
 
     
   

    
   
1. เร่ือง  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายกรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบคุคลซึง่สิน้สดุเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2552 ตอ่ไปอีก 2 ปี โดยให้นบัเวลาการขยายการด าเนินงานดงักลา่ว             
ตัง้แตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้ความเห็นชอบ  ตามท่ีส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาตริายงานวา่ 
  1. ปัจจบุนัปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึง่สว่นใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัญหาส าคญัท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ความมัน่คงของชาตใินด้านตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง บางสว่นมีปัญหาในการสง่กลบัและตกค้างอยูใ่นประเทศไทย น ามา
ซึง่ปัญหาความไมช่ดัเจนเก่ียวกบัสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของบคุคล  สง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิต  และปัญหา
ความมัน่คงทางสงัคมในระยะยาว โดยสถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง สามารถแยกได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้
   1.1 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ีอพยพเข้ามาและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมานานจนผสมกลมกลืนน าไปสูก่ารมี
นโยบายและมตคิณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศยัอยูถ่าวร ซึง่ด าเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตใ่นอดีต จ านวน 14              
ชนกลุม่น้อยหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ประมาณ 2 แสนคนเศษ ซึง่จะได้รับสถานะเป็นบคุคลตา่งด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
และบตุรท่ีเกิดในประเทศไทยได้รับสญัชาตไิทย 
   1.2 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสถานะบคุคลอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแก้ปัญหาโดยได้รับการ
ผอ่นผนัให้อาศยัอยูช่ัว่คราว เป็นกลุม่ท่ีอพยพเข้ามาภายหลงักลุม่ท่ี 1 ซึง่ไมส่ามารถสง่กลบัประเทศต้นทางและด้วยเหตผุล
ทางมนษุยธรรมจงึตกค้างอยูใ่นประเทศไทย ได้รับการผอ่นผนัให้อาศยัอยูช่ัว่คราวเพ่ือรอกระบวนการแก้ปัญหาจ านวน
ประมาณ 5 แสนคน ประกอบด้วย  
    1.2.1 กลุม่ท่ีมีปัญหาการสง่กลบัได้รับการส ารวจจดัท าทะเบียนประวตั ิบตัรสีและบตัร
ประจ าตวัผู้ ไมมี่สญัชาตไิทย (ส ารวจในชว่งปี พ.ศ. 2519-2542)  
    1.2.2 กลุม่ท่ีมีปัญหาการสง่กลบัได้รับการส ารวจจดัท าทะเบียนประวตัแิละบตัรประจ าตวั
ผู้ ไมมี่สถานะทางทะเบียน  (ส ารวจในชว่งปี พ.ศ. 2549-2551)  
   1.3 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ีมีประเดน็ปัญหาและผลกระทบด้านความมัน่คง ซึง่มีนโยบายดแูลเป็นการ
เฉพาะ จ านวนประมาณ 1.5 ล้านคน ประกอบด้วย แรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สญัชาต ิ(พมา่ ลาว และกมัพชูา)           
ผู้หนีภยัการสู้รบจากพมา่ ชาวม้งลาวอพยพท่ีจงัหวดัเพชรบรูณ์  ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา และผู้หลบหนีเข้าเมืองชาว
เกาหลีเหนือ  
   1.4 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ผู้หลบหนีเข้าเมืองทัว่ไป หมายถึง กลุม่ท่ีลกัลอบเข้าเมืองรายใหม ่และกลุม่ท่ีเข้า
เมืองถกูต้องแตอ่ยูอ่าศยัเกินก าหนด  
  2. นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองในปัจจบุนั 
   2.1 กลุม่ท่ี 1 และ 2 ด าเนินการแก้ปัญหาภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บคุคลตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือ 18 มกราคม 2548 ซึง่มีหลกัการส าคญัคือการส ารวจกลุม่เป้าหมายเพ่ือจดัท าทะเบียน
ประวตัแิละเอกสารแสดงตนและการเร่งรัดก าหนดสถานะและสิทธิท่ีชดัเจน  มุง่เน้นชนกลุม่น้อยและกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีตกค้าง
อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานและไมส่ามารถกลบัประเทศต้นทางได้ โดยมี สมช . รับผิดชอบอ านวยการและประสานงาน  
   2.2 กลุม่ท่ี 3 แยกเป็น 2 สว่น คือ 
    2.2.1 แรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สญัชาต ิ(พมา่ ลาว และกมัพชูา) ด าเนินการ
แก้ปัญหาภายใต้ยทุธศาสตร์บริหารแรงงานตา่งด้าวทัง้ระบบ (มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2547 และ 27 เมษายน 
2547 ข้อ 3 และ 4) ภายใต้คณะกรรมการบริหารแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นฝ่าย
เลขานกุาร รับผิดชอบด าเนินการ เป้าหมายคือการน าเข้าสูร่ะบบจ้างงานท่ีถกูต้อง  
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    2.2.2 ผู้หนีภยัการสู้รบจากพมา่ ชาวม้งลาวอพยพท่ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวโรฮิงยา และชาวเกาหลีเหนือ สมช.เป็นหนว่ยรับผิดชอบเสนอมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ เป้าหมาย
คือการสง่กลบัหรือไปประเทศท่ีสามแล้วแตก่รณี 
   2.3 กลุม่ท่ี 4 ด าเนินการปราบปรามจบักมุและสง่กลบัภายใต้พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง พ .ศ. 
2522 มีส านกังานต ารวจแหง่ชาตเิป็นหนว่ยรับผิดชอบหลกั  
  3. สมช. ได้ร่วมกบัสว่นราชการท่ีรับผิดชอบประชมุประเมินผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา รวมทัง้ได้ รับฟัง
ข้อคดิเห็นจากภาคสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องพบวา่การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล
ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548 ซึง่เดมิก าหนดกรอบด าเนินงานภายใน 2 ปี (18 มกราคม 2548-17 
มกราคม 2550) แตต่อ่มาได้ขยายกรอบแผนปฏิบตักิารตอ่ไปอีก 2 ปี ถึง 17 มกราคม 2552 ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2550 นัน้ ยงัไมบ่รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายตามเง่ือนเวลาท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขอยา่ง           
ตอ่เน่ือง โดยผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาสรุปได้ดงันี ้
   3.1 การเร่งก าหนดสถานะบคุคลตอ่กลุม่เป้าหมายกลุม่ท่ี 1 เป้าหมาย 200,836 คน ได้สถานะแล้ว 
115,402 คน สว่นท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาค าร้อง และ สมช .อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก าหนด
สถานะให้เอือ้ตอ่การแก้ปัญหามากขึน้  
   3.2 การส ารวจกลุม่เป้าหมายกลุม่ท่ี 2 ท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ เพิ่มเตมิ ซึง่
คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2549 เห็นชอบโครงการส ารวจจดัท าทะเบียนประวตัแิละบตัรแสดงตน (บตัร
ประจ าตวับคุคลผู้ไมมี่สถานะทางทะเบียน) มท. โดยกรมการปกครองได้ด าเนินการส ารวจในชว่งปี พ .ศ. 2549-2551 จ านวน
รวม 195,202 คน 
   3.3 การให้สิทธิขัน้พืน้ฐาน ท่ีผา่นมากลุม่เป้าหมายภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ ได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานอยา่ง
เป็นระบบและชดัเจนมากขึน้ ได้แก่  การจดทะเบียนการเกิดให้แก่บตุรท่ีเกิดในประเทศไทยซึง่จะเป็นเอกสารแสดงตนท่ี
ส าคญั ด้านการศกึษาคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบให้ขยายโอกาสด้านการศกึษาแก่กลุม่           
เป้าหมายทกุกลุม่พร้อมเงินอดุหนนุรายหวั ด้านการท างาน  สามารถท างานได้ตามพระราชบญัญตักิารท างานของคนตา่ง
ด้าว พ.ศ. 2551 ส าหรับด้านสาธารณสขุเป็นไปตามหลกัมนษุยธรรม  
   3.4 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการท่ีส าคญัคือ ข้อจ ากดัด้านงบประมาณการพิสจูน์ทราบตวั
บคุคล กลุม่เป้าหมายบางสว่นยงัตกส ารวจ บางสว่นขาดความรู้ความเข้าใจ และไมม่าย่ืนค าร้องตามท่ีก าหนด ในขณะท่ี
เจ้าหน้าท่ีรัฐขาดความรู้ความเข้าใจและบางสว่นไมก่ล้าตดัสินใจรับรองสถานะ  
  4. แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป  
   4.1 ขยายกรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของ
บคุคลตอ่ไปอีก 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพ่ือเร่งรัดด าเนินการให้กลุม่เป้าหมายได้รับการแก้ปัญหา
ตามยทุธศาสตร์ฯ ท่ีก าหนด  โดยมีกรอบแผนปฏิบตักิารประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) การส ารวจกลุม่เป้าหมายท่ีตก
ส ารวจ 2) การเร่งรัดก าหนดสถานะบคุคล 3) การพิจารณาให้สิทธิในด้านตา่ง ๆ ในระหวา่งรอกระบวนการแก้ปัญหา  
4) การสกดักัน้ป้องกนัการอพยพเข้ามาใหม ่และมีเป้าหมาย ระยะเวลา รวมทัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ และเพื่อให้
กลุม่เป้าหมายได้รับการคุ้มครองในระหวา่งระยะเวลาท่ีท าการส ารวจและหลงัการส ารวจจดัท าทะเบียนประวตัแิละบตัร
ประจ าตวัเสร็จสิน้แล้ว จงึอาศยัอ านาจตามมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้บคุคลเหลา่นีไ้ด้อาศยั
อยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวระหวา่งรอการพิจารณาก าหนดสถานะ 
   4.2 ปรับปรุงกลไกบริหารจดัการยทุธศาสตร์ฯ ให้เหมาะสมมากขึน้  โดยมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคล (นอส.) ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และเลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิป็นกรรมการและเลขานกุา ร (นายกรัฐมนตรี
ได้ลงนามค าสัง่ส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 199/2552 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2552 แตง่ตัง้ นอส. และมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ)เป็นประธาน นอส.)  
   4.3 เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุม่ท่ี 1-4 มีลกัษณะแยกสว่น ขาดประสิทธิภาพ              
ท่ีประชมุสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ซึง่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บญุยรัตกลิน) เป็นประธาน ได้มี
มตเิห็นชอบในหลกัการให้มีการจดัท ายทุธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทัง้ระบบ โดยมอบ สมช.รับผิดชอบ เพ่ือให้มีกรอบและ
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แนวทางการแก้ไขปัญหาอยา่งชดัเจนสอดคล้องกบัผลประโยชน์และความมัน่คงของชาต ิ ขณะนี ้สมช. อยูร่ะหวา่งการพิจารณายก
ร่างยทุธศาสตร์  
 
2.  เร่ือง   สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “กิสนา (KETSANA)” และหย่อมความกดอากาศต ่า 
และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2552 - 2553 
          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย    โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ได้ตดิตาม              
สถานการณ์อทุกภยัเน่ืองจากอิทธิพลของพาย ุ“กิสนา” และหยอ่มความกดอากาศต ่า ระหวา่งวนัท่ี 29 กนัยายน-  2 พฤศจิกายน 
2552    โดยสรุปสถานการณ์อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานชว่ยเหลือประชาชน ในห้วงเวลาดงักลา่ว และการ
เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาว ปี พ.ศ. 2552 - 2553  ดงันี ้
                   1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเน่ืองจากอิทธิพลของพายุ “กิสนา (KETSANA)” และหย่อมความกดอากาศต ่า 
(ระหวา่งวนัท่ี 29 กนัยายน - 2 พฤศจิกายน 2552)  

       1.1 พืน้ท่ีประสบภยั 40 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร ล าปาง พิษณโุลก พิจิตร  เชียงใหม ่ตาก สโุขทยั 
ล าพนู เพชรบรูณ์ อทุยัธานี นครสวรรค์ แมฮ่อ่งสอน  พะเยา เลย   ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด อบุลราชธานี  ชยัภมูิ กาฬสินธุ์ บรีุรัมย์ 
นครราชสีมา ยโสธร สริุนทร์ มกุดาหาร ขอนแก่น  ชยันาท ลพบรีุ สิงห์บรีุ พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง  สมทุรปราการ นครปฐม 
กาญจนบรีุ ปทมุธานี สพุรรณบรีุ ราชบรีุ จนัทบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา และจงัหวดัระนอง  รวม 251 อ าเภอ 1,541 ต าบล 12,122 
หมูบ้่าน มีผู้ เสียชีวิต 2 คน (ล าปาง  ยโสธร) บาดเจ็บ 1 คน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,897,554 คน 701,288 ครัวเรือน 
บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 44 หลงั เสียหายบางสว่น 4,683 หลงั ถนน 3,795 สาย สะพาน 172 แหง่ บอ่ปลา/กุ้ง 5,097 บอ่  
ปศสุตัว์ 16,018 ตวั สตัว์ปีก 37,790 ตวั พืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ทว่มเบือ้งต้นประมาณ 2,077,392 ไร่ มลูคา่ความเสียหาย
เบือ้งต้น 711,034,613 บาท 
       1.2  ตารางสรุปความเสียหายจากพาย ุ“กิสนา” และหยอ่มความกดอากาศต ่า(ระหวา่งวนัท่ี 29 
กนัยายน - 2 พฤศจิกายน 2552)  
 
ล าดับที ่ ประเภทความเสียหาย จ านวนความเสียหาย 
1 พืน้ท่ีประสบอทุกภยั 40 จงัหวดั รวม 251 อ าเภอ 1,541 ต าบล 12,122 หมูบ้่าน 
2 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,897,554 คน 701,288 ครัวเรือน 
3 ผู้เสียชีวิต 2 คน (ล าปาง  ยโสธร) 
4 บาดเจ็บ 1 คน 
5 บ้านเรือนเสียหายทัง้หลงั 44 หลงั 
6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 4,683 หลงั 
7 ถนนเสียหาย 3,795 สาย 
8 สะพาน 172 แหง่ 
9 บอ่ปลา/กุ้ง 5,097 บอ่ 
10 ปศสุตัว์ 16,018 ตวั 
11 สตัว์ปีก 37,790 ตวั 
12 พืน้ท่ีการเกษตรถกูน า้ทว่มเบือ้งต้น

ประมาณ 
2,077,392 ไร่ 

13 มลูคา่ความเสียหายเบือ้งต้น 711,034,613 บาท    
        1.3 สถานการณ์ปัจจุบัน คล่ีคลายเข้าสู่ภาวะปกตทุิกพืน้ท่ีแล้ว    
       1.4 การตรวจตดิตามสถานการณ์อุทกภัย 
         เม่ือวนัพธุท่ี 28 ตลุาคม 2552 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกลู) พร้อมด้วยประธาน
คณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (นาย
ช านิ บชูาสขุ) ปลดักระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วฒันเสน) รองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายขวญัชยั วงศ์นิตกิร) อธิบดีกรม            
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   (นายอนชุา โมกขะเวส) อธิบดีกรมการปกครอง (ดร.วงศ์ศกัดิ ์สวสัดิ์พาณิชย์) และคณะ 
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เดนิทางไปตรวจราชการและมอบนโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้กบัผู้วา่ราชการจงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต้ และ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีส านกังานเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   2. การให้ความช่วยเหลือ 
        2.1 ส่ิงของพระราชทานผู้ประสบภัยพายุ “กิสนา” และหย่อมความกดอากาศต ่า 
            1) มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เดนิทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน ท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บรีุรัมย์ อบุลราชธานี ชมุพร ล าพนู ล าปาง ตาก อทุยัธานี ชยันาท พระนครศรีอยธุยา อา่งทอง 
สมทุรปราการ และจงัหวดักาญจนบรีุ  รวม 29,560 ชดุ  
        2) สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชดุธารน า้ใจสภากาชาดไทย ท่ีจงัหวดั นครราชสีมา อา่งทอง พระนครศรีอยธุยา 
นครสวรรค์ และจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 3,670 ชดุ   ยาสามญัประจ าบ้านและยาแก้น า้กดัเท้า จ านวน 2,000 ชดุ และ             
น า้ด่ืม จ านวน 32,040 ขวด   
     3) สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พล.อ.อ.โยธิน  ประยรูโภคราช ประธานท่ีปรึกษา กองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถงุ           
ยงัชีพและสิ่งของพระราชทาน ท่ีจงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดักาญจนบรีุ รวม 2,000 ชดุ  
        4) ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย มอบชดุธารน า้ใจฯ พระราชทาน           
ท่ีจงัหวดัชยันาท ล าปาง ศรีสะเกษ ตาก บรีุรัมย์ อทุยัธานี สริุนทร์ อบุลราชธานี และจงัหวดันครสวรรค์ จ านวน 9,121 ชดุ ยา
สามญัประจ าบ้าน จ านวน 2,860 ชดุ น า้ด่ืม 33,874 ขวด เสือ้ยืดแขนสัน้ จ านวน 2,000 ตวั และหม้อ MEYER 12 ชดุ 
      5) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ(นายกกิตตมิศกัดิต์ลอดชีพ) 
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา ประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ทรงโปรดให้ นายอภยั  จนัทนจลุกะ 
รองประธานมลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถงุพระราชทาน พร้อมตรวจเย่ียมและจดัรถประกอบ
อาหารเคล่ือนท่ีแจกจา่ยแก่ราษฎรท่ีประสบอทุกภยั ท่ีจงัหวดัสโุขทยั อา่งทอง พระนครศรีอยธุยา และกรุงเทพมหานคร  รวม 
2,696 ชดุ  
   2.2 การให้ความชว่ยเหลือของจงัหวดัท่ีประสบภยั ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้ให้ความชว่ยเหลือแก่ราษฎรท่ีประสบภยัในเบือ้งต้นแล้ว พร้อมทัง้ได้ระดมเจ้าหน้าท่ี 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งส ารวจความเสียหายเพ่ือให้ความชว่ยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรอง  
ราชการฯ (งบ 50 ล้านบาท) ตอ่ไป 
  3. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2552 - 2553  
     กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลกัษณะอากาศในชว่งฤดหูนาวของประเทศไทย     ปี 2552 – 2553 วา่จะ
เร่ิมตัง้แตป่ระมาณกลางเดือนตลุาคม 2552 ถึงประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 เน่ืองจากบริเวณความกดอากาศสงู  หรือมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผล่งมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ และท าให้บริเวณดงักลา่วมีฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงได้ในบางพืน้ท่ี ตอ่จากนัน้อณุหภมูิจะลดลง ท าให้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออก รวมทัง้บริเวณยอดดอยและยอดภ ูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจดั และจะสิน้สดุฤดหูนาว ประมาณกลางเดือน
กมุภาพนัธ์ 2553 

     เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาว ปี พ.ศ.2552 - 2553 รวมทัง้เพ่ือให้
การชว่ยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยั  การประสานการปฏิบตั ิตลอดจนสนบัสนนุการปฏิบตัติามแผน
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั อ าเภอ /และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  กระทรวงมหาดไทยจงึได้
สัง่การทกุจงัหวดัด าเนินการดงันี  ้

 1) จดัตัง้ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาวของจงัหวดัขึน้  ณ ส านกังานป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และจดัตัง้ศนูย์อ านวย การเฉพาะกิจฯ อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแหง่ในเขต
พืน้ท่ี พร้อมทัง้แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศนูย์ฯ โดยแบง่มอบหน้าท่ีให้มีผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ 
 2) ส ารวจและจดัท าบญัชีผู้ประสบภยัหนาว โดยระบุ จ านวนประชากรแยกรายครัวเรือนแตล่ะอ าเภอ 
ต าบล และหมูบ้่านท่ีประสบภยัหนาว หรือคาดวา่จะประสบภยัหนาว  
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 3) ประสานและซกัซ้อมหนว่ยราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มลูนิธิ  และองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเตรียมการชว่ยเหลือประชาชนตามแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจงัหวดั  อ าเภอและท้องถ่ิน รวมทัง้ขอรับการสนบัสนุ น
เคร่ืองกนัหนาว ผ้าหม่ เวชภณัฑ์ เคร่ืองอปุโภคบริโภคตามความเหมาะสม  
 4) จดัเตรียมผ้าหม่ และเคร่ืองนุง่หม่กนัหนาว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบภยัหนาว 
โดยให้ถือปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน  พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  5) ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนระมดัระวงัอคัคีภยัจากสภาพอากาศแห้ง และอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง 
เน่ืองจากหลายพืน้ท่ีมกัมีหมอกเกิดขึน้ รวมทัง้ให้ดแูลรักษาสขุภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สงูอาย ุผู้ยากไร้ และเดก็เล็ก ซึง่อาจ
เจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น 
  6) ก าชบัให้เจ้าหน้าท่ี ฯ ตดิตาม และประเมินสถานการณ์ภยัหนาววา่ประชาชนสามารถ ชว่ยเหลือ
ตนเองได้หรือไม ่เพ่ือให้สามารถพร้อมท่ีจะให้ความชว่ยเหลือไปยงัพืน้ท่ีท่ีประสบภยัได้ทนัทีและทัว่ถึง  
  7) ในกรณีเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึน้ในพืน้ท่ี ให้จงัหวดัจดัท าสรุปสถานการณ์ความเสียหาย และ
การให้ความชว่ยเหลือ ตามแบบรายงานท่ีสง่มาพร้อมนี ้โดยจดัสง่ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทกุวนัพธุของ
สปัดาห์ และรายงานอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่สถานการณ์จะยตุ ิพร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูลงในระบบโปรแกรมประยกุต์ระบบข้อมลู
สาธารณภยั (MIS,GIS) ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจดัท าขึน้ 
  4. การคาดหมายลักษณะอากาศระหว่างวันท่ี 1- 7 พฤศจิกายน 2552   
                         4.1 กรมอุตุนิยมวิทยา  คาดหมายลกัษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2552 บริเวณความ
กดอากาศสงูก าลงัแรงจากประเทศจีนจะแผเ่ข้ามาปกคลมุประเทศไทยตอนบน ท าให้บริเวณดงักลา่วมีฝนในระยะแรก จากนัน้
อากาศจะเย็นลงมากโดยอณุหภมูิจะลดลง  3 - 6 องศาเซลเซียส และมีลมแรง ส าหรับในภาคใต้ตอนลา่งลงไปจะมีฝนเพิ่มมาก
ขึน้ และมีฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ี สว่นคล่ืนลมในอา่วไทยและทะ เลอนัดามนัจะมีก าลงัแรง หลงัจากนัน้ในชว่งวนัท่ี 6-7 
พฤศจิกายน 2552 บริเวณความกดอากาศสงูนีจ้ะมีก าลงัออ่นลง  ท าให้อากาศอุน่ขึน้  
                                อน่ึง พายโุซนร้อน “มิรีแน” (Mirinae) ในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ก าลงัเคล่ือนตวัทางทิศตะวนัตก
ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง คาดวา่พายนีุจ้ะเคล่ือนขึน้ฝ่ังบริเวณเมืองนาตรัง ประเทศเวียดนามในวนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2552 และคาดวา่จะออ่นก าลงัลงอยา่งรวดเร็ว  
                         4.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะอากาศให้จังหวัดใน
ภาคใต้ เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั และดนิถลม่ อนัเกิดจากสภาวะฝนตกหนกั อาจท าให้เกิดน า้ทว่ม
ฉบัพลนั น า้ป่าไหลหลาก และดนิถลม่ และได้แจ้งเตือนเก่ียวกับสภาวะภัยหนาวให้จังหวัดในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัหนาว อนัเกิดจากสภาวะอากาศ อาจสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิต  
ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของประชาชนแล้ว และให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต จดัเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงั
ตดิตามสถานการณ์ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ไว้ให้พร้อมเพ่ือสามารถชว่ยเหลือ 
ผู้ประสบภยัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ 
 
3.  เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาตใินช่วงฤดูฝน ครัง้ท่ี 17 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    สรุปสถานการณ์ภยัธรรมชาตใินชว่งฤดฝูน           
ครัง้ท่ี 17 ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย สถานการณ์อทุกภยั ผลกระทบด้านการเกษตร การให้ความชว่ยเหลือ 
และสถานการณ์น า้ สรุปได้ดงันี  ้
  สถานการณ์อุทกภัย 
  ไม่มี   
  พืน้ท่ีประสบอุทกภัย  
  ชว่งภยัวนัท่ี 29 กนัยายน – 27 ตลุาคม 2552 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2552 ดงันี ้ 
  พืน้ท่ีประสบภัย 40 จังหวัด แยกเป็น 
  ด้านพืช 38 จังหวัด  เกษตรกรประสบภยั 221,129 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย 1,930,225 ไร่ แบง่เป็น 
ข้าว 1,601,269 ไร่ พืชไร่ 298,770 ไร่ และพืชสวน 30,187 ไร่  
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  ด้านปศุสัตว์ 12 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 12,513 ราย สตัว์ได้รับผลกระทบ1,153,946 ตวั แบง่เป็น 
โค-กระบือ 43,601 ตวั สกุร-แพะ-แกะ 19,366 ตวั และสตัว์ปีก 1,090,945 ตวั แปลงหญ้า 382 ไร่  
  ด้านประมง 28 จังหวัด เกษตรกรประสบภยั 16,167 ราย พืน้ท่ีคาดวา่จะเสียหาย แบง่เป็น บอ่เลีย้งสตัว์
น า้ 18,377 บอ่ คดิเป็นพืน้ท่ี 29,458 ไร่ กระชงัเลีย้งสตัว์น า้ 94 กระชงั คดิเป็นพืน้ท่ี 1,570 ตารางเมตร 
  การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
  1. สนบัสนนุเคร่ืองสบูน า้และเคร่ืองผลกัดนัน า้เพ่ือชว่ยเหลือไปแล้ว ดงันี ้
   -  เคร่ืองสบูน า้  19 จงัหวดั จ านวน 237 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดัพิษณโุลก (2) มหาสารคาม(1) ร้อยเอ็ด(1) 
ชยัภมูิ(9) นครราชสีมา (10) ชยันาท (12) นนทบรีุ(27) ปทมุธานี (13) พระนครศรีอยธุยา(17) สมทุรสาคร(5) สพุรรณบรีุ 
(65) ลพบรีุ (44) อา่งทอง(14) นครปฐม (5) อทุยัธานี (6) กาญจนบรีุ (2) ราชบรีุ (1) และสระบรีุ(1) และกรุงเทพฯ(2) 
   -  เคร่ืองผลกัดนัน า้  4 จงัหวดั จ านวน 47 เคร่ือง ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา(19) กรุงเทพมหานคร(3) 
สพุรรณบรีุ (15) และนครปฐม (10) 

2. สนบัสนนุพืชอาหารสตัว์ 228.62 ตนั แร่ธาตแุละเวชภณัฑ์ 200 ชดุ และดแูลสขุภาพสตัว์ 14,848 ตวั 
  สถานการณ์ฝนทิง้ช่วง 
  ชว่งภยั เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2552 (ณ วนัท่ี 22 ตลุาคม 2552) 
  พืน้ท่ีเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จงัหวดันา่น นครสวรรค์ เพชรบรูณ์ พะเยา พิจิตร พิษณโุลก แพร่ ล าปาง 
อตุรดติถ์ นครราชสีมา ชยันาท สระบรีุ จนัทบรีุ และสพุรรณบรีุ เกษตรกร 21,544 ราย พืน้ท่ีเสียหาย 381,559 ไร่ วงเงิน 
259,782,078 บาท 
  การช่วยเหลือเป็นเงนิ 
   -  ชว่ยเหลือแล้ว 10 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ เพชรบรูณ์ พะเยา พิษณโุลก ล าปาง อตุรดติถ์ 
ชยันาท สระบรีุ จนัทบรีุ และเพชรบรีุ เกษตรกร 9,525 ราย พืน้ท่ีเสียหาย 128,613 ไร่ เป็นเงิน 84,946,635 บาท 
  -  จะของบกลาง 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเพชรบรูณ์ พะเยา พิจิตร และสพุรรณบรีุ เกษตรกร 12,246 ราย 
พืน้ท่ีเสียหาย 255,985 ไร่ เป็นเงิน 176,669,303 บาท 
  การปฏิบัตกิารฝนหลวง 
  ส านกัฝนหลวงและการบนิเกษตร ได้ตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารฝนหลวง จ านวน 7 ศนูย์ ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม ่
พิษณโุลก ลพบรีุ ขอนแก่น นครราชสีมา อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และสรุาษฎร์ธานี และฐานเตมิสารฝนหลวง 
ได้แก่ จงัหวดัตาก กาญจนบรีุ นครสวรรค์ 
  ขึน้ปฏิบตักิารในรอบสปัดาห์ (ชว่งวนัท่ี 9 – 15 ตลุาคม 2552) จ านวน 155 เท่ียวบนิ ปริมาณน า้ฝนวดัได้ 
0.1 - 124.0 มม. มีฝนตกในพืน้ท่ี 40 จงัหวดั ทัง้นีไ้ด้ปรับแผนการปฏิบตังิาน โดยปิดทกุศนูย์ ในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2552  
เน่ืองจากพืน้ท่ีเป้าหมายในการปฏิบตักิารฝนหลวงจะได้รับปริมาณน า้เพียงพอกบัความต้องการแล้ว  รวมทัง้เพ่ือท าการซอ่ม
บ ารุงรักษาเคร่ืองบนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่ง ๆ ให้พร้อมใช้งานในฤดปูฏิบตักิารฝนหลวงปี 2553 ตอ่ไป 
  สถานการณ์น า้ 
 1. สภาพน า้ในอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่  
  สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ (2 พฤศจิกายน 2552) มีปริมาตรน า้ 
ในอา่งฯ ทัง้หมด 55,438 ล้านลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 80 ของความจอุา่งฯ ทัง้หมด น้อยกวา่ปี 2551 (56,658 ล้าน ลบ.ม.) 
จ านวน 1,220 ล้านลบ.ม. ปริมาตรน า้ใช้การได้ 31,911 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 46 ของความจอุา่งฯ สามารถรับน า้ได้อีก 
14,157 ล้านลบ.ม. 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนภมูิพล จงัหวดัตาก และอา่งเก็บน า้เข่ือนสิริกิติ ์จงัหวดัอตุรดติถ์ มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ               
ทัง้หมด 9,352 และ 6,023 ล้านลบ.ม.ตามล าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 69 และ 63 ของความจอุา่งฯทัง้หมด ตามล าดบัโดยมี
ปริมาตรน า้ทัง้สองอา่งฯ รวมกนั จ านวน 15,375 ล้านลบ.ม. สามารถรับน า้ได้อีก 7,597 ล้านลบ.ม. 
  อา่งเก็บน า้เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบรีุ มีปริมาตรน า้ในอา่งฯ 953 ล้าน ลบ.ม. หรือคดิเป็นร้อยละ 
99 ของความจอุา่งฯทัง้หมด สามารถรับน า้ได้อีก 7 ล้าน ลบ.ม. 
 อ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ านวน 1 อ่างฯ ดังนี ้

อ่างเก็บน า้ 
ปริมาตรน า้ในอ่างฯ ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลง

อ่างฯ 
ปริมาณน า้
ระบาย 

ปริมาณ
น า้รับได้
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ปริมาตรน า้ % ความจุ
อ่างฯ 

ปริมาตร
น า้ 

% ความจุ
อ่างฯ 

วันนี ้ เมื่อ
วาน 

วันนี ้ เมื่อ
วาน 

อีก 

แมก่วง 63 24 49 19 0.75 0.70 0.03 0.06 200 
 อ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์น า้มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จ านวน 14 อ่างฯ ดังนี ้

อ่างเก็บน า้ 

ปริมาตรน า้ในอ่างฯ ปริมาตรน า้ใช้การได้ ปริมาณน า้ไหลลง
อ่างฯ 

ปริมาณน า้
ระบาย 

ปริมาณน า้รับ
ได้อีก 

ปริมาตร
น า้ 

% ความ
จุอ่างฯ 

ปริมาตร
น า้ 

% ความจุ
อ่างฯ 

วันนี ้ เมื่อวาน วันนี ้ เมื่อ
วาน 

แมง่ดัสมบรูณ์ชล 228 86 206 78 0.76 1.39 0.31 0.31 37 
จฬุาภรณ์ 154 94 110 67 0.30 0.39 0.99 0.98 10 
ล าปาว 1,251 87 1,166 82 0.74 1.05 5.34 5.65 179 
สริินธร 1,757 89 926 47 0.00 0.91 1.22 0.00 209 
ป่าสกัชลสทิธ์ิ 953 99 950 99 16.43 16.52 12.35 12.35 7 
กระเสยีว 210 88 170 71 0.69 1.08 0.82 0.01 30 
ศรีนครินทร์ 16,132 91 5,867 33 7.95 23.14 14.97 22.19 1,613 
วชิราลงกรณ์ 8,028 91 5,016 57 9.08 12.94 22.94 22.99 832 
ขนุดา่นปราการชล 188 84 183 82 0.27 0.51 0.05 0.05 36 
หนองปลาไหล 168 102 154 94 1.49 1.63 1.73 1.74 0 
ประแสร์ 255 103 235 95 1.13 0.31 0.91 0.97 0 
แก่งกระจาน 647 91 580 82 3.89 1.59 5.59 5.59 63 
ปราณบรีุ 321 93 261 75 2.39 1.50 3.48 1.73 26 
รัชชประภา 5,107 91 3,755 67 2.65 3.60 5.70 8.35 532 
 2. สภาพน า้ท่า 

แม่น า้ 
ที่ตัง้สถานีส ารวจปริมาณน า้ท่า 

ระดับ
ตลิ่ง 

ระดับ
น า้ เกณฑ์ แนวโน้ม 

สถานี อ าเภอ จังหวัด เมตร เมตร 
ยม Y.16 บ้านบางระก า บางระก า พิษณุโลก 7.15 7.70 *ท่วม* ลดลง 
 นา่น  N.67 สะพานบ้านเกศไชย ชมุแสง นครสวรรค์ 27.45 24.75 มาก ลดลง 
ป่าสกั S.42 บ้านบอ่วงั วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 10.20 9.07 มาก ลดลง 
ชี E.23 บ้านคา่ย เมือง ชยัภมู ิ 8.50 7.16 มาก ลดลง 
  E.20A บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร 9.50 8.14 มาก ทรงตวั 
  E.9 บ้านโจด มัญจาคีรี ขอนแก่น 10.50 10.60 *ท่วม* ลดลง 
มูล M.5 บ้านเมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 8.10 8.72 *ท่วม* ลดลง 
  M.184 บ้านซึม พิมาย นครราชสีมา 4.50 4.86 *ท่วม* เพิ่มขึน้ 

  M.7 
สะพานเสรี
ประชาธิปไตย 

เมือง อบุลราชธาน ี 7.00 6.14 มาก ลดลง 

  M.42 บ้านห้วยทบัทนั ห้วยทบัทนั ศรีสะเกษ 8.00 4.40 มาก เพิ่มขึน้ 
  M.9 บ้านหนองหญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ 9.00 6.97 มาก ลดลง 
  M.26 บ้านล าชี เมือง สริุนทร์ 7.50 4.71 มาก เพิ่มขึน้ 
  M.190 บ้านขวาว อทุมุพรพิสยั ศรีสะเกษ 7.10 5.17 มาก เพิ่มขึน้ 
  M.185 บ้านไผน้่อย ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ 7.10 6.45 มาก ลดลง 
  M.6A บ้านสตึก สตึก บุรีรัมย์ 5.40 5.50 *ท่วม* ลดลง 
ปราจีนบรีุ Kgt.3 บ้านกบินทร์บรีุ กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 9.68 2.80 มาก ลดลง 
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 แมน่ า้เจ้าพระยา สถานี C.2 ท่ีคา่ยจีรประวตั ิอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ปัจจบุนัปริมาณน า้ไหลผา่น 
1,274 ลบ.ม.ตอ่วินาที ระดบัน า้ +21.98 เมตร ต ่ากวา่ตลิ่ง 3.62 เมตร 
 เข่ือนเจ้าพระยา สถานี C.13 ท่ีอ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ปัจจบุนัปริมาณน า้ไหลผา่น 958 ลบ.ม.ตอ่วินาที 
ระดบัน า้เหนือเข่ือนเจ้าพระยา +16.60 เมตร รทก. ระดบัท้ายเข่ือนเจ้าพระยา +11.50 เมตร รทก. 
 แมน่ า้สะแกกรัง สถานี Ct.2A ท่ีหน้าศาลากลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ปัจจบุนัปริมาณน า้ไหลผา่น 
9 ลบ.ม.ตอ่วินาที อยูใ่นเกณฑ์น า้ปกต ิแนวโน้มเพิ่มขึน้  
 รับน า้เข้าระบบสง่น า้ทุง่ฝ่ังตะวนัออก มีปริมาณน า้ไหลผา่น 200 ลบ.ม.ตอ่วินาที รับน า้เข้าระบบสง่น า้ทุง่ฝ่ัง
ตะวนัตก มีปริมาณน า้ไหลผา่น 231 ลบ.ม.ตอ่วินาที  
 สถานีบางไทร สถานี C.29 อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีปริมาณน า้ไหลผา่น 1,284 ลบ.ม.
ตอ่วินาที ระดบัน า้สงูสดุเม่ือวานนี (้1 พ.ย. 52) คา่จริงวดัได้ +1.89 เมตร รทก. เวลา 19.45 น. ต ่ากวา่ตลิ่ง 2.20 เมตร 
คาดการณ์ระดบัน า้สงูสดุพรุ่งนี ้เวลา 11.15 น. ระดบัน า้ต ่ากวา่ตลิ่ง 1.99 เมตร 
 อิทธิพลน า้ทะเลในแมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีสะพานพทุธ (C.4) ระดบัน า้สงูสดุเม่ือวานนี ้(1 พ.ย. 52) คา่จริงวดัได้ 
+1.49 เมตร รทก. เวลา 16.15 น. ต ่ากวา่ตลิ่ง 1.01 เมตร คาดการณ์ระดบัน า้สงูสดุพรุ่งนี ้เวลา 07.45 น. ท่ีระดบั +1.74 
เมตร รทก. ต ่ากวา่ตลิ่ง 0.76 เมตร 
 เข่ือนพระรามหก มีปริมาณน า้ไหลผา่น 109 ลบ.ม.ตอ่วินาที 
 แมน่ า้ทา่จีน ท่ี สถานี T.1 หน้าท่ีวา่การอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ระดบัน า้ +1.49 เมตร แนวโน้มลดลง 
 ปริมาณน า้ไหลผ่าน  
 - จงัหวดัอา่งทอง ท่ี (C.7A) บ้านบางแก้ว อ าเภอเมือง 1,039 ลบ.ม.ตอ่วินาที ต ่ากวา่ตลิ่ง 4.36 เมตร 
แนวโน้มลดลง  
 - จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีคลองบางหลวง (C.36) 377 ลบ.ม.ตอ่วินาที ต ่ากวา่ตลิ่ง 3.55 เมตร ท่ีคลอง
บางบาล (C.37) 88 ลบ.ม.ตอ่วินาที ต ่ากวา่ตลิ่ง 3.40 เมตร แนวโน้มลดลง ท่ีอ าเภอพระนครศรีอยธุยา (C.35) 750 ลบ.ม.  
ตอ่วินาที ต ่ากวา่ตลิ่ง 2.44 เมตร แนวโน้มลดลง 
  ทัง้นี ้ขอยตุกิารรายงานสถานการณ์ภยัธรรมชาตใินชว่งฤดฝูนปี 2552 เน่ืองจากขณะนีไ้ด้เข้าสูฤ่ดหูนาวแล้ว 
 
 
4. เร่ือง ขอความเหน็ชอบในการรับรองร่างผลการประชุมผู้น าลุ่มน า้โขงกับญ่ีปุ่น  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาโตเกียวพร้อมภาคผนวก  และอนมุตัใิห้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสาร
ดงักลา่ว ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงักลา่วท่ีไมใ่ชส่าระส าคญัหรือไม่
ขดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย  ให้กระทรวงการตา่งประเทศด าเนินการได้โดยไมต้่องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
   สาระส าคัญของเร่ือง  
  ด้วยญ่ีปุ่ นจะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุผู้น าลุม่น า้โขงกบัญ่ีปุ่ น ในวนัท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2552 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่นายกรัฐมนตรีตอบรับท่ีจะเข้าร่วมประชมุแล้ว  
  กระทรวงการตา่งประเทศขอเรียนวา่  ในระหวา่งการประชมุดงักลา่ว  จะมีการรับรองปฏิญญาโตเกียว  ซึง่
ถือวา่เป็นเอกสารผลการประชมุของการประชมุผู้น าลุม่น า้โขงกบัญ่ีปุ่ น  ซึง่มีหวัข้อหลกัคือ “การจดัตัง้หุ้นส่วนเพ่ือการพฒันา
ใหมเ่พ่ืออนาคตท่ีรุ่งเรืองร่วมกนั” (Establishment of a New Partnership for the Common Flourishing Future) โดยได้
ก าหนดวิสยัทศัน์ในอนาคตและระบปุระเดน็ท่ีจะให้ความส าคญั  รวมทัง้ระบถุึงกลไกการจดัการประชมุภายใต้กรอบความ
ร่วมมือดงักลา่ว สาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้ 
  1. ญ่ีปุ่ นให้ค ามัน่ท่ีจะร่วมมือเพ่ือพฒันาภมูิภาคลุม่น า้โขงและช่ืนชมตอ่การท่ีประเทศลุม่น า้โขงมีความ
พยายามชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  โดยเฉพาะการให้ความชว่ยเหลือของไทย  ผู้น าประเทศลุม่น า้โขงช่ืนชมท่ีประเทศไทยมี
ค ามัน่ในการพฒันาภมูิภาคนีด้้วย  
   2. วิสยัทศัน์ในอนาคตระบ ุดงันี ้  
   - เป็นภมูิภาคท่ีเปิดกว้างท่ีมีสนัตภิาพและเสถียรภาพท่ีถาวรและตัง้อยูบ่นคา่นิยมสากลตามท่ีระบุ
ไว้ในกฎบตัรอาเซียน 
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   -  เป็นภมูิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสนบัสนนุตอ่บรูณาการของอาเซียนอยา่ง
แข็งขนั  รวมทัง้การจดัตัง้ประชาคมเอเชียตะวนัออกท่ีเปิดกว้างในระยะยาว และ  
   -  เป็นภมูิภาคท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน  ควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถจดัการกบั  
ภยัคกุคามตา่ง ๆ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่มนษุยชาตแิละศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  
  เพ่ือให้วิสยัทศัน์ข้างต้นของอนาคตภมูิภาคลุ่มน า้โขงมีผล ญ่ีปุ่ นย า้ความตัง้ใจท่ีจะร่วมมือในภมูิภาค  ซึง่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในลุม่น า้โขงและญ่ีปุ่ น  ควรเป็นไปตามแนวทางดงันี ้     
    -  สร้างความสมัพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนับนพืน้ฐานภราดรภาพ  ซึง่เป็นแนวความคดิท่ีเคารพ
เสรีภาพและศกัดิศ์รีของปัจเจกบคุคล  ในขณะท่ีเคารพตอ่เสรีภาพและศกัดิศ์รีของผู้ อ่ืน  
    -  เสริมสร้างสนัตภิาพและความรุ่งเรืองของอาเซียนและเอเชียตะวนัออก  ตลอดจนจดัตัง้ชมุชน         
เอเชียตะวนัออกท่ีเปิดกว้างในระยะยาว   
   -  เป็นหุ้นสว่นท่ีส าคญัร่วมกนัทัง้ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  
  3. สาขาท่ีให้ความส าคญัล าดบัต้น  ประกอบด้วย 1) การสง่เสริมการพฒันาแบบครบถ้วนในอนภุมูิภาคลุม่
น า้โขง  ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การสร้างพนัธมิตรภาครัฐ-เอกชน การจดัท ากฎระเบียบร่วมกนัในภมูิภาคในด้าน
เศรษฐกิจ 2) การจดัการกบัประเดน็ท่ีมีความท้าทาย ได้แก่ สิ่งแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การจดัการ
กบัประเดน็ท่ีมีความเส่ียง อาทิ ความเส่ียงจากภยัพิบตัธิรรมชาต ิการระบาดของเชือ้โรค 3) การกระชบัความร่วมมือและการ
แลกเปล่ียนระหวา่งกนั ได้แก่ การเพิ่มพนูการแลกเปล่ียนการพบปะกนั การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว และการอนรัุ กษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และการขยายความร่วมมือกบักรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
  4. ให้มีการจดัการประชมุในกรอบความร่วมมือลุม่น า้โขง-ญ่ีปุ่ นอยา่งสม ่าเสมอ  และให้จดัการประชมุผู้น า
ลุม่น า้โขงกบัญ่ีปุ่ นขึน้ทกุ ๆ สามปี  โดยสลบักนัระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัประเทศลุม่น า้โขง   
  5. เอกสารภาคผนวกระบรุายละเอียดการน าเจตจ านงตา่ง ๆ ภายใต้ปฏิญญาโตเกียวไปปฏิบตัเิป็นรูปธรรม  
โดยเน้นการให้ความชว่ยเหลือหรือสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ท่ีปรากฏในร่างปฏิญญาโตเกียว   
  กระทรวงการตา่งประเทศมีความเห็นเพิ่มเตมิวา่  โดยท่ีร่างปฏิญญาดงักลา่วเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ
ทกุฝ่ายทางด้านการเมือง สงัคม และความมัน่คง และเอกสารภาคผนวกเป็นรายละเอียดการน าปฏิญญาดงักลา่วไปปฏิบตั ิ 
เอกสารดงักลา่วจงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาและไมเ่ข้าขา่ยมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู ฯ  
 
 
5.  เร่ือง  แผนการลงทุนเพื่อขับเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าของประเทศไทยส าหรับขอรับการ 
สนับสนุนทางการเงนิจาก Clean Technology Fund (CTF) ของธนาคารโลก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการของแผนการลงทนุเพ่ือขบัเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าของ
ประเทศไทยส าหรับขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจาก Clean Technology Fund (CTF) ของธนาคารโลก ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ  และให้กระทรวงการคลงัประสานงานกบัธนาคารโลกและจดัท ารายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
น าเสนอรัฐสภาตามนยัมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยตอ่ไป  
  ความเป็นมา 

ธนาคารโลกได้เสนอแนวทางการให้การสนบัสนนุทางการเงินภายใต้ Clean Technology Fund (CTF)            
ซึง่เป็นกองทนุท่ีสนบัสนนุด้านการเงินในรูปเงินกู้อตัราดอกเบีย้ต ่าแก่การลงทนุทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับโครงการท่ี
สนบัสนนุการลดระดบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  CTF เป็นกองทนุภายใต้การด าเนินงานของกองทนุเพ่ือการลงทนุด้าน
ภมูิอากาศ (Climate Investment Fund: CIF) ก่อตัง้โดยธนาคารโลก (World Bank: WB) ร่วมกบัธนาคารเพ่ือการพฒันา
ระดบัภมูิภาคตา่งๆ (Regional Development Banks) อาทิ ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
บรรษัทการเงินระหวา่งประเทศ (International Financial Corporation: IFC) CTF เป็นกองทนุท่ีมุง่เน้นการจดัหาเงินทนุ
ระหวา่งประเทศเพ่ือลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยกองทนุจะให้เงินสนบัสนนุโครงการท่ีสง่เสริมการทดลอง 
(Demonstration)  
การจดัเพ่ือใช้งาน (Deployment) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการลดคาร์บอน (Low-carbon Technologies) ใน
ภาคอตุสาหกรรม พลงังาน คมนาคม เกษตรกรรม รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้พลงังานในอาคาร (Energy Efficiency in 
Buildings) ภายใต้ข้อก าหนดวา่ฝ่ายไทยต้องจดัท าแผนการลงทนุ (Investment Plan) เสนอตอ่คณะกรรมการกองทนุ CTF  
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วัตถุประสงค์ 
ใช้ในการสนบัสนนุการลงทนุในโครงการท่ีชว่ยลดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและภาคเอกชน 

ซึง่มีสว่นชว่ยในการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมและน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
การด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง 
1. กระทรวงการคลงั โดยส านกังานบริหารหนีส้าธารณะได้มีหนงัสือแสดงความสนใจท่ีจะขอรับการสนบัสนนุ

ทางการเงินจาก CTF เพ่ือสนบัสนนุโครงการท่ีชว่ยลดและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Green Economy Project) โดยมี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เป็นหนว่ยประสานงานกลางในการจดัท า 
Investment Plan เพ่ือใช้ประกอบการเสนอขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจาก CTF และ กระทรวงการคลงัจะพิจารณา
แผนการใช้จา่ยเงินท่ีเหมาะสมของโครงการตา่งๆ ภายใต้แผนการลงทนุดงักลา่ว โดย สศช. ได้แตง่ตัง้คณะท างานพฒันาแผนการ
ลงทนุเพ่ือขบัเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าของประเทศไทย เม่ื อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2552 โดยมีนายอาคม เตมิพิทยา
ไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิป็นประธาน และมีผู้แทนจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องตา่งๆ อาทิ กระทรวงอตุสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลงังาน  องค์การ
บริหารจดักา รก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน ) กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการคลงั เป็นต้น 

2. การขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจาก CTF ประเทศไทยจะต้องจดัท าแผนการลงทนุ (Investment Plan) 
เพ่ือขอรับการสนบัสนนุจาก CTF โดยโครงการท่ีอยูใ่นแผนการลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องกบัแผนการพฒันาของประเทศ 
ในเบือ้งต้นคาดวา่กองทนุ CTF มีวงเงินสนบัสนนุให้แก่ประเทศไทยประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการสนบัสนนุ
ทางการเงินในรูปแบบการกู้ผสมระหวา่งกองทนุ CTF ท่ีมีเง่ือนไขให้เงินกู้แบบไมมี่ดอกเบีย้แตมี่คา่ธรรมเนียม กู้ ร่วมกบั WB 
ADB หรือ IFC ท่ีมีเง่ือนไขเงินกู้ทัว่ไปของแตล่ะสถาบนัการเงิน ซึง่จะท าให้มีต้นทนุในการกู้ เงินท่ีต ่า นอกจากนี ้ยงัมีความ
ชว่ยเหลือทางวิชาการจากธนาคารโลกเพ่ือจดัเตรียมโครงการและแผนการลงทนุด้วย ในการนี ้สศช . และ สบน. ร่วมกบั
ธนาคารโลก และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกนัยกร่างแผนการลงทุนเพ่ือขอรับการสนบัสนนุจากกองทนุ CTF โดยมี
สาระส าคญั ดงันี ้

    2.1 โครงการท่ีกองทนุ CTF จะสนบัสนนุเงินทนุ ต้องมีลกัษณะส าคญั ดงันี  ้
      (1) มีความสอดคล้องและสง่เสริมแผนพฒันาฯ และแผนชาตท่ีิเก่ียวข้อง อาทิ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
10 และแผนพฒันาพลงังานทดแทน พ.ศ. 2551-2565 เป็นต้น 
      (2) โครงการต้องมีศกัยภาพในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
      (3) โครงการและเทคโนโลยีท่ีใช้ต้องมีความพร้อมในการน ามาปฏิบตัจิริงและมีความคุ้มทนุ 
      (4) เป็นโครงการขนาดใหญ่ในสาขาพลงังานและการขนสง่ท่ีสะอาด เชน่ โครงการในสาขาการ
ผลิตพลงังานทดแทน โครงการด้านการขนสง่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในสิ่งปลกูสร้าง และอาคารท่ีอยู่
อาศยั เป็นต้น 

    (5) มีแผนการเงิน กรอบเวลาการลงทนุ และแหลง่ท่ีมาของเงินทนุท่ีชดัเจน  
    2.2 สาขาท่ีมีความเป็นไปได้ในการขอรับการสนบัสนนุทางการเงินจากกองทนุ CTF ประกอบด้วย 2 สาขา

หลกั ได้แก่ สาขาพลงังาน และสาขาการขนสง่ วงเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 4,263 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
      (1) สาขาพลงังาน (Clean Energy Advancement) วงเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 1,676 ล้านเหรียญ
สหรัฐประกอบด้วย  

 การสง่เสริมการลงทนุของเอกชนและชมุชนเพ่ือพฒันาโครงการด้านพลงังานหมนุเวียน 
ผา่นสถาบนัท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการสง่ออกและ
น าเข้าของประเทศไทย จ านวน 374 MW วงเงินลงทนุ 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 โครงการพลงังานหมนุเวียน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่ 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนของ กฟผ. จ านวน 224 MW จากพลงัลม แสงอาทิตย์ และพลงัน า้ขนาดเล็ก วงเงินลงทนุรวม 579 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

 โครงการพลงังานหมนุเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
(กฟภ.) ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตพลงังานทดแทนจากเศษไม้ (Forestry Residual) จ านวน 100 แหง่ 
(แหง่ละ 1 MW) โดยซือ้เศษไม้จากองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ วงเงินลงทนุ 230 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการตดิตัง้อปุกรณ์
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ประหยดัพลงังานส าหรับโคมไฟเสาสงูและไฟก่ิง (Street Lighting Energy Efficiency) จ านวน 500,000 หลอด เพ่ือลดการ
ใช้ไฟฟ้าในสว่นไฟถนนและไฟสาธารณะในพืน้ท่ีบริการของ กฟภ. วงเงินลงทนุ 67 ล้านเหรียญสหรัฐ 

   (2) สาขาขนสง่ (Urban Transformation) วงเงินรวมทัง้สิน้ 1,266.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ 
 โครงการขยายระบบขนสง่มวลชนและปรับปรุงระบบการจราจร (Urban Transport: 

Expand Mass Transit & Improve Traffic System) ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยจดัท าระบบรถโดยสารประจ าทางดว่น
พิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วงเงินรวมทัง้สิน้ 1,218 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า ของกรุงเทพมหานคร วงเงินลงทนุ 48.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของอาคารของหนว่ยงานสงักดั กทม . 

   (3) สาขาการสง่เสริมการลงทนุภาคเอกชน (IFC Private Sector Financing Mobilization Program 
for RE/EE/CP) วงเงินรวมทัง้สิน้ 1,320 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ 

 การสง่เสริมการลงทนุภาคเอกชน ของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการเอกชน เพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านพลงังานทดแทน (Renewable Energy: RE) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน (Energy Efficiency: 
EE) และการผลิตท่ีสะอาด (Clean Production : CP) โดยให้ผู้ประกอบการเอกชนกู้ เงินผา่นธนาคารพาณิชย์ วงเงินลงทนุ 
1,320 ล้านเหรียญสหรัฐ 

    2.3 แหลง่ท่ีมาและเง่ือนไขของกองทนุ 
  CTF จะให้การสนบัสนนุทางการเงินเพียงบางสว่น โดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10-15 ของ

วงเงินรวมโครงการทัง้หมด โครงการดังกลา่วจะต้องมีการกู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือการพฒันาระดบัพหภุาคี (Multilateral 
Development Banks: MDBs) อาทิ ธนาคารโลก และ ADB ในอตัราสว่นขัน้ต ่า (CTF: MDB) คือ 1:1 ทัง้นี ้เงินด าเนิน
โครงการสว่นท่ีเหลือจะได้มาจากการจดัสรรเงินงบประมาณจากภาครัฐ การสมทบเงินลงทนุโดยภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
ธนาคารโลก  ADB และ IFC ซึง่จะต้องมีการหารือเก่ียวกบัสดัสว่นของเงินลงทนุจากตา่งประเทศท่ีจะใช้ในการด าเนิน
โครงการตอ่ไป  

3. คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิด้เห็นชอบในหลกัการแผนการลงทนุเพ่ือ
ขบัเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2552 ส าหรับการด าเนินการขัน้ตอ่ไป คือ 
กระทรวงการคลงัน าเสนอแผนการลงทนุฯ ตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการกองทนุ CTF พิจารณาให้เงินสนบัสนนุแก่ประเทศไทยตอ่ไป 

 
 
ความเหน็ 
1. แผนการลงทนุเพ่ือขบัเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต ่าของประเทศไทย เป็นเพียงกรอบการลงทนุใน

ภาพรวมของประเทศไทย ซึง่จะต้องน าสง่ให้คณะกรรมการของ CTF พิจารณาภายในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 ทัง้นี ้การ
พิจารณากู้ เงินจาก CTF ต้องประเมินและศกึษาความพร้อมเป็นรายโครงการตามขัน้ตอนปกต ิและต้องปฏิบตัติาม
พระราชบญัญตัิการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549 ซึง่จะด าเนินการภายหลงัจากท่ีแผนการลงทนุฯ ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการของ 
CTF แล้ว  

2. แนวทางการกู้ เงินจาก CTF สามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 
(1) การกู้ส าหรับภาครัฐ โดยเป็นการกู้จากการ Co-Finance ระหวา่ง CTF และธนาคารโลก  ADB หรือ

สถาบนัการเงินอ่ืน  
 ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ กระทรวงการคลงัจะเป็นผู้กู้ ให้หนว่ยงานของรัฐ  
 ส าหรับรัฐวิสาหกิจ และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ หนว่ยงานด าเนินโครงการ จะเป็นผู้กู้  โดยมี

กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนั  
 ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (กรุงเทพมหานคร) กระทรวงการคลงัจะเป็นผู้กู้และให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินกู้ตอ่ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกู้ เอง  
(2) การกู้ส าหรับภาคเอกชน โดยเป็นการกู้จากการ Co-Finance ระหวา่ง CTF และ IFC 

 ส าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯ จะเป็นผู้กู้จาก IFC และให้ภาคเอกชนกู้ตอ่ ซึง่จะชว่ยลดภาระ 
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หนีส้าธารณะของรัฐบาล 
  3. กระทรวงการคลงัเห็นวา่การขอรับการสนบัสนนุจาก CTF ซึง่ชว่ยสนบัสนนุการด าเนินโครงการท่ีลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้
เพิ่มขึน้ ท าให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือชว่ยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และเพิ่มการจ้าง
งานก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 
 
6. เร่ือง  การลงนามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเตม็ท่ีของบริการขนส่งผู้โดยสารทาง
อากาศ และพธีิสารแนบท้ายความตกลง 2 ฉบับ และพธีิสารข้อผูกพันชุดท่ี 6 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัติามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดงันี ้
  1. อนมุตักิารลงนามความตกลงพหภุาคีอาเซียนวา่ด้วยการเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีของบริการขนสง่ผู้ โดยสาร
ทางอากาศ และพิธีสารแนบท้ายความตกลง 2 ฉบบั และพิธีสารข้อผกูพนัชดุท่ี 6 ของบริการขนสง่ทางอากาศ ภายใต้กรอบ
ความตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน  และให้เสนอความตกลงและพิธีสารทัง้ 2 เร่ืองเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบตอ่ไป  
  2. มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม หรือรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม หรือผู้ ท่ี           
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียนร่วมลง
นามความตกลงฯ และพิธีสาร 2 เร่ืองข้างต้น ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 2 เร่ืองดงักลา่วท่ีมิใช่
สาระส าคญั  ขอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  หรือรัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายเป็นผู้ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมต้่องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกครัง้ 
  3. เม่ือรัฐสภาเห็นชอบตามข้อ 1 แล้ว มอบหมายหนว่ยงานภายในท่ีเก่ียวข้องด าเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพ่ืออนวุตักิารให้เป็นไปตามหนงัสือสญัญา และมอบกระทรวงการตา่งประเทศแจ้งภาคีคูส่ญัญาทราบเพ่ือให้
หนงัสือสญัญามีผลใช้บงัคบัตอ่ไป  
   ข้อเทจ็จริง 
  ด้วยสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม มีก าหนดเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 
15 และการประชมุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระหวา่งวนัท่ี 7-11 ธนัวาคม 2552 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดย
ในการประชมุดงักลา่ว จะมีการลงนามมีความตกลงและพิธีสาร 2 เร่ือง ดงันี ้ 

1. ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเตม็ที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทาง
อากาศ และพธีิสารแนบท้ายความตกลง 2 ฉบับ (ASEAN Multilateral Agreement on the Full  Liberalisation of  
Passenger Air Services and its 2 Protocols) 

1.1 เร่ืองเดมิ 
1.1.1 ในการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุง

พนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ท่ีประชมุได้รับรองแผนปฏิบตักิารในการรวมกลุม่และเปิดเสรีการขนสง่ทางอากาศของ
อาเซียน เพ่ือสง่เสริมความก้าวหน้าของการเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีและการรวมกลุม่ของการบริการเดนิอากาศในอาเซียน  
  1.1.2 ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547   ท่ีกรุง
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีประชมุได้ให้การรับรองแผนปฏิบตักิารเวียงจนัทน์ท่ีให้เร่งรัดการตกลง
เปิดนา่นฟ้าเสรี และยกระดบัการเปิดเสรีในบริการขนสง่ทางอากาศ  โดยให้ด าเนินการเปิดเสรีบริการเดนิอากาศส าหรับ
ผู้ โดยสารส าหรับทกุเมืองหลวงในอาเซียนภายในเดือนธนัวาคม 2553 (ค.ศ. 2010) 

1.1.3 เพ่ือให้อาเซียนสามารถด าเนินการเปิดเสรีบริการขนสง่ทางอากาศได้ภายในเวลาท่ี
ก าหนด รัฐมนตรีขนสง่อาเซียน/เจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านการขนสง่อาเซียนจงึได้มอบหมายให้คณะท างานด้านการขนสง่ทาง
อากาศอาเซียนพิจารณาจดัท าร่างความตกลงพหภุาคีอาเซียนวา่ด้วยบริการเดนิอากาศให้แล้วเสร็จเพื่อการน าเสนอรัฐมนตรี
ขนสง่อาเซียนลงนามในการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 14 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

1.1.4 ในการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2551 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีขนสง่อาเซียน  9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย ) ได้ร่วม ลงนามความตกลงพหภุาคี
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อาเซียนวา่ด้วยบริการเดนิอากาศ และพิธีสารแนบท้ายความตกลง 6 ฉบบั เน่ืองจากในขณะนัน้ประเทศไทยอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ           เสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ พร้อมกนันี  ้ท่ีประชมุได้มีมตเิห็นชอบให้
ด าเนินการจดัท าพิธีสาร แนบท้ายความตกลงฯ เพิ่ม ขึน้ 2 ฉบบั จากเดมิท่ีมีอยู ่6 ฉบบั เพ่ือเป็นการเปิดเสรีการขนสง่
ผู้ โดยสารทางอากาศอยา่งเตม็ท่ี 
    1.1.5 ในคราวประชมุร่วมกนัของรัฐสภา ครัง้ท่ี 1 (สมยัสามญัทัว่ไป ) และ  ครัง้ท่ี 2 (สมยั
สามญัทัว่ไป) เม่ือวนัท่ี 26-27 มกราคม 2552 รัฐสภาได้มีมตเิห็นชอบร่างความตกลงฯ และพิธีสารทัง้ 6 ฉบบั ซึง่ตอ่มา           
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมได้ลงนามความตกลงฯ และพิธีสารแนบท้ายความตกลง 6 ฉบบัดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2552 
    1.1.6 ในการประชมุคณะท างานด้านการขนสง่ทางอากาศอาเซียน ครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 4-7 
สิงหาคม 2552 ณ เมืองปีนงั ประเทศมาเลเซีย ท่ีประชมุได้ตกลงให้มีการจดัท าความตกลง แยกจากความตกลงพหภุาคี
อาเซียนวา่ด้วยบริการเดนิอากาศ โดยมีพิธีสารแนบท้ายความตกลง 2 ฉบบั และ   ให้น าเสนอตอ่รัฐมนตรีขนสง่อาเซียนลงนาม
ในชว่งการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 15 ซึง่มีก าหนด จดัขึน้ในเดือนธนัวาคม 2552  ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม  1.2  หลกัการและสาระส าคญั  การจดัท าความตกลงดงักลา่วเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตักิารในการรวมกลุม่และการเปิดเสรีของการขนสง่ทางอากาศของอาเซียน และแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง่ได้ก าหนดกรอบเวลาให้เปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) โดยก าหนดกรอบหลกัการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
  
   1.2.1 ภาคีแตล่ะฝ่ายมีสิทธิก าหนดสายการบนิได้มากสายเทา่ท่ีต้องการ โดยมีคณุสมบตัติามท่ี
ประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศก าหนด 
   1.2.2 สายการบนิจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัภายในของประเทศสมาชิกท่ีสายการบนิท า
การบนิเข้าไป ในเร่ืองตา่งๆ อาทิ พิกดัอตัราขนสง่ ความปลอดภยั กิจกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
   1.2.3 ความตกลงและพิธีสารจะมีผลใช้บงัคบัเม่ือได้รับมอบสตัยาบนัสาร จ านวน 3 ฉบบั และ
จะมีผลใช้บงัคบัในระหวา่งภาคีผู้ ท่ีให้สตัยาบนัเทา่นัน้  

1.2.4 ความตกลงฯ ประกอบด้วยพิธีสาร 2 ฉบบั ได้แก ่
พธีิสาร 1 เก่ียวกบัสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 3 และ 4 อยา่งไมจ่ ากดัระหวา่งเมืองใดๆ 

ในอาเซียน ซึง่สายการบนิสามารถท าการบนิไปยงัเมืองใดๆ ในอาเซียน ท่ีมีทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ และใช้สิทธิรับขน
การจราจรระหวา่งเมืองในประเทศของตนและเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนได้อยา่งไมจ่ ากดัจ านวนเท่ียวบนิและแบบอากาศ
ยาน 

พธีิสาร 2 เก่ียวกบัสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 อยา่งไมจ่ ากดั ระหวา่งเมืองใดๆ ใน
อาเซียน ซึง่สายการบนิสามารถท าการบนิไปยงัเมืองใดๆ ในอาเซียนท่ีมีทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ และสามารถใช้สิทธิรับขน
การจราจรระหวา่งสองเมืองใดๆ ในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ (ทัง้สองเมืองไมไ่ด้อยูใ่นประเทศเดียวกนั) ได้อยา่งไมจ่ ากดัจ านวนเท่ียวบนิ
และแบบอากาศยาน โดยมีเง่ือนไขวา่จดุหนึง่ในเมืองเหลา่นัน้ต้องเป็นจดุท่ีไมใ่ชเ่มืองหลวง 

1.3 การวิเคราะห์ผลกระทบ การจดัท าความตกลงพหภุาคีอาเซียนวา่ด้วยการเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีของ
บริการขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ และพิธีสารแนบท้ายทัง้ 2 ฉบบั เป็นไปตามนโยบายของผู้น าอาเซียน ท่ีประสงค์ให้สายการบนิใน
อาเซียนมีความคลอ่งตวัในการวางแผนและการด าเนินบริการ ณ จดุตา่งๆ ในอาเซียนอยา่งเตม็ท่ี อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการ 
สง่เสริมอตุสาหรรมการทอ่งเท่ียว และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนจะสง่ผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภาค
อาเซียนเจริญเตบิโตตอ่ไป 

2. พธีิสารข้อผูกพันชุดท่ี 6 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน (6th Package of Commitments for Air Transport Sectoral Negotiations under the ASEAN Framework 
Agreement on Services) 

2.1 เร่ืองเดมิ 
2.1.1 การเจรจาการค้าบริการด้านการขนสง่ทางอากาศเป็นการด าเนินการตามกรอบความ       

ตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน โดยมีการเจรจาผา่นมาแล้ว 4 รอบ รอบท่ี 1 ระหวา่งปี 2539-2541รอบท่ี 2 ระหวา่งปี 2542-
2544 รอบท่ี 3 ระหวา่งปี 2545-2547 และรอบท่ี 4 ระหวา่งปี 2548-2549 และได้จดัท าข้อผกูพนัเพ่ือการเปิดตลาดบริการ
เสริมด้านการขนสง่ทางอากาศแล้ว 5 ชดุ โดยประเทศไทยได้ย่ืนข้อผกูพนัไปแล้ว 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) บริการซอ่มและ
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บ ารุงรักษาอากาศยาน   (2) การขายและการตลาดของบริการขนสง่ทางอากาศ   (3) บริการส ารองท่ีนัง่ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์   (4) บริการให้เชา่อากาศยานแบบไมมี่ลกูเรือ และ (5) บริการตวัแทนจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

2.1.2 ในการประชมุร่วมกนัของรัฐสภา ครัง้ท่ี 4 (สมยัสามญัทัว่ไป) เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2552 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและลงมตเิห็นชอบการอนมุตัใิห้ประเทศไทยให้สตัยาบนัพิธีสารเพ่ืออนวุตัข้ิอผกูพนัชดุท่ี 5 ของบริการ
ขนสง่ทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน  

2.1.3 ปัจจบุนัเป็นการเจรจารอบท่ี 5 ระหวา่งปี 2551-2552 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือกนั
และขอให้ประเทศสมาชิก พิจารณาเปิดตลาดบริการเสริมอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ และ/หรือปรับปรุงเง่ือนไขของบริการท่ีได้ย่ืนข้อผกูพนั
ไว้แล้วให้มีความยืดหยุน่มากขึน้ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศย่ืนข้อเสนอผกูพนั ขณะท่ีไทยไมไ่ด้ย่ืนข้อเสนอ
ผกูพนัในการเจราจารอบนี ้เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมอยูร่ะหวา่งการน าเสนอกรอบการเจรจาเพื่อการด าเนินความร่วมมือ
ด้านการขนสง่ภายใต้กรอบอาเซียนตอ่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะท างานด้าน
การขนสง่ทางอากาศอาเซียนได้มีมตใิห้น าเสนอพิธีสารเพ่ืออนวุตัข้ิอผกูพนัชดุท่ี 6 ของบริการขนสง่ทางอากาศภายใต้กรอบ
ความตกลงด้วยบริการของอาเซียนให้รัฐมนตรีขนสง่อาเซียนลงนาม ในการประชมุรัฐมนตรีขนสง่อาเซียน ครัง้ท่ี 15 ในเดือน
ธนัวาคม 2552  ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

2.2 หลกัการและสาระส าคญั 
2.2.1 ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีย่ืนข้อผกูพนัจะต้องให้สิทธิและให้การปฏิบตัเิป็นพิเศษส าหรับ 

บริการตามท่ีระบใุนข้อผกูพนัเฉพาะของตนแก่ประเทศสมาชิกอ่ืน ดงันี ้ 
บรูไน   - บริการซอ่มและบ ารุงอากาศยาน บริการส ารองท่ีนัง่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บริการให้เชา่

อากาศยานแบบมีลกูเรือ และบริการให้เชา่อากาศยานแบบไมมี่ลกูเรือ 
กมัพชูา   - บริการตวัแทนจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศ 
สปป. ลาว  -  บริการตวัแทนจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศ 
มาเลเซีย  - บริการให้เชา่อากาศยานแบบมีลกูเรือ 
พมา่ -   บริการให้เชา่อากาศยานแบบมีลกูเรือ และบริการตวัแทนจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศ 
สิงคโปร์  - บริการซอ่มและบ ารุงรักษาอากาศยาน และบริการส ารองท่ีนัง่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
เวียดนาม  -   บริการตวัแทนจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

2.2.2 พิธีสารฯ จะมีผลใช้บงัคบักบัประเทศท่ีย่ืนสตัยาบนัสารเทา่นัน้ 
2.3 การวิเคราะห์ผลก ระทบ การเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ฉบบันี ้จะท าให้ผู้ประกอบการชาวไทย

สามารถเข้าไปด าเนินบริการในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีย่ืนข้อผกูพนัทัง้ 7 ประเทศข้างต้นได้ ตามรายการบริการและ
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในตารางข้อผกูพนัเฉพาะ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการไทยโดยตรง นอกจากนี ้ จะชว่ยสง่เสริม
ให้บริการเสริมด้านการขนสง่ทางอากาศในภมูิภาคอาเซียนขยายตวั สง่ผลตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมการบนิ และ
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนจะสง่ผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภมูิภาคอาเซียนเจริญเตบิโตตอ่ไป 
 
 


