
Openbaar vervoer in BKK wordt uitgebreid met monorail 

1 juni – Het openbaar vervoer in Bangkok begint een lappendeken te worden, als het dat al niet was. 

De stad kent nu twee metrolijnen en een light-raillijn, alle drie betrokken van een andere producent 

en alle drie met een eigen betaalsysteem. Daar komt in de toekomst een vierde vervoerswijze bij met 

de monorail. Erg efficiënt lijkt het me niet en kostenbeparend zeker niet. 

Het kabinet heeft dinsdag de contracten voor twee lijnen gegund aan BSR Venture. Het gaat om de 

Pink Line (34,5 km) tussen Khae Rai (Nonthaburi) en het oostelijk district Min Buri (Bangkok) en de 

Yellow Line (30,4 km) van Lat Phrao naar Samrong (Samut Prakan).   

De totale investering wordt geschat op respectievelijk 53,5 miljard en 51,8 miljard baht. De regering 

investeert daarvan 43 miljard baht. Analisten verwachten dat BSR de vereiste fondsen via de 

effectenbeurs zal proberen te genereren in plaats van leningen.  

Het artikel dat gisteren opening Business-katern van BP was, gaat voornamelijk in op de financiering 

en de financiële positie van Sino Thai, een van de bedrijven die de BSR vormen, maar over de keuze 

voor een monorail lees ik niets. Voor zover ik weet zijn de aanlegkosten van een monorail lager dan 

van een metro. Zo behoeft er nauwelijks grond voor te worden onteigend, waardoor de bouwtijd 

korter is. (Bron: Bangkok Post, 31 mei) 

THAI verliest meerderheidsaandeel in Nok Air 

1 juni – Na de recente aandelenuitgifte van Nok Air is Thai Airways International (THAI) niet langer de 

grootste aandeelhouder. Die positie is overgenomen door twee zakenlieden die 28,9 procent aan 

aandelen bezitten tegen THAI 21,6.  

De nationale luchtvaartmaatschappij bezat 39,2 procent, maar liet de nieuwe aandelen aan zich 

voorbij gaan omdat ze het herstelplan van Nok dat met grote schulden kampt, onvoldoende vond. De 

nieuwe aandelenverhouding betekent dat THAI haar vertegenwoordiging in de raad van 

commissarissen, die twaalf leden telt, moet terugbrengen. 

Met de aandelenuitgifte heeft Nok Air haar kapitaalpositie vergroot met 1,22 miljard baht. Van de 

aangeboden aandelen is 81,75 procent verkocht, allemaal aan de huidige tien grote aandeelhouders. 

(Bron: Bangkok Post, 31 mei) 

Wan Ubumrung slikt grof taalgebruik in 

1 juni – Hij had dinsdag op zijn Facebook-pagina geschreven ‘All generals go to hell’ omdat ze het 

land achterwaarts brengen, maar een dag later had hij er al weer spijt van nadat hij op het matje had 

moeten komen bij commandant Apirat van het Eerste Legerkorps.  

Dus trok hij het boetekleed aan en ging met een guirlande naar het klachtencentrum van de regering 

om die aan premier Prayut aan te bieden. Die was er niet, maar een secretaris van het Prime 

Minister’s Office wilde het zoenoffer wel in ontvangst nemen. 

Wie was de man die van zijn hart geen moordkuil maakte? Dat was zoon Wan van Chalerm 

Ubumrung, een prominent lid van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Wan, die tevergeefs had 

geprobeerd voor Bangkok in het parlement te komen, had zich aangesloten bij het koor van critici die 

Prayut hadden bekritiseerd vanwege de vier vragen over democratie die hij vrijdag in zijn wekelijks 

tv-praatje had gesteld. Die vragen wekten de indruk dat hij de verkiezingen wilde uitstellen. Wan als 

enige gebruikte echter een nogal onbehoorlijk taalgebruik.  

Inmiddels is de FB-tekst gewijzigd. Er staat nu: ‘I have checked my previous message and found that it 

was not right and is causing damage to the NCPO and government executives. I hope you forgive me 

for this mistake.’ (Bron: website Bangkok Post, 31 mei) 



 

Andy Hall klaagt Thaise autoriteiten aan 

1 juni – De strijd tussen de Britse actievoerder Andy Hall en Natural Fruit Company, Thailand’s 

grootste producent van ananas in blik, heeft een nieuwe impuls gekregen, maar ditmaal heeft Hall 

zijn pijlen ook gericht op de Thaise autoriteiten die hem in 2014 wilden laten veroordelen wegens 

een interview met Al-Jazeera. Het hooggerechtshof sprak hem echter vrij omdat hij het interview in 

Myanmar gaf en niet in Thailand. 

Hall is de gebeten hond bij het bedrijf omdat hij in opdracht van de Finse groep Finnwatch een 

boekje heeft opengedaan over de arbeidsomstandigheden en betaling van de gastarbeiders in het 

bedrijf. Voor de publicatie die smadelijk voor het bedrijf wordt geacht, heeft hij al strafrechtelijk 

terecht gestaan en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar gekregen. 

Mensenrechtengroepen zijn ervan geschrokken; het vonnis zou een precedentwerking kunnen 

hebben voor toekomstige publicaties over schendingen van mensenrechten. 

Hall is ditmaal naar de rechter gestapt om negen openbare aanklagers en een politiefunctionaris aan 

te klagen wegens misbruik van hun positie. Hij heeft ook het bedrijf beschuldigd van het geven van 

valse informatie. ‘Ik moet mezelf verdedigen tegen onwettige vervolging en juridische intimidatie’, 

zegt Hall die vorig jaar het land verliet. 

De advocaat van Natural Fruit maakt zich geen zorgen. ‘We zijn allemaal onschuldig. Ik bestrijd de 

aanklacht en zal een tegen-aanklacht indienen.’ (Bron: website Bangkok Post, 31 mei) (Zie ook pagina 

Migranten) 

Kwart miljoen goudsbloemen voor Bhumibol 

1 juni – Geel is de kleur van de geboortedag van wijlen koning Bhumibol, dus ligt het voor de hand 

om de gele goudsbloem uit te verkoren ter decoratie bij de crematie. In Kanchanaburi hebben 

vertegenwoordigers van leger, lokale autoriteiten, lokale leiders en landbouwexperts woensdag 

afgesproken 230.000 goudsbloemen te gaan kweken.  

Op 1 augustus wordt begonnen met het beplanten van een perceel van 35 rai. De planten zouden 

dan tussen 12 en 22 oktober in bloei moeten staan. 130.000 bloemen gaan naar provinciale 

autoriteiten om overheidsgebouwen mee te versieren en de rest wordt op Sanam Luang gebruikt, 

waar de geliefde vorst op 26 oktober wordt gecremeerd in een crematorium dat nu nog in aanbouw 

is. De crematieceremoniën duren van 25 tot 29 oktober.  

De regering heeft de bevolking opgeroepen ook goudsbloemen te planten. (Bron: website Bangkok 

Post, 31 mei) (Zie verder de pagina Koning Bhumibol) 

Metrobom: Politie ondervraagt getuigen en bekijkt camerabeelden 

1 juni – De politie bekijkt honderden uren beeldmateriaal van CCTV-camera’s om de daders te 

achterhalen van de (mislukte) bomaanslag bij metrostation Thailand Cultural Centre. Verder 

ondervraagt ze getuigen, waaronder werknemers van een nabijgelegen barbecue restaurant.  

Volgens een bron bij de politie zijn in de mand, waarin de pijpbom zat, enkele spijkers en moeren 

gevonden, die ernstige verwondingen hadden kunnen veroorzaken, wanneer de bom was ontploft. 

Maar dankzij de regen gebeurde dat niet, doordat de muskietenspiraal die in verbinding stond met 

de ontsteker gedoofd was.  

De bom was identiek aan de bommen in Min Buri (maart 2014) en op een voetgangersbrug bij Siam 

Paragon (februari 2015). De bom in 2014, die was verstopt in een motorfiets, ontplofte voortijdig 

waardoor de bestuurder en zijn passagier om het leven kwamen. Bij de andere explosie raakten twee 



personen gewond. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen gevonden voor een verband met de 

ziekenhuisbom. (Zie verder het bericht van gisteren: Pijpbom gevonden bij metrostation) 

Myanmar zoekt mee naar verdachten moord 

1 juni – Veel misdaad vandaag in Bangkok Post met prominent op de voorpagina de moord op en 

mutilatie van een vrouw die in een karaokebar in Khon Kaen werkte en op pagina 2 de doodstraf die 

de twee ‘iPhone killers’ kregen (zie afzonderlijk artikel).  

Het verhaal op de voorpagina gaat vergezeld van drie foto’s over de gehele breedte van de pagina en 

kopt eveneens paginabreed Myanmar joins bar girl murder probe. Waarom de krant zo uitgebreid 

uitpakt, kan ik niet bevroeden want het is niet de eerste keer dat een lijk in stukken is verdeeld en 

gedumpt. 

Erg ingewikkeld is de zaak niet. Het slachtoffer informeert de politie over een transnationaal 

drugsnetwerk. Dankzij de tip kunnen enkele  leden worden aangehouden, waaronder de echtgenoot 

van een andere bar girl. En die neemt met behulp van anderen wraak op de ‘klikspaan’. Ze ontvoeren 

en vermoorden haar, zagen het lichaam in twee stukken en begraven het. Voor de details zie 

bijgaand kader Anatomy of a murder.  

Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, drie waaronder de moordenares zijn gevlucht naar 

Myanmar [twee volgens het vorige bericht]. In de grensstad Tachilek is door de politie van Myanmar 

gezocht in een karaokebar en spa. Zondag waren ze daar gesignaleerd, maar de vogels waren 

gevlogen. Tal van Thaise vrouwen, waaronder het drietal, hebben in de bar gewerkt, die sinds januari 

wordt geleasd door een Thai. De drie zijn goed bekend bij het uitgaanspubliek en lokale rijken. 

Volgens een bron bij de politie is de vrouw gedood op bevel van het drugsnetwerk. De ultieme daad 

werd verricht door de eerder genoemde bar girl die ook drugs verhandelt in Khon Kaen en populair is 

bij drugsgebruikers die van haar crystal methamphetamine oftewel ya ice kopen. Om een indruk te 

krijgen van deze verknipte dame, bekijk de intropagina van haar FB-account. De politie vermoedt dat 

de drie bij hun vlucht naar Myanmar zijn geholpen door het drugsnetwerk. 

Voorgaande berichten: 

31 mei: Twee verdachten aangehouden voor moord en mutilatie 

30 mei: Kort nieuws 

27 mei: Vermoorde en gehalveerde Warisara had driehoeksrelatie 

26 mei: Vrouw vermoord en gehalveerd 

Prayut belooft te vechten voor mensenrechten 

1 juni – Premier Prayut kreeg geen lange neus toen hij gisteren op een seminar beloofde ter 

ondersteuning van de economische ontwikkeling te vechten voor de mensenrechten. Als 

kernprincipes noemde hij bescherming, respect en remedie. Dat de UN Human Rights Council in 

Genève Thailand heeft veroordeeld voor de vele mensenrechtenschendingen zal Prayut even ontglipt 

zijn (zie onder andere Kort nieuws van 16 maart).  

Prayut mocht het seminar openen dat weer een erg lange naam had: Guiding principles on business 

and human rights in building a sustainable economy and society, en werd gehouden in het VN 

conferentiecentrum in Bangkok. Ten aanzien van ‘bescherming’ noemde hij wettelijke verbeteringen 

voor de behandeling van arbeiders, preventie van dwangarbeid en loonsverhogingen. Enkele 

verbeteringen van de sociale zekerheid zijn volgens Prayut al van kracht. 

Prayut riep het bedrijfsleven op om er samen met de overheid voor te zorgen dat mensenrechten 

niet worden geschonden. ‘Alle partijen moeten elkaar een handje helpen.’ Wat hij verder zei, laat ik 



maar onvermeld, want erg geloofwaardig klinkt het allemaal niet.  

Tijdens het seminar werd door enkele overheidsdiensten, bedrijfsorganisaties en de NHRC een 

verklaring ondertekend over de richtlijnen voor mensenrechten die voor bedrijven gelden. Dat 

gebeurde onder het toeziend oog van Prayut, dus dat moet goed komen. 

Nieuwe controles op luxe wagens 

1 juni – Eigenaren van luxe wagens moeten hun voertuig laten inspecteren door het Department of 

Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) om te voorkomen dat de registratie niet wordt verlengd 

door het Land Transport Department. Dat is de nieuwste maatregel om een vinger te krijgen achter 

ontduiking van de importheffing, een affaire die al uitgebreid in het nieuws is geweest. 

De DSI heeft al beslag gelegd op talloze wagens in showrooms, vrachtschepen en entrepots, en 

breidt haar onderzoek nu uit naar de kopers. De nijvere speurders van de DSI vermoeden dat meer 

dan duizend luxe wagens illegaal zijn geïmporteerd.  

Het gaat om twee categorieën: luxe wagens die in Engeland zijn gestolen en naar Thailand 

verscheept, en luxe wagens uit Engeland, Italië en Japan waarvan de factuur is vervalst door een 

lagere prijs te vermelden dan de betaalde catalogusprijs. Uit een eerder onderzoek in 2009 is 

gebleken dat het verschil 50 tot 60 procent bedraagt. De facturen werden in Singapore vervalst, 

aldus een bron.  

Van de 42 in Engeland gestolen wagens zijn middels 14 achterhaald. De laatste, een Range Rover 

hybride model, werd gisteren ontdekt in een loods van het entrepot in Lat Krabang. De DSI 

overweegt premier Prayut te vragen artikel 44 in te zetten zodat de ontdoken importheffingen 

gemakkelijker kunnen worden verhaald.  

Voorgaande berichten: 

31 mei: Kort nieuws 

30 mei: Negen douanebeambten zijn het haasje 

29 mei: Belastingontduiking: En toen waren ’t er tien 

28 mei: Importeur van luxe wagens opgeroepen voor verhoor 

27 mei: Kort Nieuws (eerste bericht) 

26 mei: Nog meer statusblik in beslag genomen 

20 mei: Aan 10.000 luxe wagens zit mogelijk een luchtje 

19 mei: Beslag gelegd op 60 luxe wagens in BKK en Samut Prakan 

18 mei: Kort Nieuws 

Seksuele voorlichting schiet tekort 

1 juni – Seksuele voorlichting op middelbare en technische scholen slaagt er niet in leerlingen de 

juiste vaardigheden bij te brengen om te kunnen omgaan met kwesties als HIV-Aids, 

tienerzwangerschappen en sekse-rechten. Leraren zijn slecht getraind en het aantal lessen is 

onvoldoende. 

Dit blijkt uit een studie door het Centre for Health Policy Studies van de Mahidol universiteit, in 

samenwerking met Unesco, Obec, Ovec en de UNFPA uitgevoerd onder 8.837 leerlingen en 692 

leraren van 398 middelbare en technische scholen. Thaise leerlingen hebben daardoor een verkeerde 

houding tegenover sekserollen, seksuele rechten en huiselijk geweld.  

Enkele voorbeelden: 41 procent van de leerlingen aan beroepsopleidingen vindt dat mannen het 

recht hebben hun vrouw te slaan wanneer ze ontrouw is. De helft van de leerlingen in de laatste 

twee klassen van het middelbaar onderwijs vindt homorelaties verkeerd. De meeste leerlingen 



weten niets van de menstruatiecyclus en veel jongens willen geen condoom gebruiken, maar 

vertrouwen op de morning-after pil. 

Valerie Taton, vertegenwoordigster van Unicef Thailand, heeft lof en kritiek. Bijna alle scholen geven 

seksuele voorlichting (Comprehensive Sexuality Education, CSE) maar ze vindt het buitengewoon 

zorgelijk dat veel leerlingen een verkeerde houding hebben.  

Taton zegt: ‘Om het aantal tienerzwangerschappen en hoge aantal SOA’s terug te brengen, moeten 

we jongeren uitrusten met kritische vaardigheden om ze te helpen door hun seksualiteit en seksueel 

leven te navigeren.’ (Zie ook de pagina Onderwijs 2) 

Kort nieuws donderdag 1 juni  

- Ze kijken nogal bedenkelijk, deze twee mannen van 25 en 26 jaar, en niet ten onrechte want ze 

kregen gisteren de doodstraf van de Criminal Court voor de moord in januari in Lat Phrao (Bangkok) 

op een man die zich verzette toen ze probeerden zijn iPhone te stelen.  

Alhoewel ze beiden bekenden, zette de rechtbank de straf niet om in levenslang [wat gebruikelijk is 

bij een bekentenis] omdat ze wel moesten bekennen daar het beeldmateriaal van een CCTV-camera 

overduidelijk was.  

De rechtbank meende bovendien dat ze hun gedrag niet zouden verbeteren daar ze al talloze 

misdrijven hadden gepleegd, waaronder een poging tot beroving eerder dezelfde dag en twee 

berovingen in de daarop volgende nacht. Een van de twee is sinds zijn 13e achtmaal gevangen gezet. 

Hij was in december vrijgelaten, kort voor de moord. 

De zuster van het slachtoffer zegt tevreden te zijn met de straf. Haar ouders hebben de mannen hun 

daad vergeven, maar ze kwamen niet naar de rechtbank omdat ze de confrontatie met de daders 

niet aandurfden. Nog niet bekend is of de daders in beroep gaan. 

- De Dusit District Court heeft gisteren een zaak afgewezen tegen tien PAD-leden (geelhemden) die in 

2011 in strijd met de Internal Security Act in Bangkok een rally hielden in verband met het conflict 

over de Hindu-tempel Preah Vihear, waarin Thailand en Cambodja waren verwikkeld. De rechtbank 

stelde vast dat de wet toen nog niet van kracht was en niet met terugwerkende kracht kan worden 

toegepast.  

De geelhemden blokkeerden destijds het verkeer op de Ratchadamnoen Nok Avenue en hielden 

speeches tegen de regering Abhisit die ze slappe knieën verweten. Een andere groep zette een 

podium op bij de Makkhawan Rangsan brug. (Zie verder de pagina Preah Vihear) 

- Op 4 juli gaat de accijns op tabaksproducten omhoog en vanaf midden dit jaar worden strengere 

maatregelen genomen tegen elektronische sigaretten. Gelijktijdig met de accijnsverhoging wordt de 

Tobacco Products Act van kracht.  

Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit gisteren bekend gemaakt bij de start van de campagne 

‘Tobacco. A Threat To Development’. Gisteren was World No Tobacco Day. De campagne beoogt de 

boodschap erin te hameren dat roken ongezond is en tot enorme economische verliezen leidt aan 

behandeling van mensen met een tabaks-gerelateerde ziekte, zoals kanker. 

Volgens het hoofd van het Drugs Dependence Research Centre van de Chulalongkorn universiteit is 

er geen bewijs dat het roken van elektronische sigaretten rokers afhoudt van het roken van 

conventionele sigaretten. De meeste e-sigaretten worden geïmporteerd en illegaal verkocht, 

doorgaans via websites. Ook worden nieuwe modellen op de markt gebracht, die gericht zijn op 

jongeren. 

- Vice-premier Somkid tekent volgende week in Japan een overeenkomst over acht 

spoorwegprojecten waaronder de 635 kilometer lange hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai. 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=80192


Overeenstemming is bereikt om de Japanse shinkansen technologie te gebruiken, maar wat dat 

concreet betekent vermeldt het bericht niet. De lijn wordt in twee fases aangelegd: Bangkok-

Phitsanulok en Phitsanulok-Chiang Mai. 

Bij de acht projecten gaat het om twee nieuwe hogesnelheidslijnen: Bangkok-Kuala Lumpur en 

Bangkok-Rayong. Die laatste lijn is cruciaal voor de Eastern Economic Corridor. Vier projecten 

worden gezamenlijk bestudeerd en gefinancierd door het Japan International Cooperation Agency. 

(Zie verder de pagina Spoorwegen) 

- Luchthaven Don Mueang, waar begin deze week tijdens een zware regenbui enkele gebouwen en 

parking bays onder water zijn gelopen, heeft twaalf pompinstallaties in gereedheid gebracht om 

tijdens hoosbuien het water af te voeren naar een waterreservoir ten noorden van de luchthaven en 

aan de oostkant naar een kanaal.  

Twee pompstations van buurman RTAF (luchtmacht) kunnen ook een handje helpen. Bij de aanleg 

van de Red Line wordt het riool uitgebreid om water van de luchthaven af te voeren. Door de  zware 

regens van dinsdag kwamen twee vluchten met vertraging aan. 

- Van de 110.000 plaatsen op 78 universiteiten blijven dit jaar 30.000 open omdat 81.230 leerlingen 

een aanvraag hebben gedaan voor toelating. De Council of University Presidents of Thailand had dit 

wel verwacht. Voorzitter Suchatvee geeft drie verklaringen: het afnemend geboortecijfer, de 

toelating van leerlingen voordat het centraal toelatingsexamen is gehouden en de ruimte die wordt 

gereserveerd voor leerlingen die plaatsen afwijzen via het direct admission system [?].  

- Thaise kinderen hebben een betere jeugd dan hun leeftijdsgenoten in de buurlanden, zoals 

Vietnam, Cambodja en Myanmar, aldus een rapport van Save the Children met de veelzeggende titel 

Stolen Childhoods. Op een lijst van 172 beste en slechtste landen voor kinderen om op te groeien, 

staat Thailand op plaats 84, voor Vietnam, de Filipijnen, Indonesië, Myanmar, Cambodja en Laos, 

maar achter China en Maleisië. Noorwegen en Slovenië voeren de lijst aan.  

De kindertijd van veel migrantenkinderen in Thailand wordt echter beknot omdat ze geen toegang 

tot onderwijs hebben. Naar schatting gaan 225.000 migrantenkinderen niet naar school. Van 

degenen die wel naar school gaan, zit 1 procent op een middelbare school. Vandaag is International 

Children’s Day. 

HIV-nachtmerrie eindigt na 12 jaar 

2 juni – Op achtjarige leeftijd werd ze gediagnosticeerd met HIV, twaalf jaar slikte ze medicijnen maar 

onlangs bleek dat ze helemaal niet geïnfecteerd was. Twee testen, de tweede door het Rode Kruis, 

hebben dat uitgewezen. Gisteren sprak Suthida Saengsumat (20) met de pers over haar nachtmerrie 

van 12 jaar. Ze kon haar tranen niet bedwingen. 

Suthida dankte de artsen die haar het goede nieuws hadden verteld en zei dat haar omgeving nu 

moet ophouden haar te discrimineren. ‘Want ik lijdt niet aan HIV/Aids. Mijn kinderen [1 en 5 jaar] 

hoeven zich niet meer te schamen of zich voor anderen te verbergen. We zullen weer samen wonen. 

Nooit meer gescheiden zijn, omdat ik aids heb.’ 

Het begon allemaal toen haar onderwijzers haar meenamen naar een ziekenhuis in Roi Et, omdat 

haar moeder een ernstige allergie had en haar vader aan aids was overleden. De test toonde aan dat 

ze het virus droeg, een tweede test ter bevestiging werd niet gedaan. Sindsdien werd ze gemeden 

door buren en mede-leerlingen. Ze stopte met school en groeide op als iemand zonder opleiding 

alhoewel ze ervan gedroomd had dokter te worden.  

Later trouwde ze, kreeg twee kinderen. Toen een HIV-test op het tweede kind geen virus aantoonde, 

liet ze zich testen. Ook zij bleek negatief. Ze stopte met haar medicatie, maar bleef twijfelen. 

http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=3406&filename=index
http://www.dickvanderlugt.nl/?p=11718


Uiteindelijk bracht een advocaat haar naar het Rode Kruis in Bangkok, dat het verlossende woord 

sprak. De artsen zijn nu bezorgd over de bijeffecten van de jarenlange HIV-medicatie. (Bron: website 

Bangkok Post, 1 juni) 

Update krant: De krant besteedt de halve voorpagina aan de affaire. Suthida blijkt nu niet 20 maar 

23 jaar te zijn. Na de geboorte van haar eerste kind wezen tests al uit dat ze HIV-vrij was. Ze is toen 

gestopt met de anti-retrovirale medicijnen. Suthida is destijds door haar tante op advies van haar 

onderwijzers naar het ziekenhuis gebracht voor een test. 

Het Rode Kruis heeft vijf testen gedaan: twee snelle en drie complexe waarvan de resultaten pas 

later bekend zijn. De krant legt het allemaal in detail uit alsof ze geschreven wordt voor medici c.q. 

studenten medicijnen.  

De advocaat die haar in contact heeft gebracht met het Rode Kruis, heeft om een disciplinair 

onderzoek gevraagd naar de verkeerde diagnose. Hij zegt dat het ziekenhuis in Roi Et in eerste 

instantie beweerde dat het medisch dossier van Suthida vernietigd was, maar later kwam het toch 

boven water.  

Mutilatie-zaak: Arrestatiebevel tegen vijfde verdachte 

2 juni – Het is elke keer weer een verrassing om te constateren dat Bangkok Post een bericht weet te 

produceren dat bij nader inzien nauwelijks nieuws bevat, maar qua vorm de indruk wekt dat er heel 

wat te melden is. Vaak bestaat de tekst voor het grootste deel uit oud nieuws, hier en daar voorzien 

van een nieuw detail of gegevens die in strijd zijn met eerdere berichten. 

Het bericht Warrant out for fifth suspect in dismembered body case is er zo een. Het meldt dat het 

enige mannelijk lid van het ‘moordcommando’, Wasin Namprom (25), door de politie naar de 

rechtbank is gebracht om toestemming te vragen voor verlenging van zijn voorarrest. En het meldt 

dat tegen een vijfde verdachte die samen met twee anderen naar Myanmar is gevlucht, een 

arrestatiebevel is uitgevaardigd. 

Wasin zegt dat hij alleen de wagen heeft bestuurd waarin het slachtoffer Warisara is ontvoerd. Hij 

werd dinsdag in Laos aangehouden. Volgens hem heeft Preeyanuch, een van de gevluchten, Warisara 

gewurgd en haar lichaam in tweeën gezaagd, maar hij heeft dit niet gezien. [Zou hij helderziend zijn?]  

Zijn vriendin Jindarat die in Ubon Ratchathani is aangehouden – ze gaf zichzelf ook op dinsdag aan –  

zegt dat ze alleen maar spulletjes van het slachtoffer heeft verkocht. Ze zat ook niet in de wagen. 

Charoenwit Sriwanit, adjunct-commandant van de Provincial Police Region 4, ontkent het eerdere 

bericht dat Warisara vermoord zou zijn in opdracht van een transnationaal drugsnetwerk, omdat ze 

de politie over het netwerk had getipt. Dat deed ze in oktober vorig jaar; de tip zou geleid hebben tot 

de aanhouding van de echtgenoot van Preeyanuch. ‘Dit kan Preeyanuch ertoe hebben gebracht het 

slachtoffer uit wraak te doden’, zegt Charoenwit. 

Het Office of the Narcotics Control Board (ONCB) gaat onderzoek doen naar de bezittingen van 

Preeyanuch en haar familieleden omdat ze verdacht worden van illegale drugshandel. ONCB 

secretaris-generaal Sirinya zegt dat uit een eerste onderzoek is gebleken dat Preeyanuch, haar 

jongere broer en haar echtgenoot betrokken waren bij het gebruik van en de handel in drugs. 

Het lichaam van Warisara is zaterdag voor de crematie naar haar thuisprovincie Chai Nat gebracht. 

(Bron: website Bangkok Post, 1 juni) 

Update: Verdachten verschuilen zich bij Red Wa rebellen 

2 juni – De krant opent vandaag onder de kop Karaoke bar girl ‘killers’ go off radar en onderkop Red 

Wa rebels may be harbouring 3 women. Oftewel: de drie vrouwen die naar Myanmar zijn gevlucht, 



waaronder de redelijk verknipte moordenares (zie haar FB intropagina) zijn naar een autonome regio 

gegaan die voor de lokale autoriteiten zo goed als ontoegankelijk is. Het gebied staat onder controle 

van het United Wa State Army aka (also known as) Red Wa of Lahu militia groep. Voor zover ik weet 

een ‘leger’ dat zijn inkomsten uit de drugshandel haalt. 

De drie gevluchten worden gezocht voor moord met voorbedachten rade en het verbergen van een 

lichaam. Ze vluchtten op de dag dat het in tweeën gezaagde lichaam werd gevonden. Twee anderen 

zijn al in hechtenis genomen: Wasin, aangehouden in Laos, en zijn vriendin Jidarat, aangehouden in 

Ubon Ratchathani.  

ONCB secretaris-generaal Sirinya vermoedt dat het drietal wordt beschermd door de Red Wa. 

Mogelijk incasseerde Preeyanuch drugsgelden voor een drugsbaron, oppert hij. De ONCB zal alles in 

het werk stellen om hen aan te houden. Daarvoor zijn drie kanalen: de Safe Mekong Joint Operation, 

het Thailand-Myanmar Border Township Committee en de politie van de grensstad Tachilek. 

Preeyanuch is bekend bij de ONCB, haar naam komt voor in de database van drugsvergrijpen. 

De eigenaar en bedrijfsleider van de eerder genoemde karaoke bar annex spa in Tachilek zijn door de 

politie verhoord. Sommige berichten zeggen dat de vrouwen daar wilden gaan werken. Met de 

pickup truck van de eigenaar zijn de vrouwen over de grens gebracht met de bedrijfsleider als 

bestuurder. De drie gebruikten een tijdelijke grenspas geldig voor een week, die inmiddels verlopen 

is.  

De oudere zuster van Preeyanuch zegt door haar gebeld te zijn en gevraagd voor haar 8-jarige zoon 

te zorgen voor het geval dat ze sterft. Ze vroeg ook het huis af te bouwen dat ze voor haar moeder 

bouwde. De zuster vertelt dat Preeyanuch doorgaans in karaoka bars in het buitenland werkte, zoals 

Singapore, Maleisië, China, Hong Kong en Myanmar. 

Voorgaande berichten: 

1 juni: Myanmar zoekt mee naar verdachten moord 

31 mei: Twee verdachten aangehouden voor moord en mutilatie 

30 mei: Kort nieuws 

27 mei: Vermoorde en gehalveerde Warisara had driehoeksrelatie 

26 mei: Vrouw vermoord en gehalveerd 

Thailand’s rijken worden rijker 

2 juni – De Chearavanont familie, eigenaar van de Charoen Pokphand (CP) Group, Thailand’s grootste 

agricultuur en voedsel conglomoraat, blijft dit jaar de rijkste familie, aldus de Forbes lijst 2017 van de 

vijftig rijkste Thai. Het vermogen van meer dan tweederde van de magnaten nam toe waarbij de 

topvijf de meeste dollars aan hun vermogen toevoegden.  

De collectieve netto waarde van Thailand’s vijftig rijksten bedraagt US$ 123,5 miljard, 16 procent 

meer dan vorig jaar. Vorig jaar stond oud-premier Thaksin op de tiende plaats, maar die plaats gaat 

dit jaar naar de Indiase zakenman Aloke Lohia, directeur van Indorama Ventures Plc, een van ’s 

werelds grootste fabrikanten van polyethyleentereftalaat, een kunststof die onder andere wordt 

gebruikt voor petflessen. (Bron: Bangkok Post, 1 juni) 

Vijf buitenlandse boeven en twee drugsverdachten aangehouden 

2 juni – Twee misdaadverhalen op pagina 2. De politie heeft vijf Russische verdachten en een Duitser 

aangehouden, waaronder een vermeend lid van de Russische maffia, door Interpol omschreven als 

most wanted moordverdachte. De aanhouding vond plaats op verzoek van de Russische en Duitse 

autoriteiten.  



De Russen werden gezocht voor beroving, mishandeling, aanvallen en afpersing; de Duitser voor het 

vervalsen van euro bankbiljetten. Zoals bekend is Thailand een gewilde plaats voor criminelen om 

onder te duiken. Ze werden opgespoord in Roi Et, Phuket, Bangkok en Pattaya. De Duitser verschool 

zich een tijd in Rayong. 

Tweede bericht. Een eenheid van 150 man van de CSD en ONCB heeft gisteren voor zonsopgang op 

vijftien plaatsen in Thonburi (Bangkok) invallen gedaan op zoek naar drugsdealers. Daarbij zijn twee 

mannen aangehouden en twee gram illegale drugs onderschept. Een van hen, die 1 gram ketamine 

bij zich had, zegt dat hij de drug gebruikte, maar niet verkocht. De ander was in het bezit van 1 gram 

marihuana en een pijp om het spul te roken. 

In hetzelfde bericht wordt de aanhouding gemeld van een 40-jarige man uit Laos in Tha Uthen 

(Nakhon Phanom). Hij was in het bezit van 840 cannabis bricks [?] ter waarde van 15 miljoen baht. De 

man plus medeplichtigen liepen tegen de lamp toen ze het spul over de grens probeerden te 

smokkelen.  

De afgelopen week onderschepte de politie twee ton cannabis toen smokkelaars bij een dam zakken 

drugs van [of op] een schip overlaadden.  

Kort nieuws vrijdag 2 juni  

- 87 bachelor’s en master’s programma’s van tien particuliere universiteiten zijn door Ohec verboden 

omdat de kwaliteit onder de maat is, ze te weinig gekwalificeerde docenten tellen en te veel 

studenten worden toegelaten. Het gaat om zowel satelliet- als hoofdcampussen.  

De instituten hadden nagelaten ze in overeenstemming te brengen met de eisen van Ohec. Ze 

hadden tot vorige maand de tijd gekregen verbeteringen aan te brengen, maar bleven in gebreke. 

Van de 98 door Ohec onderzochte programma’s zijn 11 tijdig aangepast.  

- De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) gaat de ICAO op 30 juni vragen de veiligheidsregels te 

controleren. De CAAT verwacht dan klaar te zijn met de heruitgifte van Air Operator Certificates 

(AOC) aan de in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. Gehoopt wordt dat Thailand na 

de ICAO-audit verlost is van de rode kaart, die Thailand in juni 2015 van de VN-organisatie kreeg. De 

ICAO constateerde destijds 33 tekortkomingen op het gebied van de luchtvaartveiligheid.  

Volgens CAAT directeur Chula is thans 90 procent gerepareerd. Bangkok Airways, Thai Airways 

International en Thai AirAsia hebben al een nieuwe AOC ontvangen. Nok Air, NokScoot, Thai Air Asia 

X en Thai Lion Air krijgen hem deze maand. Daarna resteren nog 20 maatschappijen, maar de CAAT 

hoopt dat dit geen beletsel is voor de ICAO de rode vlag te strijken omdat ze nu 30 juni als deadline 

heeft gesteld. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur) 

- De parlementscommissie die de organieke wet op politieke partijen onder de loep neemt, heeft 

besloten het vereiste startkapitaal van een nieuwe partij te verhogen van 1 naar 1,5 miljoen baht. De 

verhoging, die is voorgesteld door de Kiesraad, is gebaseerd op de gemiddelde kosten bij voorgaande 

verkiezingen die partijen maakten bij het verkiesbaar stellen van kandidaten. De 1,5 miljoen hoeft 

niet betaald te worden bij registratie, dat mag later gebeuren bij de kandidaatstelling.  

De commissie heeft nog meer wijzigingen aan de wet aangebracht, die is opgesteld door de 

grondwetcommissie (CDC), maar die zijn erg gedetailleerd, dus laat ik onvermeld. (Zie verder de 

pagina Verkiezingsnieuws 2) 

- Partijleider Abhisit (Democraten) is niet bang voor botsende ideologieën nu acht voormalige leiders 

van de PDRC, de protestbeweging in 2013 en 2014 tegen de regering Yingluck, in de moederschoot 

zijn teruggekeerd (zie het bericht van 31 mei: Acht PDRC-supporters terug bij de Democraten).  

Voormalig Democratisch parlementslid en vice-voorzitter van de nationale hervormingsraad (NRSA) 
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Alongkorn heeft die vrees uitgesproken. Hij denkt dat ze andere standpunten kunnen hebben over 

de hervorming van politieke partijen, partijleiderschap, nationale hervormingen en de premier. 

Abhsit zegt dat de overlopers nog steeds de standpunten van de partij onderschrijven. ‘Iedereen is 

blij met de hereniging en werkt samen.’ 

- Zesduizend ton rijst, in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst in 2013 opgeslagen in een 

loods in Nakhon Sawan, ontbreekt, wat een schadepost oplevert van 200 miljoen, aldus de Public 

Sector Anti-Corruption Commission (PACC). De rijst was er in bewaring gegeven door de Public 

Warehouse Organisation, een van de twee organisaties die destijds de rijst van boeren opkochten.  

De PACC gaat onderzoeken waar de rijst is gebleven. De commissie heeft het trouwens druk want ze 

onderzoekt 990 zaken van vermeende corruptie in het hypotheeksysteem. In Nakhon Sawan gaat het 

alleen al om 201 zaken met een geschatte schade van 25 miljard baht. Verder wordt gespeurd in 

onder andere Kamphaeng Phet (102 zaken, schade 15 miljard baht), Surin (94 zaken, schade 13 

miljard baht) en Pichit (60 zaken, schade 12 miljard baht). (Zie verder de pagina Rijst 3) 

- Verkopers in het vervallen marktgebouw Pracha Niwet in het district Chatuchak (Bangkok) beloven 

binnen een jaar te vertrekken wanneer uit onderzoek door het Engineering Institute of Thailand blijkt 

dat het gebouw onveilig is. Daarmee komt een eind aan een impasse van maanden. De gemeente 

Bangkok stelde eerder voor dat ze binnen een of twee dagen hun biezen zouden pakken, maar zegt 

vertegenwoordiger Thara van de zeventig kooplieden: ‘Het is onmogelijk binnen zo’n korte tijd te 

vertrekken.’ Maar een jaar vindt hij acceptabel.  

De groep die deel uitmaakt van een groep van 177 verkopers, maakt zich zorgen over de hoogte van 

de verhuisvergoeding. Zo’n 30 procent kan nergens heen. Sommige verkopers staan er al 30 jaar. 

Verkopers bezetten honderd kamers in het gebouw. De gemeente maakt zich zorgen over hun 

veiligheid nu de stad wordt geteisterd door plensbuien. In september kwam een luifel naar beneden 

waardoor acht motorfietsen werden beschadigd. Het districtskantoor van Chatuchak heeft het 

gebouw onbewoonbaar verklaard. 

- Het ministerie van Landbouw gaat samen met het Japanse ministerie van Agriculture, Forestry and 

Fisheries de IUU-visserij bestrijden (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, een regeling van de 

EU). Dinsdag tekenden ze een overeenkomst. Minister Chatchai zegt dat ze ook de mondiale 

ontwikkeling van duurzame visserij willen bevorderen.  

‘We benadrukken het belang van mondiale samenwerking bij de strijd tegen illegale visserij. We 

willen dat de wereld ziet, wat we al gedaan hebben, want er is al veel vooruitgang geboekt.’ 

Naar verwachting beoordeelt de EU een van de komende maanden wat Thailand voor vorderingen 

heeft geboekt. Thailand kreeg in 2015 een gele kaart van de EU.  

Van de totale visexport gaat 21,3 procent naar Japan, oftewel 50.818 ton met een waarde van 10,84 

miljard baht. Japan is thans bezig een traceerbaarheidssysteem op te zetten zodat consumenten 

weten waar de vis vandaan komt en of die legaal en duurzaam is gevangen. (Zie verder de pagina De 

vis wordt duur betaald) 

- Volwassenen dienen beter voorgelicht te worden over de voordelen van melk drinken daar de 

inname van calcium in Azië aan de lage kant blijft, aldus de Food and Agricultural Organisation van de 

VN gisteren op World Milk Day. FAO-vertegenwoordiger Vinod in Bangkok zegt dat op het drinken 

van melk door kinderen voldoende wordt gehamerd, maar geen aandacht wordt besteed aan 

osteoporose (botontkalking) van ouderen. 

Volgens een onderzoek van de International Osteoporosis Foundation ligt de gemiddelde calcium 

inname in Azië verder onder de aanbeveling van de FAO en WHO van 1.000 tot 1.300 mg per dag. In 

de meeste Aziatische landen is het aantal heupfracturen de afgelopen 30 jaar twee tot drie maal 
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toegenomen. Naar schatting heeft 1 op de 5 Thaise vrouwen van 40 tot 80 jaar osteoporose. Een 

bijzonder zorg is de vergrijzing, waardoor in 2050 1 op de 3 Thai ouder is dan 65 jaar. 

- Bestuurders met een alcoholpercentage van meer dan 50 mg/dL die schade veroorzaken, krijgen 

die niet meer vergoed van hun verzekeraar, waarschuwt het Office of the Insurance Commission. De 

verzekeraars sluiten daarbij aan bij het maximum in de Road Traffict Act. Eerder legden ze de grens 

op 150 mg.  

De gedupeerde partij bij een ongeluk blijft schadeloos gesteld worden, maar de verzekeraar verhaalt 

het geld op de dronken bestuurder. Tien maatschappijen bieden een premiekorting van 10 procent 

als bestuurders beloven alleen nuchter te rijden. 

- Prawase Wasi, door de krant een prominent sociaal denker genoemd, steunt het voorstel [van 

wie?] om een instituut te vormen dat journalisten traint zich niet te laten beïnvloeden door politici 

en grote bedrijven. Hij stelde dat voor op een bijeenkomst van mediaorganisaties over 

mediahervormingen.  

‘De media organisaties zouden elke week een forum moeten houden en experts uitnodigen om te 

discussiëren over zaken als energie en transport om nieuwe ideeën te formuleren voor verbetering 

van de samenleving. Ze zouden kennis en informatie over beleidsmaken moeten verzamelen en een 

strategie ontwikkelen om hun verslaggeving te verbeteren en positieve sociale verandering te 

stimuleren.’ 

- Thailand heeft belangrijke vorderingen geboekt bij de aanpak van arbeidskwesties van migranten in 

overeenstemming met internationale voorschriften. Dit zeiden Maurizio Bussi, directeur van het ILO-

kantoor voor Thailand, Cambodja en Laos, en Luisa Ragher, adjunct-hoofd van de EU-delegatie, op 

een seminar. Tijdens de tijd dat ze met het ministerie van Werkgelegenheid te maken hadden, heeft 

Thailand constant geprobeerd de kwesties op te lossen, met name bij handhaving van de wet.  

Uit onderzoek is gebleken dat 42 procent van de werkers het belang van een arbeidscontract beseft; 

twee jaar geleden was het een handjevol. 15 tot 18 procent van de gastarbeiders heeft een contract 

in de eigen taal.  

Thailand voert een GLP-beleid (good labour practices) dat tot doel heeft de arbeidsmarkt aan 

internationale eisen te laten voldoen. Ondernemers worden gestimuleerd zich aan de GLP-richtlijnen 

te houden om het vertrouwen van consumenten te winnen. 88 ondernemers passen ze al toe, de 

target voor dit jaar is het aantal op 150 te brengen, aldus minister Sirichai (Werkgelegenheid). (Zie 

verder de pagina Migranten) 

Demonstratie van twintig Greenpeace actievoerders, ‘vermomd’ als tonijnen, bij het hoofdkantoor 

van de Thai Union Group. De actievoerders riepen het bedrijf op om het voortouw te nemen bij 

duurzaam en sociaal verantwoordelijk werk. En dat is alles wat de website van Bangkok Post erover 

meldt. (Foto Apichart Jinakul) 

Winstbelasting op grond krijgt vorm 

3 juni – Grondeigenaren met bezit langs infrastructurele werken, zoals metrolijnen, die profiteren 

van de waardevermeerdering van de grond, krijgen te maken met een nieuwe belasting: de land 

windfall tax, letterlijk grond buitenkans belasting. Minister Apisak (Financiën) wil het wetsvoorstel dit 

jaar klaar hebben. Het Fiscal Policy Office verzamelt commentaren van de hoorzittingen die over de 

belasting worden gehouden. 

De belasting wordt geheven wanneer grond van eigenaar wisselt terwijl infrastructurele projecten in 

ontwikkeling zijn. Het idee om de belasting te introduceren is de sterke stijging van de grondprijzen 



met wel 100 tot 150 procent bij metrostations (in aanbouw of gepland). Het FPO denkt aan een 

plafond van 5 procent van de waardevermeerdering, maar het effectieve tarief wordt later in een 

organieke wet vastgelegd. 

Wanneer de transportprojecten eenmaal in bedrijf zijn, wordt de belasting niet geheven in woon- en 

agrarische gebieden, maar degenen die land bezitten voor commerciële doeleinden en wier grond 

meer dan 50 miljoen baht waard is, worden wel aangeslagen bij de transfer van het eigendom. Zie 

verder bijgaand kader On the drawing board voor alle details. 

De belasting vormt een welkome aanvulling op de belastinginkomsten die voor 90 procent uit de 

inkomstenbelasting en BTW komen. De regering hoopt ook dat ze de inkomensongelijkheid kan 

verkleinen. (Bron: Bangkok Post, 2 juni) 

Verdachte karaoke-moord actief in Gouden Driehoek 

3 juni – De vermeende moordenares Preeyanuch van een karaoke ‘gastvrouw’ in Khon Kaen heeft 

vermoedelijk in opdracht van een drugskartel in Myanmar drugs naar Thailand gesmokkeld, zegt 

secretaris-generaal Sirinya van het Office of the Narcotics Control Board (ONCB). Ze blijkt enkele 

jaren geleden gearresteerd zijn geweest voor bezit en gebruik van drugs. Het ONCB kwam er later 

achter dat ze contact had met een kartel, maar wat precies haar taak was, moet nog worden 

vastgesteld. Ze kan geld hebben geïncasseerd of klanten hebben geworven. 

De zaak in een notendop. Op 25 mei werd het lichaam van Warisara Klinjui (22) gevonden. Het was in 

tweeën gezaagd en begraven op het land van Preeyanuch. Drie verdachten, waaronder Preeyanuch, 

vluchtten naar Myanmar. Twee verdachten zijn aangehouden.  

De politie denkt dat het om een wraakactie gaat omdat Warisara de politie had getipt over de 

drugshandel, als gevolg waarvan onder anderen de echtgenoot van Preeyanuch kon worden 

aangehouden. 

Hoofdonderzoeker Yanyong Vej-osot van de Provincial Police Region 4 zegt dat de drie vrouwen 

korte tijd gewerkt hebben in een karaokebar in Tachilek (Myanmar), eigendom van een Thai. Toen de 

rechtbank op 28 mei arrestatiebevelen uitvaardigde, vluchtten ze verder het land in naar een gebied 

dat voor de autoriteiten moeilijk toegankelijk is omdat het onder controle staat van het United Wa 

State Army. Iemand moet hen daarbij geholpen hebben. (Bron: website Bangkok Post, 2 juni) 

Update krant: De krant voegt alleen aan het websitebericht toe dat drie mannen, klanten van de bar 

in Tachilek, de vrouwen geholpen hebben te vluchten. Ze vertrokken maandagavond 28 mei of ’s 

nachts uit Tachilek.  

Een bron zegt dat op diverse plaatsen langs snelwegen controleposten zijn opgezet in de hoop de 

gevlogen vogels te vangen. Ten noorden van Tachilek, 60 km verder, wordt gezocht in Mong Ko. Daar 

woont de vrouw van een van de drie begeleiders. Het bericht zegt niets over het United Wa State 

Army. 

Voorgaande berichten: 

2 juni: Update: Verdachten verschuilen zich bij Red Wa rebellen 

2 juni: Mutilatie-zaak: Arrestatiebevel tegen vijfde verdachte 

1 juni: Myanmar zoekt mee naar verdachten moord 

31 mei: Twee verdachten aangehouden voor moord en mutilatie 

30 mei: Kort nieuws 

27 mei: Vermoorde en gehalveerde Warisara had driehoeksrelatie 

26 mei: Vrouw vermoord en gehalveerd 



Hogere eisen aan kiesraadsleden  

3 juni – De voorpagina van Bangkok Post bestaat vandaag voor de helft uit een foto van een 

proefveld van het Rice Department in Chatuchak. Heel kunstig is zwarte rijst tussen de groene rijst 

geplant waardoor een beeld tevoorschijn komt van de koning, de vaak getoonde foto waarop 

Bhumibol zijn wijsvinger bij zijn neus houdt, waaraan een zweetdruppeltje hangt. 

De andere helft is het openingsverhaal EC members face the axe over de organieke wet op de 

Kiesraad (EC), die momenteel in behandeling is. De parlementscommissie die de wet nader onder de 

loep neemt en wijzigingen kan aanbrengen, nadat de wet al in eerste lezing is goedgekeurd, heeft 

besloten dat de huidige zes commissarissen het veld moeten ruimen wanneer de wet van kracht 

wordt.  

In het oorspronkelijke voorstel van de grondwetcommissie werd nog de mogelijkheid open gehouden 

dat degenen die niet aan de strengere eisen van de organieke wet voldoen, in functie blijven. Daar 

heeft de parlementscommissie een eind aan gemaakt, als ik het goed begrijp. 

Woordvoerder Phisanupong zegt dat de nieuwe eisen een betere onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de commissie garanderen. Hij ontkent dat ze tot doel hebben de benoeming van 

leden die dichter bij de junta staan, mogelijk te maken. De huidige zes leden kunnen in functie 

blijven, totdat de nieuwe (acht) commissarissen aantreden.  

Kiesraadcommissaris Somchai is niet blij met de wijziging. Hij zegt: ‘Het is onredelijk dat leden die nog 

steeds gekwalificeerd zijn voor de functie, hun baan verliezen.’  

Voormalig commissaris Sodsri vindt dat de huidige Kiesraad de kans moet krijgen om de volgende 

verkiezingen te organiseren. Ze betwijfelt of de nieuwe commissarissen daar genoeg ervaring en 

vaardigheden voor hebben.  

Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) meent dat de reset van de Kiesraad de organisatie van de 

verkiezingen hindert. Een gemengde commissie van nieuwe en oude leden zou dat moeten doen 

voor een soepel verloop van de verkiezingen. 

De huidige Kiesraad trad in december 2013 aan op het hoogtepunt van de politieke conflicten, toen 

de PDRC actie voerde tegen de regering Yingluck. Zij ontbond het parlement, maar de verkiezingen 

van 2 februari werden ontregeld door de tegenstanders en geboycot door oppositiepartij 

Democraten. Het Constitutionele Hof verklaarde ze ongeldig. 

Het bestaan van de Kiesraad en andere onafhankelijke organisaties, zoals de Ombudsman, is 

betwistbaar, zeggen critici. De coup van 2014 schrapte de grondwet, waarin hun mandaat is 

geregeld, maar de junta liet ze bestaan. De Kiesraad riep ook kritiek op van voormalig regeringspartij 

Pheu Thai toen de raad adviseerde tegen de verkiezingen van 2 februari. (Zie verder de pagina 

Verkiezingsnieuws 2) 

Nieuw toelatingssysteem voor universiteiten  

3 juni – Het was al bekend gemaakt, maar het is nu officieel. De Council of University Presidents of 

Thailand heeft het nieuwe toelatingssysteem tot universiteiten gelanceerd. Vanaf het academisch 

jaar 2018 kunnen leerlingen in vijf rondes proberen een plaats te bemachtigen. Het nieuwe systeem, 

Thai University Central Admission System (TCAS) geheten, heeft tot doel om leerlingen meer gelijke 

kansen te geven en te voorkomen dat plaatsen worden geblokkeerd.  

Aan het TCAS wordt deelgenomen door 54 universiteiten. Beschikbaar zijn 206.506 plaatsen. De 

eerste ronde is een quota-methode zonder schriftelijk examen waarbij de universiteiten de 

portfolio’s van leerlingen beoordelen. In de tweede ronde moeten de kandidaten een schriftelijk 

examen van de universiteiten zelf afleggen en de derde ronde bestaat uit centrale examens zoals de 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=70827


Ordinary National Educational Test (O-Net), General Aptitude Test (Gat) en een nationaal examen in 

negen kernvakken. In de laatste ronde mogen universiteiten studenten toelaten op basis van hun 

eigen criteria. De vierde ronde heb ik overgeslagen. (Zie ook de pagina Onderwijs 2) 

De vier vragen van Prayut; de bevolking mag ’t zeggen 

3 juni – De bevolking krijgt vanaf midden deze maand de gelegenheid om te reageren op de vier 

vragen die premier Prayut in zijn tv-praatje van vorige week vrijdag heeft gesteld over de 

verkiezingen en toekomstige regering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zorgt voor plaatsen in 

het hele land waar de antwoorden kunnen worden ingeleverd. In Bangkok kan dat bij het 

gemeentehuis en de Damrongtham klachtencentra in de stad.  

Gisteren vergaderde minister Anupong (Binnenlandse Zaken) met de provinciale gouverneurs over de 

gang van zaken. De mensen moeten in persoon verschijnen als teken van goed vertrouwen en hun 

ID-kaart tonen.  

Kamnans en dorpshoofden moeten ervoor zorgen dat niemand zijn identiteit vervalst. Het ministerie 

ontwerpt een antwoordformulier, dat volgende week klaar is. De reactie moet worden voorzien van 

iemands volledige naam.   

Anupong zegt erop te vertrouwen dat overheidsfunctionarissen niet zullen proberen de antwoorden 

te beïnvloeden. ‘Er is geen reden om dat te doen.’  

Premier Prayut verklaarde eerder dat de verkiezingen volgens planning doorgaan. Critici wijzen er 

echter op dat de premier zich ook heeft afgevraagd of de verkiezingen kunnen doorgaan wanneer er 

geen einde komt aan verstoringen van de openbare orde, zoals de recente bomaanslagen in 

Bangkok. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2) 

Kort nieuws zaterdag 3 juni  

- De karaoke-moord met het in tweeën gezaagde lijk is gruwelijk, maar de moord op een 17-jarige 

noviet door twee monniken mag er ook zijn. Gisteren vond een reconstructie plaats in Wat Thawang 

Tawan Tok (Nakhon Ratchasima), waar de monniken begin januari de jongen met PVC-pijpen dood 

sloegen tijdens een ruzie over ontbrekend geld. Ze begroeven hem een meter diep onder de grond, 

bedekten het lichaam met ongebluste kalk om de ontbinding te versnellen en vulden het gat met 

beton. Het lijk werd ontdekt toen een graafmachine op het tempelterrein een betonnen blok 

weghaalde.  

Behalve de twee monniken zijn ook drie anderen aangehouden, waaronder de vriendin van de 

zogenaamd bestolen monnik, een noviet en een leek die als getuigen worden beschouwd. De 

bestolen monnik was ten tijde van de moord nog niet ingewijd. Omdat hij berouw had, liet hij zich 

later inwijden en plaatste een Boeddha-beeld op het graf, zodat anderen de noviet eer zouden 

bewijzen. 

- Weet u nog: de miljardair Chuwong die in de auto van een voormalige minister van Handel om het 

leven kwam, toen de wagen in 2015 tegen een boom botste. Althans, zo wilde Banyin het doen 

voorkomen, maar Chuwong was al vermoord toen de botsing plaatsvond. De zuster van Chuwong 

heeft de politie gisteren de politie gevraagd waarom de zaak (eigenlijk twee zaken), nog steeds niet 

naar de rechter is gebracht terwijl Banyin al wel in staat van beschuldiging voor moord met 

voorbedachten rade is gesteld. Ze is bang dat de verjaringstermijn verloopt. De andere zaak betreft 

een aandelendiefstal, waarvan twee vrouwen hebben geprofiteerd. (Zie voor alle details de pagina 

Chuwong, de aannemer) 

- Naar verluidt brengt premier Prayut volgende maand een bezoek aan de VS, maar dit is nog niet 
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officieel bekend gemaakt. In een rondzendbrief van het kabinetssecretariaat en de NCPO hebben 

relevante ministeries de opdracht gekregen details van de Thai-Amerikaanse economische 

samenwerking en investeringen te verzamelen. In de brief wordt geen datum genoemd. Prayut werd 

in april door de Amerikaanse president telefonisch uitgenodigd voor een bezoek.  

- De National Legislative Assembly [laat ik de officiële naam van het benoemde parlement maar eens 

noemen] heeft in eerste lezing de organieke wet op de berechting van politieke gezagsdragers, die 

zich schuldig maken aan corruptie, goedgekeurd. Een commissie gaat de wet nu verder onder de loep 

nemen. Daarna wordt de wet in tweede en derde lezing behandeld. 

De wet introduceert een zogeheten inquisitorial systeem waarin de rechters van de afdeling Political 

Office-Holders van het hooggerechtshof zelf de feiten en het bewijs in strafrechtelijke zaken kunnen 

onderzoeken. In het huidige accusatorial systeem luisteren ze slechts naar het OM en de verdediging. 

De wet maakt ook berechting in absentia mogelijk, zodat verdachten geen misbruik meer kunnen 

maken van de verjaringstermijn.Tal van verdachten hebben de benen genomen naar het buitenland, 

waar ze wachten op het verlopen van de verjaringstermijn. 

- Dertig ziekenhuisapothekers van het Contract Pharmacists Network of Thailand hebben gisteren 

gedemonstreerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze vragen om de ambtenarenstatus en 

klagen dat dit jaar geen enkele apotheker zo’n aanstelling heeft gekregen.  

Hun actie volgt op een eerdere demonstratie van verpleegsters in tijdelijke dienst voor een vaste 

aanstelling, een eis die met een nogal ingewikkelde oplossing lijkt te zijn ingewilligd. Medisch 

personeel beklom daarna de barricaden. Het ministerie reageerde daarop door te overwegen hen 

dezelfde welzijnsvoorzieningen te verlenen als ambtenaren. 

Maandag praat het netwerk met adjunct permanent secretaris Somsak van het ministerie van 

Volksgezondheid. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg) 

- Vier soldaten en een politieagent zijn gisterochtend bij twee bomaanslagen in Tak Bai (Narathiwat) 

gewond geraakt. De bommen ontploften met een tussentijd van 30 minuten, de tweede op 800 

meter afstand van de eerste. Dat is een bekende tactiek om toegesneld personeel te belagen. 

De eerste bom achter een visserijresearch kantoor verwondde drie soldaten van een patrouille van 

vijf die in een picktup truck arriveerde. De andere bom ontplofte op de weg.  

Minister Suwaphan (Justitie) woonde gisteren in Narathiwat een bijeenkomst met justitiële 

autoriteiten bij. Hij drong er bij hen op aan om ervoor te zorgen dat de lokale bevolking snel toegang 

heeft tot justitie als deel van het vredesproces in het Zuiden. Dit dient te gebeuren door juridische 

bijstand aan verdachten, verbetering van wetten en een efficiëntere wetshandhaving. 

Suwaphan en topambtenaren van zijn ministerie bezochten ook een tempel en verzekerden de abt 

dat de regering haar best doet om boeddhistische monniken in het Zuiden te helpen, zodat ze hun 

plichten kunnen vervullen. 

- Het Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCert) heeft overheidsdiensten 

gewaarschuwd voor nieuwe cyberaanvallen die online zijn aangekondigd en gevraagd backups te 

maken. Het team zegt een waarschuwing te hebben gezien op de Facebook-pagina Op Anonymous 

Greece. De aanvallen zouden tussen 20.10 en 21 uur gisteren plaatsvinden, maar bij het perse gaan 

van de krant was dat nog niet gebeurd. 

Overheidsdiensten die aangevallen worden, is geadviseerd hulp te zoeken van ThaiCert om de site te 

sluiten. Wanneer het gaat om een DDoS aanval (toegang geweigerd) dienen ze contact op te nemen 

met de internetservice providers.  

- In een vestiging van Kerry Express aan de Phahon Yothin Road in Bang Khen (Bangkok) is gisteren 

een pakje onderschept met vier M67 granaten. De politie heeft de geadresseerde in Chon Buri nog 
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niet kunnen bereiken, als afzender werd slechts een naam en Bangkok vermeld. De autoriteiten 

proberen de identiteit van de afzender te achterhalen. Later die dag werd een tweede pakketje van 

dezelfde afzender gevonden, maar wat daarin zat, vermeldt het bericht niet. 

- Het OM heeft besloten een vrouw niet te vervolgen die op Facebook leger chef-staf Pisit en vice-

premier Prawit heeft beschuldigd van onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park met 

de zeven grote bronzen beelden van Siamese koningen. Het OM beschouwt haar opmerkingen als 

een persoonlijke mening en niet als smadelijk, bedreigend voor de nationale veiligheid of als aanzet 

tot paniek van de bevolking. Tegen de vrouw was aangifte gedaan door de politie van Samut Prakan. 

(Meer over alle affaires rond de aanleg van het park op de pagina Majesteitsschennis) 

- De veiling van in beslag genomen boerderijen, boomgaarden en andere bezittingen in de zuidelijke 

provincie Narathiwat heeft de eerste helft van het begrotingsjaar (oktober-april) 100 miljard baht 

opgeleverd, viermaal zo veel als vorig jaar. Het Legal Execution Department kreeg bij de veiling 

assistentie van Isoc en het leger. 

Vier gewonden na botsing minibusje met olifant 

4 juni – Geen alledaagse botsing en gelukkig geen doden: de botsing tussen een minibusje en een 

olifant op een snelweg in Non Dindaeng (Buri Ram). Moet trouwens een aardige klap zijn geweest, te 

zien aan het wrak. Vier personen raakten gewond, hoe de olifant eraan toe is, is niet bekend. De 

politie trof de passagiers bekneld in het busje aan. Reddingswerkers bevrijdden hen en brachten vier 

gewonden naar het ziekenhuis. 

De passagiers hadden het busje in Chanthaburi gehuurd voor een merit-making ceremonie in 

Mukdahan. Vrijdagnacht dook de jumbo plotseling uit de bosjes langs de weg op. Een aanrijding was 

onvermijdelijk. Lokaal personeel van het Forestry Department is op zoek naar het gewonde dier, 

zodat hij verzorgd kan worden. (Bron: website Bangkok Post, 3 juni) 

Karaoke-moord: Drie verdachten schuilen bij Lahu 

4 juni – Het vermoeden dat de drie verdachten van de moord op en mutilatie van een ‘gastvrouw’ 

van een karaokebar in Khon Kaen in Myanmar beschermd worden, is bevestigd, meldt de website 

van Bangkok Post. En dat is dan ook alles aan nieuws dat BP weet te melden.  

De vrouwen verblijven bij leden van de Black Lahu stam, maakte Pongrit Khongsirisombat, 

hoofdinspecteur bij de Investigation Division van de Provincial Police Region 4, zaterdag bekend.  

In een eerder bericht werd gesproken over het United Wa State Army, maar ik weet niet of hiermede 

hetzelfde wordt bedoeld. Volgens dat bericht is het gebied waar de vrouwen zich schuilhouden, 

moeilijk toegankelijk voor de autoriteiten omdat het onder controle van het Wa-leger staat. 

De vrouwen vluchtten de grens over toen het in twee delen gezaagde lichaam van Warisara Klinjui 

(22) werd gevonden. Ze solliciteerden bij een karaokebar in de grensstad Tachilek, eigendom van een 

Thai. De bar waar drugs zouden zijn verhandeld, is inmiddels gesloten.  

Nadat tegen de vrouwen een arrestatiebevel was uitgevaardigd, hielpen drie klanten hen verder het 

land in te trekken. Een van de drie is Thawatchai Omchompoo (29), alias Kao, uit Pathum Thani die 

gezocht wordt in een drugszaak. Hij ontvluchtte Thailand tijdens zijn vrijlating op borgtocht.  

Over het motief van de moord zijn verschillende berichten verschenen. Het meest waarschijnlijk is 

dat een van de drie vrouwen wraak nam op Warisara omdat ze de politie had getipt over een 

drugsbende, waardoor haar echtgenoot kon worden aangehouden. (Bron: website Bangkok Post, 3 

juni) 

Update krant: De krant geeft wat meer details. Thawatchai was een verdachte in drugszaken die 



eerder dit jaar in Pathum Thani en Si Sa Ket speelden. De politie heeft nog geen verband kunnen 

vaststellen tussen de drie vrouwen en en het drugskartel in de autonome regio. Ze wil ook niet 

zeggen of de drie mannen die de vrouwen hebben geholpen, betrokken waren bij het kartel. 

Voorgaande berichten: 

3 juni: Verdachte karaoke-moord actief in Gouden Driehoek 

2 juni: Update: Verdachten verschuilen zich bij Red Wa rebellen 

2 juni: Mutilatie-zaak: Arrestatiebevel tegen vijfde verdachte 

1 juni: Myanmar zoekt mee naar verdachten moord 

31 mei: Twee verdachten aangehouden voor moord en mutilatie 

30 mei: Kort nieuws 

27 mei: Vermoorde en gehalveerde Warisara had driehoeksrelatie 

26 mei: Vrouw vermoord en gehalveerd 

Update: Verdachten karaoke-moord aangehouden en overgedragen 

4 juni – De drie vrouwen, verdacht van de moord op Warisara Klinjuk, zijn zaterdagavond in 

Myanmar aangehouden en kort na 21 uur halverwege de brug over de Sai rivier aan de Thaise 

autoriteiten overgedragen. De overdracht trok veel belangstelling, ook van toeristen.  

Tijdens hun eerste verhoor hebben de vrouwen de moord bekend. Ze werden eerst verhoord op het 

Immigration-kantoor van Chiang Rai. Zondagochtend zijn ze naar Bangkok gevlogen voor een 

persconferentie. Daarna gaan ze naar Khon Kaen voor een reconstructie van het misdrijf. 

Persoonlijke noot: Verrassende snelle ontknoping, want een eerder bericht zei dat ze zich schuil 

hielden in een gebied dat ontoegankelijk is voor de autoriteiten in Myanmar omdat het onder 

controle staat van het United Wa State Army. (Bron: website Bangkok Post, 4 juni) 

Topman Justitie: Doodstraf is ineffectief 

4 juni – Nog een Tawatchai, maar deze heeft een andere familienaam en is adjunct permanent 

secretaris van het ministerie van Justitie. [De functie is vergelijkbaar met die van secretaris-generaal 

van een Nederlands ministerie] De krant besteedt vrij uitgebreid aandacht aan zijn pleidooi tegen de 

doodstraf, maar veel nieuwe gezichtspunten kom ik niet tegen.  

Thawatchai zegt: ‘Het is een bewezen feit dat de doodstraf als afschrikking ineffectief is bij ernstige 

misdrijven. Bovendien zijn de meeste ter dood veroordeelden arme mensen die geen geld hebben 

voor een advocaat en het risico van zondebok lopen. In enkele zaken zijn onschuldige mensen 

veroordeeld. Daar er geen garanties zijn tegen zulke fouten, is het uitvoeren van executies niet billijk 

voor de verdachten.’  

Thawatchai reageert op oproepen [van wie?] om de gevangenen on death row niet in aanmerking te 

laten komen voor strafvermindering. In het verleden hebben veel gevangenen al daarvan 

geprofiteerd. Aanleiding is de karaoke-moord en de veroordeling van twee teenagers voor de moord 

op en beroving van een universiteitsstudent, maar volgens mij haalt de krant twee zaken door elkaar: 

de moord door twee jongemannen die een iPhone stalen van het slachtoffer en de doodstraf hebben 

gekregen, en de moord op een student door twee teenagers die zijn lijk begroeven. Maar die zijn nog 

niet veroordeeld. 

Thailand telt 447 gevangenen die de doodstraf hebben gekregen. 89 veroordelingen zijn definitief, 

tegen de overige kan nog beroep worden aangetekend. De laatste gevangenen die zijn geëxecuteerd 

waren twee drugsverdachten in 2009. Landen die meer dan 10 jaar geen doodstraf hebben 

uitgevoerd, hebben technisch een eind gemaakt aan de doodstraf, aldus de VN.  



De UN High Commissioner for Refugees heeft Thailand opgeroepen de doodstraf formeel af te 

schaffen. Vice-premier Wissanu zegt dat het land de doodstraf geleidelijk omzet in levenslang of een 

gevangenisstraf van 20 jaar. De doodstraf kent in Thailand voor- en tegenstanders. Wissanu wil de 

mogelijkheid openhouden als het echt nodig is. 

Abt zat 2 jaar gevangen in tempel vermoorde noviet 

4 juni – De zaak van de vermoorde noviet Supachai ‘Pluem’ Ekkiarttikul (17), die begraven was op het 

terrein van Wat Wang Tawan Tok in Nakhon Si Thammarat heeft een bizarre wending gekregen. Toen 

de politie de voormalige abt (foto) wilde ondervragen, troffen ze hem aan in een afgesloten kuti  

(monnikscel). Hij had daar 2 jaar gevangen gezeten. De vraag waarom hij opgesloten was, wilde hij 

niet beantwoorden. 

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de moordenaars van de noviet, wiens lichaam vijf maanden 

na zijn vermissing werd gevonden, de financiële zaken van de tempel regelden. De tempel had geen 

tempelcommissie die daarop normaal toezicht houdt.  

Ze incasseerden geld van verkopers, parkeergelden en bij activiteiten van de tempel. Dagelijks ging er 

gemiddeld 15.000 baht om, maar deze gelden werden niet geboekt in de boekhouding van de 

tempel. 

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de moord: Denchai Phumniyom (na zijn 

arrestatie op donderdag uit het monniksambt gezet), monnik Suriya Kusolsuk (18) en Denchai’s 

vriendin Piyachat. De twee mannen hebben de moord bekend, de vrouw ontkent elke 

betrokkenheid.  

Denchai heeft verklaard dat ze Pluem tijdens een ruzie over ontbrekend tempelgeld doodden, maar 

aannemelijker is dat hij vermoord is omdat hij op de hoogte was van het gesjoemel met het 

tempelgeld.  

Commandant Thesa Sriwatho van de Provincial Police Region 8 zegt dat Denchai en zijn vriendin de 

geldzaken in de tempel regelden. Dat heeft de vrouw, die aanvankelijk vruchtensap in de tempel 

verkocht, geen windeieren gelegd want ze bezit drie dure auto’s. Thesa vermoedt dat tenminste tien 

personen betrokken waren bij de moord op Pluem. 

De abt die tegen zijn wil zat opgesloten, is naar een andere tempel verhuisd. (Bron: website Bangkok 

Post, 3 juni) (Zie verder het voorgaande bericht in Kort Nieuws van zaterdag, eerste bericht) 

Honderden wapens gevonden in pickup RTAF-officier 

4 juni – Grote pech voor luchtmachtofficier Pakhin Detphong, zijn pickup truck volgeladen met 

wapentuig. Zaterdagochtend slipte hij op de Sukhumvit Highway bij de grens met Cambodja in Trat 

met zijn wagen op het gladde wegdek. De wagen kwam in een greppel terecht en werd zwaar 

beschadigd.  

Paramilitaire rangers die te hulp waren gesneld, troffen in de wagen een indrukwekkende 

hoeveelheid wapens aan: AK-47 geweren, machinegeweren, kogels, granaten en granaatwerpers. De 

man is aangehouden evenals een Cambodjaanse man die via een grenspost met zijn wagen naderde. 

Beiden zijn voor verhoor naar een paramilitaire marine-eenheid in Khlong Yai gebracht.  De sergeant 

heeft geweigerd een verklaring af te leggen over de wapens en de bestemming. 

Volgens een bron moet de Cambodjaanse man een hooggeplaatst persoon zijn, want hij werd bij 

twee legerposten niet tegengehouden. De autoriteiten staan alleen VIP’s uit beide landen toe door 

het grensgebied te rijden.Volgens hem waren de kentekenplaten van de pickup truck onecht. 

BP schrijft dat deze zaak het zoveelste bewijs is dat er wat schort aan de bewaking van 



wapenvoorraden. Eerder vorige week dook bij een koeriersbedrijf een pakket met granaten op. 

Vermoed wordt dat de afzender deel uitmaakt van een bende die ze verkoopt en op deze manier 

verzendt. (Bron: website Bangkok Post, 3 juni) 

Dertig personen verdacht van wapenhandel 

4 juni – Zijn er eigenlijk nog eerlijke mensen in Thailand? De voorpagina vandaag roept die vraag op 

met als opening een verhaal over een netwerk dat zich bezighoudt met illegale wapenhandel en een 

follow-up op de karaoke-moord, en pagina 4 opent met een verhaal over de abt die twee jaar 

gevangen zat. Voor het goede nieuws moet je in Spectrum zijn, de zondagbijlage met een verhaal 

over twee dorpen in het Zuiden die hoop en een nieuw leven bieden aan zuiderlingen die het 

slachtoffer zijn van het geweld. 

Het leger staat in de startblokken, meldt de opening, om dertig personen aan te houden die bij de 

illegale handel in oorlogswapens en bommen betrokken zijn. Aanleiding is de vondst van drie 

pakketjes met granaten en kogels bij koeriersbedrijf Kerry Express in Bang Khen (Bangkok). Alhoewel 

de autoriteiten een verband uitsluiten met de recente bomaanslagen in Bangkok is de bewaking op 

stations en drukke plaatsen in de hoofdstad versterkt.  

De afzender, zo is inmiddels vastgesteld, was legerkorporaal Issarapong Prombutr. Hij is door het 

leger aangehouden. Maar volgens een bron was de naam vervalst om de echte afzender te dekken, 

een sergeant verbonden aan een eenheid in Bangkok. 

Het is de eerste keer dat wapens per post zijn verstuurd, zegt hoofd Amnat van het politiebureau 

Bang Khen. Hij acht het gezien het risico van ontdekking onwaarschijnlijk dat de wapens bedoeld 

waren voor een nieuwe aanval [in Bangkok]. De politie is op zoek naar de echte afzender van de 

pakketten daar het vakje met afzender niet was ingevuld. [Dit is in strijd met het voorgaande bericht. 

Het zou alleen de naam Issarapong vermelden] 

Legerwoordvoerder Winthai zegt dat legercommandant Chalermchai alle militaire eenheden heeft 

opgedragen hun wapenvoorraden te controleren. Personeel dat blijkt betrokken te zijn bij criminele 

bezigheden, kan een disciplinair onderzoek tegemoet zien. 

De onderschepte wapens waren bestemd voor de zwarte markt. De autoriteiten onderzoeken wie 

voor de diefstal verantwoordelijk waren, aldus defensiewoordvoerder Kongcheep.  

Verder meldt de krant de arrestatie van de luchtmachtofficier die een ongeluk kreeg met zijn pickup 

truck (zie hierboven). Volgens Kongcheep zijn al enkele malen pogingen gedaan om via de provincie 

Trat wapens uit Cambodja naar Thailand te smokkelen, waarbij zowel verdachten zijn aangehouden 

als gevlucht.  

VS kijkt uit naar nauwere militaire banden met Thailand 

4 juni – Vandaag eindigt in Singapore de driedaagse IISS Shangri-La Dialogue, waarop gesproken is 

over de dreiging van nucleaire wapens, terrorisme, cybermisdaad en het conflict over de Zuid-

Chinese zee. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis bevestigde Amerika’s inzet voor de 

regio Azië-Pacific maar riep de landen ook op een grotere rol te spelen bij hun eigen veiligheid en 

partnerschappen te zoeken met geestverwanten.  

Hij riep Thailand op, de oudste bondgenoot in de regio, terug te keren naar democratie wat 

beslissend is voor de VS om meer militaire steun te verlenen. ‘Thailand blijft van belang bij het 

aanpakken van een groot aantal regionale uitdagingen.’  

De Australische premier Turnbull refereerde in zijn keynote speech aan de terugtrekking uit het 

Trans-Pacific Partnership en de Paris Climate Change Agreement door de VS. ‘Hoewel deze 



beslissingen teleurstellend zijn, moeten we ze niet interpreteren als een voornemen to engage on 

different terms as one not to engage at all.’ [Als je begrijpt wat ik bedoel, zou Heer Bommel zeggen]  

Turnbull waarschuwde China andere landen niet te terroriseren. ‘China heeft het meeste voordeel 

van de vrede en harmonie in onze regio en heeft dientengevolge het meeste te verliezen als het 

bedreigd wordt.’ 

Kort nieuws zondag 4 juni  

- De gemeente Bangkok (BMA) is een campagne begonnen om bewoners te bewegen het riool en 

kanalen niet als afvalbak te gebruiken. De campagne ging gisteren van start met een 

schoonmaakoperatie van het Lat Phrao kanaal. Vrijwilligers van diverse diensten waaronder de BMA, 

het district Lat Phrao, politie, leger, een tempel en burgers staken de handen uit de mouwen. 

BMA permanent secretaris Patarut zegt dat op regendagen tweemaal zoveel afval uit de rivier, 

kanalen en bij pompstations wordt gehaald als normaal: 20 tegen 10 ton. Dat is een heleboel 

vergeleken met het afval dat huis-aan-huis wordt opgehaald en het is bovendien moeilijker om te 

verzamelen.  

Volgens Patarut kan de BMA de wateroverlast niet effectief bestrijden omdat het rioolstelsel is 

verstopt met afval van bewoners. Hij vroeg bewoners ook hun afval te recyclen en het op daarvoor 

bestemde plaatsen in containers te dumpen, zodat vuilnisophalers tijd sparen. 

- Vandaag begint een twaalfdelige wekelijkse tv-serie waarin de NCPO (junta) laat zien wat ze de 

afgelopen drie jaar heeft bereikt. De speciale editie van Duen Na Prathet Thai (Moving Thailand 

Forward) wordt op zondag uitgezonden via de TV-Pool.  

‘Elke aflevering is aan één specifieke kwestie gewijd en wordt op een manier gepresenteerd, die 

gemakkelijk is te begrijpen’, zegt NCPO-woordvoerder Sirichan. ‘Uitgelegd wordt wat de problemen 

zijn, wat tot nu gedaan is door de NCPO en hoe de regering deze problemen heeft opgelost. De 

regering zal ook uitleggen hoe het beleid na het oplossen van de problemen duurzaam wordt 

gemaakt en hoe de bevolking ervan profiteert.’  

De eerste aflevering gaat over de problemen in de luchtvaart. Zie de pagina Luchtvaartdienst onder 

vuur. 

- Pech voor de man die er net onder liep terwijl hij wachtte op zijn vlucht naar Bangkok. Hij werd 

geraakt door een stuk plafond dat in de vertrekhal van de luchthaven van Phuket naar beneden 

kwam. De man is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. Volgens de luchthaven waren 

stukjes beton boven het plafond losgeraakt. Het plafond begaf het toen de last te zwaar werd. 

- Vice-premier Somkid heeft tijdens de jaarvergadering van de Thai Chamber of Commerce (TCC) de 

provinciale kamers opgeroepen clusters te vormen om de economie te stimuleren. Somkid vindt dit 

noodzakelijk omdat de economie niet in balans is daar ze voornamelijk steunt op de export en 

buitenlandse markten. Derhalve is het versterken van de binnenlandse economie geboden. Somkid 

geeft de TTC drie maanden de tijd voor de clusterontwikkeling. 

Thailand is onlangs 1 plaats gestegen op de ranglijst met de concurrentiepostitie van landen, wat 

Somkid toeschrijft aan de regering. De particuliere sector laat het volgens hem afweten. TCC, doe er 

wat aan, roept Somkid de kamer op.  

TCC-voorzitter Kalin denkt dat de hogere plaats kan helpen het vertrouwen van buitenlandse 

investeerders in Thailand te herstellen en als katalysator kan dienen van binnenlandse investeringen. 

- Ambitieus project: een kanaal van Bang Pa-in naar Samut Prakan, 112 kilometer lang en 100 tot 160 

meter breed. Het Royal Irrigation Department verricht samen met het Japan International 

Cooperation Agency een haalbaarheidsstudie naar de waterweg die water uit het Noorden naar de 



Golf vanThailand moet gaan afvoeren. Voor de aanleg hoeft geen land te worden onteigend, want hij 

komt naast de voorgestelde ring road [?] te liggen, parallel aan de Chao Phraya. Als alles goed gaat, is 

de haalbaarheidsstudie volgend jaar klaar.  

- ’t Is een fotomontage, de foto van een moskee die gesloopt wordt en op internet circuleert. De foto 

toont boeddhisten die bij de An Muhayirin moskee in het district Tha Uthen (Nakhon Phanom) 

posten ter ondersteuning van de sloop.  

Het provinciaal kantoor van Isoc zegt dat de foto is gefabriceerd door lieden die een wig willen 

drijven tussen de twee geloven. De desbetreffende moskee was een tijdelijk in 2014 neergezet 

gebouw op gehuurd land. Toen het contract in juni vorig jaar afliep, is het ontmanteld. Het land ligt 

sindsdien braak. 

- In het Police General Hospital is een Pakistani overleden, nadat hij in het Immigration Detention 

Centre in Bangkok een hartaanval had gekregen. De man verbleef er al een jaar en kreeg een dag 

eerder te horen dat zijn aanvraag voor de vluchtelingenstatus door de UNHCR was afgewezen.  

Human Rights Watch zegt dat het tragische incident nog eens wijst op de noodzaak voor Thailand om 

snel een eind te maken aan de langdurige detentie van vluchtelingen en asielzoekers. Volgens Brad 

Adams, directeur Azië van HRW, worden ze er onder afschuwelijke condities vastgehouden. 

Nieuwe pagina 

Alle berichten over de moord op en mutilatie van Warisara Klinjuk heb ik gebundeld op de pagina 

Karaoke-moord. Alleen voor lezers met een sterke maag. 

Profiel van Apichart: Kapitein op de brug 

5 juni – Elke zondag besteedt het Business-katern van Bangkok Post aandacht aan een 

zakenman/vrouw die het gemaakt heeft. Tot nu toe sloeg ik deze artikelen over, maar deze keer 

maak ik een uitzondering voor Apichart Chayopass, directeur van Raja Ferry Port Plc. Misschien 

omdat ik iets met water heb. Mijn vader werkte op de kapiteinskamer van Ruys & Co, mijn broer 

werkte op de grote vaart, ikzelf was zeeverkenner. 

Toen Apichart het bedrijf in 1997 van zijn vader overnam had het zes boten in de vaart en jaren 

verlies gedraaid. Nu heeft het dertien veerboten, vervoert jaarlijks 1,3 miljoen passagiers naar en van 

Koh Samui en Koh Phangan en exploiteert vijfsterren hotels op Koh Samui. Het bedrijf telt 1.500 

werknemers, waarvan 500 op het water werken en de overigen in de hotels. 

De meeste zakenlieden schrijven hun succes toe aan een effectief risicomanagement, gevoel voor 

strategie en het pakken van kansen als die zich aandienen. Maar niet Apichart. | 

Hij legde van meet af aan de nadruk op personeelsbeleid, want de belangrijkste reden waarom het 

bedrijf schipbreuk dreigde te leiden waren de werknemers, die elke dag honderden klanten 

bedienen. ‘We hadden niet de goede mensen op de goede posities gezet. Velen wisten niet hoe ze 

hun werk correct moesten uitvoeren, wat in verliezen resulteerde.’  

Apichart opende daarom een interne opleiding om hen beter te laten functioneren, waardoor de  

bedrijfsvoering soepeler ging verlopen. Na enkele jaren sloot hij het schooltje omdat hij inmiddels 

een personeelsbestand had opgebouwd dat voldoende getraind was.  

Een tweede weg die hij volgde, was diversificatie van het bedrijf door onder andere hotels en 

vakantieparken over te nemen c.q. te openen. De acquisities profiteerden in die tijd van het 

regeringsbeleid dat de toerisme-industrie steunde om de inkomsten van het land te vergroten. 

In het gebied rond Koh Samui opereren drie veerdiensten; Raja Ferry Port Plc is de grootste met een 

marktaandeel van 70 procent. Apichart wil twee boten aan zijn vloot toevoegen en nieuwe routes 



openen. Hij heeft als target 2 miljoen passagiers per jaar. Daarnaast doet het bedrijf een 

haalbaarheidsstudie naar uitbreiding met logistieke diensten, profiterend van de stijgende vraag in 

de CLMV-landen (Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam) en Thailand zelf.  

Apichart verwacht dat het toerisme in de Asean-landen en met de name in de CLMV-landen de 

komende jaren sterk zal stijgen. ‘Dat betekent dat de vraag naar transport toeneemt, wat uiteraard 

onze belangstelling heeft. Het doel is een allesomvattende logistieke dienstverlener te worden, maar 

de veerdienst blijft onze core-business. We willen meer Aziatische toeristen trekken, met name 

Chinese, om de teruggang van Amerikaanse en Europese toeristen te compenseren.’ (Bron: Bangkok 

Post, 4 juni 2017) (Dit artikel wordt later herplaatst in de rubriek Thaise features) 

Karaoke-moord: Verdachten aangehouden en overgedragen 

5 juni – De drie vrouwen, verdacht van de moord op Warisara Klinjuk, zijn zaterdagavond in 

Myanmar aangehouden en kort na 21 uur halverwege de brug over de Sai rivier aan de Thaise 

autoriteiten overgedragen. De overdracht trok veel belangstelling, ook van toeristen.  

Tijdens hun eerste verhoor hebben de vrouwen de moord bekend. Ze werden eerst verhoord op het 

Immigration-kantoor van Chiang Rai. Zondagochtend zijn ze naar Bangkok gevlogen voor een 

persconferentie. Daarna gaan ze naar Khon Kaen voor een reconstructie van het misdrijf op 

maandag. 

Persoonlijke noot: Verrassend snelle ontknoping, want een eerder bericht zei dat ze zich schuil 

hielden in een gebied dat ontoegankelijk is voor de autoriteiten in Myanmar omdat het onder 

controle staat van het United Wa State Army. (Bron: website Bangkok Post, 4 juni) 

Preeyanuch wilde Warisara alleen maar een lesje leren 

5 juni – De moordenares van Warisara Klinjuk heeft verklaard dat ze niet de bedoeling had Warisara 

te doden, maar ze wilde haar slechts ‘een lesje leren’. Dat was dan een hardhandig lesje, want ze 

wurgde Warisara.  

RTP hoofdcommissaris Chakthip, die haar verhoord heeft, zegt dat Preeyanuch aanvankelijk van plan 

was het lichaam, verzwaard met stenen, in het water te gooien, maar ze zag ervan af omdat ze bang 

was dat het naar de oppervlakte zou drijven 

Preeyanuch zegt dat verdachte Wasin, eerder aangehouden in Laos, haar geholpen heeft het lichaam 

in tweëen te zagen. Wasin die haar als moordenares heeft aangewezen, verklaarde eerder geen 

getuige te zijn geweest van de moord. Hij zou alleen maar de auto hebben bestuurd waarin Warisara 

werd ontvoerd. 

Eerdere berichten maakten melding van wraak als motief omdat de echtgenoot van Preeyanuch was 

aangehouden nadat Warisara de politie had getipt over een drugsbende. Maar dit bericht zegt dat 

Preeyanuch sinds vorig jaar kwaad was op Warisara, omdat ze haar had aangewezen als lid van een 

drugsbende nadat ze wegens een drugsvergrijp was aangehouden in Khon Kaen. Het slachtoffer had  

ook 40.000 baht geleend van Preeyanuch.  

Let wel: allemaal volgens Preeyanuch. (Bron: vervolgbericht website Bangkok Post, 4 juni) (Zie voor 

alle voorgaande berichten de pagina Karaoke-moord) 

Trio bekent moord op Warisara 

5 juni – Is het ijdelheid? Eén van de vier foto’s vandaag op de voorpagina van Bangkok Post toont de 

verdachten die zich opmaken in het kantoor van Immigration in Mae Sai. Ik kijk er met verbazing 

naar. Wat beweegt deze vrouwen? Denken ze over de moord: Eigen schuld, dikke bult, had ze maar 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=84837


niet moeten klikken. Ik weet het niet. Soms begrijp ik niets van de Thaise psyche. Het lijkt wel of een 

leven niet telt. 

Bangkok Post besteedt vandaag bijna de gehele voorpagina aan de gruwelijke moord. Ik licht er 

enkele puntjes uit: 

- De vrouwen werden aangehouden in een leegstaand huis in Tachilek, waar ze zich verborgen 

hielden. Ze hebben zichzelf aangegeven, volgens hoofdcommissaris Chakthip omdat ze zich onder 

druk gezet voelden en niet wilden dat anderen in moeilijkheden zouden raken. 

- Preeyanuch en Warisara hadden elkaar een jaar niet gezien toen ze elkaar toevallig tegenkwamen. 

Preeyanuch vroeg haar bij haar in de wagen te stappen, waar ze ruzie kregen en Preeyanuch haar 

wurgde, Warisara stierf in de auto. 

- Chathip zegt dat de moord geen verband houdt met wat voor georganiseerde drugsbende dan ook. 

Het motief was wraak en een schuld. In dit bericht wordt weer de gevangenneming van de 

echtgenoot van Preeyanuch als aanleiding genoemd en niet Preeyanuch’s arrestatie, zoals in het 

bericht hierboven. 

- Op de social media pleiten internetgebruikers voor de doodstraf. Chakthip zegt dat de veroordeling 

een zaak van de rechter is. ‘De strengste straf in een moordzaak is de doodstraf.’ Op de social media 

wordt ook kritiek uitgeoefend op de coulante behandeling door de politie. De verdachten waren niet 

geboeid en zagen er ‘ontspannen’ uit. ‘We waren niet bang dat ze zouden vluchten’, verdedigt 

Chakthip zich. En hij zegt dat het voor de politie ‘normaal’ is om vrouwelijke verdachten toe te staan 

zich op te maken. 

- Grootmoeder Thonglom van Warisara noemt de moord ‘wreed en onmenselijk’. Ze hoopt dat de 

verdachten hun verdiende loon krijgen. 

- De moeder van Preeyanuch is opgelucht dat haar dochter nog leeft. Ze zegt: ‘Ze heeft zich 

aangegeven en en zal boeten voor wat ze gedaan heeft. Hopelijk wordt het haar vergeven.’ 

VS dringt aan op transparantie in medicijnen wetgeving 

5 juni – Transparantie: als ik het woord al lees, gaan mijn haren recht overeind staan [Ja, die heb ik 

nog], want dat is zo’n beetje de haarlemmerolie in de politiek. Er zijn ook twee toepasselijke 

spreekwoorden: Voor elke naald een draad hebben, en: Voor elke spijker een gat weten. Dit ter 

introductie op het bericht dat de VS bij Thailand aandringt op transparantie in de wetgeving over 

medicijnen.  

De VS in de persoon van Daniel Lee, adjunct-assistent van de US Trade Representative for Innovation 

and Intellectual Property, heeft moeite met de Drugs Act ondanks dat het artikel vervalt waarbij de 

registratie van buitenlandse medicijnen die te duur zijn, wordt geblokkeerd. Het kabinet buigt zich 

binnenkort over de wet.  

Hoofd Thospone van het Intellectual Property Department zegt dat de VS zich zorgen blijft maken.Ze 

vraagt de regering hardere maatregelen te nemen tegen de producenten van nagemaakte 

medicijnen.  

De NCPO (junta) heeft besloten binnen drie maanden actie te ondernemen op plaatsen waar 

piratenartikelen doorgaans worden verkocht, zoals het Maboonkrong winkelcentrum, Pantip Plaza, 

Klong Thom, Ban Mor en weekendmarkt Chatuchak. Buiten Bangkok is een inval gedaan op de 

grensmarkt Rong Klua, waardoor veel verkopers van tassen en schoenen hun handel hebben moeten 

opgeven.  

De winkels worden ook aangepakt op basis van de wet tegen het witwassen van geld, zodat 

bezittingen betaald uit de illegaal verkregen winst in beslag kunnen worden genomen. Een recente 



wijziging van de Computer Crime Act heeft het gemakkelijker gemaakt verkopers op het internet te 

vervolgen. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg) 

Golf: Ariya nummer 1 in wereldklassement 

5 juni - Ariya Jutanugarn is dit weekend opgeschoven naar de eerste plaats op de wereldranglijst van 

vrouwelijke golfers. Ze hoefde er niet eens een balletje voor te slaan, want de Nieuw-Zeelandse Lydia 

Ko die 84 weken de lijst aanvoerde, presteert slecht. Ze won dit jaar geen enkel toernooi en eindigde 

zelden bij de tien beste speelsters. 

Nummer 3, Rye So-Yeon uit Korea had een bedreiging kunnen vormen voor Ariya wanneer ze 

zaterdag op de de LPGA ShopRite Classic als derde of hoger was geëindigd, maar dat lukte haar niet. 

Ariya is de eerste Thaise en tiende speler die het klassement voor vrouwen aanvoert, dat in 2006 

werd geïntroduceerd. De Mexiaanse Lorena Ochoa is recordhoudster  voor de langste periode als 

nummer 1, want zij voerde het klassement 158 weken aan. (Bron: website Bangkok Post, 4 juni) 

Antieke huizen in Rattanakosin wellicht gespaard voor sloop 

5 juni – Huisuitzettingen in het kader van stadsvernieuwing [wat ik stadsvernieling noem] blijven in 

de toekomst wellicht achterwege. Docent Yongtanit van de faculteit architectuur van de Thammasat 

universiteit zegt dat de regering voornemens is het masterplan voor de historisch wijk Rattakosin aan 

te passen, zodat bewoners er kunnen blijven wonen. Het Committee on the Conservation of 

Rattanakosin en Old Towns, waaraan hij als expert is verbonden, heeft de Chulalongkorn universiteit 

opdracht gegeven een studie te verrichten. 

Over de strijd om de Mahakan Fort buurt, die de gemeente Bangkok wil slopen voor de aanleg van 

een stadspark, zegt Yongtanit: ‘Er zijn vragen waarom conservering geleid heeft tot conflicten. Iets 

moet worden gedaan om antwoorden te vinden. Geprobeerd moet worden het zogeheten “Mahakan 

phenomenon” te voorkomen, waarbij een uitzettingsbevel stuit op sterke weerstand van bewoners.’ 

Een werkgroep die zich bezighoudt met het Mahakan conflict heeft dit weekend besloten tenminste 

twee antieke houten huizen te sparen. Experts en bewoners dringen echter aan op behoud van 

dertig woningen. Volgende week vergadert de werkgroep over eventueel behoud van de 28 

resterende. (Zie verder de pagina Mahakan Fort) 

Kort nieuws maandag 5 juni  

- De Thaise ambassade in Londen heeft haar landgenoten gewaarschuwd uiterst voorzichtig te zijn 

wanneer ze van en naar hun werk gaan en op openbare plaatsen uitgaan. Houd de laatste berichten 

van de autoriteiten over de aanvallen in Londen goed in de gaten, drukt de ambassade hen op het 

hart. Bij de aanvallen van zaterdagavond op de Londen Brudge en in Borough Market zijn geen Thaise 

slachtoffers gevallen. De rest van het bericht laat ik onvermeld, want dat zullen mijn lezers inmiddels 

wel uit andere bronnen kennen. 

- Pagina 2 van de krant is vandaag een advertentiepagina en pagina 3 opent met een groot interview 

met Anutin Charnvirakul, leider van Bhumjaithai, Thailand’s vierde grootste partij. Hij zegt geen 

twijfels te hebben dat zijn partij uit de verkiezingen [die volgend jaar worden gehouden, als ze weer 

niet uitgesteld worden] sterker uit de bus komt.  

Anutin verwacht 50 tot 60 zetels, in het vorige parlement had de partij 30 zetels. Die verwachting is 

gebaseerd op de nieuwe verdeling van parlementszetels, proportional representation electoral 

system genoemd, maar vraag me niet het uit te leggen. Het systeem zou gunstig zijn voor de 

middelgrote en kleinere partijen ten nadele van de twee grote rivalen Pheu Thai en Democraten. 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=16188


Anutin nam het roer over nadat veteraan Newin Chidchob uit Buri Ram zich terugtrok uit de politiek. 

Sindsdien houdt Newin zich alleen nog maar bezig met FC Buri Ram en het circuit van Buri Ram.  

- Blijft over pagina 4 met vier berichten en natuurlijk de cartoons in het Life katern met mijn favoriete 

dronkelap en hork Andy Capp en Blondie, waarin echtgenoot Bumstead, verslaafd aan eten, 

doorgaans de hoofdrol speelt. Het Business katern bewaar ik voor later. Als er iets in staat dat 

interessant is voor mijn lezers, meld ik dat morgen. 

- Vastgoedmagnaat Anant Asakvabhokin, door de DSI verdacht van betrokkenheid bij de KCUC-zaak, 

dient zich vandaag te melden bij de DSI. Gepland was 7 juni, maar op verzoek van Anant is de 

afspraak twee dagen vervroegd. De DSI verdenkt hem ervan geld te hebben witgewassen met een 

gronddeal, waarbij de grond is gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, de tempel met de abt die 

maar niet gevonden kan worden. De grond staat formeel op naam van Anant. 

Anant is oprichter en grootaandeelhouder van Land and Houses Plc. Toen de DSI hem dagvaardde, 

trok hij zich als voorzitter van vier van zijn bedrijven. (Zie verder het bericht van 24 mei: 

Vastgoedmagnaat ‘vrijwillig’ teruggetreden) (Voor de KCUC-zaak zie de pagina KCUC -Wat Phra 

Dhammakaya) 

- Thaise soldaten patrouilleren sinds 12 mei rond de klok langs de grens met Maleisië in de provincies 

Narathiwat en Yala om illegale grenspassages door opstandelingen en de smokkel van 

oorlogswapens de kop in te drukken.  

Gisteren bracht legercommandant Chalermchai een bezoek aan de 2nd Border Defence Company 

van de Narathiwat Task Force 30 in Tak Bai (Narathiwat). Hij benadrukte de noodzaak van beter 

inlichtingenwerk. Chalermchai gaf toestemming voor de patrouille nadat in Maleisië enkele 

vermeende leden van IS waren gearresteerd. Dat leidde tot de vrees dat IS samenwerkt met het 

zuidelijk verzet. 

De regentijd brengt veel overlast, maar thuisblijven is er niet altijd bij. Dus paraplu opgestoken – hoe 

groter hoe beter – en naar buiten. Mijn moeder zou zeggen: Van de regen smelt je niet. Deze foto is 

gemaakt in Rangsit, een district in Pathum Thani ten noorden van Bangkok. De foto heeft een 

sentimentele waarde voor me, want ik heb er een tijdje gewoond en heb op deze plaats ook vaak 

gelopen. Maar niet als het regende. 

Karaoke-moord: Veel ramptoeristen bij reconstructie 

6 juni – Voor de reconstructie van de moord op en ontvoering van Warisara Klinjui op acht plaatsen 

in Khon Kaen bestond gisteren grote belangstelling. Een van de toeschouwers zei dat ze met eigen 

ogen het ‘mooie snoetje, maar de wrede geest’ van hoofdverdachte Preeyanuch Preaw 

Nongwangchai wilde zien.  

Inmiddels zijn de meeste feiten wel bekend, maar ze worden niet altijd consistent weergegeven. In 

dit bericht wordt gemeld dat Preeyanuch en haar twee medeplichtigen Warisara op de Nadi Road 

met een wagen oppikten en naar een vakantepark reden. In de wagen kregen Preeyanuch en 

Warisara ruzie, waarna Preeyanuch Warisara wurgde, aldus adjunct-hoofd Chaoroenwit Siwanit van 

de Provincial Region 4.  

In het vakantiepark werd het lichaam in tweeën gezaagd en daarna op land, eigendom van 

Preeyanuch begraven. De drie dames namen vervolgens de wijk naar Myanmar waar ze 

zaterdagavond werden aangehouden en overgedragen aan de Thaise autoriteiten. 

Van de twee eerder aangehouden verdachten noemt het bericht alleen de namen: Wasin Namprom 

(25) en zijn vriendin Jidarat Promkhun (21).  



De vriendin verklaarde eerder alleen spulletjes van Warisara te hebben verkocht. Wasin zei eerder 

een huurauto te hebben bestuurd waarmee Warisara werd ontvoerd. Hij zou geen getuige zijn 

geweest van de moord, maar dat ontkent Preeyanuch weer. Ze heeft ook gezegd dat hij 

meegeholpen heeft het lijk in tweeën te zagen. (Bron: website Bangkok Post, 5 juni) (Zie voor alle 

voorgaande berichten de pagina Karaoke-moord) 

Update krant: Politie en media krijgen er van langs 

6 juni – De politie en de media krijgen op de social media flink op hun donder voor de behandeling 

van en berichtgeving over de drie verdachten van de gruwelijke moord op Warisara Klinjui. De 

verdachten zijn zelfs stijl iconen geworden want mensen kopen de veelkleurige tassen die ze bij zich 

hadden.  

De dames mochten zich na de overdracht door de autoriteiten van Myanmar in het kantoor van 

Immigration opmaken, ze hoefden geen handboeien om en agenten poseerden met hen voor foto’s. 

De media krijgen er ook van langs. Sommige media duiden hen liefdevol aan als nong (zuster). Ze 

behandelen de vrouwen als beroemdheden, met name de mooie Preeyanuch. 

Adjunct-politiecommissaris Dejnarong ontkent dat ze een voorkeursbehandeling hebben gekregen. 

Hij acht het mogelijk dat de coulante behandeling van de politie tot doel had de tongen van hen los 

te maken.  

De Royal Thai Police heeft een commissie gevormd die onderzoek doet naar de controversiële foto’s, 

die zijn verschenen. Het Immigration Bureau onderzoekt de bron van de foto’s, gemaakt in het 

kantoor. Een lid van de nationale hervormingsraad (NRSA) noemt het hele circus ‘een sociale ziekte’. 

Hij vraagt de NRSA-commissie mediahervormingen de kwestie te bespreken. 

Tijdens de reconstructie gisteren waren de vrouwen wel geboeid. Ze werden onder andere naar de 

winkel gebracht waar ze de zaag kochten, waarmee het lichaam in tweeën werd gezaagd. Maar die is 

nog niet boven water. Ook nam de politie hen mee naar het vakantiepark waar de mutilatie 

plaatsvond.  

Tot nu toe zijn vijf verdachten in beeld: de drie vrouwen, een man en zijn vriendin. Preeyanuch en de 

man, Wasin Namprompan, hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de locatie waar ze de 

zaag kochten. De man bestuurde de wagen waarin Warisara werd ontvoerd en naar de plaats werd 

gebracht waar ze is begraven, een stuk grond eigendom van Preeyanuch.  

Honderden boze dorpelingen, op een afstand gehouden door de politie, waren daar getuige van de 

reconstructie. Ook aanwezig was familie van het slachtoffer. De verdachten hebben hen hun excuses 

gemaakt. Preeyanuch zei dat ze spijt had van haar daad. Haar familie heeft gevraagd haar niet de 

doodstraf te geven en te laten leven, een straf die overigens sinds 2009 niet meer wordt voltrokken. 

(Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Karaoke-moord) 

Importeur van luxe wagens klaagt DSI aan voor 50 mln baht 

6 juni – Importeur Panusak Techaterasiri van luxe wagens sleept de DSI voor de rechter en eist een 

schadevergoeding van 50 miljoen baht omdat zijn bedrijf ernstige schade leidt door het beslag dat de 

DSI op 34 wagens in zijn twee showrooms heeft gelegd.  

Panusak meent dat de invallen van de DSI in strijd met de wet waren, omdat de dienst geen 

rechtbankbevel kon tonen. Sinds 23 mei is zijn handel stil gevallen. Panusak beweert dat de wagens 

legaal zijn geïmporteerd waarbij niet gesjoemeld is met de waarde. Hij daagt de DSI uit solide bewijs 

te leveren dat dit niet het geval is. Panusak zegt dat hij gepiepeld wordt door de DSI omdat hij ooit 

een conflict had met een topambtenaar op Justitie. Hij zet ook vraagtekens achter de bewering van 
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de DSI dat enkele wagens in Engeland gestolen zijn. 

De wagens maken deel uit van 160 wagens, waaraan volgens de DSI een luchtje zit. Ze zijn in diverse 

showrooms in Bangkok in beslag genomen. Bij de import zou een lagere prijs zijn opgegeven dan 

waarvoor ze gekocht waren, wat tot een lagere importheffing leidde. 

Adjunct-hoofd Korrawat van de DSI benadrukt dat het DSI-personeel zich bij de invallen in de 

showrooms aan de wet hield. De DSI heeft onregelmatigheden geconstateerd bij de inklaring. ‘Maar 

hij heeft het recht een rechtszaak aanhangig te maken.’  

Een woordvoerder van de DSI zegt dat de inbeslagname niet in strijd was met de wet omdat de zaak 

een zogeheten ‘special case’ is. De Special Case Investigation Act van 2004 en de strafwet autoriseren 

de DSI beslag te leggen op de verdachte wagens voor de bewijsvoering. Als de zaak eindigt, wordt het 

beslag opgeheven. 

Voorgaande berichten: 

1 juni: Nieuwe controles op luxe wagens 

31 mei: Kort nieuws 

30 mei: Negen douanebeambten zijn het haasje 

29 mei: Belastingontduiking: En toen waren ’t er tien 

28 mei: Importeur van luxe wagens opgeroepen voor verhoor 

27 mei: Kort Nieuws (eerste bericht) 

26 mei: Nog meer statusblik in beslag genomen 

20 mei: Aan 10.000 luxe wagens zit mogelijk een luchtje 

19 mei: Beslag gelegd op 60 luxe wagens in BKK en Samut Prakan 

18 mei: Kort Nieuws 

Golf: Ariya nummer 1 af, rekenfout gemaakt 

6 juni – De Nieuw-Zeelandse Lydia Ko behoudt haar positie als nummer 1 op de Rolex Women’s 

World Golf Rankings. De rekenmeesters van de WWGR hebben dit maandag bekend gemaakt, nadat 

ze zondag de Thaise Ariya Jatunugarn tot nummer 1 hadden uitgeroepen.  

Bij de berekening is een foutje gemaakt waardoor de eer ’s wereldste beste vrouwelijke golfer te zijn 

aan Ariya’s neus voorbij gaat. Dientengevolge prolongeert Ko voor de 85e achtereenvolgende week 

haar koppositie. Op de foto links Ariya, recht Lydia Ko. (Bron: website Bangkok Post, 5 juni)  

Verkoop van gebraden varkensvlees in Trang ingezakt 

6 juni – De verkoop van gebraden varkensvlees, de typische delicatesse van de provincie Trang, is 

ingezakt als gevolg van de gewijzigde Meat Slaughtering Act, zeggen lokale bedrijven.  

Voorheen mochten ze bij diverse adressen varkens kopen, in hun bedrijf varkens slachten en het 

vlees bereiden wanneer het bestemd was voor religieuze doeleinden of goedgekeurd door de 

gouverneur van de provincie waar het vlees naar toe ging. Nu moeten ze het van abattoirs 

betrekken, wat ingaat tegen de traditionele praktijk en de kwaliteit niet ten goede komt.  

Een handelaar zegt dat de bedrijven voornamelijk biggen gebruikten van 40 kilo, maar de abattoirs 

slachten alleen varkens van minimaal 70 kilo. Dat vlees is minder mals en niet vers omdat de 

abattoirs ’s middags sluiten. De bedrijven hebben vers geslacht vlees nodig dat ’s nachts gemarineerd 

en gebraden kan worden om het de volgende ochtend te verkopen.  

De handelaar heeft moeilijkheden gekregen omdat hij zich niet aan de wet hield. ‘Ik moet een gezin 

onderhouden.’ De Kamer van Koophandel van Trang probeert een oplossing te vinden. De vice-

voorzitter zegt dat de wet de provincie schaadt, zowel economisch als cultureel. 



Kort nieuws dinsdag 6 juni  

- Robert Brooks Brown, commandant van het US Army Pacific, is twee dagen op bezoek in Thailand. 

Daar hoort natuurlijk een inspectie van de erewacht bij. Brown werd verwelkomd door 

legercommandant Chalermchai (links op de foto). Brown’s bezoek wordt gezien als een bevestiging 

van de stevige banden tussen de VS en Thailand, die sinds de coup onder druk staan. Vandaag brengt 

Brown een bezoek aan de 1st Army Region en het 31st Infantry Regiment in Lop Buri. 

- Vastgoedmagnaat Anant Asavabhokin, verdacht van betrokkenheid bij de KCUC-zaak, heeft zich 

gisteren braaf gemeld bij de DSI. Hij is er drie uur verhoord en heeft om uitstel van 60 dagen 

gevraagd om documenten te verzamelen. Anant wordt ervan verdacht door middel van een 

gronddeal geld te hebben witgewassen dat was ontvreemd uit de kas van de Klonchan Credit Union 

Cooperative. Hij heeft die grond gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, maar op zijn naam laten 

staan. Anant ontkent de beschuldiging.  

Anant is oprichter en grootaandeelhouder van Land and Houses Plc. Toen de DSI hem dagvaardde, 

trok hij zich terug als voorzitter van vier van zijn bedrijven. (Zie verder het bericht van 24 mei: 

Vastgoedmagnaat ‘vrijwillig’ teruggetreden) (Voor de KCUC-zaak zie de pagina KCUC -Wat Phra 

Dhammakaya) 

- Drie inwoners van Hong Kong zijn gisteren op luchthaven Suvarnabhumi aangehouden omdat ze 

probeerden 12,3 kilo cocaïne het land binnen te smokkelen. Het ONCB was door de autoriteiten van 

Hong Kong getipt dat drugs uit Brazilië gesmokkeld zouden worden. De drugs zouden later naar Hong 

Kong worden gebracht. De cocaïne was verstopt in geheime vakjes van hun koffers. De verdachten 

hebben gezegd dat ze de drugs bij een vrouw met de naam Ming moesten afleveren, die verbleef in 

een hotel in Sukhumvit. Maar de vogel was al gevlogen toen de politie er op onderzoek ging. 

- Het ministerie van Volksgezondheid wil de komende 10 jaar in elke provincie meer mobiele 

‘gezinsklinieken’ openen om de druk op overheidsziekenhuizen te verminderen. De bestaande 

community health promotion units worden opgewaardeerd tot kliniek. 

De klinieken, die geleid worden door een arts uit een tambon ziekenhuis, krijgen tot taak 

gezondheidszorg te verlenen bij niet-ernstige ziektes. Elk team bestaat verder uit verpleegkundigen, 

een tandarts, apotheker, gezondheidswerkers en een expert op het gebied van traditionele 

medicijnen. 

De patiënten gaan naar het tambon ziekenhuis waar de teams werken of ze worden thuis bezocht 

wanneer ze bedlegerig zijn. Thans zijn 596 teams in het land werkzaam. Volgens permanent 

secretaris Sophon van het ministerie hebben ze al tot een aanzienlijke afname van patiënten in veel 

provinciale ziekenhuizen geleid en patiënten besparen er reiskosten door. Het ministerie wil het 

aantal teams met 650 uitbreiden. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg) 

- Tweehonderd dorpelingen hebben gisteren voor het Provinciehuis van Phuket gedemonstreerd 

voor de verdeling van landrechten aan 23 lokale gemeenschappen. Aanleiding voor het protest is het 

besluit van het National Land Policy Committee en andere diensten in Phuket om zes 

gemeenschappen geen rechten te verlenen omdat ze te dicht bij stedelijke gebieden liggen. 

Coördinator Somchai van het Phuket Community Network, dat de demonstratie had georganiseerd, 

vreest dat rijke mensen ze later kunnen inpikken. Volgens hem zijn de gemeenschappen bereid om te 

voldoen aan de geldende eisen. Wanneer het probleem niet op provinciaal niveau wordt opgelost, 

zoekt het netwerk het een trapje hogerop. De gouverneur van Phuket belooft dat provinciale en 

landelijke autoriteiten beter gaan samenwerken bij het toekennen van landrechten. 

- Sommige boeren in Nakhon Sawan die in de rivier vis in manden kweken, hebben hun bedrijfje na 

een wetswijziging moeten sluiten. Ze moeten nu een vergunning hebben en een aanzienlijk hoger 
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jaarlijks tarief betalen. De gewijzigde Navigation in Thai Waters Act is sinds 23 februari van kracht. De 

wet beoogt het gebruik van waterwegen, zee en strand beter te reguleren. 

In Muang (Nakhon Sawan) hebben minstens drie grote viskwekers er de brui al aan gegeven. Ze 

besloten na 15 jaar te stoppen omdat de kosten niet tegen de baten opwegen. Eén zegt dat ze nooit 

iets hoefde te betalen. Ze zegt dat het kweken van vis in manden geen vetpot is; bovendien hebben 

de kwekers vaak problemen met de waterkwaliteit waardoor de vissen het loodje leggen. De vrouw 

heeft 100 manden, waarvoor ze 900.000 baht per jaar zou moeten betalen. 

- Follow-up op het bericht van 2 juni HIV-nachtmerrie eindigt na 12 jaar. Het ministerie van 

Volksgezondheid gaat een commissie vormen die onderzoek doet naar de verkeerde diagnose van 15 

jaar geleden waarbij een vrouw uit Roi Et op 8-jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met HIV. Het 

Centre for Peace in Health Care krijgt tot taak maatregelen te bedenken om de vrouw te helpen. Het 

ministerie wil de vrouw, die inmiddels in Samut Prakan woont, vragen om mee te werken aan HIV-

campagnes. 

- De luchtmachtofficier in wiens pickup truck bij een ongeluk zaterdag in de provincie Trat een grote 

hoeveelheid wapens is gevonden, heeft bekend wapens te leveren aan etnische minderheidsgroepen 

in Myanmar. Hij heeft verklaard de wapens in Cambodja te kopen.  

Adjunct-hoofdcommissaris Srivara die hem verhoord heeft, zegt dat de man geen politieke motieven 

heeft en al enkele keren wapens had verhandeld. De kentekenplaten van de pickup met een 

politiesymbool had hij op de Saphan Lek markt in Bangkok gekocht.  

De politie heeft ook een Thai en Cambodjaan aangehouden [geen details] op verdenking van 

medeplichtigheid, maar de luchtmachtman zegt dat hij alleen handelde. 

- Vanaf begin volgend jaar worden de onderdelen social science, religie en cultuur niet meer 

getentamineerd in het O-Net examen voor Phratom 6 (lagere school) en Mathayom 3 (middelbare 

school).  

De minister heeft Obec en andere diensten opgedragen een alternatieve methode te zoeken om 

leerlingen te testen op hun social science kennis die toegespitst is op hun provincie. De nadruk moet 

daarbij liggen op hun burgerplicht en morele fatsoen in een veranderende sociale omgeving, zodat ze 

het geleerde in het echte leven in de praktijk kunnen brengen.  

In het O-Net examen van Mathayom 6 komt geen verandering, want de resultaten daarvoor zijn 

medebepalend voor toelating tot de universiteit. Twee jaar geleden werd het O-Net ook al een keer 

beknot. (Zie ook de pagina Onderwijs 2) 

Nieuwe pagina’s  

Alle berichten over de moord op en mutilatie van Warisara Klinjuk heb ik gebundeld op de 

pagina Karaoke-moord. Alleen voor lezers met een sterke maag. 

Alle berichten over het gesjoemel bij de import van luxe wagen heb ik gebundel op de pagina 

Inbeslagname statusblik. Voor liefhebbers van Lamborghini, Ferrari en andere dure bolides. 

Vice-premier Somkid in Japan: Hervormingen zijn blijvend 

7 juni – Bangkok Post opent vandaag niet met de hardere strijd tegen wapenhandel die premier 

Prayut heeft aangekondigd, negeert het bericht dat zo’n honderd Chinese touroperators nog steeds 

zero-dollar tours verkopen (dat staat alleen op de website), maar citeert braaf wat vice-premier 

Somkid in Japan heeft gezegd op de 23e International Conference on the Future of Asia. 

Somkid verzekerde Japanse investeerders dat het land doorgaat met economische en sociale 

hervormingen, ongeacht toekomstige veranderingen in de regering. Daarvoor staat het 20-jaren 
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strategieplan borg, dat momenteel in behandeling is bij het parlement.  

Maar of de duizend toehoorders het allemaal geloofden wat de ‘economische tsaar’ van het kabinet 

beloofde, is nog maar de vraag want voorgaande regeringen hadden er een handje van na een 

regeringswisseling beleid te schrappen of te veranderen. 

Van dat strategieplan bestaan hoge verwachtingen. In het plan worden lange-termijn doelstellingen 

vastgelegd op het gebied van veiligheid, levenskwaliteit en de rol van de regering met betrekking tot 

de bevolking. Het plan geeft de prioriteiten aan op de middellange en lange termijn. Critici menen 

overigens dat toekomstige regeringen in een keurslijf worden gedwongen omdat de toekomst wordt 

dicht getimmerd. 

Omdat je ook in de politiek je licht niet onder de korenmaat moet zetten, zei Somkid dat de huidige 

(militaire) regering erin geslaagd is de economische groei te herstellen: van 0,7 procent in 2014 naar 

3,2 procent in 2016 en voor dit jaar verwacht hij zelfs meer dan 3,5 procent. En wat Somkid verder 

nog zei, moet u zelf maar lezen in Reform bid will endure, Somkid says, want om een bekende 

uitspraak van Sjef van Oekel aan te halen: Ik word niet goed. 

Soldaten verdienen centje bij met wapenhandel 

7 juni – Indrukwekkende hoeveelheid assault rifles (semi-automatische aanvalwapens) niet? En het is 

nog niet eens de gehele lading die zaterdag in de pickup truck van een luchtmachtoffcier werd 

gevonden. De wapenvondst en de vondst van pakketjes met granaten bij Kerry Express in Bangkok 

hebben premier Prayut ertoe gebracht hardere maatregelen tegen illegale wapensmokkel en -handel 

aan te kondigen. 

Negentien verdachten zijn onlangs aangehouden, waaronder twaalf gewone soldaten. 

Legercommandant Chalermchai zegt harde maatregelen tegen hen te zullen nemen. Staatssecretaris 

Udomdej (Defensie) zegt dat gezocht wordt naar het brein achter de wapenhandel, die toevallig aan 

het licht kwam doordat de luchtmachtofficier met zijn wagen slipte. Hij smokkelde wapens van 

Cambodja naar etnische minderheden in Myanmar, maar kwam deze keer niet verder dan een 

greppel. De luchtmachtofficier, Flt SGt 1 class, is verbonden aan Wing 2 in Lop Buri en hij is 

inlichtingenfunctionaris bij het Internal Security Operations Command. 

De afzender van de pakketjes is ook al aangehouden. Deze man dient bij de 1st Engineer Battalion 

King’s Guard. Hij verkocht wapens online. Volgens Prayut zijn er geen berichten dat militaire wapens 

ontbreken, maar het bericht zegt niets over de herkomst van de contrabande. 

Legercommandant Chalermchai zegt dat er geen verband is tussen de wapensmokkel en de drie 

recente bomaanslagen in Bangkok, de laatste in legerziekenhuis Phramongkutklao waarbij 25 

personen gewond raakten. Een latere poging bij metrostation Thailand Cultural Centre mislukte 

dankzij de regen. 

Importschandaal luxe wagens: De DSI slaat terug 

7 juni – Het Department of Special Investigation (DSI), door importeur Panusak aangeklaagd voor de 

volgens hem onwettige inbeslagname van luxe wagens in zijn showrooms, laat het er niet bij zitten. 

Het bestudeert zijn aanklacht om te zien of die punten bevat die schadelijk zijn voor de reputatie van 

de dienst. Dat zegt directeur Worranan van het Special Case Management Centre van de DSI. Indien 

dit niet het geval, doet de DSI niets, want ‘hij heeft alle recht de DSI aan te klagen’.  

Panusak eist van de DSI 50 miljoen baht omdat sinds de DSI-actie op 23 mei zijn handel is stil 

gevallen. De 34 wagens waarop beslag is gelegd, zijn volgens hem legaal geïnporteerd. De DSI 

vermoedt daarentegen dat bij de import gesjoemeld kan zijn om minder importheffing hoeven te 



betalen.  

Hoe lang het beslag duurt, valt nog niet te zeggen. De DSI neemt alle tijd voor haar onderzoek omdat 

ze bij deze zaak extra voorzichtig moet zijn. (Zie voor alle voorgaande berichten over de import van 

luxe wagens de nieuwe pagina Inbeslagname statusblik) 

Twee Immigration ambtenaren overgeplaatst 

7 juni – De gepubliceerde en frequent gedeelde foto’s van de drie verdachten van de moord op 

Warisara Klinjui krijgen nog een staartje voor twee senior beambten van het Immigration Bureau in 

Mae Sai (Chiang Rai). Ze zijn overgeplaatst naar een inactieve post [lees: geschorst] nadat een storm 

van kritiek was opgestoken over de foto’s.  

Eén man liet zich zelfs fotograferen naast hoofdverdachte Preeyanuch, die op de foto een V-teken 

maakt en een gezichtsmasker heeft aangebracht. Een andere foto toont de vrouwen terwijl ze zich 

aan het opmaken zijn. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij verdachten, droegen ze geen 

handboeien, alhoewel de volgende dag bij de reconstructie wel. 

In tegenspraak met suggesties, eerder gewekt in de berichtgeving, was Preeyanuch wel degelijk 

betrokken bij een transnationaal drugsnetwerk, vermoedt het Office of the Narcotics Control Board 

(ONCB) dat onderzoek naar de drugshandel doet. Het ONCB zoekt samen met de anti-drugsdienst 

van Myanmar naar bewijsmateriaal, Preeyanuch ontkent de beschuldiging. Een van de andere 

vrouwen is in de Khon Kaen Central Prison positief getest op drugsgebruik. Ze zegt de drugs in 

Myanmar te hebben gebruikt. 

De Association for the Protection of the Constitution heeft de Ombudsman gisteren gevraagd 

onderzoek te doen naar een lijst van 99 politieofficieren die beweerd hebben geholpen te hebben bij 

de arrestatie in Myanmar van de verdachten. De vereniging denkt dat sommigen liegen om hun 

kansen op promotie te vergroten. De vereniging vindt het geldverspilling dat de verdachten per 

vliegtuig naar Bangkok zijn gebracht, alleen voor een persconferentie. De vlucht kostte 150.000 baht. 

Adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat arrestatiedocumenten altijd alle namen bevatten van 

betrokken agenten, ongeacht hun rol. Ze worden genoemd omdat ze later bij de rechtbankzitting 

aanwezig moeten zijn als getuige. Maar hij ontkent dat ze van belang zijn bij promoties. 

Politiewoordvoerder Kritsana denkt dat het onderzoek twee maanden in beslag neemt alvorens de 

zaak naar het OM gaat. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Karaoke-moord) 

Ziekenhuis krijgt lof voor gemeenschapszorg 

7 juni – Het Ubolratana ziekenhuis in Khon Kaen is een lichtend voorbeeld van gemeenschaps 

gezondheidszorg, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). De lokale bevolking wordt door het 

ziekenhuis gestimuleerd om een actieve rol in ziekenhuiszaken te spelen.  

Het ziekenhuis vraagt bewoners 3 baht per dag of 1.000 baht per jaar aan het ziekenhuis te doneren 

in ruil waarvoor ze zonder extra kosten een eigen kamer krijgen wanneer ze worden opgenomen. 

Particuliere bedrijven wordt gevraagd werk te zoeken voor gehandicapten en samen met districts 

gezondheidscommissies en de eerstelijns gezondheidszorg corporate social responsibility campagnes 

te organiseren.  

Het ziekenhuis maakt deel uit van het zogeheten Prachanat ziekenhuisprogramma, een door het 

ministerie gepromoot partnerschap tussen overheid en burgers. Ubolratana fungeert als 

proefproject. Pracharat is een uitwerking van de ideeën van koning Bhumibol over duurzame 

economie, die van binnenuit groeit en niemand uitsluit. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg) 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=84980
http://www.dickvanderlugt.nl/?p=84837
http://www.dickvanderlugt.nl/?p=16188


Demonstrant eisen nieuwe procedure voor gezondheidswet 

7 juni – Nog meer gezondheidszorg. Duizend wat de krant noemt health insurance advocates die 

opereren onder de naam People’s Health Systems Movement (PHSM), hebben gisteren voor het 

Government House gedemonstreerd voor stopzetting van de procedure ter wijziging van de National 

Health Security Act van 2002. De groep vraagt de procedure opnieuw te beginnen en de bevolking  

daarbij inspraak te geven.  

Een van de bezwaren betreft de samenstelling van de commissie die zich over de wijzigingen buigt. 

Van de 26 leden zijn 24 vertegenwoordigers van verzekeraars en regering en slechts 2 burgers. 

Openbare hoorzittingen worden deze maand in slechts vier grote provincies gehouden, terwijl de 

wet wel gevolgen heeft voor 48 miljoen personen. 

Een vertegenwoordiger van de PHSM uit de centrale regio zegt dat pogingen worden gedaan om de 

wet zodanig te wijzigen dat de bevolking buiten spel staat. NGO’s zouden geen financiën uit het 

National Health Security Fund meer krijgen om gezamenlijk gezondheidszorg te verlenen.  

De regering zegt dat het doel van de wijzigingen is om de volksverzekering Universal Health 

Coverage, doorgaans 30-baht gold card genoemd, meer duurzaam te maken. De Raad van State 

bestudeert momenteel de wijzigingen. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg) 

Kort nieuws woensdag 7 juni  

- Het gaat niet van een leien dakje, de sollicitatieprocedure voor een nieuwe president van Thai 

Airways International (THAI). THAI zoekt al sinds het vertrek van de vorige president op 9 februari 

naar een geschikte opvolger.  

Negen personen hebben gesolliciteerd, van wie vier zijn geselecteerd, maar ook die zijn afgewezen. 

Alhoewel ze wel bekwaam zijn op luchtvaartgebied, voldoen ze niet aan alle functie-eisen. Zo moeten 

ze in staat zijn het bedrijf uit de rode cijfers te halen en over voldoende marketingkennis beschikken. 

- Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van gisteren over de viskwekers in Nakhon Sawan, die 

gedupeerd worden door de nieuwe Act on Navigation through Thai Waters. De Phuket Provincial 

Council of Farmers vraagt de inwerkingtreding van de wet tot volgend jaar uit te stellen, zodat de 

boeren meer tijd hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dertig boeren overhandigden gisteren 

een petitie voor premier Prayut met dat verzoek aan adjunct-gouverneur Siwaphon.  

De nieuwe wet heeft niet alleen gevolgen voor viskwekers die meer moeten betalen voor hun 

visvergunning, maar ook voor bewoners van paalhuizen die in openbare wateren staan. Uiterlijk 22 

juni moeten ze hun huis registreren bij het Marine Department. Daarna kunnen ze vervolgd worden 

voor illegaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat in Phuket om 458 boeren.  

- De Criminal Court heeft gisteren een Canadees, die in Singapore voor een bankroof wordt gezocht, 

veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf wegens valuta smokkel en het witwassen van geld. 

Roach vluchtte na de bankroof vorig jaar naar Thailand, waar hij enkele dagen later werd 

aangehouden. Singapore en Thailand hebben geen uitleveringsverdrag. 

- Nog een veroordeling door de Criminal Court. Monta Yokrattanakan, beter bekend als King Yai 

[alhoewel ze een vrouw is], kreeg 7 jaar en 6 maanden wegens majesteitsschennis. Monta beweerde 

dat ze een khunying was, een titel die door de koning wordt verleend. Wat ze precies misdaan heeft, 

wordt niet erg duidelijk uit het bericht: ze heeft gebruikmakend van die titel ‘onterechte gunsten en 

voordelen’ genoten. 

- Vanaf maandag kunnen mensen hun reactie inleveren op de vier vragen die premier Prayut in zijn 

tv-praatje van 26 mei heeft gesteld. In Bangkok kan dat op de districtskantoren en het 

klachtencentrum van de regering tegenover het Government House. Elders moet dat gebeuren op de 
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Damrongdhama klachtencentra van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

De reacties dienen vermeld te worden op speciale formulieren. De reageerders dienen zich te 

legitimeren. Iedere tien dagen gaat een stapeltje antwoorden naar Prayut. De vragen hebben 

betrekking op de toekomst van het land, good governance en hervormingen. (Zie verder de pagina 

Verkiezingsnieuws 2) 

- Volgens het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat begint de bouw van de controversiële kolencentrale in 

Krabi binnen vier jaar. Het heeft dat gisteren bekend gemaakt, maar coördinator Prasitchai van het 

Save the Andaman from Coal Network noemt het een fabeltje. Hij voorspelt dat de bouw geschrapt 

wordt gezien de veranderende trends op het gebied van energie in de komende vijf jaar. Fossiele 

brandstoffen worden overbodig, voorspelt hij. Een bron ‘close to Egat’ geeft toe dat de kans groot is 

dat het project wordt geschrapt. (Zie verder de pagina Kolencentrales) 

- Acht legerofficieren krijgen de kans in de VS een leiderschapstraining van 20 dagen te volgen. Dat 

aanbod is gedaan door Robert B Brown, hoofd van het US Army Pacific, die vandaag zijn 5-daags 

bezoek aan Thailand afsluit. Gisteren plaatste ik een mooie foto van hem terwijl hij een erewacht 

inspecteert. Commandant Apirat van de 1st Army Region zegt dat de VS vertrouwen heeft in de 

Thaise politiek en een betere houding jegens de regering heeft. 

Niet geplaatst 

• Chinese zero-dollar tours nog steeds niet uitgebannen 

• Buitenlanders stelen grote houten olifant op Samui 

Branden leveren vaak spectaculaire beelden op en dat geldt zeker voor deze brand in een loods van 

Vega Automation in Muang Ek (Pathum Thani). Het bedrijf importeert plastic producten en die 

wilden wel  fikken. De eigenaar had dubbele pech want hij had kort geleden een nieuwe voorraad 

ontvangen.  

Een bewaker ontdekte de brand toen de vlammen uit het dak lekten. Hij probeerde ze te doven met 

een brandblusapparaat, maar daar viel weinig mee uit te richten. De brandweer had 50 minuten 

nodig om het vuur onder controle te krijgen.  

Ze concentreerde zich op het voorkomen van overslag naar een nabijgelegen pand en de woonwijk, 

waarin het bedrijf staat. De schade wordt geschat op 15 miljoen baht. (Bron: webite Bangkok Post, 7 

juni) 

Kraanwagen zoekt het hogerop 

8 juni – Op de aanleg van nieuwe metrolijnen rust geen zegen. Eerder werd de aanleg van de Red 

Line (Bang Sue-Rangsit) stilgelegd nadat drie arbeiders om het leven kwamen, toen een stalen 

steunconstructie viel en nu gebeurt dit bij de aanleg van de verlengde Green Line. Bij het lossen van 

een grote balk raakt een kraanwagen uit balans en zoekt het hogerop. De krant trekt vandaag de 

halve voorpagina uit voor een foto van het incident. Het fotobijschrift maakt geen melding van doden 

of gewonden, dus dat valt weer mee. De Green Line wordt op twee plaatsen uitgebreid. Het incident 

gebeurde bij het hoofdkwartier van de luchtmacht. 

Omstreden onderzoek naar aandelenbezit ministers 

8 juni – Het is een wraakactie van de Kiesraad, zeggen sommige critici. Maar Kiesraadcommissaris 

Somchai relativeert ‘Niets aan de hand, gewoon een onderzoek’ en de regering haalt haar schouders 

op. Bangkok Post opent vandaag met een forse vierkolommer over het onderzoek dat de Kiesraad is 
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begonnen naar het aandelenbezit van negen kabinetsleden. Dat zou een belangenconflict kunnen 

opleveren. 

Vice-premier Wissanu, een van de negen, is er niet van ondersteboven. Hij zegt: ‘De Kiesraad doet 

zijn werk zonder een verborgen agenda, zoals sommigen speculeren. De raad reageert alleen maar 

op een klacht.’ Die klacht is ingediend door de advocaat van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Hij 

zegt dat de betrokken ministers aandelen bezitten in bedrijven die overheidsopdrachten hebben 

gekregen.  

De resultaten van het onderzoek gaan naar het Constitutionele Hof. Als het Hof meent dat ministers 

de fout zijn ingegaan, worden ze van hun functie ontheven en mogen ze twee jaar geen politieke 

functie bekleden.  

De actie van de ‘waakhond’ heeft wantrouwen opgeroepen omdat momenteel de organieke wet op 

de Kiesraad (EC, Election Commission) in behandeling is. Die kan enkele commissarissen hun baantje 

kosten omdat hogere eisen worden gesteld aan de commissarissen, thans zes en na inwerkingtreding 

van de wet acht. Morgen behandelt het parlement de wet in tweede en derde lezing. 

Vice-premier Somkid, niet een van de negen, noemt het onderzoek standaardprocedure. Hij 

verwacht dat de betrokken ministers hun acties kunnen rechtvaardigen. ‘Ze zullen alles 

verduidelijken. Dit is een normale procedure, ze voelen zich niet geïntimideerd.’ 

Minister Uttama (Industrie), wel een van de negen, zegt dat de klacht van de advocaat niet nieuw is. 

De kwestie is al eerder aan hem uitgelegd.  

Minister Apisak (Financiën) ontkent dat hij aandelen heeft in beursgenoteerde bedrijven. Hij vraagt 

zich af of de Kiesraad niet buiten zijn boekje gaat, want wanneer ministers aantreden moeten ze een 

opgave van hun bezittingen en schulden aan de NACC doen. ‘Is het de taak van de EC om dit te 

onderzoeken?’ Somchai verwacht dat de Kiesraad over enkele maanden een uitspraak doet. (Zie voor 

informatie over de organieke wet de pagina Verkiezingsnieuws 2) 

Trang: Boomtunnel krijgt face-lift 

8 juni – Ze zijn al meer dan 100 jaar  oud, deze dennenbomen in de provincie Trang en ze vormen een 

5 kilometer lange tunnel doordat de kruinen van de bomen aan beide zijden elkaar raken. Het Trang 

Rural Roads kantoor wil de weg als nieuwe toeristische trekpleister ontwikkelen.  

Het Chao Mai National Park heeft daar al toestemming voor verleend. De bomen worden gesnoeid, 

er worden meer bloemen geplant en er komen parkeerplaatsen waar voorbijgangers zich kunnen 

vergapen aan fraaie vergezichten. Begonnen wordt met een proefproject van 1 km. 

De weg die Chang Lang met Chao Mai verbindt is niet alleen zelf een bezienswaardigheid, maar leidt 

ook naar diverse attracties in de provincie, zoals een heetwaterbron, stranden en kades waar boten 

vertrekken naar de omringende eilanden Koh Muk, Koh Libong en Koh Kradan. (Bron: website 

Bangkok Post, 7 juni) 

Slechte leningen: Re-entries gooien roet in het eten 

8 juni – Alhoewel de banken erin geslaagd zijn een groot aantal consumentenleningen die kampten 

met achterstallige betalingen, te herstructureren, worden pogingen om het aantal slechte leningen 

terug te dringen gehinderd door re-entry non-performing loans. Dat zijn leningen die eerder 

gesaneerd werden, maar waarop weer achterstanden zijn ontstaan.  

Het National Credit Bureau (NCB) maakt zich er zorgen over. Het aantal NPL’s (non-performing loans) 

blijft weliswaar constant, maar het aantal SM-leningen (special mention) neem sterk toe. SM-

leningen zijn leningen met een betalingsachterstand van 31 tot 90 dagen. Ze worden beschouwd als 
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risico om NPL’s te worden. 

In het eerste kwartaal steeg het aantal gesaneerde leningen naar 5,4 tot 5,5 miljoen tegen 200.000 in 

het vierde kwartaal van 2014. Het aantal SM-lenigen bedroeg eind maart 3,7 tot 3,8 miljoen (3,7 

procent van het totaal aan leningen) en het NPL-percentage bleef constant op 6,5 procent, wat al 

sinds het tweede kwartaal van vorig jaar het geval is. 

Consumentenleningen van commerciële banken vormen met 35,3 procent het grootste deel van alle 

leningen van NCB leden. Het percentage van niet-bancaire leningen bedraagt 31,9 procent. Het NCB 

heeft 95 leden. (Bron: Bangkok Post, 5 juni) 

Verdachten schroevendraaiermoord aangeklaagd 

8 juni – Het OM heeft veertien verdachten in staat van beschuldiging gesteld wegens de moord op 

een student van de Silpakorn universiteit in februari. Met uitzondering van degene die de moord 

pleegde zijn ze vrijgelaten op een borgtocht van 700.000 baht met de instructie geen contact te 

hebben met betrokkenen bij de zaak. 

De student, Teerapong Thitathan (24), kreeg bezoek van het gezelschap in een particuliere dormitory 

(Amerikaans voor studentenhuis; BP gebruikt vaker Amerikaans-Engelse uitdrukkingen) in Cha-Am. 

Een van hen, de zoon van een politieofficier in Kalasin, dreef een schroevendraaier in zijn hoofd; de  

bende viel hem ook aan met een mes van 50 cm. Twee van Teerapongs vrienden raakten gewond.  

De aanval zou te maken hebben met een ruzie over een meisje tussen Teerapong’s kamergenoot en 

een van zijn aanvallers. Teerapong zelf kende de aanvallers niet. De dader heeft bekend. De zaak 

komt op 4 september voor de rechter. (Zie verder het bericht van 7 maart: Cha-Am: Student met 

schroevendraaier vermoord) 

Japan aast op hogesnelheidslijn 

8 juni – Gisteren citeerde de krant al uitgebreid uit de toespraak die vice-premier Somkid in Japan 

hield op de 23e International Conference on the Future of Asia en vandaag wordt hij weer geciteerd 

uit een toespraak die hij hield tijdens het seminar ‘Thailand Towards Asian Hub’, dat door 1.200 

investeerders werd bijgewoond.  

Somkid zegt dat er grote belangstelling bestaat van Japanse investeerders voor de aanleg van de 

hogesnelheidslijn Bangkok-Rayong (195 km), die de Eastern Economic Corridor en de vliegvelden 

Suvarnabhumi, Don Mueang en U-tapao aan elkaar knoopt. Naar het project wordt momenteel een 

haalbaarheidsstudie gedaan en de financiering middels een PPP-constructie (public-private 

partnership). Naar verwachting begint de inschrijving aan het eind van het jaar. 

Somkid verzekerde de investeerders dat de Thaise regering haar uiterste best doet infrastructurele 

ontwikkelingen in de EEC te versnellen. Verder noemde de ‘economische tsaar’ van het kabinet 

enkele andere plannen onder andere voor de aanleg van dubbelspoorlijnen, werken op het gebied 

van watermanagement en een hogesnelheidslijn Ayutthaya-EEC, eerder voorgesteld door Japan. (Zie 

verder de pagina Spoorwegen)  

Karaoke-moord: Follow the money 

8 juni – Follow the money, het advies van de Deep Throat in de Watergate affaire, is de leidraad in 

het onderzoek naar de betrokkenheid van de vijf verdachten van de karaoke-moord bij drugshandel. 

De Investigation Division van de Provincial Police Region 4, het Narcotics Suppression Bureau en het 

Office of the Narcotics Control Board werken eendrachtig samen bij het onderzoek naar hun 

financiële transacties. Ze richten zich ook op personen die nauwe banden met de verdachten 
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hebben. 

Het ONCB heeft achttien namen van drugsverdachten uitgewisseld met de autoriteiten in Myanmar. 

Een van hen is Tawatchai ‘Kao’ Aumchumpu, die de vrouwen heeft geholpen bij hun vlucht naar 

Tachilek, waar ze in een bar werkten [of zouden gaan werken?]. Sommigen verhandelen drugs in 

Tachilek en omstreken, en soms glippen ze naar Thailand 

De Royal Thai Police heeft zich gisteren verweerd tegen de kritiek op de coulante behandeling van de 

drie vrouwen, nadat ze in Myanmar waren aangehouden en overgedragen aan Thailand. De RTP zegt 

dat de agenten die erbij betrokken waren, hun taak naar behoren hebben vervuld. 

Psychologen van het Khon Kaen ziekenhuis zijn naar de gevangenis gebracht om met de verdachten 

te praten en hun achtergrond te onderzoeken. Gevangenisdirecteur Wirachai zegt dat 

hoofdverdachte Preeyanuch van tijd tot tijd gespannen lijkt. De vijf verdachten zijn in aparte cellen 

opgesloten. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Karaoke-moord) 

Kort nieuws donderdag 8 juni  

- De Stop Money Game Association vraagt de DSI drie fraudezaken als ‘special case’ te onderzoeken. 

De drie bedrijven werken volgens het principe van het Ponzi scheme oftewel piramideconstructie. 

Het gaat om een bedrijf dat mensen verlokt te investeren in seminarpakketten, een bedrijf in de teelt 

van moerbeien en een bedrijf dat mensen oplicht door ze in aandelen en goud te laten investeren. Ze 

beloven gouden bergen, maar na verloop van tijd stokken betalingen van dividenden. De DSI bekijkt 

of de zaken voldoen aan de criteria voor een special case. 

- Zes tijdelijke grensovergangen langs de rivier Kolok in Narathiwat zijn sinds dinsdag gesloten om te 

voorkomen dat leden van de Islamic State groep en andere opstandeling het land binnen slippen en 

contrabande en bommen over de grens worden gesmokkeld.  

Door de sluiting worden vijfduizend dorpelingen uit Sungai Kolok gedupeerd die dagelijks naar 

Maleisië gaan om er te werken. Ook motorfietstaxi’s, veerdiensten en hotels ondervinden nadeel van 

de sluiting daar de meeste klanten Maleisische toeristen zijn. Dorpelingen die te ver van de posten 

wonen die nog open zijn, kunnen een ontheffing aanvragen. 

De lagele controlepost op de Prapa Pier en enkele tijdelijke posten blijven open. Bewoners hebben 

premier Prayut, die opdracht gaf voor de sluiting, gevraagd de sluiting van de zes ongedaan te 

maken. Ook de burgemeester van Sungai Kolok en vertegenwoordigers van de lokale 

toerismeorganisatie en Kamer van Koophandel hebben op heropening aangedrongen, maar dat 

verzoek is afgewezen. 

- Adjunct-partijleider Chaiwuti (Democraten) is verrast door de inval van 50 agenten en soldaten, 

gisterochtend in zijn huis in Mae Sot (Tak). Eerder kreeg het huis, dat tegenover een particuliere 

school staat, al tweemaal bezoek.  

Chaiwuti, die gisteren in Bangkok was, weet niet wat de reden is van de inval, waarbij overigens geen 

onregelmatigheden zijn geconstateerd. Omwonenden en vooral ouders die hun kinderen naar school 

brachten, schrokken van de inval. 

Naar verluidt zou gisteren ook een luxe villa, eigendom van een bekende zakenman, een soortgelijk 

bezoek hebben gehad. Ook hierbij ontbrak de eigenaar. De krant schrijft dat hij nauwe banden heeft 

met een voormalige minister van Binnenlandse Zaken, dus dat zal er iets mee te maken hebben. 

- Premier Prayut heeft weer eens een belofte gedaan en nu maar hopen dat hij die ook nakomt [maar 

dat lees ik zelden in de krant]. Tijdens zijn bezoek gisteren aan de Khao Kitchakut Agricultural 

Cooperative in Chanthaburi beloofde hij boeren ’alle noodzakelijke financiële steun’ te verlenen.  De 

premier voegde de daad bij het woord want hij gaf de Soi Dao Diary Cooperative een subsidie van 10 
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miljoen baht en 25 miljoen baht aan een andere coöperatie. 

Verder deed de premier suggesties voor verbetering van de bedrijfsvoering, marketing en het 

vormen van grote groepen waarvan de leden elkaar helpen, en hij pleitte voor productverbetering. 

Voorbeeld: ‘Als iemand een doerian weet te kweken die smakelijk is, maar minder suiker bevat, kan 

de verkoop sterk stijgen. Dus we moeten onze producten blijven verbeteren.’ 

- Midden deze maand wordt een bestuursmaatregel van kracht met strengere straffen voor het 

huren van illegale gastarbeiders of schending van de rechten van migranten. Als ze slachtoffer van 

dwangarbeid zijn, taken moeten verrichten die niet zijn overeengekomen of te weinig betaald 

krijgen, hebben ze recht op een tijdelijke compensatie. De compensatie wordt afgetrokken van de 

borg die werkgevers hebben moeten storten bij hun registratie.  

Werkgevers die illegalen in dienst nemen, krijgen een boete van 400.000 tot 800.000 baht voor elke 

illegaal. Strafbaar is ook als ze hun paspoort afnemen of bij legalen de werkvergunning. Illegale 

werknemers of zij die een verboden baan hebben, draaien maximaal 5 jaar de gevangenis in of 

krijgen een boete van 2.000 à 100.000 baht. 

Thailand telt 1,3 miljoen migranten die tot 31 maart volgend jaar zonder werkvergunning mogen 

werken. Daarna moeten ze over een werkvergunning beschikken. (Zie verder de pagina Migranten) 

- Follow-up op het bericht over de vondst van drie pakketjes met granaten en kogels bij besteldienst 

Kerry Express in Bangkok. De CSD heeft bekend gemaakt dat drie soldaten en vijftien burgers zijn 

aangehouden op verdenking van wapenhandel. De soldaten hebben bekend de granaten en kogels te 

hebben gestolen uit een wapendepot van het 1st Engineer Batallion, King’s Guard.  

Bij een inval in de huizen van twee verdachten in Samut Sakhon en Chanthaburi zijn nog meer 

wapens gevonden, zoals een M26 granaat, handwapen, AK-47 geweer, 75 kogelpatronen en een 

kogelvrij vest. 

- Het Cambodjaanse ministerie van Defensie eist van enkele Thaise media een rectificatie en excuus 

voor hun bericht dat de Cambodjaanse vice-premier Tea Banh betrokken was bij de smokkel van 

wapens, die is ontdekt toen een luchtmachtofficier met zijn pickup truck in Trat van de weg af slipte 

en in een greppel belandde (zie het bericht van gisteren: Soldaten verdienen centje bij met 

wapenhandel). Vice-premier Prawit heeft met Tea Banh gesproken en hem verzekerd dat de 

berichtgeving geen gevolgen heeft voor de Thai-Cambodjaanse verhoudingen. 

- Om het acute tekort aan arbeidskrachten in de visserij(industrie) tegen te gaan stelt het ministerie 

van Werkgelegenheid voor om het minimumdagloon in de sector te verhogen van 300 naar 400 baht, 

betere welzijnsvoorzieningen (gratis voedsel, onderdak en medische zorg) te bieden en de 

werkomstandigheden te verbeteren. Het ministerie hoopt daarmee migranten uit buurlanden te 

kunnen trekken.  

Inspecteur-generaal Sutthi van het ministerie maakte dit gisteren bekend na een vergadering over 

illegale arbeid en het tekort in de visserij(industrie). De vergadering werd onder anderen bijgewoond 

door vertegenwoordigers van de International Organisation for Migration en reders uit twaalf 

kustprovincies. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de subcommissie lonen van het 

ministerie. (Zie verder de pagina Migranten) 

- De logica ontgaat me: op korte routes gebeuren minder ongelukken dan op lange routes. Dit 

argument gebruiken zeventien exploitanten van minibusjes in Udon Thani die korte afstanden tot 

300 km bedienen, bij hun verzet tegen de eis om net als hun lange-afstands broeders een WA-

verzekering te moeten afsluiten.  

Ze vragen in een petitie te worden vrijgesteld van deze nieuwe eis van het Land Transport 

Department. Als ze hun zin niet krijgen, blijven 400 van de 1.700 busjes in de garage. Die busjes 
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moeten deze maand hun registratie vernieuwen.  

De dwarse exploitanten wijzen erop dat ze, ondanks hun lage en onregelmatige inkomsten, wel aan 

de overige eisen van het LTD hebben voldaan, zoals de installatie van GPS en veiligheidsgordels. De 

WA-verzekering kost 30.000 tot 40.000 baht. Die dekt bij een ongeluk de kosten van passagiers en 

voorbijgangers. 

Niet geplaatst 

Werkgever beschuldigt gastarbeiders van smaad 

Even voorstellen: De 100-yen winkel 

9 juni – Alle artikelen kosten 100 yen (60 baht) en daarom heet de winkel 100-yen winkel. Logisch 

toch? De winkels staan bekend om hun snelle service en een ruim assortiment van zes- tot  

zevenduizend unieke producten met een modern design dat goed aansluit bij de leefstijl van de 

moderne consument.  

Arak Suksawat, directeur van East Coast Furnitech (ECF) Plc, die het Japanse bedrijf Can Do Co 

vertegenwoordigt, zegt dat de Thaise markt snel groeit. ‘Het aantal merken en winkels neemt snel 

toe vanwege de groeiende bevolking en economie.’  

Thailand telt thans zeven winkels, in 2020 moeten dat er 100 zijn, deels in eigen beheer en deels als 

franchise. Later dit jaar gaan vijf winkels open in dichtbevolkte wijken. Op een online platform wordt 

gewerkt aan het opbouwen van merkbewustzijn bij consumenten. 

Van het assortiment komt 90 procent uit Japan en de rest uit eigen land. De best verkochte artikelen 

zijn de klokhuisboor voor appels en schilmesjes die in Thaise winkels niet te koop zijn. De 

klokhuisboor roept nostalgische gevoelens bij me op, want die ken ik uit mijn kinderjaren. Was denk 

ik een product van Tomado. (Bron: website Bangkok Post, 8 juni) 

Vrees voor ernstige verstoring van luchtverkeer naar/van Quatar 

9 juni – De gehele voorpagina van het Business-katern van Bangkok Post was gisteren gewijd aan de 

luchtvaart met drie berichten over de perikelen rond Quatar Airways en een over de koersstijging van 

het aandeel Nok Air, gebaseerd op geruchten dat het Chinese bedrijf Henan een aanzienlijk aandeel 

in de verliesmakende budgetmaatschappij wil nemen.  

Het luchtverkeer, zowel passagiers als vracht, tussen Quatar en Thailand zal waarschijnlijk stil vallen 

daar Quatar’s buurlanden hun luchtruim hebben gesloten voor Quatar Airways. Alleen een smalle 

strook boven Iran blijft beschikbaar, wat kan leiden tot veranderingen in de routes van QA en hogere 

brandstofkosten.  

De sluiting heeft grote gevolgen voor Bangkok Airways, een van de grootste code-share partners van 

QA. Directeur Puttipong zegt: ‘Quatar Airways is een van de drie grote Golf carriers, die bijna een 

derde van de totale code-share partners aan ons netwerk leveren.’ De andere twee zijn Emirates en 

Etihad (met als basis Abu Dhabi) uit de VAE. 

QA vliegt momenteel vijfmaal per dag non-stop tussen Doha en Bangkok, tweemaal tussen Doha en 

Phuket en viermaal per week naar en van Krabi. Op het verlanglijstje staat een vlucht Doha-Chiang 

Mai, viermaal per week te beginnen op 31 oktober. 

De IATA verzet zich tegen de maatregelen van de buurlanden. IATA directeur-generaal Alexandre de 

Juniac roept op tot een snel herstel van de verbindingen.  

Export en toerisme gedupeerd 

De twee andere berichten gaan over de mogelijke gevolgen voor de export en het toerisme. 



Thailand’s export naar Quatar bestaat voornamelijk uit auto’s, airconditioners en koelkasten, die via 

Dubai worden verscheept. Wanneer het conflict niet snel wordt opgelost, wordt de export daarvan 

gedupeerd, omdat transport over land van Dubai naar Doha al niet mogelijk is. Dan zullen ze 

rechtstreeks naar de haven van Doha moeten. 

De Tourism Council of Thailand maakt zich zorgen over de gevolgen voor het toerisme in het 

hoogseizoen (oktober tot maart). President Ittirit is bang voor een ‘dramatische’ terugval in het 

toerisme naar Bangkok en andere bestemmingen in Thailand alsmede naar de andere Asean-landen. 

Tot nu toe zijn nog geen annuleringen gemeld.  

Toeristen die naar Thailand komen, krijgen vermoedelijk te maken met hogere reiskosten wanneer ze 

overstappen op andere maatschappijen, zoals Emirates die duurder is dan Quatar Airways. Thaise 

toeristen naar Europa en de VS met een overstap in Doha, zullen hun reisplan moeten omgooien en 

worden ook met hogere kosten geconfronteerd. (Bron: Bangkok Post, 8 juni) 

Opinie: Ontduiken importheffing fluitje van een cent 

9 juni – Het ontduiken van de importheffing op superluxe wagens is veel te gemakkelijk, schrijft 

Wichut Chantanusornsiri op de opiniepagina van Bangkok Post. De continuing story over de fraude 

bij het inklaren van de wagens vormt een illustratie van tekortkomingen in het belastingsysteem en 

de diep gewortelde corruptie in overheidsmechanismen.   

Het feit dat zoveel mensen bij de ontduiking betrokken zijn betekent dat de voordelen zo gigantisch 

groot moeten zijn dat ze het risico durven nemen voor de fraude. Zoals gemeld in de media is de 

ontduiking wijdverbreid. Van minstens 166 wagens is gebleken dat ze zonder de juiste belasting zijn 

geïmporteerd, wat de overheid 3 miljard baht heeft gekost. 

Maar het feit is, stelt Wichut: Zonder de hulp van overheidspersoneel, met name van de Douane, zou 

dit nooit gelukt zijn. Thans worden negen douaneambtenaren verdacht, waaronder twee 

directeuren-generaal. Zie het bericht van 30 mei Negen douanebeambten zijn het haasje op de 

pagina Inbeslagname statusblik.  

De importheffing is extreem hoog: 328 procent van de prijs van een geïmporteerde auto met een 

motor van meer dan 3.000 cc. Het is een combinatie van diverse heffingen, belastingen, waaronder 

de importbelasting en accijns. En dan komt er nog eens 7 procent BTW bij. Dit verklaart waarom 

sommige bedrijven opzettelijk een lagere prijs aangeven wanneer de wagens geregistreerd worden 

bij de overheid.  

Behalve het vervalsen van de prijs worden auto’s ook aangegeven als geïmporteerd in ‘gebruikte’ 

onderdelen, waardoor de importheffing slechts 30 procent bedraagt. De DSI doet onderzoek naar 

7.123 wagens waarbij deze truc wordt vermoed. 

Een bron bij de douane zegt dat bij invallen de medewerking van de politie nodig is omdat het vaak 

om invloedrijke personen gaat. Bekend is dat enkele douanebeambten doodsbedreigingen hebben 

ontvangen, die hen noopten om overplaatsing te vragen.  

Wichut vindt de claim van de douaniers dat ze de CIF-prijzen niet kennen (cost, insurance and 

freight), die ik in vorige berichten gemakshalve catalogusprijs heb genoemd, niet overtuigend. 

Daarom zouden ze akkoord gaan met de (vervalste) factuurprijs. Op zijn best illustreert dat hun 

incompetentie en op zijn slechts is dat een aanwijzing dat ze hun ze ogen sluiten voor de fraude in 

ruil voor steekpenningen.  

Wichut herinnert zich een gevalletje met passagiersbusjes waarbij het de importeurs was gelukt ze in 

te klaren als vrachtbusje omdat een extra losse stoel was geïnstalleerd. Dat scheelde hen duizenden 

baht aan belasting. (Bron: Bangkok Post, 8 juni) 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=84980


Studie naar spoorlijn Don Sak-Surat Thani 

9 juni – Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) heeft met vertegenwoordigers 

van de publieke en particuliere sector en bewoners van (de stad) Surat Thani een eerste vergadering 

gehouden over de aanleg van een spoorlijn tussen het district Don Sak en Surat Thani.  

De lijn heeft tot doel het toerisme in het Zuiden te stimuleren. Ze verbindt het toerisme met andere 

belangrijke attracties in de Golf van Thailand. Het project vermindert de logistieke kosten en 

ondersteunt het vrachttransport via de Don Sak pier . 

De spoorlijn krijgt een lengte van 77 km en passeert veertien tambons in vier districten. Gepland zijn 

elf nieuwe stations, drie bestaande stations zijn er al op de route. Tot december wordt een milieu-

effectrapportage gehouden. (Bron: website Bangkok Post, 8 juni) (Zie verder de pagina Spoorwegen) 

Vier NOB-functionarissen verdacht van corruptie 

9 juni – De Counter Crime Division (CCD) van de politie heeft gisteren een inval gedaan in tien 

tempels om bewijs te verzamelen voor corruptie, waarvan vier functionarissen van het National 

Office of Buddhism worden verdacht. De operatie vond plaats nadat de Rekenkamer (OAG) 

aanwijzingen had gevonden van verdachte geldtransacties.  

In het huis van een van de verdachten in Nakhon Pathom (foto) vond de politie verschillende 

bankboekjes die bij de transacties gebruikt kunnen zijn. Arrestaties zijn niet verricht. De namen van 

de verdachten worden doorgegeven aan de NACC, die nu onderzoek gaat doen. Als die bewijs van 

corruptie vindt, zal ze de politie vragen het viertal te arresteren. 

De OAG heeft bij een onderzoek naar geldsporen tussen het NOB en 33 tempels in de jaren 2012 tot 

2016 bij 12 onregelmatigheden geconstateerd. De OAG schat dat de verdachte transacties totaal 6,5 

miljoen baht bedragen. Bangkok Post heeft de hand weten te leggen op een lijst met de namen van 

de tempels, waaronder Wat Ratchaburana in Bangkok en de beroemde Wat Phanan Choeng in 

Ayutthaya. 

Volgens CCD commandant Kamol Rienracha hebben NOB-functionarissen waarschijnlijk 

steekpenningen ontvangen bij het toekennen van regeringsgelden voor renovatie en nieuwe 

projecten van tempels. Kamol sluit niet uit dat abts en monniken daarbij betrokken waren. Het NOB 

heeft niet gereageerd op de zaak. (Bron: website Bangkok Post, 8 juni) (Alles over corruptie op de 

pagina Corruptie 2) 

Update krant: De krant formuleert het iets anders: Twaalf tempels worden verdacht geld te hebben 

verduisterd uit onderhoudsfondsen van in totaal 60 miljoen baht, die zijn verleend door het NOB. 

Behalve de vier functionarissen van het NOB waren daar ook vier burgers bij betrokken.  

De Rekenkamer tipte de CCD al in 2015 over corruptie in een tempel in Phetchabun. Maar het lukte 

de CCD niet verdachten aan te houden omdat ze zich niet in de tempel vertoonden.Later breidde de 

CCD haar onderzoek uit, resulterend in de inval van woensdag.  

Bij de huiszoeking in Nakhon Pathom in het huis dat de functionaris 5 jaar jaar geleden kocht, is de 

CCD gestuit op regelmatige bankoverschrijvingen van 200.000 tot 700.000 baht. Ook kreeg het huis 

van een andere hooggeplaatste NOB-functionaris bezoek, maar die was niet thuis. 

NOB-directeur Pongporn zegt dat tegen de betrokken functionarissen disciplinaire actie wordt 

ondernomen. Hij pleit voor standaardisering van de boekhoudsystemen van tempels om de kans op 

corruptie zo klein mogelijk te maken. 

Nieuwe Kiesraad: Abhisit bezorgd 

9 juni – Bangkok Post opent vandaag met een lang artikel over de organieke wet op de Kiesraad. 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=11718


Mogen de huidige commissarissen aanblijven of moeten ze plaatsmaken voor nieuwe, die zo vreest 

voormalig oppositieleider Abhisit de NCPO (junta) gunstig gezind zijn? Zo simpel is het en ik heb er 

geen lel van een artikel voor nodig om het conflict te verduidelijken. 

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie, die de organieke wet heeft gebrouwen, verdedigt 

zijn geesteskind. In de nieuwe grondwet krijgt de Kiesraad meer bevoegdheden en daarom worden 

hogere eisen aan de commissarissen gesteld. Het aantal commissarissen gaat ook omhoog van 5 naar 

7. Van de huidige commissarissen voldoen enkelen niet aan de nieuwe eisen. Ze mogen wel 

aanblijven tot de nieuwe ploeg is gekozen. 

Abhisit dringt er bij de NCPO op aan het parlement meer vrijheid te gunnen om zelfstandig een 

besluit te nemen [omdat het doorgaans naar de pijpen van de junta danst?] Hij betreurt het dat de 

huidige leden die ervaring hebben en aan de nieuwe eisen voldoen niet mogen aanblijven.  

Abhisit voorziet problemen in het geval het leger een eigen politieke partij vormt, wat premier Prayut 

overigens heeft ontkend. Hij vreest ook dat de reset van de Kiesraad een precedent schept voor 

andere onafhankelijke organisaties [zoals tv-waakhond NBTC en de Ombudsman].  (Zie verder de 

pagina Verkiezingsnieuws 2) 

Protest tegen Pak Beng dam in Laos 

9 juni – Bewoners van Chiang Rai, verenigd in de Rak Chiang Khong groep, zijn gisteren naar de 

bestuursrechter gestapt om een stokje te steken voor de zoveelste aanslag op de Mekong: de aanleg 

van de Pak Beng dam in het Noorden van Laos. Voor het gerechtsgebouw maakten ze van hun hart 

geen moordkuil, zoals de foto laat zien. 

De dam is een zogeheten ‘run-of-river’ hydro-elektrische dam die geen of weinig water tegenhoudt. 

In het laatste geval wordt gesproken van een pondage (wat mijn woordenboek vertaalt als inhoud 

van een vijver). Een dam zonder pondage is onderhevig aan fluctuerende seizoens waterstromen. 

Naar verwachting komt de centrale die een capaciteit heeft van 912 MW, in 2023 in bedrijf. 

Electricity Generating Plc, een dochterbedrijf van het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat, heeft een 30 

procent aandeel in de dam. 

Het Department of Water Resources heeft in drie provincies al openbare forums over de dam 

gehouden, wat de tegenstanders onvoldoende vinden. Een belangrijke nog niet beantwoorde vraag 

is volgens coördinator Niwat Rolkaew van de Rak Chiang Khong groep: Wat zijn de negatieve 

gevolgen voor de bevolking in buurlanden? De dam komt op slechts 92 km van de Thaise grens in 

Wiang Kaen (Chiang Rai). Naar verwachting stijgt het waterpeil in dit district en twee andere met 10 

meter [snap ik niet, hoezo?]  

Niwat wijst erop dat zelfs het Office of Natural Resources and Environmental Policy heeft vastgesteld 

dat bij de milieu-effectrapportage oude informatie is gebruikt. Die is niet meer bruikbaar gezien 

latere ontwikkelingen in de rivier. De Rak Chiang Khong groep stelt daarom in haar petitie aan de 

rechter dat de acties van de betrokken partijen Department of Water Resources en het Thai National 

Mekong Committee illegaal zijn. (Zie verder de pagina Mekong brood uit het water. In voorbereiding 

is een uitgebreid achtergrondverhaal over de dam)  

Pleidooi: Boeren, verbeter waterbeheer 

9 juni – Boeren die buiten geïrrigeerde gebieden wonen, dienen smartphone apps en online 

zelfstudiemethodes te gebruiken om een efficiënter gebruik van water te maken. Dit betoogde Royol 

Chitradon, directeur van het Hydro and Agro Informatics Institute (HAII) op de internationale 

conferentie Water Forum II: Sustainable Water for Asean in Bangkok. Beter waterbeheer is nodig 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=70827


want de klimaatverandering bedreigt hun bestaanszekerheid.  

Lokale gemeenschappen dienen hun behoefte aan water vast te stellen en plannen te maken voor 

het opslaan van regenwater. In Thailand valt jaarlijks 754 miljard kubieke meter regenwater, maar de 

stuwmeren en waterreservoirs kunnen daarvan slechts 10 procent opslaan. Geschat wordt dat het 

watergebruik in Asean de komende tien jaar met 35 procent toeneemt. ‘Wie zich kan aanpassen, 

minimaliseert de gevolgen’, zegt Royol.  

Het HAII heeft in 60 gemeenschappen watermanagement projecten opgezet. De resultaten zijn 

veelbelovend. Veel boeren melden betere oogsten in het droge seizoen en sommige hebben hun 

inkomen verdriedubbeld. De projecten omvatten het creëren van grote vijvers, de aanleg van 

kanalen ter voorkoming van overstromingen en vergroting van bestaande wateropslagbassins. 

Kort nieuws vrijdag 9 juni  

- Het parlement besteedde gisteren acht uur aan de behandeling in eerste lezing van de begroting 

2018 (1 oktober 2017-30 september 2018). Premier Prayut moest praten als Brugman om het tekort 

van 450 miljard baht op een totaal van 2,9 biljoen aan uitgaven (23 miljard baht minder dan dit jaar), 

te verdedigen. Hij benadrukte dat de begroting een middel is om de nationale ontwikkeling te 

stimuleren. ‘De begroting is zorgvuldig en op transparante wijze samengesteld. Ze wordt niet aan de 

bevolking opgedrongen om de macht van de NCPO te consolideren.’ 

- Het People’s Army and Energy Reform Network heeft bij het Constitutionele Hof bakzeil gehaald 

met zijn protest tegen de oliewet die door het parlement is aangenomen. Het netwerk meende dat 

de wet in strijd was met de nieuwe grondwet omdat geen openbare hoorzittingen waren gehouden, 

maar het Hof wees het protest (als ik het goed formuleer) om procedurele redenen af. De wet is 

omstreden vanwege de winstdeling tussen de overheid en de bedrijven die naar nieuwe olie- en 

gasbronnen gaan zoeken. 

- Adjunct permanent secretaris Pongthep van het ministerie van Defensie is in de Privy Council 

benoemd, het adviesorgaan van de koning. Met zijn benoeming komt het aantal leden op 15, 

inclusief voorzitter Prem Tinsulanonda. Volgens de wet mag de raad uit 19 leden bestaan. Ponthep 

was eerder marine attaché in Rome, directeur-generaal van het Naval Communications and 

Information Technology Department en stafhoofd aan de Royal Thai Naval Academy. 

- Onesqa belooft de administratieve taakbelasting in de vierde ronde van de onderwijsevaluaties 

(2017-2020) terug te brengen. De nieuw benoemde directeur Namon heeft dit gisteren bekend 

gemaakt. Er is al vaker over geklaagd dat leraren zeeën van tijd kwijt zijn om alle vereiste gegevens te 

leveren. Volgens een onderzoekje van de Quality Learning Foundation kost hen dat negen van de 

tweehonderd schooldagen.  

Namon zegt dat bij de nieuwe evaluatie de nadruk komt te liggen op de prestaties van de leerlingen 

en minder op paperassen. Enkele indicatoren zoals de ethische deugden van leerlingen vervallen, 

maar er komen ook nieuwe bij, toegesneden op het type school en universiteit. Namon verwacht dat 

de hoeveelheid tijd die leraren aan de evaluatie besteden, ‘drastisch’ afneemt. (Zie ook de pagina 

Onderwijs 2) 

Onesqa staat voor Office of the National Education Standards and Quality Assessment. 

- Verstandige man, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Thaksin, Surakiart 

Sathirathai. Hij ontkent mediaberichten dat hij beschouwd wordt als lijsttrekker van Pheu Thai bij de 

volgende verkiezingen.  

Hij heeft daar nooit met de partij over gesproken en zegt zich al lang te hebben afgekeerd van de 

politiek. Hij is gelukkig in zijn huidige functie als voorzitter van de Asian Peace and Reconciliation 

http://www.dickvanderlugt.nl/?p=80192


Council, een internationale organisatie, en met zijn liefdadigheidswerk.  

Er circuleren ook twee andere namen: die van voormalig RTP hoofdcommissaris Seripisuth en van 

Khunying Sudarat, voormalig PT-parlementslid voor Bangkok, maar die is volgens de krant niet erg 

populair bij partijleden in het Noorden en Noordoosten.  

Volgens een bron heeft Thaksin die nog steeds de lakens uitdeelt bij PT, nog geen besluit genomen 

over het lijsttrekkerschap. De kandidaten moeten zich eerst maar eens bewijzen, vindt hij. 

- Legercommandant Chalermchai zegt dat er geen beleid is om etnische minderheidsgroepen aan de 

grens van Thailand en Myanmar te steunen. De regering steunt juist de pogingen van Myanmar om 

met de etnische groepen te onderhandelen.  

Chalermchai reageert met zijn uitspraak op de vondst van militaire wapens, vorige week vrijdag en 

zaterdag. Die waren bestemd voor etnische groepen. Hij geeft toe dat er al lang wapens worden 

gesmokkeld van de oost- naar de westgrens van het land. Alhoewel de gevechten tussen het leger 

van Myanmar en de groepen zijn geëindigd, hebben sommige groepen nog steeds wapens nodig om 

hun onderhandelingspositie te versterken. (Zie verder het bericht van 7 juni: Soldaten verdienen 

centje bij met wapenhandel). 

- In een undercover operatie hebben de Anti-Trafficking in Persons Division en het Department of 

Provincial Administration een mensenhandelaar aangehouden die twee personen uit Myanmar 

gijzelden, een vrouw van 20 jaar die in Ekamai (Bangkok) als huishoudelijke hulp werkte en haar 

broer van 14 die door de familie in Myanmar naar de hoofdstad was gestuurd om haar en haar zusje 

van 14 vrij te kopen. Het bericht meldt in detail hoe de operatie in zijn werk ging, maar dat sla ik 

over. 

- Een tiental vissers van (rivier)kreeft  heeft aangifte gedaan tegen een man die hen heeft opgelicht. 

Hij wist hen vorig jaar november over te halen in een onderneming te investeren, waardoor ze 20 

miljoen baht zijn kwijtgeraakt. De man beweerde voorzitter te zijn van de Red Claw Crayfish 

Federation, maar die is niet bekend bij het ministerie van Handel.  

De slachtoffers moesten 15.000 baht entreegeld betalen, de oplichter beloofde alle volwassen kreeft 

van hen te kopen voor 400 tot 700 baht per kilo. Na twee betalingen kwam daaraan een einde. Naar 

schatting zijn tweeduizend boeren opgelicht. 

- Een uitwisselingsstudent (18) uit Phitsanulok is dinsdag in de zee van North Carolina verdronken 

toen hij probeerde zijn vriend die in moeilijkheden was geraakt, te redden. Hij werd meegesleurd in 

een stroming en verdween onder water. Zijn vriend wist veilig naar het strand terug te keren.  

De volgende dag is het lichaam van de onfortuinlijke redder gevonden. De jongen was enig kind. Hij 

vertrok in juli vorig jaar naar de VS en zou binnen enkele dagen in Thailand terugkeren. De Rotary 

Club in Phitsanulok en de Rotary Youth Exchange, die het uitwisselingsprogramma hadden 

georganiseerd, zorgen voor de repatriëring van het lichaam. 

Niet geplaatst 

Man geëlektrocuteerd door hoogspanningsleiding 

 


