
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/05
                                           วันท่ี   18  พฤษภาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  นายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 1.   เรื่อง  การประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 2.   เรื่อง  ตอบข้อหารือ 
 3. เรื่อง   สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
   2554) 
 4.   เรื่อง    ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2554 
 
  
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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1.  เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการประกาศใช้บังคับกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 
วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
  1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 128 ตอนท่ี 33 ก วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 โดยได้กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปใน           
วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2554 
  2. สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
     2.1 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ           
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
      2.2 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกต้ัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
      2.3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนท่ี 36 ก วันท่ี 13 พฤษภาคม 
2554 และมีผลใช้บังคับในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2554 
  3. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ส่งกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีใช้ในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวม 4 ฉบับ ดังนี้ 
      3.1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
      3.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง    
ท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของแต่ละจังหวัด 
      3.3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      3.4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง กําหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง 
ณ ท่ีเลือกต้ังกลาง 
  ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นํากฎหมายดังกล่าว รวม 4 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 
ตอนท่ี 37 ก วันท่ี 14 พฤษภาคม 2554 และมีผลใช้บังคับในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2554 
 
2.  เรื่อง ตอบข้อหารือ 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบ เรื่อง ตอบข้อหารือตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ สาระสําคัญ             
ของเรื่อง 

 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในระหว่างท่ีมีการ          
ยุบสภาผู้แทนราษฎร รวม 5 ข้อ นั้น 

 คณะกรรมการการเลือกต้ังได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการประชุมครั้งท่ี 46/2554 เม่ือวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2554 แล้ว มีความเห็นดังนี้ 

 1. กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี เช่น การใช้รถกันกระสุน และ
การใช้บุคลากรของรัฐซ่ึงเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปกระทําภารกิจยังสถานท่ีต่าง ๆ 
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ เช่น เดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ เป็น
ต้น จะกระทําได้หรือไม่ เห็นว่า หากเป็นการกระทําภารกิจในอํานาจหน้าท่ีทางราชการตามปกติให้ใช้เท่าท่ีจําเป็นและให้ใช้
ดุลพินิจเป็นกรณี ๆ ไป แต่กรณีการใช้ทรัพยากรของรัฐเพ่ือเดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังให้กับผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น พึงหลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนได้ 

 2. กรณีนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือองค์ปาฐกในการสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการของ    
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสมาคมต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการรับประทานอาหารว่างหรือเป็นการพูดคุยในระหว่าง
รับประทานอาหารคํ่า (Dinner Talk) โดยผู้จัดสัมมนาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจะกระทําได้หรือไม่ เห็นว่า หากการดําเนินการไม่เป็น
การหาเสียงเลือกต้ัง ก็สามารถกระทําได้แต่กรณีท่ีมีการจัดให้พูดคุยในระหว่างรับประทานอาหารคํ่า (Dinner Talk) พึง
หลีกเลี่ยง เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านได้ 

 3. กรณีการประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการท่ีหน่วยงานของรัฐเป็น              
ผู้ ดําเนินการ เช่น การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 หากผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความสนใจจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมิได้รับเชิญ จะส่งผลต่อการสมัครรับเลือกต้ัง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรท่ีเข้าร่วมการประชุม มิได้
กระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังก็ไม่ส่งผลต่อสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องระมัดระวังมิให้มีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังให้แก่           ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.2550 

 4. กรณีรัฐมนตรีได้รับเชิญไปเปิดงานตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานท่ีทําการของ           
รัฐตามโครงการต่าง ๆ จะกระทําได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ เห็นว่า หากเป็นการกระทําภารกิจในอํานาจหน้าท่ีทางราชการ
ตามปกติเท่าท่ีจําเป็นโดยไม่มีการหาเสียง และไม่มีการกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ          
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ย่อมสามารถทําได้ 

 5. กรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการและติดตามงานในต่างจังหวัดตามอํานาจหน้าท่ี ซ่ึงอาจมีการ        
พบปะกับกลุ่มต่าง ๆ จะกระทําได้หรือไม่ เห็นว่า ควรถือแนวปฏิบัติเหมือนประเด็นข้อหารือท่ี 4 
 
3. เรื่อง  สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2554) 
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์
ภัยแล้งท่ีเกิดข้ึน พร้อมสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2554) ดังนี้  
  สรุปสถานการณ์วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือ   (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2554) 
 1. สถานการณ์วาตภัย ในช่วงวันท่ี 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2554 เกิดพายุลูกเห็บ ฝนฟ้าคะนอง และลม
กระโชกแรง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวม 39 จังหวัด 126 อําเภอ 237 ตําบล 866 หมู่บ้าน 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ ลําปาง ลําพูน อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี อํานาจเจริญ ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว 
และจังหวัดพังงา บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 18,408 หลัง และสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตจากฟ้าผ่า) 
 2. การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อปพร. อส. อาสาสมัคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น และเร่งสํารวจความเสียหาย
เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ท่ีได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการฯ ต่อไป 
  3. สิ่งของพระราชทานชว่ยเหลอืผู้ประสบวาตภยั 
    - เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรท่ีประสบความเดือดร้อน
จากวาตภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภค ได้แก่ หม้อ กระทะ ทัพพี จาน ช้อน ขันน้ํา เสื่อ มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า 
และผ้าถุง ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ราษฎรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายประสงค์  พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ราษฎรท่ีประสบวาตภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 343 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่าสิ่งของ
สงเคราะห์ท้ังสิ้น 451,885.66 บาท 
  สถานการณ์สําคัญอ่ืนๆ  (ระหว่างวันท่ี 9 - 18 พฤษภาคม 2554) 
        สถานการณ์น้ําป่าไหลหลาก/น้ําท่วมฉับพลัน/น้ําล้นตลิ่ง ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ทําให้
เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน และน้ําล้นตลิ่ง รวม 4 จังหวัด   ซ่ึงปัจจุบันระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติทุกพ้ืนท่ีแล้ว ดังนี้ 
   1. จังหวัดลําปาง เกิดฝนตกหนักมากต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 โดยมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุด วัดได้ 
191.2 มม. ท่ีอําเภอเมืองลําปาง ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลัน     ในพ้ืนท่ี 9 อําเภอ 30 ตําบล 141 หมู่บ้าน ได้แก่ 
อําเภอเมืองลําปาง แจ้ห่ม แม่พริก เถิน เสริมงาม สบปราบ เมืองปาน แม่ทะ และอําเภอแม่เมาะ  
       การให้ความช่วยเหลือ      
  - จังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบถุงยังชีพ 500 ชุด   
  - ศบภ. มทบ. 32 ได้จัดกําลังพล 50 นาย เข้าช่วยเหลือราษฎรในการขนย้ายสิ่งของในพ้ืนท่ี 
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  2. จังหวัดลําพูน เกิดฝนตกหนักมากต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 โดยมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุด วัดได้ 
134.5 มม. ท่ีอําเภอลี้ ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วมฉับพลันในพ้ืนท่ีอําเภอลี้ 7 ตําบล 84 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลดงดํา นา
ทราย ลี้ ศรีวิชัย แม่ตืน ป่าไผ่ และตําบลแม่ลาน  
  การให้ความช่วยเหลือ 
  - จังหวัดลําพูน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดลําพูน ได้ส่งเรือท้องแบน จํานวน 10 ลํา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  3. จังหวัดแพร่ เม่ือวันท่ี 9 และ 10 พฤษภาคม 2554 เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายอําเภอลอง - แพร่ 
พ้ืนท่ีอําเภอลอง บริเวณกิโลเมตรท่ี 20 สาเหตุจากถนนขวางทางน้ําทําให้น้ําระบายไม่ทัน  
  4. จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดน้ําเอ่อล้นจากแม่น้ํายมไหลเข้า
ท่วมบ้านเรือนราษฎรท่ีอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ํายมในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุโขทัย    ท่ีตําบลปากพระ จํานวน 2 จุด เป็นเหตุให้คันก้ัน
ตลิ่งพังเสียหาย ทําให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน 25 ครัวเรือน 75 คน  
  การให้ความช่วยเหลือ 
  1) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ สนับสนุนเรือท้องแบน 
จํานวน 10 ลํา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  2) เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ 15 นาย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนเมืองสุโขทัย 15 นาย เจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 5 นาย สมาชิก อปพร. 25 นาย และเจ้าหน้าท่ีสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 8 นาย ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  3) องค์การบริหารส่วนตําบลปากพระ ร่วมกับชาวบ้านได้ทําอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีท่ีมาให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และได้จัดต้ังเต๊นท์ท่ีพักชาวบ้านพร้อมอพยพผู้ประสบภัยและอํานวยความสะดวกด้านอุปโภค/บริโภค  
  5. จังหวัดระนอง เม่ือเช้าวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เกิดดินเลื่อนไหล ทับเส้นทางถนนช่วงบ่อน้ําร้อนทักษะวา
ริน - หาดส้มแป้น กีดขวางทางจราจร 1 ช่องทาง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ได้ประสานให้
สํานักงานทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น ดําเนินการแก้ไขตักดินออกและล้างพ้ืนถนน ปัจจุบันรถ
สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วต้ังแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 10.00 น. 
      6. สิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
   เม่ือวันท่ี 12  พฤษภาคม 2554  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา   ทินัดดามาตุ และพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ทรงโปรดให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
นายแพทย์ดํารง  เหรียญประยูร   รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุง
ยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัย จํานวน 800 ถุง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 20 รูป ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตําบล
เสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และมอบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรท่ีบ้านพังท้ังหลัง จํานวน 2 ราย เพ่ือเป็นขวัญ 
กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้น 
     *อนึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานข้อมูลเหตุแผ่นดินไหว (ระหว่างวันท่ี 10 - 18 พฤษภาคม 
2554 จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดแผ่นดินไหว   เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.11 น. 
แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ริกเตอร์ บริเวณประเทศพม่า ศูนย์กลาง 43 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในพ้ืนท่ีอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้ 
   -  เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.55 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.0 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะลอยัลต้ี 
มหาสมุทรแปซิฟิก ความลึก 21 กิโลเมตร  เวลา 21.32 น. เกิดแผ่นดินไหว ในทะเล ขนาด 5.2 ริกเตอร์ บริเวณทะเลโมลุกกะ ประเทศ
อินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร  และเวลา 22.26 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.4 ริกเตอร์ บริเวณมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ความลึก 43 
กิโลเมตร 
   - เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.28 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ริกเตอร์ บริเวณมินดาเนา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ความลึก 99 กิโลเมตร และเวลา 14.45 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.2 ริกเตอร์ บริเวณฮัลมา ฮิลา 
ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 105 กิโลเมตร 
   - เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.41 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 4.9 ริกเตอร์ บริเวณตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 45 กิโลเมตร 
   - เม่ือวันท่ี 14  พฤษภาคม 2554 เวลา 04.43 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.1 ริกเตอร์ บริเวณเกาะชวา 
ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 10 กิโลเมตร 
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  - เม่ือวันท่ี 15  พฤษภาคม 2554 เวลา 04.08 น. เกิดแผ่นดินไหวในบนบก ขนาด 6.1 ริกเตอร์ บริเวณชายแดน
ประเทศอัฟกานิสถาน 
  - เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 01.37 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.5 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะ
โซโลมอน เวลา 06.25 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.4 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะโซโลมอน และเวลา 09.35 น. เกิดแผ่นดินไหวใน
ทะเล ขนาด 5.0 ริกเตอร์ บริเวณหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
  - เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.14 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 6.2 ริกเตอร์ บริเวณตอนใต้ของเกาะ
ชวา ประเทศอินโดนีเซีย ความลึก 57 กิโลเมตร 
  
4.  เรื่อง   ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2554 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 
2554  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน ดังนี้  

             ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือนเมษายน 2554 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีท่ีผ่านมา  พบว่า 
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร  สูงข้ึน  ร้อยละ   22.28 โดยสินค้าสําคัญท่ีราคาสูงข้ึน  ได้แก่  มันสําปะหลัง  สับปะรดโรงงาน  ยางพารา  
ปาล์มน้ํามัน  สุกร  ไก่เนื้อ  และไข่ไก่  โดย มันสําปะหลัง ราคาสูงข้ึน เนื่องจาก ปัญหาขาดแคลนธัญพืชโลก ทําให้มีความต้องการใช้
เพ่ือทดแทนธัญพืชอ่ืนมากข้ึน สับปะรดโรงงาน   ราคาสูงข้ึน     เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัว ทําให้กําลังซ้ือของตลาดหลัก 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน  ยางพารา ราคาสูงข้ึน เนื่องจาก การฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทําให้
ปริมาณความต้องการเพ่ิมข้ึนประกอบกับราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน ปาล์มน้ํามัน ราคาสูงข้ึน เนื่องจาก คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามัน
แห่งชาติ ขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซ้ือผลปาล์มน้ํามัน ท่ีเปอร์เซ็นต์น้ํามันมากกว่า 17 ไม่ตํ่ากว่ากิโลกรัมละ 6 
บาท  สําหรับ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูงข้ึน เนื่องจากต้นทุนการผลิตท่ีปรับตัวสูงข้ึน และความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
ทําให้ผลผลิตลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดัชนีราคา สูงข้ึน ร้อยละ 5.54 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่   
ยางพารา  สุกร  ไก่เนื้อ และไข่ไก่  โดย  ยางพารา ราคาสูงข้ึน เนื่องจาก ในช่วงเดือนมีนาคม ประเทศญ่ีปุ่น ประสบสึนามิ   ทําให้
ราคาตลาดล่วงหน้า    TOCOM   ปรับตัวลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายเดือนมีนาคม   ต่อเนื่องต้นเดือนเมษายน ประกอบ
กับผลผลิตในเดือนเมษายน ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ สุกร และไก่เนื้อ ราคาสูงข้ึน  เนื่องจาก  ผลผลิตลดลง  จากสภาพ
อากาศท่ีร้อนและแปรปรวน   และไข่ไก่   ราคาสูงข้ึน   เนื่องจากสภาพอากาศร้อน  และแปรปรวน และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 
ส่วนสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 14-15% ราคาลดลง เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน 
ประกอบกับมีฝนตก และปัญหาเพลี้ยระบาดในบางพ้ืนท่ี ทําให้คุณภาพไม่ค่อยดี   ปาล์มน้ํามัน ราคาลดลง เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่
ตลาดมากข้ึน ประกอบกับราคาน้ํามันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลง ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดว่า ดัชนีราคาจะปรับตัวลดลง 
เนื่องจากสินค้าสําคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากข้ึน ได้แก่  สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ํามัน และผลไม้ภาคตะวันออก 
              ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาดัชนีผลผลิต  ลดลง ร้อยละ  
14.87    สินค้าสําคัญท่ีผลผลิต ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15%  ส่วนสินค้าท่ีผลผลิต สูงข้ึน ได้แก่ มันสําปะหลัง ยางพารา 
สับปะรดโรงงาน และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ดัชนีผลผลิต  ลดลง ร้อยละ 34.96 สินค้าสําคัญท่ีผลผลิต 
ลดลง ได้แก่  ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 14-15% และยางพารา สินค้าสําคัญท่ีมีผลผลิต สูงข้ึน ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ปาล์ม
น้ํามัน สุกร และไก่เนื้อ ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมจะสูงข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมา เพราะมีผลผลิตสินค้า
สําคัญหลายชนิดออกสู่ตลาดมากข้ึน ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน และผลไม้ภาคตะวันออก 
              ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ํามัน ทุเรียน  มังคุด เงาะ  และ
ลิ้นจี่ คิดเป็นร้อยละ 13.41  11.03  30.70  22.79  18.43  และ 63.95 ของผลผลิตท้ังหมดตามลําดับ 
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