สวนการเตรียมตัวในเรื่องภาระคาใชจายกอนเปดเทอมนั้น พบวาแตละครอบครัวตองเตรียมเงินไมตํ่ากวา
11,391 บาทตอคน ซึ่งอาจมีความแตกตางกันในแตละครอบครัวซึ่งจะอยูในชวงตั้งแต 300 บาท-300,000 บาท และคาใชจายหลักรอยละ
50 คือคาเทอมหรือคาหนวยกิตในกรณีของสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเปนแบบหนวยกิต สําหรับนโยบายเรียนฟรี 12 ป ของรัฐบาลที่
เริ่มมีผลบังคับใชในปการศึกษา2543 นี้ ชวยแบงเบาภาระผูปกครองไดเพียงบางสวนเทานั้น เพราะนักเรียนไมไดเรียนฟรีทั้งหมด เนื่องจาก
ยังตองจายคาเทอมสวนอื่นๆนอกเหนือจากคาบํารุงการศึกษาที่มีการยกเวนใหไวเทานั้น ซึ่งเปนชองโหวที่รัฐบาลเปดไวใหโรงเรียนใช นอก
จากนี้ผูปกครองบางคนยังมีคาใชจายเกี่ยวกับสวยการศึกษา ใหกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของอีกดวย โดยแบงเปนคา
บํารุงการกุศลโรงเรียนไมตํ่ากวา 1,000 บาท คาวิ่งเตนชวยใหลูกเขาโรงเรียน 2,000-5,000 บาท และคาของขวัญสมนาคุณ 1,000-3,000
บาท (ไทยโพสต 120543ไทยโพสต 130543)
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ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
1.1 นักวิจัยไทยใชวิธีการตัดตอพันธุกรรม"เปลานอย"รักษาโรคกระเพาะอาหาร
นักวิจัยไทยคือ รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนองานวิจัยเรื่อง " โครงการศึกษาเอนไซมเจอรานิล เจอรานิอัล-18-ไฮดรอกซิเลส (Geranyl Gerraniol-18Hydro-xylase) จากตนเปลานอย" ดวยการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปาหมายในการวิจัยคือ "เปลานอยสามารถสราง
เปลาโนทอล (Plaunotol) ซึ่งเปนสารสําคัญในการรักษาโรคนี้ไดอยางไร " ผลการวิจัยสามารถผลิตสารเปลาโนทอล ดวยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่งใชตนทุนตํ่ากวาเพราะไมตองปลูกตนเปลานอยเปนจํานวนมาก และคุณภาพของสารเปลาโนทอลจากการตัดตอพันธุกรรมก็ไมแตกตาง
จากสารสกัดจากพืชธรรมชาติแตอยางใด
ดร.วันชัยเปดเผยวาใชขอมูลจากเอนไซม Geranyl Geraniol-18-Hydro-xylase มาหาพันธุกรรม(ยีน) ในเปลานอยและนํายีนที่
คนพบมาตัดตอทางพันธุกรรม โดยยิงยีนเขาสูเชื้อจุลินทรียที่สรางสารตั้งตนที่ชื่อวา geranylgeraniol (GGOH) เมื่อยีนในเชื้อจุลินทรียแสดง
ออกจะสงผลให GGOH ถูกเปลี่ยนเปนสารเปลาโนทอลไดในเซลลจุลินทรียและสามารถนํามาใชเทคนิคการหมักเชื้อจุลินทรียดังกลาวเพื่อ
ผลิตสารแกโรคกระเพาะอาหารไดในเชิงพาณิชย ซึ่งการคนพบดังกลาวไดจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลวที่สหรัฐฯ และกําลังไดรับการติดตอเจรจา
จากบริษัททางดานเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐฯขอซื้อสิทธิบัตรดังกลาวเพื่อผลิตยาในเชิงพาณิชยตอไป
20 ปที่ผานมาประเทศญี่ปุนสามารถคนพบสารเปลาโนทอลแกโรคกระเพาะอาหารจากตนเปลานอย ซึ่งเปนพืชที่พบไดในแถบ
ชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทย และนํามาผลิตเปนยาขายในเชิงพาณิชยจําหนายไดปละถึง 1,000 ลานบาท แตวิธีการผลิตยาของ
นักวิจัยชาวญี่ปุนนั้น ตองใชตนทุนสูงมาก ซึ่ง รศ.ดร.วันชัย กลาวเพิ่มเติมวางานชิ้นนี้เปนการคนพบครั้งใหมมิใชตอยอดจากญี่ปุน สามารถ
จดสิทธิบัตรเปนของคนไทยได 100 เปอรเซ็นตเพราะวิธีการที่ทําคนละวิธีกัน เพียงแตมีจุดมุงหมายและวัตถุดิบตัวเดียวกัน (มติชน, กรุงเทพ
ธุรกิจ 180543)

1.2 สกว.จี้รัฐบาลตองเอาจริงในการยกระดับความสามารถทาง S&T ของประเทศ
การที่สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ จัดลําดับความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยใหอยูลําดับ
สุดทายคือลําดับที่ 47 จากบรรดาประเทศที่ถูกคัดเลือกมาจัดลําดับทั่วโลกนั้น รศ.ดร.กําจัด มงคลกุล ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปดเผยถึงแนวทางยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยวาจะตองมีการดําเนินการอยางจริงจังและชัดเจนจากผูบริหารสูงสุดของประเทศคือนายกรัฐมนตรีในการผลักดันเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหารจัดการและใหการสนับสนุนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รศ. ดร.กําจัด เสนอวาคณะรัฐมนตรีควรจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงในการบริหารงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะ
ทํางานจากหนวยงานที่เกี่ยวของในสาขาตางๆ และควรเปลี่ยนก.วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปน ก.วิจัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อกํากับดูแลการวางนโยบายดานการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง และนายกฯเองก็ควรตั้งที่ปรึกษาดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอแนะใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปตามเปาหมาย (กรุงเทพธุรกิจ 120543)

1.3 นักวิจัยไทยทํานํ้ามันจากอุจจาระและของเสียสําเร็จ
รศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปดเผยวานักวิจัยของมหาวิทยาลัยคือ ดร.วิษณุ มีอยู
รองคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย และผอ.ศูนยวิจัยดานวัสดุประยุกตและสิ่งแวดลอม คนพบกรรมวิธีในการนําอุจจาระมาแปรสภาพเปน
พลังงานเชื้อเพลิง โดยใชอุจจาระแหงที่ไมมีนํ้าผสมเทานั้นจึงจะไดนํ้ามันที่มีประสิทธิภาพดี หากอุจจาระยังเปยกชื้นตองนําไปตากใหแหง
โดยอุจจาระและของเสีย 10 กิโลกรัมจะแปรรูปเปนนํ้ามันไดประมาณ 5-6 ลิตร กากที่เหลือทําถาน ทํานํ้าหอม นํ้ามันที่ไดตกราคาลิตรละ
20 บาท ซึ่งหากคิดจากวิธีการหาประโยชนจากกากตะกอนก็ถือวาคุมคา ทั้งนี้ โรงงานผลิตนํ้ามันจากการแปรรูปอุจจาระและของเสียที่ทีม
งานวิจัยสรางขึ้นมีขนาดและพื้นที่เทียบเทากับ 1 หองนอน
ดร.วิษณุ มีอยู เปดเผยวาประเทศไทยมีกากตะกอนหลายชนิดในระบบบําบัดนํ้าเสียซึ่งเปนสารอินทรียที่ออกจากบานเรือนทั้ง
อุจจาระคน เศษอาหาร เศษขยะ ซึ่งมีคุณสมบัติในการแปรรูปเปนพลังงานไดเปนอยางดี แนวคิดที่ไดคือการนํากากตะกอนมาผานกระบวน
การใหความรอนนาจะไดพลังงาน จึงคิดประดิษฐเครื่องปฏิกรณแบบเบดนิงและแบบฟลูอิไดสเบดขึ้น และอาศัยหลักการเผาไหมที่ไมใช
ออกซิเจน เมื่อกากตะกอนไดรับความรอนประมาณ 400 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีไดสารประกอบเคมี
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จนคลายคลึงกับองคประกอบของนํ้ามันและเรียกนํ้ามันที่ไดจากกระบวนการนี้วานํ้ามันชีวภาพ ซึ่งมีคุณภาพและใหพลังงานใกลเคียงกับนํ้า
มันเตา ทั้งคุณสมบัติดานความหนืด การจุดวาบไฟ ระยะเวลาในการแปรรูป 3 ชั่วโมงไดนํ้ามัน 2-3 ลิตร เนื่องจากกากตะกอนของเสียของ
ไทยจะมีสารไฟเบอรมากเมื่อนํามาแปรรูปจะไดนํ้ามันปริมาณคอนขางมาก
โครงการวิจัยแปรรูปอุจจาระใหเปนนํ้ามันที่สามารถนํามาใชกับโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนตนี้ ใชงบประมาณเกือบ 5 ลาน
บาท โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและกรมควบคุมมลพิษ ก.วิทยาศาสตรฯ ใชเวลาเก็บขอมูลและดําเนินการวิจัย
รวมเวลาแลว 3 ป ในเบื้องตน นํ้ามันที่แปรรูปออกมาไดจัดวาเปนนํ้ามันที่มีคุณสมบัติจุดไฟติดไดดีเหมือนกับนํ้ามันดีเซล สําหรับใชเติมรถ
ยนตและนํ้ามันเตาที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ใชกับรถไถ รถเครื่องยนตตํ่าๆ ไดเหมือนกับนํ้ามันดีเซลทั่วๆไป แตตองอาศัยเวลาเพื่อพัฒนา
นํามั
้ นที่แปรรูปออกมานั้นใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ผลการวิจัยดังกลาวไดรับความสนใจจากภาครัฐอาทิ ก.วิทยาศาสตรฯ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ กรม
ควบคุมมลพิษ เพื่อพัฒนาใหเปนโครงการระดับชาติถึงขั้นสรางโรงงานผลิตนํ้ามันขนใชเองในอนาคต ซึ่งถาเปนไปไดจะชวยลดการนําเขา
นํ้ามันจากตางประเทศ ลดมลภาวะและแกไขสิ่งแวดลอมเปนพิษไดดวย(ไทยโพสต 230543,สยามรัฐ 240543)

2. ความเคลื่อนไหวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ
2.1 สหรัฐฯ โคลนนิงวัวอายุออนกวาอายุจริง
ทีมนักวิทยาศาสตรของบริษัทแอดวานซ เซล เทคโนโลยี ของสหรัฐฯ ใชเทคนิคการโคลนนิงหรือถอดแบบลักษณะทางพันธุกรรม
วัว 6 ตัว ดวยการใชเซลลสวนปลายของโครโมโซม และพบวาเซลลของวัวที่โคลนนิงออนวัยเหมือนเซลลของลูกวัวที่เกิดใหม ขณะที่การ
โคลนนิงแกะดอลลีของสกอตแลนดเมื่อ 3 ปที่แลว ใชเซลลจากตอมนํ้านมของแกะตัวที่โตแลว ทําใหแกะดอลลีดูเหมือนจะแกกวาอายุจริง
และไมแนใจวาจะนําเซลลที่ไดจากการโคลนนิงมาใชรักษาโรคตางๆไดหรือไม อยางไรก็ตาม ทีมงานคาดวาผลการวิจัยโคลนนิงวัว 6 ตัวชิ้นนี้
จะมีความสําคัญอยางยิ่งในการนําไปประยุกตใชในการโคลนนิงหรือถอดแบบทางพันธุกรรมเนื้อเยื่อใหแกคนไขที่ปวยเปนโรคเบาหวาน พาร
คินสัน หรือโรคอื่นๆไดในอนาคต แตยังตองติดตามผลตอไปวาวัวที่โคลนนิงจะมีอายุยืนกวาวัวทั่วไปหรือไม (มติชน 030543)

2.2 ไวรัส"ไอเลิฟยู" ระบาดทั่วโลก 5 วัน เสียหาย 4 หมื่นลานบาท
วันที่ 5 พ.ค.2543 สํานักขาวเอเอฟพีและรอยเตอรรายงานเกี่ยวกับการแพรระบาดของไวรัสคอมพิเวตอร "เลิฟบั๊ก" ซึ่งสรางความ
เสียหายแกระบบคอมพิวเตอรใน 20 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯซึ่งในชวง 4-6 ชั่วโมงแรกสรางความเสียหายกวา 100 ลานดอลลาร
สหรัฐหรือ 4,000 ลานบาท และคาดวาจะระบาดไปจนถึงวันที่ 8 พ.ค.2543 โดยจะสรางความเสียหายใหกับธุรกิจและเครือขายคอมพิวเตอร
ทั้งโลกไมนอยกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ40,000 ลานบาท
ไวรัสดังกลาวไดรับการยกยองจากผูเชี่ยวชาญวาเปนไวรัสคอมพิวเตอรที่แพรระบาดเร็วที่สุด กวางขวางที่สุด และมีอํานาจในการ
ทําลายลางมากที่สุดกวาตัวอื่นๆ ที่เคยระบาดมา โดยพบครั้งแรกที่ฟลิปปนส เริ่มจากกรุงมะนิลา จากนั้นที่ฮองกงและแพรระบาดไปทั่วโลก
ตัวไวรัสอยูในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออี-เมล ใชหัวขอวา I love You เมื่อผูใชคลิกอี-เมลดังกลาวจะพบขอความเชิญชวนใหเปด
ไฟลที่สงมาพรอมอีเมล โดยไฟลมีชื่อวา LOVE-LETTER-FOR-YOU หากคลิกเพื่อเปดดูขอความในไฟล ไวรัสที่แฝงตัวอยูจะเริ่มทํางานทันที
บริษัท เทรนด ไมโคร ผูใหบริการตอตานไวรัสแถลงวา สหรัฐฯ เปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสตัวนี้มากที่สุด
จากวันที่ 4 พ.ค.-5 พ.ค.2543 มีไฟลคอมพิวเตอรทั่วโลก 1.27 ลานเครื่องติดไวรัสไอเลิฟยู แบงเปน ยุโรป 167,000 เครื่อง
อเมริกาใต 22,000 เครื่อง แอฟริกา 17,000 เครื่อง เอเชีย 12,000 เครื่อง และออสเตรเลีย 7,600 เครื่อง อยางไรก็ตาม การเกิดปญหาไวรัส
เลิฟบั๊กสงผลใหผูคนและบริษัทธุรกิจตางๆติดตอกันดวยโทรศัพทและโทรสารกันมากขึ้นเนื่องจากการติดตอกันทางอี-เมลมีปญหา(มติชน,ผู
จัดการ060543,กรุงเทพธุรกิจ 08,110543)
สวนตนตอการแพรกระจายของไวรัสดังกลาวยังมีความสับสนวามาจากฟลิปปนสจริงหรือไม เพราะทางสวีเดนเองก็บอกวาผูแพร
กระจายไวรัสนี้เปนนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนเยอรมนีในออสเตรเลีย และทางฟลิปปนสมีการจับกุมตัวผูตองสงสัยแตในทายที่สุดก็ตองปลอยตัว
ขณะเดียวกัน เจาหนาที่สหรัฐฯไดประกาศเชิญชวนใหประเทศตางๆที่มีความลาหลังดานกฎหมายคอมพิวเตอร หันมาใชรัฐบัญญัติวาดวย
การฉอโกงและหลอกลวงในระบบคอมพิวเตอรของสหรัฐฯเปนตนแบบ ซึ่งกฎหมายดังกลาวตราออกมาเพื่อจัดการกับอาชญากรที่สงผาน
โปรแกรม ขอมูล รหัส หรือคําสั่งโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีเจตนาสรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรที่ไดรับการคุมครอง(กรุงเทพ
ธุรกิจ 08,110543,ผูจัดการ 09,110543)
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ความเคลื่อนไหวดานอาหารและสาธารณสุข
1.ความเคลื่อนไหวดานอาหาร
1.1 การผลิตและพัฒนาอาหาร
1.1.1 เตรียมรับรองขาวใหม 4 พันธุ
นายสุเทพ ลิ้มทองกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา สถาบันวิจัยขาวจะขอจดทะเบียนรับรองพันธุ
ขาวใหม 4 พันธุดวยกันคือ 1.) พันธุพิษณุโลก 2 ซึ่งทําการวิจัยและพัฒนาพันธุโดยศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก มีคุณสมบัติพิเศษคือ ตานทานตอ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ตานทานตอโรคใบไหม ใหผลผลิตสูงประมาณ 700 – 1,000 กิโลกรัม/ไร สามารถปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง อยางไรก็
ตาม เมล็ดคอนขางแข็ง เหมาะสําหรับปลูกทดแทนขาวพันธุชัยนาท 1
2.) พันธุปทุมธานี1 ทําการวิจัยและพัฒนาพันธุโดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี มีคุณสมบัติตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ใหผล
ผลิตสูงประมาณ 600 – 800 กิโลกรัม/ไร สามารถปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง เมื่อนําขาวไปหุงแลวเมล็ดขาวนุมและมีกลิ่นหอมเหมือนขาว
หอมมะลิ ปลูกทดแทนขาวหอมคลองหลวง 1 ขาวหอมสุพรรณบุรี ขาวขาวดอกมะลิ 105 ได
3.) พันธุสุรินทร 1 ทําการวิจัยและพัฒนาโดยสถานีทดลองขาวสุรินทร เปนพันธุขาวที่ทนแลง เหมาะสําหรับปลูกในฤดู ขาวนาป
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความหอมและลักษณะของเมล็ดพันธุคลายกับขาวขาวดอกมะลิ 105 มาก แตมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ที่ยาวกวา ใหผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร ซึ่งสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105
4.) พันธุสันปาตอง 1 ทําการวิจัยและพัฒนาพันธุโดยสถานีทดลองขาวสันปาตอง เปนพันธุขาวเหนียวที่มีคุณสมบัติตานทานโรค
ใบไหม สถาบันจะนํามาสงเสริมใหเกษตรกรปลูกแทนพันธุ กข.10 ซึ่งไมตานทานตอโรคใบไหม
สําหรับพันธุขาวใหมทั้ง 4 คาดวาจะสามารถประกาศรับรองพันธุไดตั้งแตเดือนมิถุนายน 2543 เปนตนไป (ไทยโพสต 240543)
1.1.2 ฟงกชันนัล ฟูด..อาหารพันธุใหม
ฟงกชันนัล ฟูด (Functional Food) คือ อาหารประเภทใหมที่มีการเพิ่มเติมโปรตีน กรดไขมัน วิตามิน และแรธาตุตางๆลงไป เริ่ม
ตนจากการที่บริษัทผูผลิตอาหารทดลองเติมวิตามิน เอ, ซี, อี, ตลอดจนแคลเซียมลงไปในผลิตภัณฑเครื่องดื่มหลายชนิด ตามดวยการเติม
แบคทีเรียที่มีประโยชนลงในนมเปรี้ยว ซึ่งเรียกวาโปร-ไบโอติค โยเกิรต ฟงกชันนัล ฟูด หรืออาหารติดเทอรโบตามที่ชาวบานเรียกขาน เริ่มจับ
ตลาดญี่ปุนไดเปนแหงแรก จากนั้นก็แพรหลายไปทั่วอเมริกา ถึงตอนนี้มีรายงานขาววาผูบริโภคชาวเยอรมันที่หันมานิยม “ซุปเปอรนํ้าผลไม”
ประเภทนี้มีมากขึ้นทุกที นอกจากนั้นกรดไขมันที่สกัดจากปลาหรือโอเมกา-3 (อันเปนกรดไขมันอิ่มตัวที่เชื่อกันวาปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
อุดตันและอาการวูบเพราะเลือดไมไปเลี้ยงสมองได) ซึ่งเดิมตองกินในรูปแคปซูลเหมือนยานั้น บัดนี้ไดมีการนํามาผสมลงในขนมปง พาสตา
และไขไกเรียบรอยแลว
เบียทรีซ ทัปเปอร ผูเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตร ในเมืองไฟรเบิรก ทางตะวันตกเฉียงใตของเยอรมนีมีความเห็นวา “ไมใชสาร
อาหารเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งจะสามารถปองกันคนเราจากโรคตางๆอยางมะเร็งไดหรอก แตเปนผลจากองคประกอบโดยรวมของอาหารนั้นๆ
ตางหาก เชน การกินอาหารที่ประกอบดวยผักและผลไมซึ่งใหเบตาแคโรทีนสูง อาจชวยปองกันมะเร็งได แตการกินเฉพาะตัวเบตาแคโรทีน
อยางเดียวอาจทําใหกอนเนื้องอกมีขนาดใหญขึ้นได” เคยมีผลการวิจัยรวมระหวางฟนแลนด-สหรัฐฯ ที่เปนไปในทํานองเดียวกันนี้
โมนิกา แอรดมันน โฆษกของสมาคมโภชนาการแหงเยอรมันกลาววา “อาหารที่ไมมีประโยชนไมอาจทําใหกลายเปนอาหารสุข
ภาพขึ้นมาไดดวยการเติมวิตามินหรือไขมันที่ดีลงไป ไอศกรีมที่เติมแคลเซียม เซลลูโลส วิตามินดี หรือแมแตแบคทีเรีย โปร-ไบโอติค จากนม
เปรี้ยว ถึงยังไงก็ยังเปนไอศกรีมอยูนั่นเอง”
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาอุตสาหกรรมอาหารประเภทฟงกชันนัล ฟูด จะเติบใหญขยายตัวตอไปอยางรวดเร็ว ในขณะที่สถาบัน
ตางๆ และนักวิชาการสวนใหญมัวสนใจอยูกับอาหารจีเอ็มโอ (Bangkok Post 200500)
1.1.3 กระแส “อาหารจากถั่วเหลือง” มาแรงในสหรัฐฯ
อีกไมนาน คอหนังที่นิยมกินขาวโพดคั่วเค็มเนย จะไดลางคอดวยนมถั่วเหลืองหรือนํ้าผลไมผสมนมถั่วเหลืองแทนนํ้าอัดลมกัน
แลว เนื่องจากบริษัททรอปคกานาซึ่งเปนการรวมทุนระหวางยักษใหญเปปซี่กับบ.กาแลคซี ฟูด ในฟลอริดาจะเริ่มวางตลาดเครื่องดื่มดังกลาว
ตามโรงหนังทั่วสหรัฐฯ เชนเดียวกับที่บ.เบสตฟูด จะใชซุปเปอรมารเก็ตตางๆเปนชองทางจําหนายผลิตภัณฑนมถั่วเหลืองในชื่อ “นูตรา
เบลนด” ในเวลาไลเลี่ยกัน ยังมีบริษัทอื่นๆอีกที่กระโจนเขารวมธุรกิจอาหารจากถั่วเหลืองทั้งโดยเต็มตัวและรวมทุนกับบริษัทอื่น อาทิ เคล
ล็อก, คราฟต ฟูด, ไฮนซ รวมทั้งยักษใหญดานอาหารนมของสหรัฐฯ อีก 2 ราย คือ ดีน ฟูด กับ ซุยซา ฟูด
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ยอดจําหนายถั่วเหลืองตามซุปเปอรมารเก็ตหลักๆในปที่แลวเปนเงินราว 126 ลานดอลลารสหรัฐฯ (4,851 ลานบาท) เพิ่มขึ้นถึง
60% นักวิเคราะหคาดวาตลาดผลิตภัณฑถั่วเหลืองจะเติบโตตอไป เนื่องจากองคการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ยินยอมใหสินคาเหลานี้
กลาวอางไดวาโปรตีนถั่วเหลืองชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาจะตองกินโปรตีนถั่วเหลืองวันละไมนอยกวา 25 กรัม จึงสงผลใหคอเลสเตอรอลลดลงได FDA
จึงกําหนดจํานวนโปรตีนถั่วเหลืองในอาหารสุขภาพประเภทนี้ไววาจะตองมีอยูไมนอยกวา 6.25 กรัมตอปริมาณบรรจุเพื่อการดื่มกินแตละ
ครั้ง นั่นคือ 1 ใน 4 ของปริมาณการกินแตละวัน (Bangkok Post 130500)

1.1.4 ปญหาการผลิตอาหาร
1.1.4.1 แนะปลูกขาวพันธุใหมแกปญหาราคาตกตํ่า
นายประภัตร โพธสุธน รมต.กระทรวงเกษตรฯ แถลงตอสื่อมวลชนถึงปญหาราคาขาวเปลือกตกตํ่า วาไดหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในกระทรวงเกษตรฯ พบวาเกษตรกรมักปลูกขาวโดยใชพันธุขาวคุณภาพตํ่า ไมเปนที่ตองการของตลาด กระทรวงเกษตรฯ เห็นวา
เกษตรกรนาที่จะหันมาปลูกขาวพันธุใหม โดยจะเริ่มรณรงคในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยกรมวิชาการเห็นวาพันธุขาวที่จะนํามา
ปลูกมี 3 พันธุคือ ปทุมธานี คลองหลวง 1 สุพรรณบุรี ซึ่งจุดเดนของพันธุขาวดังกลาวคลายขาวขาวดอกมะลิ 105 คือ หอม นุม เมล็ดยาว
เรียวใสตางจากพันธุขาวนาปรังพันธุอื่นๆ และตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล พันธุขาวทั้งสามจะชวยลดการใชสารเคมี สงผลใหตนทุน
การผลิตลดลงรวมทั้งเพิ่มผลผลิตตอไรมากขึ้น
นายประภัตร กลาววา การสงเสริมใหปลูกขาวพันธุใหมที่มีผลผลิตสูงขึ้นนี้อาจจะเปนปญหาตอการตลาดหรือไมก็อาจจะมีบาง
แตนาจะเปนเรื่องดีเนื่องจากพันธุที่ปลูกเปนที่ตองการของผูบริโภคสวนใหญ (ผูจัดการ 260543)
1.1.4.2 เทนมวัวประทวงกรมปศุสัตว
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพัทลุงประมาณ 300 คน นําโดยนายสุนัย สุขเกษม ประธานสหกรณโคนมพัทลุง จํากัด ไดไปชุมนุม
ประทวงและนํานํ้านมดิบจํานวน 12 ตัน มูลคาประมาณ 140,000 บาท มาเททิ้งที่หนาอาคารสํานักงานปศุสัตว จังหวัดพัทลุง นายสุนัย
ประธานสหกรณโคนมพัทลุง จํากัด กลาววา สหกรณโคนมพัทลุงเกิดขึ้นไดเพราะกรมปศุสัตวสนับสนุนมาตั้งแตป 2526 ไดรับซื้อนํ้านมดิบ
ของสหกรณโคนมสงขลา และเกษตรกรจากอําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และพยายามพัฒนาแกปญหาตนเองมาตลอด แตกลับโดนรัฐ
บาลรังแก โดยมีมติ ครม.ใหโรงเรียนซื้อนม ยู เอช ที ทําใหสหกรณไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซของสหกรณได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนายระพีพงศ วงศดี อธิบดีกรมปศุสัตว ไดพูดใหรายและทําลายสหกรณโคนมพัทลุงบอยครั้ง โดยพูดในที่ประชุมผูบริหาร ผูอํานวย
การประถมศึกษาจังหวัดทั่วประเทศวานมพัทลุงไมไดมาตรฐาน กลาวหาวานํานมผงมาละลายนํ้าหลอกเด็ก นายสุนัยกลาวกับผูสื่อขาววา
จะนํานํ้านมมาเททิ้งอีกในวันตอไป อาจจะไมทุกวัน แตจะมาเททิ้งเรื่อยๆจนกวาปญหาจะไดรับการแกไข (ไทยโพสต 240543)
1.1.4.3 กระเทียมเถื่อนไหลเขา 4 แสนก.ก./เดือน
นายสุดใจ ภูริวัฒนเผาพันธ ประธานชมรมผูปลูกและคากระเทียมภาคเหนือเปดเผยถึงสถานการณตลาดกระเทียมภาคเหนือวา
ตอนนี้กําลังประสบปญหาอยางหนัก โดยเฉพาะการระบายผลผลิตเขาสูตลาดไมไดเนื่องจากมีกระเทียมเถื่อนทะลักจากประเทศพมา จีน
และเวียดนาม ผานชายแดนของจังหวัดเชียงราย ตาก และหนองคาย เขามาจําหนายในประเทศไทยเปนจํานวนมากในราคาที่ถูกกวา
กระเทียมในประเทศถึง 50% บรรดาพอคารายใหญที่เคยรับซื้อกระเทียมของภาคเหนือในวงเงินตั้งแต 30-100 ลานบาท ตางหันไปรับซื้อ
กระเทียมที่ลักลอบนําเขามาเปนสวนใหญ เพราะไมเพียงแตราคาจะถูกกวากระเทียมในประเทศถึง 50% แลว ยังสามารถทํากําไรไดสูงกวา
เทาตัว ปญหาในขณะนี้คือยังมีกระเทียมแหงคางอยูในมือเกษตรกรภาคเหนือรวม 8 ลานกิโลกรัม หรือมีมูลคาประมาณ 400 ลานบาท
“ชมรมมีการเรียกรองใหทางกรมศุลกากรและตํารวจกองปราบทําการกวาดลางการลักลอบกระเทียมเถื่อนเมื่อปที่ผานมาไดผลใน
ระดับหนึ่ง แตพอมาปนี้ทุกอยางก็กลับมาเปนเหมือนเดิม สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก และเมื่อตนเดือนพฤษภาคมที่
ผานมาก็ไดยื่นหนังสือถึงนายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากร ใหมีการเขมงวดอีกครั้ง เพราะไมเพียงแตกระทบตอเกษตรกรที่ไดรับ
ความเสียหายรวม 1,000 ลานบาท นับตั้งแตกลางปที่ผานมาจนถึงปจจุบันนี้แตยังรวมถึงรายไดในการจัดเก็บภาษีสวนนี้ก็หายไปจากระบบ
ดวย” (กรุงเทพธุรกิจ 230543)
1.1.4.4 ผูเลี้ยงยื่น 2 ขอ จี้ “อาคม” สางเนื้อวัวเถื่อนทะลัก
นายสุนทร นิคมรัตน ประธานชมรมผูเลี้ยงโคเนื้อแหงประเทศไทย เรียกประชุมผูเลี้ยงโคเนื้อเพื่อประเมินสถานการณและผล
กระทบหลังจากที่มีขบวนการลักลอบนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ ซึ่งกําลังแพรระบาดไปทั่วประเทศในเวลานี้ ที่ประชุมมีมติรวมกันวาจะทํา
หนังสือยื่นตอนายอาคม เองฉวน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณที่กํากับดูแลกรมปศุสัตว ในหนังสือดังกลาวทางชมรมมีขอ
เรียกรองรัฐบาล 2 เรื่องดวยกันคือ ประเด็นแรกใหรัฐบาลเขามาดูแลและเขมงวดการลักลอบนําเขาเนื้อวัวใหมากขึ้น เพราะสงผลกระทบตอผู
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เลี้ยงโคในประเทศ เนื่องจากขณะนี้โคมีชีวิตกิโลกรัมละประมาณ 40-45 บาท ขณะที่เนื้อโคลักลอบนําเขาราคาตนทุนไมถึง 30 บาท/กิโลกรัม
ปลอยใหเปนอยางนี้ผูเลี้ยงโคในประเทศจะหยุดเลี้ยง
ประเด็นที่สอง ใหรัฐบาลสนับสนุนผูเลี้ยงโคเนื้อในประเทศใหมากกวาที่เปนอยู ปจจุบันรัฐบาลสนับสนุนการเลี้ยงโคนมทั้งที่ตาม
สภาพความเปนจริงในขณะนี้โคนมมีเพียงพอแลว ขณะที่โคเนื้อนั้นยังไมเพียงพอตอการบริโภค การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยนั้น มีตนทุนที่
สูงกวาหลายๆ ประเทศ เชน อินเดีย ออสเตรเลีย หากวารัฐบาลไมชวยเหลือ อนาคตของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยจะตอง
ประสบกับปญหาอยางแนนอน (กรุงเทพธุรกิจ 250543)

1.2 อาหารกับสุขภาพ
1.2.1 แผนรัฐ “กินไขแทนนม” ไมถูกหลักโภชนาการ
จากสถานการณราคาไขไกที่ตกตํ่าตอเนื่องมาตั้งแตเดือน ต.ค.2542 จนถึงปจจุบัน ไขไกหนาฟารมราคาฟองละ 1 บาทเทานั้น
ขณะที่ตนทุนการผลิตสูงถึงฟองละ 1.35-1.45 บาท ทําใหเกษตรกรตองแบกรับภาระการขาดทุน (ผูจัดการ 100543) รมต.เกษตรฯ นายประ
ภัตร โพธสุธน ไดเสนอวิธีแกปญหาไขไกลนตลาดทําใหราคาตกในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยการเศรษฐกิจ โดยใหมีการรณรงค
เพื่อใหประชาชนกินไขไกแทนนม เนื่องจากเปนอาหารโปรตีนเหมือนกัน เพื่อจะไดเพิ่มยอดขายและราคา โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐ
มนตรี และนายอาทิตย อุไรรัตน รมต.วิทยาศาสตรฯตางก็เห็นดวย (มติชน 100543) แตปรากฏวามีนักโภชนาการออกมาคัดคานกันมาก
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท รองอธิบดีกรมอนามัย กลาวถึงเรื่องนี้วา ไขไกเปนอาหารที่มีประโยชน อุดมดวยโปรตีน แรธาตุ
วิตามินเอ, ดี, อี, และ เค ที่จําเปนตอรางกาย ที่สําคัญราคาก็ไมแพง แตคงไมสามารถบริโภคไขไกแทนนมได เพราะแมคุณคาทางโภชนาการ
จะใกลเคียงกันโดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพดีและยอยงาย แตสารอาหารบางชนิดตางกันหลายเทา อาทิ แคลเซียมในนมมีปริมาณสูงกวา
ไขไกหลายสิบเทา คือ นม 1 กลอง มีแคลเซียม 295 มก. ขณะที่ไขไก 1 ฟอง มีแคลเซียมเพียง 30 มก.เทานั้น นอกจากนั้น ความถี่ในการ
บริโภคไขยังขึ้นกับความจําเปนของสภาพรางกายและวัย คือคนทั่วไปที่มีระดับไขมันในเลือดอยูในเกณฑปกติ ออกกําลังกายทุกวัน ไมอวน
สามารถบริโภคไดสัปดาหละ 3-4 ฟอง สวนผูมีไขมันในเลือดสูง เปนโรคอวน ไมออกกําลังกาย ควรบริโภคสัปดาหละ 1 ฟอง หรือตามคําแนะ
นําของแพทย เพราะหากรับประทานไขไกและนมในปริมาณมากเกินไปอาจเปนโรคหัวใจขาดเลือด ไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลสูงได
ตอมานายอลงกรณ พลบุตร เลขานุการสวนตัวนายกฯ ไดชี้แจงวา การที่ครม.เศรษฐกิจเห็นควรใหรณรงคเรื่องการกินไขนั้น
เพราะมีรายงานระบุวาโดยเฉลี่ยคนไทยยังกินไขนอย การรณรงคใหบริโภคเพิ่มขึ้น ไมเกี่ยวกับการใหรับประทานแทนนมแตอยางใด (สยาม
รัฐ 050543)
1.2.2 กินอาหารที่มีสารโปสแตสเซียมตํ่า คือสาเหตุของโรคใหลตาย
นายจิรพันธ อรรถจินดา เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กลาววา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยของนายพจน ศรีบุญลือ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะโปแตสเซียมในชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สภาวะที่สัมพันธกับโรคใหลตาย โรคนิ่วไต
และโรคอื่นที่พบบอยในภูมิภาคนี้” ผลการวิจัยพบวาประชาชนในชนบทภาคอีสานสวนใหญอยูในภาวะขาดโปแตสเซียมทําใหเสี่ยงตอการ
เกิดโรคนิ่วไต โรคไตบกพรอง โรคใหลตายและโรคเบาหวาน สาเหตุสวนใหญที่คนชนบทในภาคอีสานขาดโปแตสเซียม เนื่องมาจากนิสัยการ
บริโภคอาหารที่ไมเปลี่ยนแปลง ชอบรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมในสัดสวนที่ตํ่ามาก (ไทยโพสต 130543, กรุงเทพธุรกิจ 110543)

1.3 สารพิษและสารเคมีในอาหาร
1.3.1 ประกาศ เมทิลแอลกอฮอลเปนวัตถุอันตราย หามใช
นพ.ณรงค ฉายากุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา ทางอย.ไดประกาศใหเมทิลแอลกอฮอล
หรือเมทานอล มากกวา 1%เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่หามมิใหมีการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวครอบครอง โดยไดลงประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 แลวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 เปนตนไป โดยมีบทลง
โทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้จากที่มีรายงานกรณีพนักงานโรงแรมสูดดมเมทิลแอลกอฮอลจน
เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อป 2536 และญาติไดรองเรียนเรื่องเงินชดเชยตอกระทรวงแรงงานฯ ขอมูลของฝายวิชาการ กองจัดการสารอันตราย
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมระบุวา เมทิลแอลกอฮอลหรือเมทานอล จัดเปนสารอันตรายชนิดที่ 4 หมายถึง วัตถุ
อันตรายที่หามมิใหมีการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในการครอบครอง คุณสมบัติทั่วไปเปนสารมีกลิ่นคลายเอทิลแอลกอฮอล แตรับ
ประทานไมได จะมีอันตรายตั้งแตตาบอดจนถึงเสียชีวิต
หากใชเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมอาหาร ผูที่ไดรับสารดังกลาวจะมีอาการของพิษทั้งพิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง
ซึ่งในพิษเฉียบพลันนั้นสามารถรับไดทั้งทางการสูดดม รับประทาน และดูดซึมทางผิวหนัง ถาไดรับนอยจะมีอาการออนเพลีย ปวดศีรษะ ตา
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พราชั่วคราว ถาไดรับปานกลางจะมีอาการเวียนศีรษะ ปวดหัวรุนแรง อาเจียน มีอาการทางประสาทสวนกลางถูกกดดัน และอาจมีผลตอการ
มองเห็นลมเหลวทั้งชั่วคราวหรือถาวร และถาไดรับในปริมาณรุนแรง จะมีอาการหายใจสั้นๆ เลือดขาดออกซิเจน ความดันเลือดลดลง และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจลมเหลว
สาเหตุที่มีการนําเมทิลแอลกอฮอลมาใชแทนเอทิลแอลกอฮอลอยางแพรหลาย เนื่องจากมีราคาถูกกวากันมาก และหาซื้อไดงาย
กวา ดูภายนอกจะไมเห็นความแตกตางระหวางแอลกอฮอลสองชนิด (ไทยโพสต 130543)
1.3.2 “กระทิงแดง” ขูฟองยื้อเพิ่มกาเฟอีน
บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล เจาของผลิตภัณฑเครื่องดื่มยี่หอกระทิงแดงเตรียมฟอง อย. ฐานถวงเวลาการประกาศเพิ่มกาเฟอีน ทํา
ใหบริษัทไดรับความเสียหาย เมื่อปที่แลวบริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล เตรียมฟององคกรพัฒนาเอกชนดานคุมครองผูบริโภค ที่เคลื่อนไหวคัด
คานการเพิ่มกาเฟอีนเชนกัน
นพ.ณรงค ฉายากุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลาวยืนยันวา แมวาคณะกรรมการอาหารไดมีมติ
เมื่อเดือนมิ.ย.2541 ใหเพิ่มกาเฟอีนไดเปนไมเกิน 80 มิลลิกรัมตอขวด แตมีความเห็นใหสํานักงานอย. และหนวยงานที่เกี่ยวของไปหารือเพื่อ
หามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับผูบริโภค ซึ่งที่ผานมาสํานักงานอย.ไดเชิญผูเกี่ยวของมาหารือหลายครั้งแตยังไมสามารถหาขอ
ยุติได
ดังนั้นจะเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการอาหารที่จะประชุมในเดือนมิถุนายนนี้พิจารณาตั้งคณะทํางานศึกษาความเหมาะสมของ
ปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มทุกประเภท และหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมกับผูบริโภค
น.ส.สารี อองสมหวัง ผูจัดการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค กลาวถึงกรณีนี้วา “เครือขายมูลนิธิเพื่อผูบริโภคไมเห็นดวยกับการกระทําของ
บริษัทดังกลาว เพราะถาไมมีการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงแลว จะยิ่งทําใหผูบริโภคที่ไมทราบถึงปริมาณกาเฟอีน แลวบริโภควันละ
หลายขวดนั้น จะมีอันตรายตอรางกายอยางมาก ถาอย.ตองการขอมูลและเปนประโยชนกับผูบริโภค ทางเครือขายก็พรอมจะสนับสนุน
เพราะกรณีดังกลาวนี้ไมเคยเกิดขึ้น การกระทําของอย.ก็ทําเพื่อผูบริโภค นอกจากเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนแลว มูลนิธิยังตองการที่จะใหอย.
ดําเนินการกับเครื่องดื่มทุกประเภท ที่มีสวนผสมของกาเฟอีนดวย” น.ส.สารี กลาว
ดานนพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน กลาววา “มองไมเห็นวาบริษัทจะทําเพื่อประโยชนของประชาชนแต
อยางใด และก็ไมเคยเกิดกรณีมากอน ในเรื่องที่บริษัทฟองหนวยราชการ ซึ่งถาฟองก็มีแตถูกยกฟอง เพราะไมเกิดประโยชนกับผูบริโภคแต
อยางใด คิดวาบริษัททําไปเพื่อเปนการขูขวัญใหหยุดดําเนินการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงมากกวา เพราะการตั้งคณะทํางานขึ้นมา
ศึกษาจะตองใชเวลาอยางนอย 1 ป ทําใหบริษัทไมสามารถเพิ่มปริมาณกาเฟอีนได” (กรุงเทพธุรกิจ 09,14,150543)

1.4 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหารจีเอ็มโอ
1.4.1 เกษตรรวมมือสมาคมผูผลิตอาหารตรวจ – ออกใบรับรองสินคาจีเอ็มโอ
นายอนันต ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปดเผยภายหลังลงนามในบันทึกความตกลงการออกหนังสือรับรองสินคาปลอด
การตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) รวมกับสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปวาบันทึกขอตกลงดังกลาว กรมวิชาการเกษตรจะกําหนดเลือกวิธีมาตร
ฐานที่จะมาตรวจวิเคราะหจีเอ็มโอ โดยจะมีการประกาศรายชื่อบริษัทหรือหนวยงานที่กรมฯ เห็นชอบใหสามารถสุมตัวอยางตรวจสินคาพืช
ใหไดมาตรฐาน และยื่นคํารองขอตรวจวิเคราะหสินคาพืชเพื่อออกหนังสือรับรอง
การตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรจะใชเวลาไมเกิน 15 วันทําการ นับจากวันที่หองปฏิบัติการไดรับตัวอยางสินคาพืช โดยผู
ประกอบการเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และสินคาตัวอยางพืชที่เก็บไวจะถูกทําลายไดตอเมื่อคูคาปลายทางยอมรับสินคา กรมวิชาการ
เกษตรจะออกหนังสือรับรองสินคาพืชที่สงออกนอกราชอาณาจักร เฉพาะกรณีที่เปนสินคาปลอดจีเอ็มโอเทานั้น หลังจากนี้กรมฯจะเรงจัดตั้ง
คณะทํางานขึ้น มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธานเพื่อลงนามออกใบรับรองแตเพียงผูเดียว (มติชน 020543)
1.4.2 เตรียมหามนําเขาพืชจีเอ็มโอกวา 40 ชนิด
นายวิชา ธิติประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองพันธุพืชแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา ขณะนี้ไดเตรียมเสนอเพิ่ม
เติมรายชื่อพืชตัดแตงสารพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ที่หามนําเขามาในประเทศตาม พ.ร.บ.กักกันพืชแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 จากเดิมที่หามไว 40
ชนิด เวนแตที่นําเขามาเพื่อการทดลองหรือวิจัย แตจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกอน สําหรับอาหารสําเร็จรูปที่มาจาก
พืชจีเอ็มโอนั้น ขณะนี้ยังสามารถนําเขามาในประเทศไทยได
สําหรับพืชจีเอ็มโอ 40 ชนิดที่หามนําเขาไดแก ขาว ขาวโพด พืชในสกุลกอซซิเปยม พืชในสกุลลินั่ม ถั่วเหลือง พืชในสกุลฮีแกนธัส
ผักกาดกานขาว มันฝรั่ง หนอไมฝรั่ง แบลกเคอเรน พืชในสกุลบราสสิคา แครอต กะหลํ่าดอก ขึ้นฉาย แตงกวา มะเขือยาว พืชในสกุลวิติส กีวี
ผักกาดหอม แตงเทศ ถั่วลันเตา พืชในสกุลรูบัส พืชในสกุลแฟรกกาเรีย พืชในสกุลคูเคอบิตา ชูการบีต ยาสูบ มะเขือเทศ คารเนชั่น พืชสกุล
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คริสแซนธินัม พืชสกุลอิโปเมีย พืชสกุลพิทูเนีย ฮอสแรดิช อัลฟลฟา พืชในสกุลอะเมลแลนเซียร พืชในสกุลสไตโลแซนเอส แอปเปล มะละกอ
พืชสกุลพอปพูลัส แพร พืชสกุลจัดแกลนส (มติชน 110543)
1.4.3 แนะรัฐวางนโยบายจีเอ็มโอใหชัดเจน พรอมออกกฎหมายควบคุมเพิ่มเติม
ดร.จักกฤษณ ควรพจน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลาวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จีเอ็มโอสิ่งมี
ชีวิตแตงพันธุ” ที่คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาประเด็นเรื่องจีเอ็มโอมี 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก คนที่มีสวนรวมในเรื่องนี้
หากเปนนักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ปญหานี้คงไมเกิดขึ้นแตคนที่เขามามีบทบาทในเรื่องนี้มากที่สุดคือบริษัทขามชาติ จึงถูกโยงใยในเรื่องผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งสังคมเองก็ไมควรจะไววางใจบรรษัทขามชาติอยูแลว ประเด็นที่ 2 เปนเรื่องความขัดแยงผลประโยชนระหวางยุโรป
กับอเมริกา เพราะยุโรปไมทันอเมริกาเรื่องนี้ จึงกลายเปนเรื่องการเมืองและประเด็นที่ 3 คือเรื่องของการขาดขอมูลทางวิทยาศาสตร ที่มีเหตุ
ผลสนับสนุน
ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของขณะนี้เทาที่ตรวจสอบพบวา มีอยูเพียง 3 ฉบับเทานั้น คือ พ.ร.บ.กักกันพืช 2507,พ.ร.บ.นําเขา
สงออก, พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โดย 3 เรื่องใหญที่จะตองมีกฎหมายเกี่ยวของคือ การนําเขา กฎหมายที่เขามาควบคุมคือ พ.ร.บ.กักกันพืช
พ.ศ.2507 ของกรมวิชาการเกษตร แตเนื่องจากกฎหมายดังกลาว เดิมมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะนํามาควบคุมเรื่องจีเอ็มโอ จึงครอบคลุมได
ไมหมด โดยควบคุมเฉพาะเรื่องของเมล็ดพืชเทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อแปรรูปแลวจึงสามารถนําเขาไดตามกฎหมาย
สวนเรื่องของการรักษาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 2 ลักษณะทั้งในเรื่องความเสียหายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายที่
ครอบคลุมในเรื่องนี้ชัดเจน มีกฎหมายแพง แตในเรื่องพิสูจนก็ยากมาก ตามกระบวนการพิสูจนของกฎหมายฉบับนี้ไมมีทางที่จะสามารถ
พิสูจนไดเลย
ดร.จักรกฤษณ เสนอวารัฐบาลควรมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการตัดตอพันธุกรรม และที่สําคัญควรจะตองมีกฎหมายที่ชัดเจนใน
เรื่องชีวภาพ โดยมีเนื้อหาวาดวยเรื่องนี้ทั้งหมด ประเด็นสุดทายรัฐจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
(กรุงเทพธุรกิจ 130543)

2.ความเคลื่อนไหวดานสาธารณสุข
2.1 นโยบายและแนวคิดดานสาธารณสุข
2.1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจในงานคุณภาพโรงพยาบาล
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ แสดงทัศนะในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผานบทความในนสพ.มติชนฉบับวันที่ 4 พ.ค.นี้วา
หลายปที่ผานมาแพทย พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลทุกโรงอาจจะไมเคยมีเวลาหยุดคิดวาทุกวันมาทําอะไรที่โรงพยาบาล เพราะ
จํานวนผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งที่โรงพยาบาลของรัฐนั้นลนหลามจนกระทั่งไมมีเวลาเหลือใหใครคิด แตนับวันผูปวยยิ่งเพิ่มจํานวน ยอม
แสดงวาการสาธารณสุขสอแววลมเหลว จึงจําเปนที่แพทย พยาบาล และบุคลากรทุกระดับตองคนหา “วิสัยทัศนและพันธกิจ” ของตนซึ่งก็คือ
ของโรงพยาบาล การคนหาวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาลนั้นไมใชหนาที่ของผูบริหารที่จะกําหนดหรือสั่งการ แตเปนหนาที่ของ
บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในระดับที่เรียกวายังคลุกคลีกับชาวบานหรือเปนเครือญาติของชาวบาน เพราะมีแตบุคลากร
ระดับนี้เทานั้นที่จะดึงโรงพยาบาลใหรับใชทองถิ่นอยางเต็มรูปแบบแทนที่จะรับใชสวนกลางอยางที่ผานมา หากบรรยากาศของการสรรหา
วิสัยทัศนและพันธกิจเปนอิสระจากผูบริหาร ปราศจากการครอบงํา ระดมความคิดจากทุกวิชาชีพยอมไดเนื้อหาที่เปนอุดมคติหรือเกือบอุดม
คติ นั่นคือการดูแลรักษาผูปวยอยางครบองครวมและผสมผสาน
การดูแลรักษาผูปวยอยางครบองครวม หมายความถึงการดูแลรักษาผูปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การ
รักษาทางรางกายเปนสิ่งที่แพทยแผนปจจุบันมักจะทําไดดี แตที่เปนปญหาในปจจุบันคือคาใชจายที่ทวีจํานวนมากขึ้นตามยาและวิทยาการ
ใหมๆ ที่ชวยยืดอายุผูปวยออกไปเรื่อยๆ โดยไมมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอ จึงเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการรักษาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การ
ดูแลจิตใจผูปวยที่งายที่สุดคือการเอาใจเขามาใสใจเรา หากบุคลากรทางสาธารณสุขตกอยูในฐานะผูปวยบางจะอยากไดอะไร ตองการคํา
แนะนําแบบไหน การพูดคุยอยางไร การใหขอมูลขาวสารมากนอยแคไหน
ตอบตนเองอยางไรใหดูแลผูปวยไปเชนนั้น
โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศนกวางไกลควรเล็งเห็นความจําเปนที่จะรับงานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค รักษาโรคและฟนฟูผูปวยเขามา
เปนพันธกิจที่ตองทําอยางตอเนื่องและประสานเปนเนื้อเดียวกัน โดยไมหวังพึ่งหนวยงานอื่นๆ เพราะมีเพียงวิธีนี้เทานั้นที่สามารถลดจํานวนผู
ปวยที่แออัดยัดเยียดกันอยูทุกเมื่อเชื่อวันลงไป
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งานแรกที่เริ่มทําไดเลยแมวาอาจจะตอบวิสัยทัศนหรือพันธกิจไมไดก็คือ ลองถามผูปวยชัดๆ สักครั้งวาอยากใหชวยเรื่องอะไร ตรง
ไหน อยางไร แลวสนองตอบใหดีที่สุด (มติชน 040543)
2.1.2 แนะรัฐสรางประกันสุขภาพระบบเดียว
ในการสัมมนาเรื่อง จุดประกายระบบสุขภาพที่คนไทยตองการ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กลาววาระบบปฏิรูปสุขภาพจะ
ตองมีความคิดเชื่อมโยงกับการเมืองโดยใชการเคลื่อนทางสังคม โดยรัฐบาลจะตองตั้งสํานักงานเชื่อมอยางมีระบบ และจะตองไมนําผล
ประโยชนทางการเมืองมาเกี่ยวของกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข
นายจอน อึ๊งภากรณ วุฒิสมาชิกและเลขาธิการมูลนิธิเขาถึงเอดสกลาววา คนจนมีปญหามากในการรับบริการรักษาสุขภาพ การ
จะปฏิรูประบบสุขภาพได ตองแกปญหาเรื่องความยากจน เพราะขณะนี้ยังมีคนจนอีกประมาณ 25-30% ที่ยังไมมีบัตรสุขภาพใดๆ รัฐบาล
ควรจะถือวาการบริการดานสุขภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน รัฐควรจะสรางระบบประกันสุขภาพเพียงระบบเดียว ใหมีความ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ และควรมีมาตรการใหทุกคนสามารถตรวจสุขภาพประจําปฟรีปละ 1 ครั้ง อยางไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคคือการหวง
อํานาจระหวางหนวยงานราชการ เชน กองทุนประกันสังคมที่ไมยอมขยายการคุมครองไปนอกเหนือจากกลุมแรงงาน และพรรคการเมืองไม
พรอมที่จะขึ้นภาษี หรือใชภาษีแบบกาวหนาเพื่อนําภาษีจากคนรวยมาชวยคนจน
ทางดาน ศ.อัมมาร สยามวาลา ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาววา อยากเห็นแพทยใหขอมูลดาน
การรักษาแกคนไขโดยไมบิดเบือนเพื่อผลประโยชนเชิงพาณิชย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ควรจะมีการควบคุมกํากับใหมากขึ้น นอก
จากนี้ ตนไดรับการมอบหมายจากสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ หรือ สปรส.ใหศึกษาวิเคราะหระบบประกันสุขภาพที่ใชอยูในประเทศไทย
เพื่อหาจุดออนและจุดแข็งของแตละระบบ และหาคําตอบใหชัดเจนวาทําอยางไรจะทําใหคนไทยทั้งประเทศมีระบบประกันสุขภาพที่ดีและคา
ใชจายดานสุขภาพจะตองลดลง ซึ่งภายใน 2-3 เดือนขางหนา คงจะเสนอผลการศึกษาได
สวนนายกร ทัพพะรังสี รองนายกฯและรมต.สาธารณสุข กลาววา อยากใหทุกฝายชวยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการราง
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติภายใน 3 ป และขณะนี้ไดมีการโอนถายอํานาจงบประมาณความรับผิดชอบเขาสูตําบลหรือ อบต.โดยใหความรูเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 040543)
2.1.3 ปฏิรูประบบงบประมาณรพ.รัฐ ใหมเนนประเมินผลสัมฤทธิ์
นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปดเผยภายหลังเปนประธานเปดการอบรมโครงการพัฒนาระบบ
บัญชีแบบใหมวา กระทรวงสาธารณสุขมีความคืบหนาในการปฏิรูประบบการเงิน-การบัญชี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการโดย
งบประมาณ กลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศตัวอยางเปนทางการในการนําระบบงบประมาณแบบมุงผล
สัมฤทธิ์มาใชกับโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 92 แหงทั่วประเทศ กําหนดเปาหมายที่จะดําเนินการเสร็จสมบูรณไดภายในป
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ระบบงบประมาณแบบใหมตางจากระบบเดิมที่เคยจัดสรรงบฯ โดยใหโรงพยาบาลแตละแหงเสนอแผนงานโครงการขึ้นมาหรือ
ตามที่สวนกลางพิจารณาใหทางหนวยงานรับไปดําเนินการ เปนงบประมาณหมวดตางๆ มาเปนการจัดสรรเปนวงเงินกอนรวม มอบอํานาจ
ใหแตละโรงพยาบาลบริหารจัดการดวยตนเองตามสภาพปญหา และความจําเปนของแตละแหง ประเมินผลการใชงบประมาณจากผล
สัมฤทธิ์ในการแกไขปญหา และความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก ซึ่งจะทําใหเกิดอิสระและคลองตัว รวมทั้งประชาชนจะไดรับการ
บริการที่ตองการมากยิ่งขึ้นดวย (กรุงเทพธุรกิจ 230543)
2.1.4 จับสมุนไพร 13 ชนิดลงบัญชียาหลักชาติ
นายกร ทัพพะรังสี รมต.สาธารณสุข ใหสัมภาษณเกี่ยวกับการยกระดับยาสมุนไพร/ยาแผนไทย บรรจุเขาในบัญชียาหลักแหง
ชาติวา ในป 2543 นี้คณะกรรมการแหงชาติดานยาไดเพิ่มเติมบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนครั้งแรก ตามขอ
เสนอของอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ เพื่อใหครอบคลุมยาที่จําเปนสําหรับสาธารณสุขของประเทศมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนํา
มาใชในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งตนไดลงนามในประกาศดังกลาวและมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 24 ก.พ.2543
สําหรับยาสมุนไพรที่ไดรับคัดเลือกบรรจุเขาในบัญชียาหลักแหงชาติมีทั้งหมด 13 รายการ ประกอบดวยยาสมุนไพร 2 กลุมดวย
กัน กลุมที่ 1 เปนยาสมุนไพรที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม คือเคยใชในมนุษยอยางแพรหลายมาตั้งแตดั้งเดิม หรือที่เรียกวายาแผนไทย
ซึ่งมีสมุนไพรหลายตัวประกอบ กําหนดเปนตํารายาไทยมีจํานวน 3 ตํารับ รวม 4 รายการ ประกอบดวยยาในกลุมแกไอและขับเสมหะ ไดแก
ยาประสะมะแวง กลุมยาแกไข และกลุมยารักษาอาการสูตินรีวิทยา ไดแก ยาประสะไพล
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กลลุมที่ 2 เปนยาสมุนไพรที่มีการพัฒนา โดยผานขั้นตอนของการวิจัยดานสรรพคุณและความปลอดภัยในการใชกับมนุษย
ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบของยาใหใชอยางสะดวกมากขึ้น เชนในรูปยาผง ยาเม็ดลูกกลอน และครีม จํานวน 9 รายการ รวม 5 ชนิด ได
แก ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทลายโจร พญายอ และไพล ยาดังกลาวใชรักษา 3 กลุมอาการ ระบบทางเดินหายใจและระบบผิวหนังและกลาม
เนื้อ โดยยาทั้ง 2 กลุม ไดรับอนุมัติทะเบียนตํารับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ไทยโพสต 010543)

2.2 ธุรกิจสุขภาพ
2.2.1 กลุมการแพทยเรงหาทางรอด ปรับหนี้-เพิ่มทุน-ฟนฟูกิจการ
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไทยไดสงผลกระทบไปยังหลายภาคธุรกิจอยางทั่วหนา กลุมการแพทยซึ่งดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอก
ชนก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถาดูจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมการแพทย ซึ่งมีจํานวน 13 บริษัท
สวนใหญจะมีผลการดําเนินงานป 2542 ที่ลดลงจากป 2541 แตบริษัทที่ยังคงไดกําไรอยูก็มีจํานวน 6 บริษัท ไดแก บริษัท โรงพยาบาลเอก
ชล จํากัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน), บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัท โรงพยาบาล
มหาชัย จํากัด (มหาชน), บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน), และบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการดานการเงินโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง เปดเผยวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทในกลุมการแพทยมีผลการดําเนิน
งานที่ตกตํ่าคือ การขยายการลงทุนที่ตองใชเงินลงทุนสูงโดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจบูมกอนหนานี้ ซึ่งแทบทุกโรงพยาบาลเรงขยายการลงทุน
เพื่อเตรียมใหบริการประชาชนที่มีฐานะดีขึ้น แตธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนตํ่า ตองใชระยะเวลานานในการคืนทุน ดัง
นั้น เมื่อเศรษฐกิจเขาสูชวงขาลงในขณะที่แตละโรงพยาบาลยังไมไดรับผลตอบแทนกลับคืนจากการลงทุน จึงประสบผลขาดทุนอยางมาก
นอกจากนี้ วิกฤติเศรษฐกิจยังไดสงผลกระทบตอประชาชน ซึ่งเดิมเปนกลุมลูกคาของโรงพยาบาล แตเมื่อเกิดปญหาเศรษฐกิจทําใหตอง
เปลี่ยนไปใชบริการประกันสังคม หรือโรงพยาบาลของรัฐแทน ทําใหโรงพยาบาลเอกชนขาดรายไดไปมาก
“สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ คาจางหมอที่แตละโรงพยาบาลตองจายใหในราคาสูง จริงๆแลวคารักษาพยาบาลที่โรง
พยาบาลแตละแหงเรียกเก็บจากคนไขนั้น จะตองจายใหกับหมอจํานวนมากเหลือใหโรงพยาบาลนอยกวาที่จายใหกับหมอเสียอีก” ผูบริหาร
โรงพยาบาลกลาว
ทามกลางผลการดําเนินงานที่ตกตํ่าลงในขณะนี้ หลายบริษัทไดเรงที่จะหาหนทางที่จะพลิกฟนสถานการณของบริษัทใหกลับดีขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BGH ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 7.125 ลานหุน โดยการขายให
กับผูถือหุนเดิมในสัดสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 20 บาท บริษัทสามารถขายหุนเพิ่มทุนไดหมดทั้งจํานวน ทําใหไดเงินเขามา
ทั้งสิ้น 142.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทระบุวา จะนําเงินจํานวนนี้ไปใชในการขยายการบริการดานตางๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณการ
แพทย ขยายกิจการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบุคลากร
สวนกรณีของบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร จํากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) นั้น เนื่องจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ขาดทุนจนทําใหมีสวนของผูถือหุนตํ่ากวาศูนย
ซึ่งเขาเกณฑถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จนตองถูกยายจากกลุมการแพทยไปอยูในกลุมแกไขการดําเนินงาน (REHABCO) ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร ไดมีมติใหบริษัทจัดทําแผนฟนฟูกิจการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผานมา สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎรไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1.4 พันลานบาทจาก
เดิม445.405 ลานบาท เปน 1,845.405 ลานบาท โดยจัดสรรใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 50 ลานหุน และรองรับการใชสิทธิหุนกู
แปลงสภาพ 90 ลานหุน โดยบริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 3 ชุด มูลคา 200 ลานบาท 300 ลานบาท และ 1,000 ลานบาท ระยะ
เวลา 12 ป แตอัตราดอกเบี้ยแตกตางกัน เสนอขายใหกับบุคคลเฉพาะเจาะจงทั้ง 3 ชุด ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบัน
การเงิน
ถึงแมวากลุมการแพทยจะมีหุนที่ทําการซื้อขายในปจจุบัน 11 หลักทรัพย แตกลับเปนหุนกลุมที่ไมไดรับความสนใจจากนักลงทุน
มากนัก เพราะนอกจากจะมีปจจัยพื้นฐานไมเอื้อใหเขาลงทุนในชวงนี้แลวยังเปนกลุมที่มีสภาพคลองนอยอีกดวย (ผูจัดการ 080543)

2.3 ปญหาจริยธรรมและการทุจริตในวงการแพทยและเภสัชกรรม
2.3.1 เชือดดร. "ซุปไก" โฆษณาเกินจริง หามแพทยเปนพรีเซนเตอรโฆษณาอาหารเสริม
3 พ.ค. 2543 นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการอาวุโส กลาวถึงการเผยแพรภาพยนตรโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือซุปไกสกัด
โดยนํานักวิชาการมาแสดงผลงานวิชาการกึ่งโฆษณาวา ผูดําเนินการควรคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนมากกวาธุรกิจ นักวิชาการพูด
อะไรตองระวังใหมากและควรมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อคุมครองผูบริโภค ขณะนี้ประชาชนเดือดรอนกันเลือดตาแทบกระเด็นอยูแลว อยา
ซํ้าเติมประชาชนอีก (มติชน 040543)
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ตอมานพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี ม.มหิดล เผยถึงกรณีรศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผอ.โครงการวิจัยชีววิทยา ระบบประสาท
และพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.มหิดล ที่เผยแพรงานวิจัยทางทีวี วาซุปไกสกัดมีผลกระตุนใหเกิด
พลังงานทางสมองจนเปนที่วิพากษวิจารณกันมากวาทางมหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนขอเท็จจริงแลว วาเปนจริงหรือไม
ไมใชใหผล 5 แลวไปพูดเปน 20 แสดงวาผูพูดขาดจรรยาบรรณนักวิจัย แมการทําผิดจรรยาบรรณไมมีโทษตามกฎหมายแตอาจผิดในแงวินัย
ขาราชการได ซึ่งคณะกรรมการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว (ไทยโพสต 050543)
ดานรศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี อางวา ผูผลิตซุปไกรายหนึ่งไดมาขออนุญาตถายทําผลการศึกษาเพื่อนําไปรายงานในการสัมมนา
ซึ่งตัวเขาไมทราบมากอนวาจะมีการนําขอมูลดังกลาวไปใชโฆษณาทางโทรทัศนและยืนยันวาไมไดรับคาโฆษณาในกรณีนี้แตอยางใด
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ผอ.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กลาวถึงการโฆษณาเรื่องนี้วา ตามหลักวิชาการซุปไกสกัดมีองค
ประกอบของสารอาหารคอนขางตํ่า คือมีนอยกวาไขไกครึ่งฟองหรือนมสดครึ่งกลอง และเมื่อเทียบกับราคาจะเห็นวามีราคาสูงมาก ขณะ
เดียวกัน นพ.ศิริวัฒน ทิพธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลาววา อย.มีหลักเกณฑชัดเจนหามนําแพทยหรือนัก
วิชาการสาขาใดมาเปนผูนําเสนอโฆษณาผลิตภัณฑและไมเคยอนุญาตโฆษณาในลักษณะดังกลาว โฆษณาเชนนั้นจึงผิดกฎหมายและผิด
หลักเกณฑ อย.ไดทําหนังสือแจงใหระงับการโฆษณาไปยังสื่อแขนงตางๆ และกําลังดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของผลิตภัณฑผูโฆษณา
(กรุงเทพธุรกิจ 060543)
แพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบประสาท ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา แหงภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหความเห็นถึงผลการวิจัยที่นํามาโฆษณาอวดอางวากินซุปไกสกัดแลวจะมีผลตอการเพิ่มของคลื่นแอลฟาในสมอง ซึ่งจะทํา
ใหผูกินซุปไกมีสมาธิดี คลายเครียดนั้นเปนการสรุปเกินจริง เนื่องจากเครื่องมือที่นํามาตรวจสมองดังกลาวใชตรวจความผิดปกติของสมอง
เชน เนื้องอก และการมีคลื่นแอลฟามากหรือนอยไมไดหมายความวาสมองมีสมรรถภาพดี เปนการสรุปคนละเรื่อง ทําใหประชาชนเขาใจผิด
สวนที่มีการอางผลวิจัยของ คิง' ส คอลเลจ ผลการวิจัยนั้นก็ไมไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ เพราะงานวิจัยดังกลาวไมเกี่ยวของกับสมอง
แตทํากับหนูทดลองซึ่งพบวาเมื่อหนูกินซุปไกสกัดแลว จะเผาผลาญพลังงานไดมากขึ้น ซึ่งอาหารบางชนิด เชน ไขมัน เมื่อกินเขาไปแลวก็เผา
ผลาญพลังงานไดมากขึ้นเชนกัน ไมสามารถสรุปไดวากินซุปไกสกัดแลวจะทําใหสมองดี (ไทยโพสต 200543) นอกจากนี้ยังเคยมีขอมูลจาก
การนําซุปไกสกัดซึ่งไดรับความนิยมมากในอังกฤษเมื่อ 30 ปกอนไปวิเคราะห พบวาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจากตีนไก กระดูกไก เสนเอ็น
ขอไก แหลงผลิตอยูในอินเดีย แลวนํามาจําหนายในอังกฤษ ตนทุนการผลิตถูกมากเพียงขวดละ 3.50-5.00 บาท เทานั้น พอความลับเรื่องนี้
แดงขึ้นผลิตภัณฑดังกลาวก็ถูกดาสาดเสียเทเสีย และไมมีการจําหนายอีกเลย แตตอมาไดเขามาแพรหลายในแถบเอเชีย (ไทยโพสต
260543)
จากกรณีดังกลาว ทําใหแพทยสภามีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2543 กําหนดขอหามแพทยไมใหยุงเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมวาจะเปนการใหความรู กระบวนการสงเสริมการขาย การแนะนําใหผูปวย การสั่งใชใหแกประชาชนหรือผูปวย จะ
ถือวาผิดขอบังคับของแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 3 หากพบวาแพทยรายใดดําเนินการผิด
ขอบังคับ อาจไดรับโทษถึงขั้นพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ไทยโพสต 250543)
2.3.2 กรณีทุจริตยา ภาค 2
สืบเนื่องจากกรณีทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑในกระทรวงสาธารณสุขดวยงบประมาณ 1,400 ลานบาท ซึ่งเปนขาวครึกโครมเมื่อ
ปที่แลว (2542) สธ.ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทขององคการเภสัชกรรม (อภ.) ตอการทุจริตจัดซื้อยาดังกลาว ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ไดสรุปผลการสอบสวนและเขารายงานตอนายกร ทัพพะรังสี รมต.สธ. เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผานมา
ผูสื่อขาวรายงานวา ในรายงานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนนําเสนอรมต.สธ.นั้น ระบุวาจากการสอบสวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
สั่งซื้อขายยาและเวชภัณฑกวาหกหมื่นฉบับพบวาการทุจริตมีหลายรูปแบบเชน อํานวยใหมีการซื้อขายแพงระหวางผูขายกับรพ. หรือสํานัก
งานสสจ.ทั่วประเทศโดยตรง อภ.ไมทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพและราคาตามระเบียบที่กําหนด ซื้อยาที่ผลิตไดจากคนอื่นมาขายในราคา
แพงผิดปกติ ขายยาที่อภ.ผลิตเองใหจังหวัดตางๆในราคาแพง ซื้อยาที่ผูอื่นผลิตซึ่งอภ.มีสํารองจําหนายไปขายใหจังหวัดตางๆในราคาแพง
ผิดปกติ จําหนายยาชนิดเดียวกันใหแตละจังหวัดในราคาตางกันมาก ซํ้าขายแพงอยางผิดปกติ ฯลฯ
พฤติการณดังกลาวมีผูรับผิดชอบโดยตรง 4 คน คือ นพ.กฤษฎา มนูญวงศ ผูอํานวยการอภ. , เภสัชกร (ภก.) วันชัย ศุภจตุรัส
รองผอ.อภ. , เภสัชกรหญิง (ภญ.) พิศมา กลิ่นสุวรรณ ผอ.กองจัดซื้อ และ ภญ.นิภาภรณ แสงสุบิน ผอ.กองขายสง
ตอมาวันที่ 9 พ.ค. นพ.กฤษฎา ใหสัมภาษณยืนยันวา อภ. ไมไดมีหนาที่ตรวจสอบราคายา อภ.เปนคนกลาง รับหนาที่จัดสงยา
ระหวางผูซื้อ คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กับผูขายคือบ.ยาเอกชน โดยอภ.จะไดรับ 5% จากยอดสั่งซื้อเปนคาดําเนินการ ทํากัน
อยางนี้มานาน 10-20 ปแลว
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แตนพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีอภ.กลาววา คณะ
กรรมการฯไดตรวจสอบเอกสารทั้งที่เปนรายงานการประชุม ขอบังคับอภ.วาดวยการพัสดุ รายงานประจําป แผนงานรัฐวิสาหกิจ ระบุชัดเจน
วาอภ.มีหนาที่ดูแลราคายาของประเทศ ตรวจสอบคุณภาพและราคา (มติชน 09,10,110543) นอกจากนี้การสอบสวนยังพบดวยวา บริษัท
บางแหงที่ขายยาใหกับอภ.มิไดมีใบอนุญาตคายาและเวชภัณฑ และอีกบางบริษัทก็ไมไดมีใบรับรองคุณภาพ (Bangkok Post 110500)
ตอมาในวันที่ 22 พ.ค. คณะกรรมการสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ อภ. ไดจัดเวทีอภิปรายขึ้นที่สโมสรพนักงานฯ เพื่อชี้แจงวาอภ.
ไมเกี่ยวของกับการทุจริตยาตามที่ผลการสอบสวนระบุโดยสมาชิกของสมาคมฯ ตางผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัยโจมตีสื่อมวลชนและนักการ
เมืองที่เปดเผยผลการสอบสวนกรณีซื้อยาแพงผานอภ.มีประเด็นสําคัญวา พวกตนตองการปกปองอภ.มิใหเสื่อมเสีย และมีนักการเมือง
ตองการปรับเปลี่ยนผูบริหารอภ.เพื่อการแปรรูป (มติชน 230543)

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทวงทํานองการดําเนินชีวิต
1. ความเคลื่อนไหวดานการบริโภค
1.1 ความเคลื่อนไหวดานนันทนาการ การทองเที่ยวและชีวิตวัฒนธรรม
1.1.1 โครงการ "ไทยเที่ยวไทย" สะดุด มีปญหาดานงบประมาณซื้อสื่อโฆษณา บริษัทนําเที่ยวหวั่นคนไทยหันไปทัวร
นอกแทน
นายชูชาติ ทองคํา กรรมการผูจัดการ บริษัท รุงโรจนทัวร จํากัด เปดเผยวา การจัดทําโครงการ "ไทยเที่ยวไทย" ระหวาง 15 พ.ค.31 ธ.ค. 2543 เพื่อจัดโปรแกรมนําเที่ยวราคาถูกกระตุนคนไทยเดินทางในประเทศและสกัดกั้นการเดินทางออกเที่ยวนอกประเทศนั้นตอง
ชะลอออกไปเพราะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไมสามารถนํางบประมาณการซื้อสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ จํานวน 7 ลานบาท
ออกมาใชจายได เปนผลใหบริษัทนําเที่ยว 7 กลุม จํานวน 71 รายซึ่งตกลงซื้อโฆษณาในสื่อตางๆ ตั้งแต 22 พ.ค.นี้ ตองชะลอโครงการออกไป
ไมมีกําหนด ทั้งที่ตามแผนหลังจากเปดตัวโฆษณาไปแลวทุกบริษัทนําเที่ยวจะตองนําโปรแกรมทัวรจําหนายกับนักทองเที่ยวซึ่งเดินทางเปน
หมูคณะ (Tour Group) เปนวิธีที่จะทําใหราคาทัวรถูกลงโดยอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงการขายโปรแกรมทัวรหนาราน (Collective Tour) ซึ่งมี
ราคาแพงและขายยาก
นายชูชาติใหความเห็นวา ถาโครงการไทยเที่ยวไทยยังไมมีความชัดเจนจะเกิดผลกระทบตอตลาดเพราะคนไทยอาจจะหันไปซื้อ
ทัวรราคาถูกไปตางประเทศกอนก็เปนได เพราะขณะนี้มีสายการบินและบริษัททัวรผลิตโปรแกรมออกขายเสนทางใกล เชน สิงคโปร ฮองกง 3
วัน 2 คืน 7,000-8,000 บาท ใกลเคียงกับโปรแกรมไทยเที่ยวไทยที่เดินทางโดยเครื่องบินไปยังภาคเหนือและภาคใต
นายภราเดช พยัฆวิเชียร ผูวาการ ททท.กลาวดวยวา โครงการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 2 นี้ งบประมาณที่นํามาใชแตกตางจากทุกครั้ง
เพราะเปนการขอใชเงินจากสวนกลาง ฉะนั้นเวลาทําแผนเสนอสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง จะตองชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอน
อุปสรรคที่พบคือบริษัทนําเที่ยวทําแผนมาไมละเอียดจึงตองมีการติดตามขอมูลทีละ 1-2 บริษัท จึงทําใหการดําเนินงานลาชาออกไป แตมั่น
ใจวาโครงการไทยเที่ยวไทยขายไดอยางแนนอน โดยเฉพาะการบินไทยไฟเขียวลดราคาใหแลว 25% หากยังหาเงินมาโฆษณาประชาสัมพันธ
ในสื่อไมได บริษัทนําเที่ยวก็สามารถทยอยขายโปรแกรมทัวรหนารานไปกอนได
แหลงขาวระดับสูงจาก ททท.กลาวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงขั้นตอนการประสานงานกับสํานักงบประมาณวา แมจะสงงานไป
ครบถวนแลวก็จะตองรอดูสถานการณ เพราะขณะนี้ยังไมมีคําสั่งใหนําเงินออกมาใชและยังไมมีใครทราบวาจะตองชี้แจงรายละเอียดเพิ่ม
เติมอีกหรือไม (ประชาชาติธุรกิจ 310543)
1.1.2 คณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ อนุมัติแยกรายไดทองเที่ยวมาจัดทําเปนบัญชีรายไดประชา
ชาติตางหาก เนื่องจากมีรายไดสูง
รัตนา จงสุทธนามณี รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา คณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ ไดอนุมัติ
โครงการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวขั้นตอนที่ 3 ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เสนอ ซึ่งโครงการนี้จะใช
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ.2543-2547) เพื่อจัดทํารายละเอียดในการชวยปรับปรุงประสิทธิภาพขอมูลดานเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว
โดยเฉพาะและจะเปนการแยกออกจากบัญชีประชาชาติของประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะเปนสวนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลจึงใหหนวยงานที่เกี่ยว
ของรวมมือกันจัดทําขอมูลเพื่อใหเปนลักษณะงานประจําตอไป โครงการนี้ ครม.อนุมัติงบฯเพื่อดําเนินการทั้งสิ้น 26 ลานบาทและจะแบงการ
ดําเนินการเปน 3 ระยะ

39
"ที่ตองดําเนินการจัดทําบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวขึ้นเปนการเฉพาะเพราะจากการสํารวจของสถาบันตางประเทศในป
2541 พบวามูลคารายไดของการทองเที่ยวโลกคิดเปน 11.6% ของจีดีพีโลกและในป ค.ศ.2010 จะมีรายไดดานนี้เพิ่มขึ้นเปน 12.51 % และ
พบวาคนที่ถูกวาจางใหทํางาน 10.7 คนจะมีงานดานการทองเที่ยวอยูดวย 1 คน ดังนั้นการจัดทําขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจโดย
รวม" นางรัตนากลาว (มติชน 230543)
1.1.3 ตัวแทนฝายขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี เดินทางเขายื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรี คัดคานกรณีธนาคารไทยพาณิชย
จะขายหุนสถานีโทรทัศนไอทีวีใหกับบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด ยํ้าสถานะทีวีเสรี
ในวันที่ 23 พ.ค. 2543 จากที่มีขาวกรณีธนาคารไทยพาณิชยจะขายหุนสถานีโทรทัศนไอทีวีใหกับบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด
ถึงรอยละ 40 นายกิตติ สิงหาปด และนายกอเขต จันทรเลิศลักษณ ตัวแทนฝายขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี ไดเดินทางมาที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อ
ยื่นหนังสือตอนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เพื่อคัดคาน โดยหนังสือดังกลาวระบุวา ฝายขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวีไดติดตามสถาน
การณการรวมลงทุนดังกลาวดวยความเปนหวง เนื่องจากเปนการขัดตอเจตนารมณของการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเสรีแหงนี้ที่กําหนดใหสัด
สวนผูถือหุนแตละรายไมเกินรอยละ 10 เพื่อเปนหลักประกันวาจะไมมีผูถือหุนรายใดรายหนึ่ง มีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางของสถานีโทร
ทัศนแหงนี้
หนังสือของฝายขาวไอทีวีระบุวา หวังวานายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยมีบทบาทในการตอสูชวงเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 จะไมยอม
ใหเจตนารมณของการตอตั้งสถานีโทรทัศนไอทีวีถูกทําลาย โดยการปลอยใหถูกครอบงําโดยกลุมธุรกิจกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยสัดสวนการถือ
หุนควรอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกสังคมและสามารถรักษาความเปนสถานีโทรทัศนเสรีไดตามเจตนารมณดั้งเดิมตอไป
ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีกลาวในเรื่องนี้วา เรื่องการแกไขสัญญาการถือหุนไอทีวี ไมเกี่ยวกับการเมือง สวนประเด็น
การมองวาไอทีวีกําลังถูกครอบงํา โดยหลักการแลวเห็นดวยวาไมถูกตอง เพราะสื่อทุกประเภทไมวาจะเปนวิทยุหรือหนังสือพิมพ ไมใชเฉพาะ
โทรทัศน ควรเปนอิสระ เมื่อใดก็ตาม ที่กลุมอํานาจใดเขาไป วัตถุประสงคก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลย ฉะนั้น ประชาชนตองชวยกันตรวจสอบ
เรื่องนี้ดวย สวน คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเรียกรองใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว โดยใหทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนแกนกลางในการหารือเรื่องการจํากัดการถือหุน รวมทั้งการถือหุนขามสื่อดวยวาเปน
เรื่องที่สมควรหรือไม
หลังจากนั้น คณะตัวแทนดังกลาวก็ไดเขายื่นหนังสือตอคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย
ในฐานะผูถือหุนใหญไอทีวี โดยตัวแทนของฝายขาวระบุวาการยื่นหนังสือไมใชเปนการตอตานหรือคัดคานการเขามาซื้อหุนของกลุมทุนใด
กลุมทุนหนึ่ง แตเพื่อไมตองการใหสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบตอภาพลักษณการเสนอขาวสารของสถานีที่จะตองมีสิทธิ เสรีภาพและความนาเชื่อถือ
จึงอยากใหธนาคารไทยพาณิชยพิจารณาในเรื่องนี้
คุณหญิงชฎากลาววา พรอมที่จะรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาและไมไดเมินเฉย และยังคงตองการใหสถานีโทรทัศนไอทีวีมีความ
เปนอิสระ เปนกลาง รวมทั้งเปนปากเสียงใหกับประชาชนตามเจตนารมณในการกอตั้งบริษัทครั้งแรก แตขณะเดียวกันตองคํานึงความอยู
รอดของธุรกิจดวย ในสวนของธนาคารก็ตองปรับโครงสรางหนี้ไมใหมีปญหาเชนกัน ซึ่งในฐานะที่เปนผูถือหุนใหญก็ปรารถนาจะเห็นธุรกิจ
ดําเนินตอไปได
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชินคอรป กลาววา บริษัทแสดงความสนใจเขาซื้อหุนในไอทีวี
และขณะนี้อยูระหวางการเจรจาในรายละเอียดกับธนาคารไทยพาณิชยซึ่งเปนทั้งผูถือหุนและเจาหนี้รายใหญของไอทีวี เพราะเห็นถึงแนว
โนมในอนาคตของธุรกิจสื่อและบันเทิง ซึ่งจะมีอัตราการขยายตัวสูงและมีเทคโนโลยีที่สอดคลองและพัฒนาในทิศทางเดียวกับเทคโนโลยีโทร
คมนาคม ประกอบกับไอทีวีเอง เปนสถานีโทรทัศนที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคลองกับการพัฒนาตอไปในอนาคตใหเปนเทคโนโลยี
การสงสัญญาณในลักษณะของทีวีดิจิตอลได และยํ้าวา การแสดงความสนใจเขาซื้อหุนในไอทีวีนั้นเปนในลักษณะของการเขารวมเปนพันธ
มิตรทางธุรกิจในนามของบริษัทชินคอรปอยางแทจริง โดยไมไดมีเจตนารมณอื่นใด นอกจากการมุงพัฒนาใหธุรกิจที่ชินคอรปเขารวมเปน
พันธมิตรไดรับการพัฒนาและเติบโตยิ่งขึ้น โดยถาหากมีการคืบหนาไป บริษัทยินดีจะรวมเปนพันธมิตรกับกลุมผูถือหุนรายเดิม
ขณะเดียวกันนายสุรนันท เวชชาชีวะ รองโฆษกพรรคไทยรักไทย ออกมาปฏิเสธพรรคไทยรักไทยไมมีสวนเกี่ยวของในเรื่องดัง
กลาว เปนคนละสวนกัน และระบุวาพรรคจะไมไดประโยชนเลยที่จะไปยุงเกี่ยวกับเรื่องนี้
อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไอทีวีจํากัดเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ก็ไดมีมติรับแผนปรับโครงสรางหนี้ และการลงทุน
ของบริษัท เพื่อเปนการฟนฟูสถานภาพทางการเงิน โดยเปดทางใหบริษัท ชินคอรป เขาถือหุนเรียบรอยแลว นายสุทธิชัย หยุน บรรณาธิการ
เครือเนชั่นกลาววา "สรุปวาตอนนี้ชินกับแบงกไทยพาณิชยยึดไอทีวีไปแลว" หุนของเนชั่นในไอทีวีจะเหลือไมถึง 1 เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหบท
บาทของเนชั่นหมดไป
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เอกสารขาวของไทยพาณิชยระบุวา โครงสรางทางการเงินของไอทีวี หลังลดทุนและเพิ่มทุน จะมีทุนจดทะเบียน 4,500 ลานบาท
มีผูถือหุนใหมคือชินคอรป ถือหุน 39% ไทยพาณิชย 43% ผูถือหุนเดิม 18% (ขาวหนังสือพิมพ 23-310543)

2. ความเคลื่อนไหวดานศาสนาความเชื่อและคานิยมทางสังคม
2.1 ความเคลื่อนไหวดานศาสนาและความเชื่อ
2.1.1 ตํารวจตามลาจับไดหัวหนา "แกงเปรต" หรือพระกู มีประวัติหลอกลวงตมตุนรายกาจ มีบุคคลระดับสูงและนัก
วิชาการปริญญายังหลงกลจํานวนมาก
เริ่มจากการที่สื่อมวลชนแพรขาวการพบเปรตในเขตปาคําชะโนต อ.บานดุง จ.อุดรธานี ในชวงกลางเดือน พ.ค. 2543 กลายเปน
ขาวฮือฮาและปรากฏหลักฐานวาเปนการสรางภาพเพื่อหวังผลประโยชนจากผูงมงายเชื่อถือ โดยหัวหนาแกงแตงกายเปนพระภิกษุ อางวาชื่อ
อาจารยกู หรือทราบชื่อภายหลังวาชื่อนายกิตติ ปภัสโรบล มีเบื้องหลังเปนสิบแปดมงกุฎที่หากินในทางตมตุนมาเปนเวลานานถึง 30 ป และ
เคยถูกตํารวจออกหมายจับมาหลายครั้ง หลังจากนั้น ก็ไดมีบรรดาบุคคลที่เคยถูกตมตุน และไดเคยพบเห็นการแสดงปาฎิหาริยตางๆ ของ
นายกิตติ หรือพระกูมากอนพากันออกมาเปดเผยเรื่องราวและกลาวโทษ และที่สําคัญก็คือคนสนิทของนายกิตติเองที่เคยรวมหัวจมทายหา
กินดวยการหลอกลวงตมตุนมาดวยกันนับเปนสิบๆ ป ไดออกมาเปดโปงวิธีการหลอกลวงของนายกิตติจนหมดเปลือก ทําใหฝายตํารวจ
สามารถรวบรวมหลักฐานมากมายเพียงพอที่จะออกหมายจับนายกิตติ ซึ่งไดพยายามดิ้นรนหลบหนีการจับกุมอยูระยะหนึ่ง กอนจะจนมุม
และถูกจับกุมไดเมื่อคืนวันที่ 24 พ.ค. 2543 ที่โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก
จากการขุดคุยรายงานขาวของสื่อมวลชน ปรากฏชื่อบุคคลผูมีชื่อเสียงในวงการตางๆ ทั้งนายทหาร นักการเมือง อาจารย
มหาวิทยาลัยที่เปนศิษยหรือผูเชื่อถือและเคยถูกนายกิตติแสดงปาฎิหาริยใหประจักษแกตามามากมายหลายคน และผูที่มีความเชื่อถืออยาง
แรงกลาจนถึงวินาทีสุดทาย คือ รศ. ดร. สุวินัย ภรณวลัย อาจารยคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูที่มีความเชื่อในเรื่องพลังเหนือ
มนุษยมาเปนพื้นอยูแลว
อยางไรก็ตาม หลังจากที่นายกิตติออกมารับสารภาพตอหนาสื่อมวลชนในตอนเย็นวันที่ 25 พ.ค. วาเปนหัวหนาแกงตมตุน แตก็
ยํ้าวาทําไปเพื่อใหสังคมรับรูวาบาปบุญคุณโทษมีจริง และยอมรับวาการลองหนหายตัวไมเปนความจริง เรื่องเปรตที่พาไปดูนั้นก็ไมเปนความ
จริงแตอยางใด เปนเพียงการจัดฉาก จะมีจริงก็แตในพระไตรปฎกเทานั้น ทําให ดร.สุวินัยเริ่มไมแนใจ รวมทั้งไดรับฟงการเปดเผยของนายภูว
นาท ซึ่งไดรวมมือกันตมตุนมานาน ทําใหเชื่อวาบางเรื่องมีการนําเอาเทคนิคมารวมแสดงดวย (ขาวหนังสือพิมพ 19-260543)

3. ปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพยติด
3.1 ปญหาสังคมเกี่ยวกับการเลนพนันตางๆ
3.1.1 กรรมาธิการกีฬาถกญัตติดวนปญหาการพนันในชวงการแขงขันฟุตบอลยูโร 2000
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2543 ที่หองประชุมอาคารรัฐสภา นายศิริศักดิ์ ออนละมัย ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผูแทน
ราษฎร ไดนําญัตติดวนเรื่องปญหาการพนันในชวงระหวางการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป หรือยูโร 2000 ที่จะเริ่มตั้งแตวันที่ 10
มิถุนายนศกนี้ เขาหารือในการประชุมคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการไดแสดงความเห็นกันอยางกวางขวาง กรณีการพนันฟุตบอลใน
สังคมไทยขยายวงกวางออกไปอยางมาก และนับวันจะกลายเปนปญหาระดับชาติไมแตกตางไปจากปญหายาบา ที่เขามาสูเยาวชน สถาน
ศึกษา ใกลตัวเขามาทุกขณะ ที่สําคัญปญหาดังกลาวมีการพูดคุยกันมานาน แตไมมีทีทาวาจะลดนอยลง
รายงานขาวจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลแจงวา จากการสืบสวนทราบวาเจาของโตะพนันบอลรายใหญในกรุงเทพมหานคร
และรับแทงบอลทั่วประเทศมีอยูดวยกัน 3 ราย คือเขียว ทาเตียน, ยู วงเวียนใหญ และเกี๊ยก เยาวราช สําหรับราคาตอรองฟุตบอลในเมือง
ไทยจะกําหนดจากโตะแทงบอลของ เขียว ทาเตียน ไมวาจะเปนราคาตอรองฟุตบอลของประเทศอังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมนี จากนั้น
บรรดาโตะรับแทงบอลตางๆ นําไปเปนราคาตอรองในแตละวัน
รายงานขาวแจงวา การเลนพนันบอลในปจจุบันนิยมเลนกันทั่วไป ไมวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทหาร ตํารวจ นัก
ธุรกิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน รวมถึงรัฐมนตรีบางคน การเลนพนันบอลแตละครั้งพวกนักการเมืองจะแทงกันหนักบางคูไดเสียเปน
เงินหลายลานบาท ผลพวงจากการเลนพนันบอลหลายคนลมละลาย ฆาตัวตาย บางคนถูกเจามือฆาตายเพราะไมมีเงินจายหนี้พนัน นอก
จากนี้ ยังมีนักธุรกิจบางคนที่นิยมการเลนพนันบอลแทงคราวละหลายๆ ลานบาท โดยเฉพาะชวงวันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย
รายงานขาวแจงวา นักธุรกิจชื่อดังบางคนนิยมเลนพนันบอลแบบทุมตัวและเสียคราวเดียวถึง 200 ลานบาท แตไมมีเงินจาย
เพราะธุรกิจที่ตนเองดําเนินการก็ขาดทุนยอยยับ จึงหาทางออกดวยการฆาตัวตายก็เคยเกิดขึ้นมาแลวในประเทศไทย
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รายงานขาวแจงดวยวา สําหรับการเลนพนันบอลโดยเฉพาะโตะของเขียว ทาเตียน เกี๊ยกและยู จะรับแทงพนันทุกราคาและไมอั้น
เพราะเปนเครือขายเดียวกัน และหากวามีการเลนพนันสูงในราคาหลายลานบาท หรือเกินกวาที่โตะบอลจะรับแทงได โตะเขียว ทาเตียน ก็จะ
สงไปใหโตะบอลซึ่งเปนเครือขายกันในตางประเทศ อินโดนีเซีย สิงคโปร และมาเลเซีย รับไป
อนึ่ง คณะกรรมาธิการกีฬามีมติที่จะจัดการหารือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไปอีก อาทิ ตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแหง
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักวิจัยกสิกรไทย กระทรวงมหาดไทย สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. เจาของ
บริษัทโทรศัพทมือถือ ฯลฯ จนกวาจะมีมาตรการที่เหมาะสมออกมา (มติชน 260543)
3.1.2 คนรายบุกถึงตัวใชอาวุธปน 11 ม.ม. สังหารนายสันติ ชัยวิรัตนะ อดีต รมช.มหาดไทย ดับคาที่ ระบุคนรายเปน
แกงมีสี และมีตํารวจรวมดวย
คดีคนรายบุกเขาไปในสํานักงาน หจก.ชัยภูมิ (ยงเซงฮวด) เลขที่ 450/49 ต.แมกรณ เขตเทศบาลเมืองเชียงราย และใชอาวุธปน
11 ม.ม. ยิง นายสันติ ชัยวิรัตนะ อดีต ส.ส.ชัยภูมิหลายสมัย อดีต รมช. มหาดไทย และอดีต รมช. เกษตรฯ เสียชีวิตคาที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.
2543 ในวันที่ 25 พ.ค. พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย รอง ผบ.ตร. เดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุ จากนั้นเรียกประชุมผูเกี่ยวของ ที่ สภ.อ.เมือง
เชียงราย ประกอบดวย พล.ต.ท.สมบัติ อมรวิวัฒน ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.อราม จันทรเพ็ญ ผบช.ภ. 5 พล.ต.ต.เสรี สุกเพชร ผบก.ภ.เชียงราย
พล.ต.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผบก.ป. และทีมงานชุดสืบสวนสอบสวน เปนเวลากวา 2 ชั่วโมง
พล.ต.อ.พรศักดิ์กลาววา จากการสอบพยานหลักฐานทั้งทางแจงและทางลับ สรุปปมสังหารไว 2 ประเด็น คือ 1) เรื่องการเมือง
ซึ่งผูตายเลนการเมืองมานานและเปนผูกวางขวาง อาจมีความขัดแยงใน จ.ชัยภูมิ ประกอบกับญาติผูตายเชื่อวาสาเหตุนาจะมาจากเรื่องการ
เมือง ขณะนี้ไดสงชุดสืบสวนเขาไปในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อหาขอมูลแลว และ 2) ความขัดแยงทางธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบ
ระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมืองเชียงราย ที่ผูตายประมูลงานได โดยพบวากอนประมูล มีเหตุขัดแยงกับบริษัท เอส.ซี.เอส. ดีเวล
ล็อปเมนต จํากัด ซึ่งเปนผูรับเหมากอสรางเชนกัน สวนเรื่องชูสาว และสวนตัวยังไมพบ
นายอารักษ วงศจตุพิพัฒน วิศวกรบริษัท เอส.ซี.เอส ดีเวลล็อปเมนต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในนามบุตรสาวของนาย
สันติเอง กลาวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.พรศักดิ์กลาวพาดพิงถึง และอาจมีสวนพัวพันจากความขัดแยงทางธุรกิจ จนเปนชนวนการสังหารนายสันติ
วา บริษัทไมเคยมีความขัดแยงใดๆ กับทั้งนายสันติและ หจก.ชัยภูมิตรงกันขามกลับรวมกันทํางานในโครงการมากกวา โดย หจก.ชัยภูมิรับ
หนาที่วางแผนดําเนินงาน และติดตอประสานงาน สวน เอส.ซี.เอส.ฯรับหนาที่ทําการกอสราง จัดหาผูรับเหมาและอุปกรณทั้งหมด ซึ่งที่ผาน
มาไมเคยมีปญหาขัดแยงรุนแรง อีกทั้งการทํางานยังไมเคยเบิกคากอสรางจึงไมนามีปญหาอะไร
สวนนายพิชิต ชัยวิรัตนะ ส.ว.ชัยภูมิ นองชายนายสันติกลาววา จากการที่นายสันติไดประกาศตัวลงสมัคร ส.ส.เขต 1 ในนาม
พรรคชาติพัฒนา และออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการสํารวจของโพลตางๆ พบวานายสันติจะไดเปน ส.ส.สมัยหนาอยางแนนอน
พรอมนําลูกทีมเขามาเปน ส.ส.ทั้งหมด เมื่อนายสันติถูกสังหาร การเมือง จ.ชัยภูมิจึงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่ง สวนปญหาความขัด
แยงเรื่องบอบําบัดนํ้าเสียที่ จ.เชียงรายนั้นยืนยันวาไมมีความขัดแยง เพราะประมูลงานไดเมื่อ 3 ปที่แลว เพิ่งจะเริ่มทํางานได 5-6 เดือน การ
ไปเที่ยวนี้ก็เพื่อไปมอบโครงการที่ จ.พะเยา จากนั้นไดแวะไปดูความคืบหนาของงานที่ จ.เชียงราย
ตอมาวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นาวิน สิงหะผลิน รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 หัวหนาชุดสอบสวน คดี
สังหารนายสันติ ชัยวิรัตนะ เปดเผยวา จากพยานหลักฐานและพยานวัตถุ โดยเฉพาะรถจักรยานยนตและเอกสารตางๆ ที่รวบรวมไดขณะนี้
ถือวาคอนขางรัดกุมพอสมควร และสามารถจะสาวไปถึงตัวผูบงการได สวนการสืบสวนสอบสวนก็มีความคืบหนาไปมากกวา 50% แลว พอ
สรุปไดวาประเด็นสังหาร นามาจากความขัดแยงทางธุรกิจ ที่นายสันติผูตายเขามารับประมูลโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
เสีย ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ซึ่งพบวามีพิรุธอยูหลายดาน โดยเฉพาะเอกสารในการประมูลกับบริษัทรับเหมารายอื่นๆ ที่รวมทําธุรกิจกัน
แตก็ไมไดตัดประเด็นการเมืองไปเสียทีเดียว ทางฝายสืบสวนยังคงเขาไปสืบหาขอมูลใน จ.ชัยภูมิ อยางตอเนื่อง คาดวาหากชุดสืบสวนนําขอ
มูลตางๆ มาวิเคราะหกันแลว อาจตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปได (มติชน 26, 310543)
3.1.3 กองทัพภาคที่ 3 เปดตัวเลขยาบาวาแดง ทะลักเขาไทย 5 เดือนแรกกวา 200 ลานเม็ด สวนชายแดนเขมรเซียน
พนันไทยไมตํ่ากวา 1,200 คนตอวัน เขาไปเสี่ยงโชค กองกําลังบูรพาวิตก กระทบความมั่นคง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ แมทัพภาคที่ 3 กลาวถึงปญหายาเสพยติดตามแนวชายแดนไทย-พมา วา
ปจจุบันมีการผลิตยาเสพยติดโดยเฉพาะยาบา จากฝงพมาแลวมาจําหนายในประเทศ ซึ่งฝายไทยสามารถจับกุมไดเพียง 15-20 เปอรเซ็นต
เทานั้น ที่เหลือสามารถหลุดรอดและนํามาขายจํานวนมาก และเมื่อจับกุมมากเทาไหร ขบวนการยาบาก็ผลิตเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว
เจาหนาที่ระดับสูงหนวยขาวกรองกองทัพภาคที่ 3 เปดเผยวา ในชวง 5 เดือนแรกของป 2543 มีการผลิตยาบาในฝงพมาและ นํา
เขามาจําหนายในฝงไทย มากกวา 200 ลานเม็ด โดยมีกลุมวาแดง จีนฮอ มูเซอดํา นอกจากนี้เจายอดศึกผูนํากองทัพกูชาติไทยใหญ และ
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พมา ยังอพยพวาแดงประมาณ 5-6 หมื่นคน มาอยูที่เมืองยอนที่ติดกับชายแดนไทย ซึ่งทางการไทยกําลังจับตาดูอยูวามีการใชแรงงานเหลา
นี้ในการผลิต ยาบากันอยางเปนระบบหรือไม
สวนความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พล.ต.โยธิน เลาศศิวัฒนพงศ หัวหนาฝายยุทธการ กองกําลังบูรพา กลาววา
ขณะนี้คนไทยเดินทางเขาไปเลนการพนันในบอนที่เปดใหบริการ 3 แหงในกัมพูชา วันละไมตํ่ากวา 1,200 คน โดยในแตละบอนจะมีคน ไทย
เขาไป 4-5 รอยคน และจะเพิ่มมากขึ้นในวันหยุด ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอความมั่นคง
ดาน พล.ต.พงษเทพ เทศประทีป เจากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กลาววา ปจจุบันมีผูหลบหนีภัย
สงคราม จากประเทศเพื่อนบานเขามาในไทยแลวประมาณ 1 แสนคน และคนเหลานี้ก็ไดสรางปญหาใหกับไทย สังคมไทย แตเราจําเปนตอง
ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม สําหรับศูนยพักพิงนั้นมีประมาณ 10 แหง ใน 5 จังหวัด (ไทยโพสต 010643)
3.1.4 "ชวน หลีกภัย" ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ มีมติสกัดคนไทย หามขามไปเลนพนันในบอนชายแดนประเทศ
เพื่อนบาน
วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ทําเนียบรัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ
(สมช.) มีรัฐมนตรีและขาราชการระดับสูงเขารวมประชุมจํานวนมาก นายขจัดภัย บุรุษพัฒน เลขาธิการ สมช. เปดเผยผลประชุมวา มีการนํา
ปญหาบอนการพนันตามแนวชายแดนขึ้นมาหารือ เพราะขณะนี้บริเวณชายแดนของไทย โดยเฉพาะทางดานกัมพูชา มีบอนการพนันเปน
จํานวนมาก อยางนอย 7-8 แหง มีคนไทยขามไปเลนเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอปญหาเศรษฐกิจ ปญหาทางสังคม และปญหาความ
สงบเรียบรอยตามแนวชายแดน ที่ประชุมจึงเห็นดวยในการที่จะกําหนดนโยบายอยางชัดเจน โดยไมสงเสริมใหคนไทยขามไปเลนการพนัน
และมอบหมายใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปน ก.มหาดไทย ก.กลาโหม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปกําหนดมาตรการ ที่จะ
ดําเนินการหาทางปองปรามไมใหคนไทยขามไปเลนการพนัน หากมีปญหาขัดของใหรายงานมายังหนวยเหนือเพื่อหาทางแกไขตอไป
รายงานขาวจาก สมช. แจงวา ในการประชุมดังกลาว ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ และสํานักงานขาว
กรองแหงชาติ ไดรายงานผลการตรวจสอบขอมูลบอนการพนันในประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ใหที่ประชุมรับทราบดวย
โดยพบวาขณะนี้มีบอนการพนันรอบประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 18 แหง ไดแก ดานกัมพูชา 7 แหง ดานลาว 5 แหง และกําลังกอสรางอีก 1 แหง
สวนดานพมา 4 แหง และดานมาเลเซีย 1 แหง และระบุวาบอนการพนันที่มีอยูรอบประเทศขณะนี้ที่นาเปนหวงมากที่สุดคือบริเวณชายแดน
กัมพูชา เพราะบางแหงแคเดินขามสะพานบริเวณคลองลึก ก็สามารถเขาไปเลนการพนันไดแลว และบอนแบบนี้ไมจําเปนที่จะตองใชเงินมาก
มีเงินแค 1,000-2,000 บาท ก็สามารถเขาไปเลนได และบางแหงมีการผานเขาออกบริเวณดานถาวรเชนที่เกาะกง ซึ่งตามกฎหมายเวลาผาน
เขา-ออก จะตองมีการตรวจสอบพาสปอรตหรือหนังสืออนุญาตผานแดนแตความเปนจริงอยูในปจจุบัน เพียงแตมีการจดชื่อลงแผนกระดาษ
ก็สามารถเขา-ออกไดแลว เมื่อตํารวจตรวจคนเขาเมือง (ตม.) เครงครัดขึ้นมา ผูมีอิทธิพลของชาวไทยที่รวมลงทุนในบอนดังกลาว จะวาจาง
ชาวบานมาเดินขบวนประทวง ในที่สุดเจาหนาที่ก็ยอมเปดดาน ซึ่งเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวา กฎหมายไทยออน เพราะมีอิทธิพลเขามา
เกี่ยวของ
แหลงขาวยังกลาวดวยวา ถานับเฉพาะบอนใหญๆ บริเวณชายแดนรอบประเทศไทยมีประมาณ 20 แหง เงินหมุนเวียนแตละบอน
เฉลี่ยวันละไมตํ่ากวา 3 ลานบาท ถาเปนวันหยุดสุดสัปดาหก็จะเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เทา ประเมินแลวปหนึ่งคนไทยขนเงินไปเลนที่บอนการพนัน
รอบประเทศไมตํ่ากวาปละ 20,000-30,000 ลานบาท (มติชน 250543)
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รายชื่อคณะผูดําเนินงานโครงการขาวสารทิศทางประเทศ
(โดยการอุดหนุนของ สกว.)
-------------------------1. นายอนุช อาภาภิรม
ตําแหนงหัวหนาโครงการฯ เปนนักคิดนักเขียนและนักวิจัยอิสระ เคยทํางานเปนหัวหนาฝายวิชา
การ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด และสํานักพิมพสวัสดี เคยเปนที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร สมัยของนาย
มารุต บุนนาค และไดเปนประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพระปกเกลา และเปนรองประธาน
ฝายโครงการมูลนิธิโลกสีเขียวฯ ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิศูนยสื่อเพื่อการพัฒนา
2. นางวิสมัย อาภาภิรม ตําแหนงบรรณาธิการประจําโครงการ ฯ มีประสบการณในวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพตางๆ กวายี่สิบป เคย
เปนบรรณาธิการสังเคราะหรายงานจากสนาม ในโครงการแสวงหารูปแบบการพัฒนาระดับทองถิ่นของรัฐ เคยเปนบรรณาธิการ
วารสารประมวลขอมูลขาว “สารสนเทศ” และบรรณาธิการโครงการสื่อสิ่งพิมพดานสิ่งแวดลอม มูลนิธิโลกสีเขียวฯ เปนผูแปล
หนังสือชื่อ Mission Possible ของ เคน บลองชารด
3. นางสาวซิลวี มาคดาลีนา ฮอลลิงกา ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยทํางานเปนอาจารยประจําและหัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนอํานวย
ศิลป อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร และหัวหนาภาควิชาไทยคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยคณา
สวัสดิ์ มหาสารคาม และเคยเปนนักวิชาการ บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด บริษัทสํานักพิมพสวัสดี จํากัด และบริษัท
ตนออ-แกรมมี่ จํากัด
4. นางสาวปราณี ขัติยศ ตําแหนงนักวิจัย จบปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมือง) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เคยทํางานเปนผูชวยนักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิจัยประจําศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร และประจํากองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผลงานวิทยานิพนธ และบทความตีพิมพในวารสารวิชาการหลาย
เลม
5. นางสาวสะไบทิพย พันธอุทัย ตําแหนงธุรการบัญชี จบปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา โทสื่อสารมวลชน เคยทํางานรวมกับฝายรวบรวมขอมูลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ กลุมสื่อศิลป ถายภาพงานรับปริญญา
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

