
มต ิครม. วันที่ 5 ตุลาคม 2553  (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้อง)         
ข้อมลูจาก www.thaigov.go.th
ท่านสามารถตรวจสอบและสืบค้นมตคิณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ท่ี 
www.cabinet.thaigov.go.th
 
 
3. เร่ือง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง การแต่งตัง้ศนย์อาํนวยการแก้ไข          ู
สถานการณ์ฉุกเฉิน และการแต่งตัง้ผ้กาํกับการปฏิบัตงิานู   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตเิสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ ออกไปอีก 3 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553 
  2. คําสัง่แตง่ตัง้ศนูย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน (ศอฉ.) โดยให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
เป็นผู้ อํานวยการ ศอฉ. และเพิ่มปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553 
  3. รับทราบคาํสัง่แตง่ตัง้ผู้ กํากบัการปฏิบตังิาน หวัหน้าผู้ รับผิดชอบ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไข
สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง (เพิม่เตมิครัง้ท่ีสาม)  โดยให้พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ กํากบัการปฏิบตังิานของหวัหน้าผู้ รับผิดชอบ พนกังานเจ้าหน้าท่ีและสว่นราชการที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบตังิานตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง  ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2553  
  ข้อเทจ็จริง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเสนอวา่  
  1. นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเลกิการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัอดุรธานี รวม 3 จงัหวดัดงักลา่วแล้ว เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
  2. โดยท่ีสถานการณ์ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบรีุ จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ 
ได้มีกลุม่แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.) จดักิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์อยา่งตอ่เน่ืองในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ซึง่มีความเสี่ยงท่ีอาจตกเป็นเป้าการสร้างสถานการณ์ก่อเหตรุุนแรงได้ สว่น 3 จงัหวดัในเขตปริมณฑลเป็น
ฐานมวลชน นปช.มีการรวมตวัอยา่งหนาแน่นเป็นกลุม่ก้อน และเป็นมวลชนสว่นใหญ่ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครได้ โดยมีข้อสงัเกตวา่ในพืน้ท่ีเหลา่นีถ้กูแสวงหาประโยชน์โดยกลุม่บอ่นทําลายสถาบนัเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้
ศอฉ.ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกบักองทพับก กระทรวงมหาดไทย สํานกัขา่วกรองแห่งชาต ิและกองบญัชาการตํารวจ     
สนัตบิาล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นวา่ ปัจจบุนัยงัคงมีความจําเป็นในการคงสถานการณ์ฉกุเฉินในบางพืน้ท่ีไว้ 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุสถานการณ์ในภาพรวม 
  3. มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสัง่ ดงันี ้ 
   3.1 คําสัง่แตง่ตัง้ศนูย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน (ศอฉ.) โดยให้รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ อํานวยการ ศอฉ. และเพิ่มปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นกรรมการ 
   3.2 คําสัง่แต่งตัง้ผู้ กํากบัการปฏิบตัิงาน หวัหน้าผู้ รับผิดชอบ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไข
สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง (เพิ่มเตมิครัง้ท่ีสาม)   
 
4.  เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่ วเหลือง (ฉบับที่ ..)          
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลกัการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาการ           
ผลติถัว่เหลือง (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนบุญัญตัท่ีิเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
   ข้อเทจ็จริง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวา่  
   1. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทนุเพื่อพฒันาการผลิตถัว่เหลือง พ.ศ. 2535 กําหนดให้
มีความหมายของนิยามคําว่า “ภาคเอกชน” หมายความถึง สมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมล็ดฝ้าย
ด้วย ต่อมาได้มีประกาศสํานกังานกลางทะเบียนสมาคมการค้าท่ี 24/2539 เร่ือง อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือสมาคมการค้าโดย

http://www.thaigov.go.th/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/
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อนญุาตให้ “สมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมลด็ฝ้าย” เป็น “สมาคมผู้ผลตินํา้มนัถัว่เหลืองและรําข้าว” 
ดงันัน้ เพ่ือให้ความหมายของนิยามคําว่า “ภาคเอกชน” สอดคล้องตามข้อเท็จจริงในประกาศสํานักงานกลางทะเบียน
สมาคมการค้าฯ ดงักล่าว  สมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อพฒันาการผลิตถั่วเหลือง 
พ.ศ. 2535 ในข้อ 2.1  
   2. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทนุเพื่อพฒันาการผลิตถัว่เหลือง (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2537 
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน          
งบประมาณรายจ่าย ควบคมุ ตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานกองทนุ จดัสรรเงินกองทนุ โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประกอบด้วย   
   2.1 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  
   2.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
   2.3 ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน 
อธิบดีกรมบญัชีกลาง อธิบดีกรมปศุสตัว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร นายกสมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-เมล็ดฝ้าย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ 
และผู้แทนสถาบนัเกษตรกรผู้ปลกูถัว่เหลืองสองคน เป็นกรรมการ  
   2.4 ผู้ อํานวยการกองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร  
   2.5 หวัหน้ากลุม่งานวิจยัสนิค้าเกษตรกรรมท่ี 5 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
  3. ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีหน่วยงานใหมค่ือสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร มีอํานาจหน้าท่ีศกึษา วิเคราะห์ วิจยั เศรษฐกิจการ
ผลติ การตลาด ระบบการจดัการฟาร์มในเชิงเศรษฐกิจ แนวทางการแปรรูปสนิค้าเกษตร และแรงงานภาคเกษตร  
   ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ดงักล่าว ให้เหมาะสมกบั
สภาพของงาน  และให้สามารถปฏิบตังิานได้ตามภารกิจ สมควรแก้ไขระเบียบกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ด้วยกองทนุ
เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2537 ในข้อ 2.2 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิต          
ถั่วเหลือง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2553           
เห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนฯ ดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของ         
คํานิยาม องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อพฒันาการผลิตถัว่เหลือง และแก้ไขช่ือตําแหน่งกรรมการและ         
ผู้ช่วยเลขานกุาร  เพ่ือช่วยดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ดงันี ้ 
 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยกองทนุเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 

ร่างระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยกองทนุเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า  สถาบันเกษตรกรผู้ ปลูก  
ถั่วเหลือง สมาคมโรงงานสกัดและกล่ันนํา้มันรําข้าว-  
ถั่วเหลือง-เมล็ดฝ้าย และสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์”  

ข้อ 3 ในระเบียบนี ้ 
“ภาคเอกชน” หมายความว่า สถาบันเกษตรกรผู้ ปลูก  
ถั่วเหลือง สมาคมผ้ผลิตนํา้มันถั่วเหลืองและรําข้าู ว
และสมาคมผ้ผลิตอาหารสัตว์ไทยู ”  

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารกองทนุเพื่อพฒันาการผลติถัว่เหลือง” ประกอบด้วย  
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็น
รองประธานกรรมการ  
- ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- อธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ  

ข้ อ  6  ใ ห้ มี คณ ะ ก ร ร ม ก า ร คณะหนึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลือง” ประกอบด้วย  
- คงเดมิ  
 
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรองประธานกรรมการ  
 
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
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- อธิบดีกรมการค้าภายใน 
- อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
- อธิบดีกรมปศสุตัว์  
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
- อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร  
- เลขาธิการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
- นายกสมาคมโรงงานสกดัและกลัน่นํา้มนัรําข้าว-ถัว่เหลือง-
เมลด็ฝ้าย  
- นายกสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ และ  
- ผู้ แทนสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกถั่วเหลืองสองคน  เ ป็น
กรรมการ  
- ผู้ อํานวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
- หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมท่ี 5 เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานกุาร  

- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- คงเดมิ  
- นายกสมาคมผ้ผลิตนํา้มันถั่วเหลืองและรําข้าว ู  
 
- นายกสมาคมผ้ผลิตอาหารสัตว์ไทยู  และ  
- คงเดมิ   
 
- ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
- ผู้แทนสํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานกุาร  

ข้อ 13 ให้ผู้ อํานวยการกองวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการจดัทําบญัชีแสดงฐานะการเงิน และ
รายงานผลงานตอ่ประธานกรรมการเป็นประจําทกุเดือน ฯลฯ  

ข้อ 5 ให้ผ้อาํนวยการสํานักวิจัยเศรู ษฐกิจการเกษตร 
จดัทําบญัชีแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่อประธาน
กรรมการเป็นประจําทกุเดือน ฯลฯ 

 
6. เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครัง้ที่ 5/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองเลขาธิการฯ  (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)             
ครัง้ท่ี 5/2553  
  2. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง มาตรการเร่งดว่นและมาตรการเสริมเพ่ือสง่เสริม
การลงทนุในอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพในประเทศไทย ตามท่ีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เสนอ และ
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ดําเนินการจดัทําและขบัเคลื่อนแผนท่ีนําทางแห่งชาติการพฒันา 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551-2555)  รับเป็นหน่วยงานเจ้าภาพและประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลงั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอ 
มาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยของ             
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) และให้นําผลการพิจารณากลบัมาเสนอคณะกรรมการ กรอ.ภายใน 2 เดือน  
  3. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การส่งเสริมธุรกิจวิชาชีพทางวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมออกสู่ตลาดต่างประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยสภาวิศวกรและสมาคม
วิชาชีพทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 4 สมาคม (สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถาน             
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และสมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์) เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุน             
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไปขยายงานในตลาดต่างประเทศ ท่ีมีประธานผู้ แทนการค้าไทยเป็นประธาน
กรรมการ รับไปพิจารณามาตรการสง่เสริมธุรกิจวิชาชีพทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมออกสูต่ลาดตา่งประเทศทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว และให้รายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ กรอ.ตอ่ไป 
  4. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง มาตรการทางการเงินเพื่อสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจอตุสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไปขยายงานในตลาดต่างประเทศที่มี
ประธานผู้ แทนการค้าไทยเป็นประธานกรรมการ รับไปพิจารณามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ             
อตุสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศอีกครัง้หนึ่ง โดยคํานึงถึงกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกท่ีอาจจะเป็นข้อจํากดัของ
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การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยด้วย ทัง้นี ้ ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 
30 วนั และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ กรอ.ทราบตอ่ไป 
  5. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การเร่งรัดออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 วรรคห้า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เสนอ  
  6. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. เร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  
ตามท่ีสํานกังานผู้แทนการค้าไทยเสนอ โดยมอบหมายให้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพจดัให้มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาข้อสรุปทางนโยบาย และ             
นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน 
  7. รับทราบผลการเดินทางเยือนนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้แทนการค้าไทย (นายวชัระ 
พรรณเชษฐ์) และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุ (สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา) และกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เร่งรัดการดําเนินมาตรการ Pre-clearance ตามข้อเสนอของประธานผู้แทนการค้าไทย 
  8. รับทราบความคืบหน้าเร่ืองความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพารา
ของสมาคมผู้ผลติถงุมือยางไทย ตามท่ีบรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) เสนอ 
  9. รับทราบความคืบหน้าเร่ืองความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Auction) ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เสนอ  
  10. รับทราบผลการสมัมนาเร่ือง “Thailand’s Investment Environment : Looking Forward” ตามท่ี 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ร่วมกบัหอการค้าตา่งประเทศ เสนอ  
 
7. เร่ือง ขอเงนิงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผ้ประสบภยัศัตรพืชระบาด ู ู (เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล) ปี 2553  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นเพิ่มเติม  หากกรณีงบประมาณ (งบกลางปี 2553)  ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเกษตรกร           
ผู้ประสบภยัศตัรูพืชระบาด (เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล)  ของจงัหวดักาญจนบรีุ นครสวรรค์ พิจิตร (อําเภอสามง่ามและอําเภอ
วงัทรายพนู) พิษณโุลก ลพบรีุ สิงห์บรีุ สพุรรณบรีุ ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยธุยา รวมจํานวน 9 จงัหวดั  และมอบหมาย
ให้สํานกังบประมาณรับไปตรวจสอบและประสานในรายละเอียดกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 
 
9. เร่ือง ขออนุมัตจ่ิายเงนิค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัแิละเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
ในการประชมุ ครัง้ท่ี 1/2553 (10) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) ประธาน
กรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล เสนอ ทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

1. อนมุตัใินหลกัการการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จํานวน  
647 แปลง เนือ้ท่ี 2,335-0-63.61 ไร่ ในอตัราไร่ละ 32,000 บาท (กรณีท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) เป็นเงิน 74,725,088.80 บาท 
โดยให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   จํานวน 74,725,088.80 บาท และให้กรมชลประทานจัดทําแผนปฏิบตัิงานและแผนการ
เบกิจ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณของสํานกังบประมาณตอ่ไป 

2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการกํากบัดแูลการจ่ายเงินทัง้ 3 จงัหวดั (จงัหวดัศรีสะเกษ สริุนทร์ และร้อยเอ็ด)  
เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการจ่ายเงินและจํานวนเงินคา่ชดเชยให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามบญัชีรายช่ือผู้ มีสทิธิ และจํานวนเงิน
คา่ชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามบญัชีรายละเอียดผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจงัหวดั 
และให้เพิ่มผู้แทนจากฝ่ายของผู้ได้รับผลกระทบร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี) ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝาย             
ราษีไศล รายงานว่า  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2545 และวนัท่ี 19 มกราคม 2553 มอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการฯ นัน้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้ประชุมครัง้ท่ี 1/2553 (10) เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 มีมต ิ           
เห็นชอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจังหวัด (จังหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
ร้อยเอ็ด) และเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดงันี ้
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   1. อนมุตัจิ่ายเงินคา่ชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลในแปลงท่ีดินท่ี
คณะทํางานฯ พิจารณาคําร้องคดัค้านประกาศอําเภอ (คณะทํางานฯ อุทธรณ์) ได้รับรองการทําประโยชน์และผ่านความ
เห็นชอบการตรวจสอบจากคณะอนกุรรมการฯ จงัหวดัทัง้ 3 จงัหวดั  และประกาศรับรองเนือ้ท่ีให้ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียคดัค้าน
ครบกําหนด 30 วนั ไม่มีผู้ ใดคดัค้าน ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ กําหนดไว้ แยกเป็น 1.1จงัหวดั             
ศรีสะเกษ จํานวน 541แปลง เนือ้ท่ี 1,910-3-58.46 ไร่ เป็นเงิน 61,148,676.80 บาท 1.2 จงัหวดัสริุนทร์ จํานวน 94 แปลง 
เนือ้ท่ี 411-1-31.15 ไร่ เป็นเงิน 13,162,492 บาท  1.3 จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 12 แปลง เนือ้ท่ี 12-3-74 ไร่ เป็นเงิน 
413,920 บาท 
   รวมจํานวน 647 แปลง เนือ้ท่ี 2,335-0-63.61 ไร่ ในอัตราไร่ละ 32,000 บาท (กรณีท่ีดินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ) เป็นเงิน 74,725,088.80 บาท ตามบญัชีรายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการทําประโยชน์ท่ีดินท่ีได้รับ          
ผลกระทบฯ จงัหวดัศรีสะเกษ สริุนทร์ และร้อยเอ็ด โดยขออนมุตัิใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือ
จําเป็น ให้กรมชลประทานนํามาใช้จ่ายเพื่อการนี ้

  2. เพ่ือให้การจ่ายเงินคา่ชดเชยเป็นไปอยา่งถกูต้องโปร่งใส และมิให้มีบคุคลหรือกลุม่บคุคล 
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรให้มีคณะกรรมการกํากับดแูลการจ่ายเงินทัง้ 3 จงัหวดั เพ่ือทําหน้าท่ี
กํากบัดแูลการจ่ายเงินและจํานวนเงินค่าชดเชยให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิ และจํานวนเงินค่าชดเชย
เพ่ือให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบฯ โดยมี ผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้ บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด คลังจังหวัด นายอําเภอท้องท่ี 
ผู้ อํานวยการกองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน  และมีหวัหน้าโครงการส่งนํา้และบํารุงรักษามลูลา่ง เป็นกรรมการแล
เลขานกุาร  
ในการจ่ายเงินเห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลผู้ มีสิทธิ โดยถือ             
ความเห็นของคณะกรรมการชดุนีเ้ป็นหลกัฐานในการจ่ายเงิน ซึง่เป็นไปเช่นเดียวกบัมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 
2550 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 วนัท่ี 15 กนัยายน 2552  และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552  
   3. ในส่วนท่ีเหลืออีก จํานวน 2,345 แปลง (จากทัง้หมด 11,299 แปลง) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
พิสูจน์และพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในระดบัจังหวดั (ศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด) เม่ือดําเนินการ             
ครบทกุขัน้ตอนแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตั ิ 
 
11. เร่ือง การกาํหนดให้วันพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช และวันสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพธีิ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดให้วนัพ่อขนุรามคําแหงมหาราช  วนัท่ี 17 มกราคม ของทกุปี และวนัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช วนัท่ี 11 กรกฎาคม ของทกุปี เป็นวนัรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวนัหยดุราชการ ตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรี
เสนอ  
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  1. พ่อขนุรามคําแหงมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงได้รับการถวาย “มหาราช” ด้วยทรงมี
คณุปูการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองตอ่ชาตไิทยนานปัการ เป็นท่ีประจกัษ์ชดัแจ้งทัง้ในด้านการปกครอง ด้านความมัน่คง 
ด้านการเจริญสมัพนัธไมตรีและการค้าขายกบัตา่งประเทศ รวมทัง้ด้านการศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
  2. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนงัสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาข้อเสนอของนายวิรัตน์ 
วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัสโุขทยั  ท่ีขอให้ทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 โดยขอให้
กําหนดให้วนัพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช  วนัท่ี 17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัรัฐพิธี 
  3. สํานกันายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณาเร่ืองตามข้อ 2 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2532 แล้ว เห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดให้วนัพ่อขนุรามคําแหงมหาราช และ
วนัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เป็นวนัรัฐพิธี โดยไมถื่อเป็นวนัหยดุราชการ  
  4. รัฐพิธี หมายถึง งานท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กําหนดเป็นรัฐพิธี และได้นําความกราบบังคม            
ทลูพระกรุณาขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมายกําหนดการที่กําหนดไว้เป็นประจําเช่นเดียวกบังานพระราช
พิธี ซึง่จะเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธาน 
โดยข้าราชการผู้ มีตําแหน่งเฝ้าฯ มีหน้าท่ีจะต้องไปเข้าเฝ้าฯ ในรัฐพิธีดงักลา่ว  
  5. พระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงได้รับการถวาย “มหาราช” มี 6 พระองค์  โดยได้มีการกําหนดให้วนัสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ             
วันปิยมหาราช (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นวันรัฐพิธีแล้ว ส่วนวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และ             
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วนัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังมิได้กําหนดเป็นวันรัฐพิธี เพ่ือเป็นการเทิดทูนและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
มหาราชทัง้สองพระองค์นี ้จึงสมควรกําหนดให้วนัพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และวนัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็น        
วนัรัฐพิธีเช่นเดียวกบัมหาราชพระองค์อ่ืน  
 
13. เร่ือง ผลการสาํรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553 ตามท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดงันี ้ 
  ข้อเทจ็จริง  
  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และเพื่อสนองความต้องการของ             
ผู้ ใช้ข้อมูลหลกัคือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดงันัน้สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ดําเนินการสํารวจ           
ภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนทุก 2 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานของครอบครัวข้าราชการอย่างต่อเน่ือง  ได้แก่             
ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนีส้ิน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากข้าราชการ (ในสงักดั ก.พ.) ทกุประเภทและ
ระดบัตําแหน่ง ท่ีตกเป็นตวัอย่างทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทัง้สิน้ 12,886 ราย  และได้จดัทําสรุปผลเบือ้งต้นการสํารวจภาวะ             
การครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 
  1. รายได้ของครอบครัวข้าราชการ  
    ครอบครัวข้าราชการทําประเภทและระดบัตําแหน่งทั่วประเทศ  มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 43,650 
บาท  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.1) เป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นประจํา  จากการทํางาน เช่น เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่งและ
เงินเพิ่มพิเศษ  มีรายได้ท่ีได้รับเป็นครัง้คราว เช่น คา่เบีย้ประชมุ/คา่ลว่งเวลา/โบนสั (ร้อยละ 2.8) นอกจากนีย้งัมีรายได้จาก
การประกอบธุรกิจสว่นตวั(ร้อยละ 8.1) จากการให้เช่าทรัพย์สิน (ร้อยละ 1.4) และรายได้อ่ืน ๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล และ
เงินช่วยเหลือจากบคุคลอ่ืน/รัฐ เป็นต้น (ร้อยละ 3.6)  
   2. คา่ใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการ (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย เพ่ือการสะสมทนุ เช่น คา่ชําระบ้าน/ท่ีดนิ ฯลฯ)  
   ครอบครัวข้าราชการทกุประเภทและระดบัตําแหน่งทัว่ประเทศ  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 32,386 
บาท  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.9) เป็นค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ  การ
เดินทางและการสื่อสาร (ร้อยละ 19.6) ค่าซือ้ยานพาหนะ เคร่ืองเรือน/เคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ (ร้อยละ 
14.6) การศกึษา (ร้อยละ 9.6) ค่าท่ีอยู่อาศยั (ร้อยละ 6.5) สําหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าของใช้และบริการส่วนบคุคล ค่า
ภาษี ดอกเบีย้เงินกู้  คา่ใช้จ่ายด้านสงัคม ฯลฯ มีร้อยละ 14.5  
  3. หนีส้นิของครอบครัวข้าราชการ  
   ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดบัตําแหน่ง  มีหนีส้ินร้อยละ 84.1 มีจํานวนหนีส้ินเฉลี่ย 
872,388 บาท  ต่อครอบครัวท่ีมีหนี  ้  และพบว่าข้าราชการประเภททั่วไปมีสัดส่วนของครอบครัวท่ีเป็นหนีสู้งสุด             
(ร้อยละ 87.1) รองลงมาคือข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ (ร้อยละ 83.0 และ 65.4) ในขณะท่ีข้าราชการ
ประเภทบริหาร มีสดัสว่นท่ีเป็นหนีต้ํ่าสดุ (ร้อยละ 39.2) แตจํ่านวนเงินท่ีเป็นหนีก้ลบัมีจํานวนสงูสดุ (1,657,690 บาท) และ
ข้าราชการประเภททั่วไปมีหนีส้ินเฉลี่ยต่อครอบครัวตํ่าสดุ (794,565 บาท) โดยจํานวนเงินท่ีเป็นหนีส้่วนใหญ่เพิ่มขึน้             
ตามประเภทและระดบัตําแหน่งท่ีสงูขึน้  
  4. วตัถปุระสงค์ของการมีหนีข้องครอบครัวข้าราชการ  
   ข้าราชการมีหนีส้ินเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสงูท่ีสดุคือร้อยละ 56.4 รองลงมาเป็นหนีส้ินเพ่ือซือ้หรือซอ่มแซม
ยานพาหนะ (ร้อยละ 15.2) เพ่ือใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 13.3) เป็นหนีเ้พ่ือการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว 
(ร้อยละ 5.8) และเป็นหนีส้นิเพื่อการศกึษาร้อยละ 3.9  
  5. การเปรียบเทียบรายได้ คา่ใช้จ่าย หนีส้นิ และหนีส้นิตอ่รายได้ ในปี 2549 – 2553   
   ในปี 2549 – 2553 ครอบครัวข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อ           
การสะสมทุน  โดยรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  กล่าวคือ รายได้เพิ่มจาก 36,276 บาทในปี 2549 เป็น 43,650 
บาทในปี 2553 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 ต่อปี  และค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 30,223 บาทในปี 2549 เป็น 32,386 บาทในปี 2553 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 ต่อปี  สําหรับครอบครัวข้าราชการท่ีมีหนี ้มีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 81.6 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 
84.1 ในปี 2553 และมีจํานวนหนีส้นิเฉลี่ยเพิ่มจาก 657,449 บาท  เป็น 872,388 บาท นอกจากนีพ้บว่าหนีส้ินตอ่รายได้ของ
ครอบครัวข้าราชการเพิ่มขึน้จาก 18.1 เท่าในปี 2549 เป็น 20.0 เท่าในปี 2553   
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   6. ความคดิเห็นของข้าราชการ  
   สําหรับความคดิเห็นของข้าราชการเก่ียวกบัความต้องการให้รัฐปรับปรุงคา่ตอบแทนและสวสัดิการ
ประเภทต่าง ๆ นัน้ พบว่า ในลําดบัแรกมีข้าราชการถึงร้อยละ 91.9 ต้องการให้รัฐเพิ่มเงินเดือน รองลงมาต้องการให้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนได้ โดยสามารถเบิกได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก (ร้อยละ 47.8) เพิ่มค่า             
เบีย้เลีย้งสําหรับการเดินทางไปราชการ (ร้อยละ 44.4) และต้องการให้ยกเลิกค่าเช่าบ้านแต่ให้ข้าราชการทุกคนได้รับเงิน             
ช่วยเหลือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ 44.0)  
 
15. เร่ือง ผลการประชุมระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ที่ 16  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 
เสนอ  
  1. รับทราบผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ที่ 16 ของแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion Economie Cooperation Program : GMS)             
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 19-20 สงิหาคม 2553  
  2. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนแผนงาน GMS และมอบหมาย             
หน่วยงานรับไปดําเนินการโดยประสานกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตติอ่ไป  
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) รายงานผลการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 
ประเทศลุ่มแม่นํา้โขง ครัง้ที่ 16  โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม ได้แก่  รองประธานธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวโุสและภาคเอกชนจาก 6 ประเทศลุม่แม่นํา้โขง และภาคีการพฒันาจากภมูิภาคตา่ง
    ซึ่งสาระสําคญัหลกัของการประชุมระดบัรัฐมนตรีในครัง้นี ้คือ แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน             
อนภุมูิภาคลุม่แม่นํา้โขงในทศวรรษหน้า: แนวทางความร่วมมือใหม่ (GMS in the next decade: New Frontiers of 
Cooperation) โดยสรุปสาระสําคญั ดงันี ้ 
  1.  ผลการประชมุอยา่งเป็นทางการของการประชมุระดบัรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง  ครัง้ท่ี 16   ได้แก่  
   1.1  รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีผ่านมาของแผนงาน GMS ใน 9 สาขา (คมนาคม             
โทรคมนาคม พลงังาน การอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เกษตร และ             
สิง่แวดล้อม)  
   1.2  ให้ความเห็นชอบผลการศกึษาและแผนงาน จํานวน 6 เร่ือง  
   1.3  รับทราบข้อเสนอจากสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุม่แมนํ่า้โขง  
   1.4  รับทราบความก้าวหน้าการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขงใน             
ทศวรรษหน้า 

2. ผลการประชมุหารืออยา่งไมเ่ป็นทางการระดบัรัฐมนตรี (Ministerial Retreat) โดยมีผู้ เข้าร่วม   ได้แก่            
รัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS และผู้ประสานงานของแผนงาน GMS ของ 6 ประเทศ รวมถึงรองประธานและผู้แทนธนาคาร
พฒันาเอเชีย รวม 14 คน ซึง่ท่ีประชมุได้หารือประเด็นภาพรวมความก้าวหน้าการพฒันาแผนงาน GMS และเตรียมความ
พร้อมสําหรับความร่วมมือในทศวรรษหน้าท่ามกลางบริบทของโลกและภมูิภาคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงสงู โดยผลการหารือ 
สรุปได้ดงันี ้ 
   2.1  ทกุประเทศเห็นพ้องกนัว่า แผนงาน GMS จะต้องรักษาความเป็นเอกภาพร่วมกนัของประเทศ
สมาชิก   
   2.2 ความร่วมมือ GMS ในทศวรรษหน้า  
   2.3  แผนงาน GMS ควรจะพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือ
ประเดน็ท่ีเกิดขึน้ใหมท่ัง้ในระดบัโลกและภมูิภาค 

2.4 การพฒันาเส้นทางสายรอง (Feeder Road/Rural Road) เช่ือมโยงพืน้ท่ีชนบทกบั                        
แนวเส้นทางหลกัตามแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกิจ  
   2.5  การเสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  
   2.6  การพฒันาเมืองและการจดัการสิง่แวดล้อมของเมือง  
   2.7 บทบาทของ ADB  
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  3.  ข้อเสนอของฝ่ายไทยในการประชมุ ได้แก่ 

                                3.1 ยืนยนัการสนบัสนนุของรัฐบาลไทยตอ่การดําเนินงานแผนงาน GMS อยา่งตอ่เน่ือง  
   3.2  สนบัสนนุให้เร่งพฒันาเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงอนภุมูิภาคให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
   3.3  เน้นถึงความสําคญัของการดําเนินการเพื่อให้มีการขยายแนวเส้นทางของ SEC ให้ถึง             
เมืองทวายของพมา่  

3.4  ยืนยนัการดําเนินงานของไทยเพื่อเร่งรัดกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้สตัยาบนัภาค 

ผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA (Cross Border Transport Agreement)  ให้เกิดผลโดยเร็ว  
   3.5  เสนอให้ ADB ช่วยผลกัดนัการดําเนินงาน 24 ชัว่โมงของศลุกากร ณ ดา่นพรมแดน  
   3.6  เน้นถึงความสําคญัของความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและปลอดภยัของอาหาร และ
ความมัน่คงทางพลงังาน  
   3.7  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากกระทรวงการท่องเท่ียว             
และกีฬาของไทย ในการฝึกอบรมการท่องเท่ียวชมุชน (Community Based Tourism Training Program) แก่สหภาพพม่า 
และได้ผลกัดนัให้แผนงาน GMS มีการดําเนินงานเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรมในการสง่เสริมการท่องเท่ียวร่วมกนั ในขณะเดียวกนั           
ได้แสดงเจตจํานงในการร่วมมือกบัประเทศสมาชิกพฒันาพลงังานหมนุเวียน พลงังานสะอาด และ Bio-fuels รวมทัง้ได้ขอให้ 
ADB พิจารณาแนวทางการดําเนินงานความร่วมมือในเร่ืองดงักลา่วให้มีความยัง่ยืนตอ่ไป     
  4.  ข้อเสนอแผนการดําเนินงานในระยะเร่งดว่นเพื่อสนบัสนนุแผนงาน GMS 

   4.1  กระทรวงคมนาคม เร่งผลกัดนักระบวนการออกกฎหมาย 5 ฉบบั และให้สตัยาบนัภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA ท่ีเหลืออีก 6 ฉบบัให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมข้อเสนอของฝ่ายไทยในการ             
ทบทวนเส้นทางท่ีกําหนดให้ดําเนินงานตามความตกลง CBTA ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคเอกชน  
   4.2  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้ความช่วยเหลือแก่สหภาพพม่าในการฝึกอบรมโครงการ
ท่องเท่ียวชมุชน  และอาจพิจารณาขยายความร่วมมือให้แก่ประเทศ GMS อ่ืน ๆ ท่ีสนใจรับความช่วยเหลือตอ่ไป 

   4.3  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
ร่วมกําหนดแนวทางความร่วมมือของประเทศ GMS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรและสาขาสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรเทา         
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการบริหารจัดการนํา้ในแมนํ่า้โขง         
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสแผนงาน GMS และธนาคารพฒันาเอเชีย 

   4.4  สภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแม่นํา้โขงของไทย ประสานธนาคารพฒันาเอเชีย เพื่อเร่งรัดการศกึษ
รูปแบบกองทนุพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีความเป็นไปได้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วตอ่ไป 

   4.5  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดําเนินงาน             
ดงัตอ่ไปนี ้ 
    4.5.1  ประสานกรมศุลกากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลกัดนัการดําเนินงาน 24            
ชัว่โมง ณ ดา่นพรมแดน 

    4.5.2  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  เผยแพร่ความก้าวหน้าของการประชุม  และ             
เตรียมความพร้อมในระดบัจงัหวดัและท้องถ่ินตามแนวทางของแผนงาน GMS ตอ่ไป 

 
19. เร่ือง การรับรอง Paracas Declaration 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรับรองปฏิญญา       
ปาราคสั (Paracas Declaration) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสนอ  
  สาระสาํคัญของเร่ือง 

 1.  ความเป็นมา 
  1) คณะทํางานภายใต้ APEC ทางด้านท่ีเก่ียวข้องทางทะเลประกอบด้วย 2 คณะทํางานได้แก่ 

คณะทํางานด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Conservation Working Group, MRCWG) จดัตัง้ในปี 
2533 และคณะทํางานด้านประมง (Fisheries Working Group, FWG) จดัตัง้ในปี 2534 มีสมาชิกทัง้หมด 21 เขตเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู 
ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวนั ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีแนวทางยุทธศาสตร์อนุรักษ์และจดัการอย่าง
ยัง่ยืนบนพืน้ฐาน Integrated Management, Cooperation, Capacity Building, Harmonization 
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  2) คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็นชอบต่อแผนการและโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในกลุ่มสมาชิกของเอเปค รวมทัง้การ
กําหนดมาตรการและท่าทีในด้านการบริหารจดัการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลของสมาชิกและการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในภมูิภาค ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายต่อท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรี และท่ีประชุมสดุยอด
ผู้ นําเอเปค ตามลําดบั โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นคณะทํางานและผู้ประสานงานหลกั 

  3) คณะทํางานด้านประมง มีหน้าท่ีดแูลจดัการในเร่ืองการประมง การเพาะเลีย้ง ให้ได้ผลผลิตท่ี
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนบัสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนในสมาชิกเขตเศรษฐกิจ  โดยต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์และ
ความยัง่ยืนของการใช้ทรัพยากร ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายตอ่ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรี และท่ีประชมุสดุยอด
ผู้ นําเอเปค ตามลําดบัโดยมีกรมประมงเป็นคณะทํางานและผู้ประสานงานหลกั 

  4) การประชมุรัฐมนตรี 1st APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM-1 จดัขึน้ระหวา่ง           
วนัท่ี 22 – 26 เมษายน 2545 ณ สาธารณรัฐเกาหล ี มีนายอดุม ปาตยิเสวี ผู้ เช่ียวชาญด้านประมงทะเล กรมประมง เป็น
ผู้แทนประเทศไทย และมีการรับรอง Seoul Ocean Declaration 

  5) การประชุม AOMM-2 จัดขึน้ระหว่างวันท่ี 13-17 กันยายน 2549 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ           
อินโดนีเซีย มีนายวีระชยั วีระเมธีกลุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย และผู้แทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชมุ และได้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบตัิการบาหลี (Bali Plan of Action) 
ซึง่มีแนวทางหลกั 3 ประการ คือ 1) การสร้างความมัน่ใจร่วมกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่าง
ยัง่ยืน 2) การใช้ประโยชน์จากทะเลเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน และ 3) การสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันาชมุชน
ชายฝ่ังทะเลอยา่งยัง่ยืน 

  6) สํ า นั ก ง า นป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ไ ด้ มี ห นั ง สื อ  
นําสง่สําเนาหนงัสือกระทรวงการตา่งประเทศ เร่ืองการประชมุ 3rd APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM-3 
ซึง่รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ ณ เมืองปาราคสั (Paracas) สาธารณรัฐเปรู ในระหว่างวนัท่ี 11- 12 
ตลุาคม 2553 ภายใต้หวัข้อ “Healthy Oceans and Fisheries Management towards Food Security และหวัข้อหลกัใน
การหารือใน 4 หวัข้อ คือ 1) The Oceans in Food Security 2) Sustainable Development and Protection of the Marine 
Environment 3) Promote fair and equitable trade และ 4) Effects of Climate Change on the Oceans โดยในการ
ประชมุดงักลา่วจะมีการรับรองปฏิญญาปาราคสั (Paracas Declaration)  

 1.2  ผลการดาํเนินงาน 
  1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0402.4/1304 ลงวันท่ี 24 

กนัยายน 2553 เสนอองค์ประกอบผู้แทนไทยไปเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมเป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย 

  2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้มีหนังสือถึงกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการ            
ต่างประเทศ ขอให้พิจารณาร่าง Paracas Declaration และขอทราบขัน้ตอนในการดําเนินการเพื่อรับรองร่างดงักล่าว         
ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศ ได้มีหนงัสือ ดว่นท่ีสดุ ท่ี กต 0802/827 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2553 พิจารณาให้ความเห็น ดงันี ้

   2.1) สาระสําคญัของร่าง Paracas Declaration เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองด้าน  
สิ่งแวดล้อมในเร่ือง (1) มหาสมทุรและความมัน่คงทางอาหาร (2) การพฒันาอย่างยัง่ยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล (3) การสง่เสริมการค้าท่ีเป็นธรรม และ (4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในมหาสมทุร โดยสร้างความ
ตระหนกัถึงบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืน และเน้นการให้ความร่วมมือระหวา่งประเทศและระดบัภมูิภาคใน
การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิก การสง่เสริมการวิจยัทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัระบบ
นิเวศทางทะเลในมหาสมทุรแปซิฟิก การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมิได้ก่อให้เกิด
พนัธกรณีภายใต้บงัคบักฎหมายระหว่างประเทศ อีกทัง้จะไม่มีการลงนามในเอกสารดงักล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสญัญา
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่น่าจะเป็นหนงัสือสญัญาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 190 ประกอบคําวินิจฉัยของ   
ศาลรัฐธรรมนญูท่ี 6-7/2551 ฉบบัวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เก่ียวกบัแถลงการณ์ร่วมไทย-กมัพชูา 

   2.1) อย่างไรก็ดี เอกสารข้างต้นอาจมีผลผูกพนัรัฐบาลไทยในแง่นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การระบมุาตรการท่ีรัฐมนตรีได้ตกลงร่วมกนั (Agreed Actions) ในการเรียกร้องให้ประเทศในเขตเศรษฐกิจ APEC เข้าร่วม
ในความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยยงัไม่เป็นภาคี อาทิ Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือเรียกร้องให้ปฏิบตัิตามแผนการดําเนินงานในกรอบ UNEP’s 
Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from land-based activities เป็นต้น             
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จึงควรเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านนโยบายก่อนให้การรับรองโดยท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีฯ             
ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) 

 1.3 ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 
  การรับรอง Paracas Declaration เป็นการยืนยนัเจตนารมณ์การดําเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัมหาสมทุร 
ตามแผนปฏิบัติการบาหลี และขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการดังกล่าวจนถึงปี 2558 และโดยมีการเสริมสร้างการ             
ดําเนินการตามแผนดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรมในเร่ือง 1) บทบาทของมหาสมุทรในด้านความมัน่คงทางอาหาร 2) การ
พฒันาอย่างยัง่ยืนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3) การส่งเสริมการเปิดการค้าและการลงทุนอย่างเสรี และ 4) 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อมหาสมุทร ซึ่งจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยัง่ยืน โดยเน้นการจดัการเชิงระบบนิเวศ ช่วยให้ประเมินศกัยภาพและการบริหารจดัการเป็นไป
อย่างถกูต้อง เน้นการทําประมงระหว่างประเทศโดยชอบธรรม การทําการประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้อยา่งยัง่ยืน เพ่ือ
บรรลวุตัถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกบัปฏิญญาผู้ นําเอเปค 2552 ตามยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตระยะยาว (Long Term 
Growth Strategy: balanced growth, inclusive growth, sustainable growth, innovative growth and secure growth) 
 
21.  เร่ือง สรุปสถานการณ์ภยัพบิัตด้ิานการเกษตรปี 2553 ครัง้ที่ 33  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี  2553 ครัง้ ท่ี  33 ณ  วันท่ี  
4 ตุลาคม 2553 ประกอบด้วย  สถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการเกษตร  สถานการณ์นํา้  และการดําเน ินการตาม 
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภยัพิบตัด้ิานการเกษตรปี 2553  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปได้ดงันี ้
 สถานการณ์ภยัพบิัตด้ิานการเกษตร 
 สถานการณ์อุทกภยั ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภยั 10 จังหวัด ดงันี ้
 ช่วงวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553  ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชุบรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร  
 1. จังหวัดราชบุรี สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ที่อําเภอเมือง 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลอ่างทอง เขาแร้ง 
หนองกลางนา ห้วยไผ่ หินกอง และเกาะพลับพลา อําเภอสวนผึง้ 2 ตําบล คือ ตําบลสวนผึง้ ตะนาวศรี อําเภอปากท่อ  
6 ตําบล ได้แก่ ตําบลทุ่งหลวง อ่างหิน ห้วยยางโทน หนองกระทุ่ม ปอกระดาน และป่าไก่ อําเภอจอมบึง 6 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลรางบวั ปากช่อง แก้มอ้น เบกิไพร จอมบงึ และดา่นทบัตะโก 
 2. จังหวัดเพชรบุรี สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ที่อําเภอท่ายาง 1 ตําบล คือ ตําบลกลดัหลวง อําเภอ 
เขาย้อย 1 ตําบล คือ ตําบลทบัคาง อําเภอบ้านลาด 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลถํา้รงค์ และไร่มะขาม อําเภอเมือง 3 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลไร่ส้ม บ้านหม้อ หวัสะพาน 
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ที่อําเภอหวัหิน อําเภอกยุบรีุ และอําเภอ 
สามร้อยยอด  
 4. จังหวัดสมุทรสาคร สถานการณ์นํา้ล้นตลิง่และนํา้ทะเลหนนุ ในพืน้ที่อ ําเภอเมือง 2 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลบางนํา้จืด และนาดี  อําเภอกระทุ่มแบน  
 ช่วงวันที่ 10 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 ยังมีสถานการณ์อุทกภยั จาํนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุโขทยั พษิณุโลก พจิติร สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา  
 1. จังหวัดสุโขทยั สถานการณ์นํา้ท่วมพืน้ท่ีลุม่ต่ํา ในพืน้ท่ีต ําบลกง อ ําเภอกงไกลาศ ระดบัน้ําท่วมสงูประ
 1.30 ถึง2.00 เมตร  
 2. จังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์นํา้ล้นตลิง่ ในพืน้ที่อําเภอบางระกํา นํา้ล้นตลิง่ 199 เมตร  แนวโน้ม
ระดบันํา้ลดลง  
 3. จังหวัดพิจิตร สถานการณ์นํา้ล้นตลิง่ ในพืน้ที่อําเภอสามง่าม 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลสามง่าม กําแพงดิน  
รังนก เนินปอโพธ์ิประทบัช้าง 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธิประทบัช้าง์  วงัจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ บงึนางราง 1 ตําบล คือ ตําบลบางลาย 
โพทะเล 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพทะเล ท่าเสา ทะนง ท้ายนํา้ ท่าขมิน้  แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 4. จังหวัดสิงห์บุรี สถานการณ์นํา้ขงั ในพืน้ที่อําเภออินทร์บรีุ 6 ตําบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตําบลท่างาม 
นํา้ตาล ประศกุ ทบัยา อินทร์บรีุ ชีนํา้ราย เทศบาลต ําบลอินทร์บรีุ แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 5. จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์นํา้ล้นตลิง่  ในพืน้ท่ีอําเภอป่าโมก 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลโผงเผง บางเสดจ็ 
แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
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 6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์นํา้ท่วมขงั ในพืน้ที่อําเภอพระนครศรีอยธุยา อําเภอบางไทร 
อําเภอมหาราช อําเภอผกัไห่ อําเภอบางบาล แนวโน้มระดบันํา้ลดลง 
 สถานการณ์นํา้ 
 1. สภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้ 
 สภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางท ัง้ประเทศ (4 ตุลาคม 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หม
 49,497 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางทัง้หมด เพิ่มขึน้จา
สปัดาห์ก่อน(48,144 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 1,353 ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 25,656 ล้านลกูบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 (55,222 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 5,725             
ล้านลกูบาศก์เมตร  สามารถรับนํา้ได้อีก 24,058 ล้านลกูบาศก์เมตร  
 สภาพนํา้ในอา่งเก็บนํา้ขนาดใหญ่ (4 ตุลาคม 2553) มีปริมาณนํา้ทัง้หมด 46,496 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ             
คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจอุ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ทัง้หมด เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน(45,206 ล้านลกูบาศก์เมตร) จํานวน 1,290 
ล้านลกูบาศก์เมตร (ปริมาณนํา้ใช้การได้ 22,973 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2552 
(52,115 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75) จํานวน 5,619 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับนํา้ได้อีก 23,099             
ล้านลกูบาศก์เมตร 
 ปริมาณนํา้ไหลลงอ่างภมิพล สิริกิติู ์ แควน้อย และป่าสักฯ  

หน่วย : ล้านลกบาศก์เมตรู  
อ่างเกบ็นํา้ ม.ค.- เม.ย. พ.ค.- ส.ค. ก.ย. 1- 4 ต.ค. รวม 

1 ม.ค.- 4 
ต.ค. 

เฉล่ีย  
1 ม.ค.- 4 ต.ค. 

ผลต่างปี53 กับ
ค่าเฉล่ีย 

1.ภมิูพล 58.78 1,270.65 1,509.77 178.67 3,017.87 3,841.62 -823.75 
2.สริิกิติ์ 389.40 3,071.75 1,855.85 116.62 5,433.62 4,722.41 711.21 
ภมิูพล+สริิกิติ์ 448.18 4,342.40 3,365.62 295.29 8,451.49 8,564.03 -112.54 
3.แควน้อย 113.72 344.00 470.22 48.34 976.28 1,346.10 -369.82 
4.ป่าสกั 75.75 438.77 1,038.51 116.49 1,669.52 1,456.11 213.41 

รวม 4 อ่าง 637.65 5,125.17 4,874.35 460.12 11,097.29 11,366.24 -268.95 
 
  สภาพนํา้ในอ่างเก็บนํา้เข่ือนภมิพล สิริกิต ิและป่าสักชลสิทธิู ์ ์ 

 หน่วย : ล้านลกบู าศก์เมตร 
ปริมาตรนํา้ 
ในอ่างปี 52 

ปริมาตรนํา้ 
ในอ่างปี 53 

ปริมาตรนํา้ 
ใช้การได้ 

ปริมาณนํา้ไหล 
ลงอ่าง 

ปริมาณนํา้ 
ระบาย 

อ่างเกบ็นํา้ 

ปริมาตร
นํา้ 

% ปริมาตร
นํา้ 

% ปริมาตร
นํา้ 

% วันนี ้ เม่ือวาน วันนี ้ เม่ือ
วาน 

ปริมาณ
นํา้รับได
อีก 

ภมิูพล 8,081 60 6,595 49 2,795 21 31.36 35.84 2.00 2.00 6,867 
สริิกิติ์ 5,852 62 7,481 79 4,631 49 20.43 26.74 3.54 2.94 2,029 
ภมิูพล+สริิกิติ์ 13,933 61 14,076 61 7,426 32 51.79 62.58 5.54 4.94 8,896 
แควน้อยฯ 353 46 704 92 668 87 11.66 12.33 11.23 11.23 65 
ป่าสกัชลสทิธ์ิ 881 92 885 92 882 92 34.69 29.47 18.63 13.25 75 
รวม 4 อา่งฯ 15,167 65 15,665 76 8,976 76 98.14 104.38 35.40 29.42 9,036 

  อ่างเก็บนํา้ที่อย่ในเกณฑ์นําู้ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จาํนวน 1 อ่าง ได้แก่ ปราณบรีุ(28) 
  อ่างเก็บนํา้ที่อย่ในเกณฑ์นําู้ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จาํนวน 12 อ่าง คือ  
  1. แมง่ดัฯ ปริมาณนํา้ 247 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 93 สามารถรับนํา้ได้อีก 18 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  2. ก่ิวคอหมา ปริมาณนํา้ 171 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 101 
  3. แควน้อยฯ ปริมาณนํา้ 704 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92 สามารถรับนํา้ได้อีก 65 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  4. ห้วยหลวง ปริมาณนํา้ 120 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 102 
  5. จฬุาภรณ์ ปริมาณนํา้ 134 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 82 สามารถรับนํา้ได้อีก 30 ล้านลกูบาศก์เมตร 
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  6. อบุลรัตน์ ปริมาณนํา้ 2,089 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 86 สามารถรับนํา้ได้อีก 343 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  7. ลําปาว ปริมาณนํา้ 1,310 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 92  สามารถรับนํา้ได้อีก 120 ล้านลกูบาศก์เมตร  
  8. ลําพระเพลงิ ปริมาณนํา้ 117 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 106 
  9. ป่าสักชลสิทธิ  ์ ปริมาณนํา้ 885 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92  สามารถรับนํ า้ได้อ ีก 75                  
ล้านลกูบาศก์เมตร  
  10. กระเสียว ปริมาณนํา้ 271 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 113  
  11. หนองปลาไหล ปริมาณนํา้ 160 ล้านลกูบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 98 สามารถรับนํา้ได้อีก 4 ล้านลกูบาศก์เมตร 
  12. ประแสร์ ปริมาณนํา้ 223 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ สามารถรับนํา้ได้อีก 25                  
ล้านลกูบาศก์เมตร  
 2. สภาพนํา้ท่า 
  ปริมาณนํา้ในลํานํา้ตา่งๆ ตามสถานีส ํารวจปริมาณน้ําท่า กรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณนํา้อยูใ่นเ
ปกติ ยกเว้น แม่นํา้ยม อําเภอบางระกํา จงัหวดัพิษณโุลก (นํา้ท่วม) แม่นํา้น่าน อําเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์            
(นํา้มาก) แมนํ่า้มลู  อําเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์(นํา้มาก) อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี(นํา้มาก) 
  ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้เจ้าพระยาไหลผา่นจงัหวดันครสวรรค์ 1,759 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 46 
ลบ.ม./วินาที) 
  ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยา 1,742 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 13 ลบ.ม./วินาที)  
  รับนํา้เข้าระบบสง่นํา้ทุ่งฝ่ังตะวนัออก 179 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึน้จากเมื่อวาน 2 ลบ.ม./วินาที) และ           
ทุ่งฝ่ังตะวนัตก 180 ลบ.ม./วินาที (เท่ากบัเม่ือวาน) 
  ปริมาณนํา้ไหลผา่นเข่ือนพระรามหก 238 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึน้จากเมื่อวาน 73 ลบ.ม./วินาที) 
  การดาํเนินการตามแผนเตรียมสถานการณ์ภยัพบิัตด้ิานการเกษตร 
 1. แจ้งเตอืนผ่านศนย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัพบิัตด้ิานกาู รเกษตรจังหวัด 
  “ฝนตกหนกัและนํา้ท่วมฉบัพลนั” ช่วงวนัท่ี 1-4 ตลุาคม 2553 ในพืน้ท่ีเส่ียงภยับริเวณท่ีลาดเชิงเขาหรือ
ท่ีราบลุ่มทางนํา้ไหลใกล้แมนํ่า้ โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ ราชบรีุ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 
และชมุพร เน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัแรงพาดผ่านภาคใต้ อ่าวไทย และภาคตะวนัออก ซึง่จะทําให้มีฝนตกชกุหนาแน่นกบัมี
ฝนหนกัถึงหนกัมาก สง่ผลให้เกิดนํา้ท่วมฉบัพลนัและนํา้ป่าไหลหลาก 
  “เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล” ให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ เฝ้าระวงัการระบาดของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล โดยให้ใช้สารเคมีและวิธีปฏิบตัติามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี 
 2. สนับสนุนเคร่ืองสบนํา้เคล่ือนทีู่   ได้เตรียมการไว้ จํานวน 1,200 เคร่ือง สนบัสนุนแล้วจํานวน 870 
เคร่ือง (เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ก่อน 15 เคร่ือง) ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั(เท่ากบัสปัดาห์ท่ีผา่นมา) ดงันี ้
   ภาคเหนือ 16 จังหวัด จํานวน 213 เคร่ือง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(35) นครสวรรค์(1) เพชรบูรณ์             
(2) ลําปาง(34) น่าน(12) พิษณุโลก(20) แพร่(16) ตาก(16) ลําพนู(17) พะเยา(6) แม่ฮ่องสอน(18) เชียงราย(3) อตุรดิตถ์          
(5) สโุขทยั(12) กําแพงเพชร(10) พิจิตร(6) 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 17 จังหวดั จํานวน 272 เคร่ือง ได้แก่ จังหวดันครราชสีมา(47) ขอนแก่น             
(20) มหาสารคาม(17) ร้อยเอ็ด(32) กาฬสินธุ์(45) อบุลราชธานี(6) นครพนม(14) มกุดาหาร(11) ชยัภมูิ(9) อํานาจเจริญ 
(14) สริุนทร์(7) ศรีสะเกษ(11) อดุรธานี(5) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรีุรัมย์(9) หนองคาย(4) 
   ภาคกลาง 14 จงัหวดั จํานวน 238 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัชยันาท(12) พระนครศรีอยธุยา(12) สิงห์บุรี  
(10) นนทบุรี(7) ปทุมธานี(11) นครปฐม(8) ลพบุรี(19) สุพรรณบุรี(85) สระบุรี(8) ราชบุรี(30) อุทัยธานี(15) อ่างทอง            
(12) กาญจนบรีุ(7) กรุงเทพฯ(2) 
   ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั จํานวน 55 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครนายก(15) ปราจีนบุรี(16) ฉะเชิงเทรา   
(16) ระยอง(8) 
   ภาคใต้ 8 จงัหวดั จํานวน 92 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดั เพชรบรีุ(39) นครศรีธรรมราช(19) พงังา(1) สงขลา       
(14) ยะลา(6) พทัลงุ(2) ปัตตานี(3) ชมุพร(8) 
  3. สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จํานวน 118,540 กิโลกรัม แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 396 ชดุ และดแูลสขุภาพ
สตัว์ 42,077 ตวั (เท่ากับสปัดาห์ท่ีผ่านมา) ในพืน้ท่ี 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ น่าน เชียงราย พิจิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์ พระนครศรีอยธุยา 
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  ผลกระทบด้านการเกษตร 
 อุทกภยั ช่วงภยัวนัท่ี 1 สงิหาคม – 30 กนัยายน 2553 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 ต.ค. 2553) 
 ประสบภยัด้านการเกษตร 53 จังหวัด ได้แก่  
 ภาคเหนือ 17 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดักําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณโุลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ลําปาง ลําพนู สโุขทยั อตุรดติถ์ อทุยัธานี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บรีุรัมย์ มกุดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัลําภ ูอํานาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี 
 ภาคกลาง 8 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพฯ ชยันาท นนทบรีุ พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ สงิห์บรีุ  อา่งทอง 
 ภาคตะวนัตก 4 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบรีุ นครปฐม ราชบรีุ สพุรรณบรีุ  
 ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ตราด นครนายก ปราจีนบรีุ  
 ภาคใต้ 1 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง 
 คาดว่าจะเสียหาย 
 ด้านพืช 52 จงัหวดั  เกษตรกร 264,357 ราย พืน้ท่ี 2,306,728 ไร่ แยกเป็น ข้าว 2,061,588 พืชไร่ 221,133 
ไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ 24,007 ไร่ 
 ด้านประมง 38 จงัหวดั  เกษตรกร 27,690 ราย พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 28,609 ไร่ และกระชงัเลีย้งสตัว์นํ ้
 10,670 ตารางเมตร  
 ด้านปศสุตัว์ 26 จงัหวดั  เกษตรกร 27,537 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ 1,203,327 ตวั และแปลงหญ้า 71.25 ไร่ 
 

ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ 

เกษตรกร 
คาดว่าจะ
เสียหาย 

เกษตรกร คาดว่าจะเสียหาย เกษตรกร 
สัตว์ได้รับ
ผลกระทบ 

แปลง
หญ้า 

ภาค 

ราย ไร่ ราย ไร่ ตรม. ราย ตัว ไร่ 
เหนือ 98,344 962,831 8,166 7,488 993 24,406 1,054,646 30.75 
ต.อ.เฉียงเหนือ 126,424 906,075 18,229 17,919 1,639 4,715 114,935 - 
กลาง 28,950 283,973 833 1,357 525 1,215 33,746 40.50 
ตะวนัตก 6,564 98,387 85 75 7,513 - - - 
ตะวนัออก 4,060 55,445 377 1,770 - - - - 
ใต้ 15 17 - - - - - - 
รวม 264,357 2,306,728 27,690 28,609 10,670 27,537 1,203,327 71.25 

 การดําเนินการ
 การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตักิรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 ด้านพืช  ช่วยเหลือแล้วบางสว่นด้วยงบองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน งบทดรองราชการในอํานาจอําเภอและ
จังหวัด จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ลําปาง เชียงราย ตราด และชลบุรี เกษตรกร 6,065 ราย พืน้ท่ีเสียหาย             
14,283 ไร่ เป็นเงิน 10,180,051 บาท  
  
22.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภยัเน่ืองจากร่องมรสุมกาํลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 10 
กันยายน – 4 ตุลาคม 2553) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมลูสรุปสถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผ่านประเทศ
ไทย (ระหว่างวนัท่ี 10 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2553) ของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้ติดตาม
สถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากร่องมรสมุกําลงัคอ่นข้างแรงพาดผา่นประเทศไทย (ระหวา่งวนัท่ี 10 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2553)   
ดงันี ้  
    1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย (ระหว่าง
วนัท่ี 10 กนัยายน-4 ตลุาคม 2553)  
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  1.1 พืน้ที่ประสบภัย 13 จังหวัด 28 อาํเภอ 130 ตาํบล 504 หม่บ้านู  ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย น่าน 
สโุขทยั ลําพูน พิจิตร นครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวดั
ราชบรีุ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 19,490 ครัวเรือน 48,575 คน พืน้ท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 28,528 ไร่  
    1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน ยงัคงมีสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพจิติร สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดราชบุรี ดงันี ้ 
       1) จังหวัดพจิติร ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้ยมมีระดบัสงูขึน้ ประกอบมีฝนตก  ในพืน้ท่ีทาให้นํ ้ าในแม ่นํํ
เออ่ล้นตลิง่เข้าท่วมในพืน้ท่ีลุม่ต่ําริมฝ่ัง 4 อําเภอ 14 ตําบล ได้แก่ อาํเภอสามง่าม 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลสามง่าม กําแพงดิน 
รังนก และตําบลเนินปอ อาํเภอโพธิประทับช้าง์   4 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธิประทบัช้าง วงัจิก ไผ่ท่าโพ และ           ตําบลไผ่์
รอบ อาํเภอบึงนาราง ท่ีตําบลบางลาย และอาํเภอโพทะเล 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพทะเล ท่าเสา ทะนง ท้ายนํา้ และ               ตําบ
ท่าขมิน้  
     2) จังหวัดสิงห์บุรี ยงัคงมีนํา้ท่วมบ้านเรือนราษฎร พืน้ที่การเกษตร  ริมแมนํ่า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นท่ี
ลุ่มต่ํา ในพืน้ท่ีอําเภออินทร์บุรี 6 ตําบล 1 เทศบาล ได้แก่ ตําบลท่างาม ตําบลนํา้ตาล ตําบลประศกุ ตําบลทบัยา ตําบ
อินทร์บรีุ ตําบลชีนํา้ร้าย และเทศบาลตําบลอินทร์บรีุ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 434 คน 124 ครัวเรือน  
     3) จังหวัดอ่างทอง นํา้จากแมนํ่า้เจ้าพระยา เออ่ล้นตลิง่เข้าท่วมพืน้ท่ีอาํเภอป่าโมก 2 ตําบล 
ได้แก่ ตําบลโผงเผง และตําบลบางเสดจ็ เน่ืองจากปริมาณนํา้เจ้าพระยาไหลผา่นเข่ือนเจ้าพระยาเกิน 1,800 ลบ.ม./วินาที   
       4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้เจ้าพระยา แม่นํา้ลพบรุี และแม่นํ ้ าน้อย      
มีระดบัสูงขึน้ ประกอบกับมีฝนตกในพืน้ท่ี ทําให้เกิดนํา้ล้นตลิง่เข้าท่วมพืน้ที่ลุม่การเกษตรใน 5 อําเภอ 54 ตําบล 297             
หมู่บ้าน ได้แก่ อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 4 ตําบล อาํเภอบางไทร 23 ตําบล อาํเภอมหาราช 12 ตําบล อาํเภอผักไห่ 
7 ตําบล และอาํเภอบางบาล 8 ตําบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,977 คน 4,494 ครัวเรือน 
     5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงวันท่ี 1-2 ตุลาคม 2553 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองและ           
นํา้ป่าไหลหลากเข้าท่วมพืน้ท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน ในเขตชุมชนหนองแก หมู่บ้านพงศ์นเรศร์ และโครงการบ้านจัดสรร           
ใกล้เคียง ซึง่ตัง้อยูใ่นซอยหวัหิน 102 ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 100 ครัวเรือน  
      สถานการณ์ปัจจุบัน เข้าส่ภาวะปกตแิล้วู  
      การให้ความช่วยเหลือ  
      - ผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มอบหมายให้ รองผู้วา่ราชการจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
(นายพิสิษฐ์ สนุทรีรัตน์) เหล่ากาชาดจงัหวดั เทศบาลเมืองหวัหิน อําเภอหวัหิน และสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธรณภยั
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แจกจ่ายถงุยงัชีพ จํานวน 200 ชดุ และอปุกรณ์แสงสวา่ง จํานวน 200 ชดุ    
         - เทศบาลเมืองหวัหิน ได้ตัง้เต๊นท์กองอํานวยการให้ความช่วยเหลือ ณ บริเวณศนูย์ซ่อม             
เคร่ืองจกัรกลเทศบาลเมืองหวัหิน จัดข้าวกล่อง นํา้ดื่ม ให้กบัราษฎรหมูบ้่านพงศ์นเรศร์ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง 
จํานวน 200 ชดุ จดัเรือยางอํานวยความสะดวก จํานวน 1 ลํา 
      - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต 4 ประจวบคีรีขนัธ์ จัดชุด ERT จํานวน 1 ชุด  
สนบัสนนุถงุยงัชีพ  จํานวน 200 ชดุ  เรือท้องแบน  จํานวน 2 ลํา เต๊นท์ยกพืน้  จํานวน 5 หลงั รถแบ็คโฮขดุลอกสิ่งกีดขวางทางนํา้
จํานวน 1 คนั รถไฟฟ้าสอ่งสวา่ง จํานวน 1 คนั 
      - แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเร่งระบายนํา้ และ รถแบค็โฮขดุลอก         
สิง่กีดขวางทางนํา้ จํานวน 1 คนั 
      - มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด สนับสนุนเรือยาง จํานวน 1 ลํา เรือท้องแบน 
จํานวน 1 ลํา พร้อมเจ้าหน้าท่ี 10 นาย 
     6) จังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 05.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักทําให้          
นํา้ท่วมบ้านเรือนราษฎรและพืน้ท่ีการเกษตรใน 4 อาํเภอ 17 ตาํบล 59 หม่บ้าน ู ดงันี ้ 
      (1) อําเภอเมืองราชบุรี 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลอ่างทอง เขาแร้ง หนองกลางนา ห้วยไผ่ หินกอง 
และตําบลเกาะพลบัพลา  
      (2) อําเภอสวนผึง้ ท่ีตําบลสวนผึง้ (หมู่ท่ี 3,5,6,8) มีนํา้ท่วมทําให้ถนนขาดบริเวณ กม.ท่ี 8 
ระหวา่งหมูท่ี่ 5 กบัหมูท่ี่ 8 บ้านห้วยคลมุ หน้าคนัทรีฮิลล์รีสอร์ท ประชาชน        ไมส่ามารถสญัจรไป-มาได้ 
      (3) อําเภอปากท่อ 6 ตําบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลทุ่งหลวง อ่างหิน ห้วยยางโทน หนอง
กระทุ่ม บอ่กระดาน และตําบลป่าไก่ 
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      (4) อาํเภอจอมบึง 4 ตําบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลรางบวั ปากช่อง แก้มอ้น และตําบลดา่น
ทบัตะโก  
     การให้ความช่วยเหลือ ในพืน้ท่ีอาํเภอสวนผึง้ ซึง่ถนนทางเข้าคนัทรีฮิลล์รีสอร์ท 
ขาด 2 สาย มีนักท่องเท่ียวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ติดค้างอยู่ในรีสอร์ท รองผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี           
(นายณรงค์  พลละเอียด) พร้อมศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 2 สพุรรณบรีุ สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัราชบุรี นายอําเภอสวนผึง้ อบต.สวนผึง้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยสร้างสะพานไม้ชัว่คราว และ             
เรือท้องแบน เพ่ือนําผู้ตดิค้างออกจากรีสอร์ท พร้อมสง่กลบัภมูิลําเนาตอ่ไป 
   1.3 การให้ความช่วยเหลือ จงัหวดั ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตสํานกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั อําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมเร่งออกสํารวจความเสียหาย เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ตอ่ไป 
      1.4 การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ  
      1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
         - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง จัดส่งรถผลิตนํา้ดื ่ม จํานวน 1 คัน 
รถบรรทกุนํา้ขนาด 6,000 ลติร จํานวน 1 คนั สนบัสนนุช่วยเหลือผู้ประสบภยัท่ีตําบลนางแล 
      - ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 15 เชียงราย สนบัสนุน     รถแบ็กโฮ จํานวน 1 
คนั แก่สํานกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัเชียงรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั     ในพืน้ท่ีตําบลวาวี และรถบรรทุกนํา้ จํานว
 2 คนั ช่วยเหลือผู้ประสบภยัท่ีตําบลนางแล 
      2) กรมชลประทาน 
        ได้เตรียมความพร้อมเคร่ืองสูบนํา้ จํานวน 1,200 เคร่ือง เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามจังหวัดต่าง  ๆ            
ซึง่ปัจจบุนัได้ให้การสนบัสนนุเคร่ืองสบูนํา้เคลื่อนท่ี 872 เคร่ือง ในพืน้ท่ี 59 จงัหวดั  
     3) ศนย์บรรเทาสู าธารณภยักองทพับก 
        - จทบ.น.น. จัดกําลังพล 24 นาย รยบ. 1 คัน และเรือพระราชทาน     1 ลํา เข้าให้การ
ช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ และรับ-ส่งประชาชน ท่ีหมู่บ้านแสงดาว หมู่บ้านท่าล้อ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภเูพียง และ
หมูบ้่านภมูินทร์-ท่าล่ี ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 
      - กองทพัภาคท่ี 2 จดักําลงัพล และรถแบ็กโฮ จํานวน 10 คนั ให้การช่วยเหลือราษฎรสร้าง
แนวคนักัน้นํา้ ในพืน้ท่ีตําบลหนองบวัศาลา (หมูท่ี่ 2,8,10) อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พร้อมทัง้เร่งสบูนํา้ออ
จากพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 
   1.5 ส่ิงของพระราชทานช่วยเหลือผ้ประสบอุทกภยัู  
    1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงห่วงใยพสกนิกรท่ีได้รับความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถงุ
ยงัชีพ ให้มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ฯ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดเพชรบรณ์ แพร่ พะเยา น่าน สุโขทัย ชัยนาท ู
อ่างทอง มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสนิธุ์ รวมจํานวน 11,350 ครอบครัว  
      2) สํานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ได้นําชดุ  ธารนํา้ใจพระราชทาน 
ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ท่ีจังหวัดลําปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดติถ์ พิจิตร นครนายก เพชรบรณ์ ู
หนองคาย อุดรธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครสวรรค์ รวมจํานวน 13,532 ชดุ นํา้ดื่ม 24,900 ขวด 
และสนบัสนนุเรือท้องแบน 2 ลํา รถผลตินํา้ดื่ม 1 คนั ช่วยเหลือผู้ประสบภยั  
    3) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ผู้ แทน             
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดลําปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
สกลนคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจํานวน 5,550 ชดุ  
    4) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ)  และ           
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา  ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ผู้แทน           
พระองค์ฯ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรท่ีประสบอุทกภัยในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย แพร่ ลําพน อุตรดิตถ์ู  
ปทุมธานี และจังหวัดชัยภมิู  รวมจํานวน 10,090 ถงุ และอาหารกลอ่ง จํานวน 3,500 กลอ่ง  
   2. สถานการณ์วาตภยั (ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2553) 
     ในช่วงระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2553 ได้เกิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพืน้ท่ี              
ทําให้ได้รับความเสียหายในพืน้ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 อําเภอ  



 16 

มีผ้เสียชีวิต ู 1 ราย (สมุทรปราการ) ได้แก่ นางจินดา สขุสิริ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ท่ี 6 ตําบลในคลองปลากด อําเภอ        
พระสมทุรเจดีย์ เน่ืองจากถกูไฟฟ้าดดู บ้านเรือนเสียหายบางสว่น 563 หลงั     
   3. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2553 
                             3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลกัษณะอากาศว่า  ในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2553 บริเวณความกดอากาศ
สงูจากประเทศจีนแผ่ปกคลมุภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสมุพาดผ่านภาคตะวนัออก 
และภาคใต้ ทําให้ภาคกลางตอนลา่ง ภาคตะวนัออก และภาคใต้มีฝนตกชกุหนาแน่น และมีฝนตกหนกับางแห่ง สว่นในช่วง
วนัท่ี 5 – 8 ตลุาคม 2553 ร่องมรสมุจะพาดผ่านภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ทําให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึน้ และมีฝนตกหนกับางแห่งในระยะนี ้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนลา่ง และ
ภาคใต้  โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรีุ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ระวงัอนัตรายจากสภาวะนํา้ท่วมฉบัพลนัแล
นํา้ป่าไหลหลากจากฝนตกหนกัไว้ด้วย  
   3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศ   ให้ศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต และจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง  อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทําให้เกิดนํา้ท่ว
ฉับพลนั นํา้ป่าไหลหลาก นํา้ล้นตลิง่ และดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของ
ประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต และจงัหวดั จดัเจ้าหน้าที่เฝ้าระวงัติดตามสถานการณ์ในพืน้ท่ี
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันต่อ
เหตกุารณ์ เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
     อน่ึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันท่ี 28 
กนัยายน-4 ตลุาคม 2553) จากศนูย์เตือนภยัพิบตัิแห่งชาติ และกรมอตุนิุยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2553 เวลา 18.33 น. แผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ขนาด 5.0            
ริกเตอร์ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เวลา 00.10 น. แผน่ดนิไหวบริเวณ Irian Jaya ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 7.2 ริกเตอร์ เวลา 
16.00 น. แผน่ดนิไหวในทะเลบริเวณหมูเ่กาะฟิลปิปินส์ ขนาด 6.0 ริกเตอร์  และเวลา 16.54 น. แผ่นดินไหวบริเวณตอนเหนือ
ของเกาะสมุาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 5.3 ริกเตอร์ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2553 เวลา 09.58 น. แผ่นดินไหวในทะเล บริเวณ 
Andaman Islands , India Region ขนาด 5.0 ริกเตอร์ และวนัท่ี 4 ตลุาคม 2553 เวลา 06.22 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 
4.0 ริกเตอร์ ศนูย์กลางอยูห่่างประมาณ 152 กิโลเมตร จากอําเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย และเวลา 08.38 น. แผน่ดนิไหวใน
ทะเล บริเวณ Philippine Islands Region ขนาด 5.7 ริกเตอร์  
 


	 

