รายงานผลการประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภา
“เพื่อเป็นที่ระลึก ๑๕ ปีแห่งความสาเร็จทางด้านรัฐสภาในภูมิภาคเอเชีย”
(Parliamentary Forum on Research and Library Cooperation
“In commemoration of 15 years of Parliamentary Achievements in Asia”)
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
การประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภา “เพื่อเป็นที่ระลึก ๑๕ ปี
แห่งความสาเร็จทางด้านรัฐสภาในภูมิภาคเอเชีย ” (Parliamentary Forum on Research and Library
Cooperation “In commemoration of 15 years of Parliamentary Achievements in Asia”) จั ด ขึ้ น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบโปรแกรม Zoom เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐๑๗.๓๐ นาฬิกา (เวลาตรงตามประเทศไทย) ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (รายละเอีย ด
ปรากฎตามเอกสารแนบ)
การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชีย จานวน ๖๕ คน จาก ๑๙
ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย อัฟกานิสถาน บาห์เรน บังกลาเทศ ภูฎาน กัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ไซปรัส อินเดีย อิหร่าน คูเวต มองโกเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาต้าร์ รัสเซีย ซีเรีย ไทย ทูร์เคีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การประชุมครั้งนีจ้ ัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสานักงานเลขาธิการ APA เพื่อเป็นที่ระลึก ๑๕ ปีแห่ง
ความสาเร็จทางด้านรัฐสภาในภูมิภาคเอเชีย มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่
อาวุโส นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจานวนมากจากรัฐสภาประเทศสมาชิกฯ ซึ่งได้มีการหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แสดงวิสัยทัศน์ และมุมมองต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเจรจา
ต่อรองของรัฐสภาในเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้เน้นย้าความร่ว มมือด้านการวิจัย
ทางด้านรัฐสภาโดยถือเป็นหัวใจสาคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน การตรากฎหมาย การตรวจสอบ และ
การกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายนามผู้แทนจากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายนามผู้แทนจากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
๑. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด
๒. นางจินตนา เอี่ยมคง
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
๓. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
๔. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์
วิทยากรชานาญการพิเศษ
๕. นางสาวบูชิตา ไวทยานนท์
วิทยากรชานาญการ

-๒๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาวนริศรา เพชรพนมพร
นางสาวจารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง
นางสาววิชญาพร ปะทะดี
นางสาวพรพิมล หาญเศรษฐานนท์

๑๐. นายวรเทพ เชื้อเจ็ดองค์
๑๑. นางสาวนัสรี สัจติประเสริฐ

บรรณารักษ์ชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

ผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม
ความร่วมมือด้านการวิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภา
“เพื่อเป็นที่ระลึก ๑๕ ปีแห่งความสาเร็จทางด้านรัฐสภาในภูมิภาคเอเชีย”
(Parliamentary Forum on Research and Library Cooperation
“In commemoration of 15 years of Parliamentary Achievements in Asia”)
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดการประชุม
พิธีเปิดการประชุม จัด ขึ้น ในวัน อัง คารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิก า
มีผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกฯ จานวน ๖๕ คน จาก ๑๙ ประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดย ดร. มูฮัมหมัด รีซา มาจิดิ
(Dr. Mohammad Reza Majidi) เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

-๓-

ดร. มูฮัมหมัด รีซา มาจิดิ (Dr. Mohammad Reza Majidi)
เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย

ดร. มูฮัมหมัด รีซา มาจิดิ (Dr. Mohammad Reza Majidi) เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย
ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การหารือและการเรียนรู้ร่วมกันภายในภูมิภาคเอเชียในประเด็นการทูตรัฐสภาของภูมิภาคเอเชีย และบทบาท
หน้าที่ของศูนย์วิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภาในกระบวนการสนับสนุนภาระงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้จัดขึ้นในเชิงวิชาการเพื่อประโยชน์ในด้านการทูตรัฐสภารวมไปถึงความร่วมมือของเอเชียในการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภา
เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้นาเสนอความเป็นมาของความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือ
ของรัฐสภาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ซึง่ การร่วมมือของสหภาพยุโรปมีอิทธิพลมากในช่วงนั้น หลังจากอานาจ
ของสหภาพยุ โ รปเริ่ ม ถดถอยลงและอิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ขึ้ น มาแทนที่ อย่ า งไรก็ ต าม ในยุ ค
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ คือ ยุคของภูมิภาคเอเชีย อาทิ ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศในภูมิภาค
เอเชียนั้นมุ่งเน้นที่จะขยายฐานอานาจ สร้างคุณค่าให้กับประเทศตนเอง ซึ่งทาให้ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทสาคัญ
ในระดับ นานาชาติ ในช่ว งที่ผ่า นมา มีก ารก่อ ตั้ง สถาบัน ต่า ง ๆ ในมาตรฐานระดับ นานาชาติเ พื่อ สร้า ง
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ สมัชชารัฐสภาเอเชียได้จัดตั้งขึ้นมากกว่า ๑๕ ปี
ซึ่งมีส่วนสาคัญในกิจการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หลังจากเหตุวินาศกรรม ๑๑ กันยายน หรือ ๙/๑๑ ทาให้
รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เริ่มสานความสัมพันธ์ทางการทูตรัฐสภา และการเพิ่มการป้องกันและความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทหน้าที่ทางการทูตมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารและการต่อรองระหว่างประเทศ
ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหาความขัดแย้ง
ด้านการปกครอง การเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ
เพื่อตอบสนองต่ อสถานการณ์ ที่เ ปลี่ ย นไป การทูตรัฐ สภาที่ส มบูร ณ์จึ ง ได้ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้น ซึ่งมีลั กษณะและ
กฎเกณฑ์ เ ฉพาะตั ว การทู ต รั ฐ สภารู ป แบบใหม่ นั้ น สมาชิ ก รั ฐ สภาจะเป็ น ผู้ ก ล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศของตนเอง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศตนเอง ในฐานะสมัชชารัฐสภาเอเชียจึงต้อง

-๔ร่วมกันหารือในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทางการทูตรัฐสภาเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยรัฐสภาและห้องสมุดทางด้านรัฐสภามีหน้าที่เพื่อวิจัย
และค้น คว้าด้านการทูตรั ฐ สภาและกระบวนการด้านนิติบัญญัติเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงต่ อ
สถานการณ์ด้านนิติบัญญัติในปัจจุบัน รวมถึงหน้าที่หลักเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการทูต
รัฐสภา ด้านนิติบัญญัติ และการตรากฎหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย เชื่อมั่นว่าสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียสามารถร่วมกันสร้างการทูตรัฐสภาที่
เข้มแข็งได้
ในโอกาสนี้ นางอสุมาน เออร์โดกัน (Mrs. Asuman Erdogan) หัวหน้าคณะผู้แทนรั ฐสภา
สาธารณรัฐตุรกีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย และผู้แทนประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้กล่าวอภิปราย โดยได้
กล่าวว่า ตนเองขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สมัชชารัฐสภาเอเชียครบรอบ ๑๕ ปี และความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาสมาชิก APA ด้านการทูต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีเสมอมา ปัจจุบันนี้ การดาเนินการของภาครัฐ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีวิกฤตในระดับนานาชาติ
จึงจาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา การจัดประชุมเพื่อสร้างความความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ การส่งเสริมบทบาททางการทูตรัฐสภาเพื่อร่วมกันหาทางออกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
ในการประชุมครั้งนี้จะมีการกล่าวถึงสภาพปัญหาในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความร่วมมือทั้งในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคี และการใช้การทูตทางด้านรัฐสภาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ทางด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ
และการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการโดยผลักดันเพื่อให้เกิดการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น

นางอสุมาน เออร์โดกัน (Mrs. Asuman Erdogan)
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐตุรกีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
และผู้แทนประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย

-๕ดร. จาริล ราฮิมิ จาฮานาบาดิ (Dr. Jalil Rahimi Janabadii) สมาชิกรัฐสภา สมาชิก
คณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาอิหร่านใน APA
ได้กล่าวว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นยุคแห่งเอเชียที่มีการพัฒนาด้านความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
เพื่อก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ทาให้รัฐ สภาเอเชียเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเป็นแรงผลักดัน ซึ่ง เห็นได้จ าก
ความร่วมมือในศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น
ซึ่งถือเป็น ความสาคัญของสมัช ชารัฐ สภาเอเชีย ในศตวรรษที่ ๒๑ รัฐ สภามีบทบาทที่สาคัญมากในระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยและส่งผลต่อประชาชน รวมถึงการเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐสภาควรมีบทบาท ที่สาคัญ โดยการเป็นสถาบันที่สาคัญในเอเชียเพื่อที่จะช่วยให้เอเชียก้าวผ่านความท้าทาย
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น รัฐ สภาควรมีการทาวิจัย ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ควรใช้วิทยาการต่าง ๆ ในการเผชิญกับ
ความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ จึงมีความสาคัญเพื่อจักได้ศึกษาภารกิจด้านนิติบัญญัติ
และรัฐสภามีความสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เนื่องจากรัฐสภาถือเป็นศูนย์กลางที่สาคั ญ ใน
ด้ า นการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน และการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐสภาในเอเชีย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทาให้สังคมมีการพัฒนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ของรัฐสภาในเอเชีย ทั้งนี้ ศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นศตวรรษของเอเชีย โดยเน้นความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการด้านนิติบัญญัติในรัฐสภาเอเชีย และในศตวรรษต่อไป การเป็นศูนย์กลางของเอเชีย และความเชื่อมั่น
ต่อกระบวนการด้านนิติบัญญัติจะทาให้เศรษฐกิจ และด้านต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียได้รับผลประโยชน์ และ
รัฐสภาควรมีบทบาทในด้านต่าง ๆ โดยทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐสภาสมาชิกฯ ควรใช้
ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้รับมาเพื่อทาการวิจัย โดยรัฐสภาของเอเชีย จะเป็นศูนย์กลางเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ และทาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ รัฐสภาจะทาให้เกิดการรับรู้ และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
การจัดตั้งศูนย์วิจัยของรัฐสภาในศตวรรษนี้ควรมุ่งเน้นความสัมพันธ์และองค์ประกอบต่าง ๆ
เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและรัฐสภาในเอเชีย เพื่อทาให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัย เน้นบทบาทที่สาคัญในกิจกรรมต่าง
ๆ ของรัฐสภาในเอเชีย เช่น การตรากฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ การวิจัย และ
การตีความกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยของรัฐสภาจะทาให้ มีการพัฒนา
ของรัฐ สภาและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย มีก ารพัฒ นาด้านกฎหมาย ทาให้เ ป็นศตวรรษของเอเชีย และมี
การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ซึง่ จะทาให้การสร้างศูนย์วิจัยเกิดการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว
ของรัฐสภาในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของหน้าที่ของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้น และทาให้เกิดฉันทามติ
ระหว่างรัฐสภาในเอเชีย การสร้างศูนย์วิจัยของรัฐสภาในเอเชียถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาให้เกิดการตระหนักรู้
ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การจัดทาแผนปฏิบัติการจะทาให้ประเทศในเอเชีย มีความร่วมมือในบทบาทใหม่
มีความร่วมมือและการพัฒนาในด้านการทูตรัฐสภาและด้านเศรษฐกิจของรัฐสภา รวมถึง มีการสนับสนุนวัคซีน
สาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กาลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นกุญแจที่สาคัญ ของ
ความร่วมมือทางด้านห้องสมุดของรัฐสภาในเอเชีย และด้วยศักยภาพของรัฐสภาในเอเชียทาให้มีความร่วมมือ

-๖ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีความร่วมมือระหว่างกันทีจ่ ะทาให้เกิดเป็นสถาบันวิจัยที่มีคุณค่าในรัฐสภา
ของเอเชีย ความร่วมมือครั้งนี้จะทาให้รัฐสภาสามารถวางแผนที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่จะเผชิญในอนาคตได้
อนึ่ง ผลการวิจัยของ APA จะให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐสภาต่าง ๆ ในการดาเนินงานในรัฐสภา ซึง่
จะทาให้รัฐสภาในเอเชียได้รับผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาเอเชียจึงถือเป็นศูนย์กลางที่ให้ความรู้ในด้านการ
พัฒนา ด้านเทคโนโลยี และด้านเครือข่ายสังคม รวมถึงการเป็นรัฐสภาดิจิทัลแห่งเอเชีย อาทิ การแบ่งปัน
ความรู้ รวมถึงบทบาทรัฐสภาอัจฉริยะของรัฐสภาต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้เกิดโอกาสที่จะสร้างรัฐสภาอัจฉริยะและ
ความร่วมมือในรัฐสภา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐสภาเอเชียได้รับฟังความคิดเห็นทั้งในระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ และได้ใช้ศักยภาพของตนในการทาวิจัยต่าง ๆ โดยศูนย์กลางวิจัยของเอเชียจะช่วยแบ่งปันงานวิจัย
ของรัฐสภาต่าง ๆ แก่รัฐสภาสมาชิกฯ และผู้ร่วมงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในระดับชาติถือเป็นข้อผูกมัด ข้อสัญญาระหว่าง
รัฐสภาเอเชียในด้านการทูตรัฐสภา การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ และความร่วมมือ
ระหว่างกันจะทาให้เกิดการจัดทาแผนปฏิบัติการ และการทูตรัฐสภายังสนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติการ และ
เพิ่มศักยภาพให้แก่รัฐสภาประเทศต่าง ๆ ในเอเชียให้ก้าวผ่านความท้าทาย ซึง่ ทาให้รัฐสภาในเอเชียมีบทบาทที่
สาคัญในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม รัฐสภาในประเทศต่าง ๆ สมาชิกรัฐสภา และการทูตรัฐสภาต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
จากรัฐสภาเอเชียและองค์กรต่าง ๆ เพื่อทางานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา โดยห้องสมุดของรัฐสภา
จะมีหน้าที่สาคัญในการเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภาและเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภาที่จะ
สนับสนุนการทูตด้านต่าง ๆ ของรัฐสภา รัฐสภาในเอเชียจึงมุ่งเน้นประเด็นความร่วมมือและการจัดการ รวมถึง
การตรวจสอบและการผลักดันให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาในเอเชีย

ดร. จาริล ราฮิมิ จาฮานาบาดิ (Dr. Jalil Rahimi Janabadii)
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกคณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ
และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาอิหร่านใน APA

-๗ดร. บาบั ค เนการ์ ด าริ (Dr. Babak Negahdari) ผู้ อ านวยการศู น ย์ วิ จั ย ของรั ฐ สภา
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Parliament of Iran Research Center : IPIRC) ได้กล่าวในที่ประชุมว่า
ในยุคของการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสภาแบบดั้งเดิมมาเป็นรัฐสภาที่มีฐานความรู้ มีการพึ่งพาสถาบันธรรมาภิบาล
เพิ่ม มากขึ้น การวิจัย และความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีจึง เป็นแรงผลัก ดันให้เกิดความก้าวหน้าและ
การพัฒ นา โดยมีการพัฒ นาประเทศจากองค์ความรู้ นวัตกรรม และการวิจัย ตามกระบวนการกฎหมาย
การกากับดูแล และการทูตแบบรัฐสภา ศูนย์วิจัยรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจึงมีการรวบรวมข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทาให้ศูนย์วิจัยรัฐสภาฯ มีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม
และการกากับดูแล ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยรัฐสภาฯ ก้าวไปสู่การพัฒนาในรูปแบบวิทยาศาสตร์และ
"รูปแบบนายจ้างที่ก้าวหน้า" (“Progressive Employer Model”) และได้ยึดตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
๑. การประมวลแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่างครอบคลุมและการกากับ
ดูแลของรัฐสภาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการจัดทาแผนครอบคลุมสาหรับการจัดการองค์ความรู้ทาง
กฎหมายและการกากับดูแลของรัฐสภา ซึง่ ทาให้การวิจัยของรัฐสภาเกิดความคล่องตัว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยรัฐสภาฯ ได้มี
การจัดทารายงานเรื่องต่าง ๆ โดยมีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการนาเสนอบทสรุปเชิงกลยุทธ์ของผลลัพธ์ต่อหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน อีกทั้ง
สถาบั น ยุ ทธศาสตร์ ศูน ย์ วิจั ย ของรั ฐ สภาสาธารณรัฐ อิส ลามอิห ร่านมี ห น้าที่ให้ คาปรึกษาแก่ ผู้ บริห ารและ
เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้วย
ทั้งนี้ การดาเนินงานใน "รูปแบบนายจ้างที่ก้าวหน้า" จะทาให้ความคิดเห็นของศูนย์วิจัย
เกี่ย วกับกฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยความคิดริเริ่มด้านกฎหมายขึ้นอยู่กับการวิจัยด้วย ในส่วนของ
การร่างกฎหมายที่ครอบคลุมมีความสาคัญสูงสุด ซึ่งมีการจัดตั้ง “ศูนย์สังเกตการณ์และการบริการข้อมูล”
และ “ศูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะ” มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
การวิจัยทางกฎหมาย
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงรุกในด้านหลักนิติธรรมและการกากับดูแล สิ่งสาคัญประการหนึ่ง
ของศูนย์วิจัยของรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คือ ให้ความสาคัญด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและรูปแบบ
การจัดการใหม่ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายในโครงสร้างของศูนย์วิจัย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการศึกษานโยบาย และทิศทางการศึกษาในอนาคต มีการจัดตั้งกลุ่มใหม่ คือ “กลุ่มรัฐสภาศึกษา”
เพื่อทาการศึกษาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการส่งเสริมการทูตแบบรัฐสภา เสริมอานาจกลุ่มมิตรภาพและระบุขีด
ความสามารถของสภาที่ปรึกษาอิสลามในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยของรัฐสภา
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้มีการจัดตั้ง “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อธรรมาภิบาลและกฎหมาย” เพื่อศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาธรรมาภิบาลในด้านกฎหมาย การกากับดูแล และการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพทรัพยากร
๓. ความพยายามของศูน ย์วิจัยที่มีต่อความเป็น ศูนย์กลางของคณะกรรมาธิ การและ
สมาชิกรัฐสภา ศูนย์วิจัยเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น หนึ่งในภารกิจความสาคัญของ
ศูนย์วิจัย คือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ศูนย์วิจัยมีบทบาทสาคัญในการร่างกฎหมาย ซึ่งกระบวนการ

-๘ของการตรากฎหมายมี ๕ ขั้นตอน คือ การร่างกฎหมาย การผ่านกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การตีความกฎหมาย
และการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
๔. การปรับปรุงกระบวนการวิจัยทางกฎหมายและการกากับดูแล เป็นการสนับสนุนและ
ช่วยเสริมการทางาน การกากับดูแลของรัฐสภา และการอานวยความสะดวก รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้

ดร. บาบัค เนการ์ดาริ (Dr. Babak Negahdari)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยของรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
(Islamic Parliament of Iran Research Center : IPIRC)

สาระสาคัญของการประชุม
๑. การประชุมช่วงที่ ๑ : ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและห้องสมุดทางด้านรัฐสภา :
บทบาทและหน้าที่
การประชุมช่วงที่ ๑ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕
นาฬิกา มีผู้ร่วมอภิปราย จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑) นาย Abdus Shahid สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ อภิปราย
ในหัว ข้อ Approaches to Parliamentary Research Centers in Empowering Oversight Capacity
ซึ่งนาย Abdus เป็นประธานคณะกรรมาธิการหลายคณะของรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้กล่าวว่า
รัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีสมาชิกรัฐสภาสตรีกว่า ๕๐ คน ซึ่งนับว่ามีจานวนมากกว่าประเทศอื่น
เมื่อเปรีย บกับ อิน เดีย หรือแคนาดา สมาชิกรัฐ สภาประกอบด้ว ยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ดังนั้น จึงต้องมี
การดาเนินงานร่วมกัน ห้องสมุดและศูนย์วิจัยจึงมีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศใน
ทุกสาขาวิชา และมีการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภา เพื่อสนับสนุนในการดาเนินงานของสมาชิกรั ฐสภา
ในการตรากฎหมาย และการตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐบาล หรือดาเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานของห้องสมุดมีการกาหนดไว้ใน มาตรา ๔๙ ว่าด้วยการดาเนินงานของห้องสมุด เจ้าหน้าที่ และ

-๙การให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของห้องสมุดในการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สนับสนุน
การดาเนิน งานและการแลกเปลี่ย นข้อมูล ของสมาชิกรัฐ สภา ทาให้การดาเนินงานของกระบวนการทาง
นิติบัญญัติเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่สาคัญในการประชุม ซึ่งสมาชิกรัฐสภา
คณะกรรมาธิการ ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภาสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดมี
บริการข่าวสารที่สมาชิก รัฐสภาสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่การดาเนินงานของ
ตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับทราบข่าวสารและการดาเนิน งานของ
สมาชิกรัฐสภาต่อไป
๒) นาย Husamuddin Salem สมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรบาห์เรน ได้อภิปราย
ต่อที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า ศูนย์ห้องสมุดและวิจัยของรัฐสภาเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญมากของ
สมาชิ ก รั ฐ สภา จึ ง ควรมี ก ารค านึ ง ถึ ง แนวโน้ ม หรื อ Trend ของโลกในการเป็ น Digital Parliament
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหรือเป้าหมายในการเป็นศูนย์ข้อมูลสนับสนุนสมาชิกรั ฐสภา
ในกระบวนการนิติบัญญัติ และการทูตของรัฐสภา ปัจจุบัน ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐสภาจึงมีการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work From Home ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงควรมีการมองถึงอนาคตว่า
หากเกิดสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดเช่นนี้จะทาอย่างไรให้ การปฏิบัติงานของรัฐสภาดาเนินต่อไปได้ อย่าง
ราบรื่นไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด ๆ ขึ้น การเตรียมการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล และการจัดทาฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่ง ทีม่ ี
ความส าคัญอย่ างยิ่ ง ของศู น ย์ ห้ องสมุด และวิจั ยเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติง านได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิภ าพภายใต้
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓) นาย Sokun Ty สมาชิกรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา ได้อภิปรายต่อที่ประชุม
โดยได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน การนาเครื่องมือ
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของสมาชิกรัฐสภาให้
มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่นามาใช้จึงควรเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย
การมีศูนย์ห้องสมุดและวิจัยของรัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่สาคั ญและจาเป็น เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภาให้มีการตัดสินใจที่ดี สาหรับงานด้านการวิจัยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อทาการศึกษาวิจัยร่วมกัน ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เรื่องการอพยพ การทูต และการให้เงินช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ในส่วนของการประชุมหุ้นส่วนด้านการร่วมมือต่าง ๆ รวมถึง
การประชุม AIPA ที่กาลังจะเกิดขึ้น การวิจัยและพัฒนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อฝ่ายนิติบัญญัติและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลผ่านการสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นมารองรับ
การให้บริการและการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล มีความเป็นอิสระ
และไม่ มีการเลื อกปฏิบั ติ นอกจากนี้ มี การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ สภาต่างประเทศในด้านการวิจัย
และห้องสมุดเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อไปสู่ความสาเร็จร่วมกัน
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคหรือการระบาดของโควิด-๑๙

- ๑๐ ๔) นาย Junhua Zhong รองผู้ อ านวยการศู น ย์ ข้ อ มู ล แห่ ง ชาติ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ได้กล่าวว่า โอกาสและความท้าทายจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการนิติบัญญัติ และการทาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
เป็นเงื่อนไขสาคัญในการทางานรูปแบบใหม่ ซึ่งรัฐสภาเผชิญความท้าทายจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม การทางานในยุคดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสมาชิกรัฐสภา เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน คือ
(๑) มีการประชุมกิจการต่าง ๆ ของกรรมาธิการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเริ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) มี ก ารสร้ า งดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานของสมาชิ ก รั ฐ สภา
โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถทางานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบุคคลในวงงานรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๓) มีการจัดทาเอกสารดิจิทัลสาหรับสมาชิกรัฐสภาเพื่อใช้ประกอบการประชุมผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทาให้เกิดความต้องการเพื่อใช้
สนับสนุนประสิทธิภาพการทางาน นอกจากนี้ มีการคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสารของทุก
ภาคส่วน
๕) นาย Baran Kugolglu สมาชิ ก รั ฐ สภาสาธารณรั ฐ ทู ร์ เ คี ย ได้ ก ล่ า วว่ า ศู น ย์
ห้องสมุดและวิจัยของรัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความอิสระ มีความเป็นกลางในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
สมาชิกรัฐสภา จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทาให้ศูนย์ห้องสมุดและวิจัยของ
รัฐสภามีโอกาสและมีความท้าทายในการสร้างโอกาสเพื่อสนับสนุนการเข้าถึง ข้อมูลให้กับสมาชิกรัฐสภาโดย
ไม่จากัด ด้านสถานที่และเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศจึง เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทางาน อาทิ
การตรวจสอบข้อมูลหรือหาหลักฐานในทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการทางาน และ
การทาธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมการทางานของสมาชิกรัฐสภา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารองรับการดาเนินงานในกิจการของรัฐสภามากขึ้น เช่น ในการประชุม หรือการใช้ข้อมูลร่วมกั น รวมถึง
การใช้ข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ มาแบ่งปันร่วมกันผ่านเทคโนโลยีและฐานข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ตรากฎหมาย และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียได้ต่อไปในอนาคต
๒. การประชุมช่วงที่ ๒ : บทบาทการบริการของการวิจัยรัฐสภาในการพัฒนาการทูต
รัฐสภา โอกาส เอกสิทธิ์ และอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาการทูตรัฐสภาจากมุมมองของศูนย์วิจัยรัฐสภา
ภูมิภาคเอเชีย
การประชุมช่วงที่ ๒ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา
มีผู้ร่วมอภิปราย จานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๑) Dr. Hamad Al Matar จากรั ฐ คู เ วต ได้ ก ล่ า วว่ า การทู ต ทางด้ า นรั ฐ สภามี
ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงรัฐสภาในเอเชีย เพราะในหลายประเทศอาจมีการเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเมือง สมาชิกรัฐสภา คือ ตัวแทนในการสะท้อ นปัญหาที่

- ๑๑ หลากหลาย เมื่อสมาชิกรัฐสภาได้นาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
มนุษยชาติของประเทศ โดยรัฐคูเวตได้เริ่มดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ เริ่มจากการทาให้เป็นวาระแห่งชาติ
(National Agenda) ให้มีการดาเนินการตั้งแต่ระดับชาติลงไปสู่ระดับปฏิบัติการ และกระจายลงไปสู่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึง่ สิ่งที่ควรดาเนินการเป็นลาดับแรก คือ การจัดทาแผนปฏิบัติการ ดังนั้น การทูตทางด้านรัฐสภาจึงเป็น
กลไกสาคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของรัฐสภาในแต่ละประเทศโดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้วยการเจรจาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ฐานข้อมูลของสมาชิกรัฐสภาประเทศต่าง ๆ
ทั้งนี้ รัฐคูเวตจึงได้ส่งเสริมและให้ความสาคัญการทูต ทางด้านรัฐสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเจรจาใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ของผู้นาแต่ละประเทศ การทูตทางด้านรัฐสภาจึงเกิดขึ้น
ในระดับโลก มีการศึกษาช่องทางการดาเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ บทบาทของรัฐสภาจึงเป็น
เครื่องมือส่งเสริมการทูตทางด้านรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาในรัฐคูเวตมีบทบาททาหน้าที่ประสานหรือผสมผสาน
ระหว่างประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ในระดับชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายให้มี
ความเป็นหนึ่งเดียวหรือหุ้นส่วนของการทูตทางด้านรัฐสภาและให้สอดคล้องตามองค์กรทางภูมิภาค
๒) นาย Jian Tang รองผู้ อานวยการกิ จ การด้ า นต่ า งประเทศ สานั ก งานสภา
ประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่มีต่อศูนย์การให้บริการ
งานวิจั ย และห้ องสมุดรั ฐ สภา โดยได้กล่ าวว่า สมาชิกรัฐ สภามีบทบาทต่อศูนย์ การให้ บริการงานวิจัยและ
ห้องสมุดรัฐสภา ดังนี้
(๑) ทาให้เกิดการปฏิบัติงานในภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดี
โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ข้อคิดเห็นในมุมมองของสมาชิกรัฐสภา
(๒) จัดทา Platform เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และดาเนินการ
ประชุมสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓) ในปี ที่ผ่ านมา สมาชิกรัฐ สภามีการประชุม ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายและสังคมวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการร่างกฎหมาย
ดั ง นั้ น การทู ต ทางด้ า นรั ฐ สภาจึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
โดยเฉพาะในด้านกฎหมายในระดับนานาชาติ รวมทั้งมีความโปร่งใสเพราะอนุญาตให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตรากฎหมาย ทาให้ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของประชาชน นอกจากนี้ มีการทางานร่วมกับสมัชชา
รัฐสภาเอเชียในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเห็ นว่า
ความร่วมมือด้านวิจัยมีบทบาทสาคัญเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เข้มแข็งโดยมีสมาชิกรัฐสภาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
นอกจากนี้ รัฐสภาแต่ละประเทศล้วนมีศักยภาพ โดยเฉพาะบทบาททางด้านการทูตทางด้านรัฐสภาที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับรัฐต่อรัฐ

- ๑๒ ๓. การประชุมช่วงที่ ๓ : การทูตรัฐสภาและบทบาทของการทูตรัฐสภาในการรวมกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคอาเซียน
การประชุมช่วงที่ ๓ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ นาฬิกา
มีผู้ร่วมอภิปราย จานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑) ดร. พัสแสง ดอร์จิ (Dr. Passang Dorji) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน
ได้กล่ าวต่อที่ป ระชุมในหั วข้อ “การทูต ทางด้านรัฐ สภาและบทบาทหน้าที่การบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
(Parliamentary Diplomacy and its Role in Asia Integration)” โดยได้กล่าวว่า ภูฏานเชื่อมั่นว่าการทูต
ทางด้านรัฐสภาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสมาชิกรัฐสภามีบทบาท
สาคัญในระดับนานาชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศในเวทีสมัชชารัฐสภาเอเชียและเวทีสหภาพรัฐสภา การมี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มรัฐสภาทวิภาคี กับหลาย ๆ ประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาประชากรในประเทศ ในฐานะ
สมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชีย รัฐสภาราชอาณาจักรภูฏานจึงมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับสมัชชารัฐสภาเอเชียให้
เป็นหนึ่งเดียว ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนภายใต้การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสภาสมาชิก

ดร. พัสแสง ดอร์จิ (Dr. Passang Dorji)
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน

๒) นางเอลแฮม อมินซาดา (Mrs. Elham Aminzadeh ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
เตหะรานและอดีต รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้อภิปรายในหัวข้อ “การบูรณาการใน
ภูมิภาคเอเชียในด้านความร่วมมือของรัฐสภาและบทบาทหน้าที่ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Integration in light
of parliamentary cooperation and Role of APA in this respect)” โดยได้กล่าวว่า ตนเองได้มีส่วนร่วม

- ๑๓ ในการยกสถานะสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ (Association of Asian Parliamentary for Peace : AAPP)
เป็นสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) มีเป้าหมายที่จะทาให้ผู้ คนในภู มิภ าค
เอเชียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสมัชชารัฐสภาเอเชียมีส่ วนร่ว มในประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองเพื่ อ ที่จ ะ
ส่งเสริมสันติภาพในภูมิภ าคเอเชีย ทั้งนี้ ได้มีการจัดทาเอกสาร อาทิ เอกสารเกี่ยวกับการรวมตัวของสมาชิก
สมัช ชารัฐ สภาเอเชีย ภูมิห ลัง ของแต่ล ะประเทศสมาชิก ในด้า นเศรษฐกิจ ภูมิศ าสตร์ สัง คม วัฒ นธรรม
ความต้องการ และสิ่งที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งเอกสารอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านของการทุจริต ซึ่ งเป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหาในการขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศ จึงจาเป็นต้องมีความ
ร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ยังมีเอกสารเรื่องพลังงานและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง มีการกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ภายในประเทศ
เพื่อจัดการกับพลังงาน และจัดทาแผนการปฏิบัติงานในระดับชาติ และระดับภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับความท้าทาย
ในระดับโลก รวมถึงเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีฝุ่นอยู่ในอากาศที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งควรได้รับการ
พิจารณาและแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือทางด้านการทูตรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรส่งเสริมการ
ทูตแบบดั้งเดิมด้วย และการนาข้อมติไปปฏิบัติอย่างแท้จริงในทั้งประเด็นทางด้านการเมือง ด้านเสรีภาพ หลัก
นิติธรรม เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน

นางเอลแฮม อมินซาดา (Mrs. Elham Aminzadeh)
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเตหะรานและอดีตรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

๓) นางสาว Yulia Valentinovna Guskova จากสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ได้ ก ล่ า วว่ า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัสเซียได้ดาเนินงานมี ๓ ส่วน คือ (๑) การจัดสัมมนา (๒) การเสวนา และ (๓) การดาเนินการ
ด้านห้องสมุดในสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ได้สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ได้สนับสนุนแนวความคิดที่จะให้

- ๑๔ พัฒ นาทรั พยากรของรั สเซีย ในด้านต่าง ๆ อาทิ การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน การศึกษา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การส่ ง เสริ ม ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ประธานาธิ บ ดี ส หพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น ทางด้ า น
วิท ยาศาสตร์ โดยเพิ่ม งานวิจัย ด้า นวิท ยาศาสตร์ ส่ง เสริม ด้า นการศึก ษาของบุค ลากร นอกจากนี้ ยัง มี
การสนับสนุนด้านบรรณารักษ์และการแพทย์ ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐสภา มีการตรา
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง
ดั ง นั้ น ห้ อ งสมุ ด รั ฐ สภาจึ ง มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ในรั ฐ สภาและสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ
ประชาชน บทบาทของห้องสมุดรัฐสภา คือ การสนับสนุนความร่วมมือและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การนา
นโยบายและกฎหมายต่าง ๆ มาพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อทาให้
เกิดความเข้มแข็งของรัฐสภาในสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ที่ห้องสมุดรัฐสภาสนับสนุนสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในส่วนของรัฐบาล โดยฝ่ายรัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตรากฎหมายและ
ข้อบั งคับ ทาให้ เกิดความร่ ว มมือในการพัฒ นาความร่ว มมือในระดับ พหุ ภ าคี ดังนั้น สถาบัน การวิจัย จึง มี
ความสาคัญในการให้ความรู้ สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา สาหรับการสร้างเครือข่ายเพื่อ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระดับโลก ควรมีการประชุมแบบโต๊ะกลมเพื่อระดมแนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในรัฐสภา
ในฐานะสมาชิก รัฐ สภาควรรับ ผิด ชอบในกิจ กรรมต่าง ๆ เหล่า นี้ และในฐานะประเทศสมาชิกของ APA
การแบ่งปันประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันที่ถูกต้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในเอเชียเพื่อการพัฒนา ควรมีการสนับสนุ นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิด
การรั บ รู้ ของสาธารณชนและการนานโยบายไปปฏิบัติ ด้ว ยเหตุนี้ รัฐ สภาที่มีประสิ ทธิภ าพทาให้ เ กิ ด การ
แก้ปัญหาในระดับโลกได้
๔) นาย Md. Nazmul Islam จากสาธารณรัฐทูร์เคีย ได้กล่าวว่า ความร่วมมือของรัฐสภา
แห่งเอเชีย โดยเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐสภาในเอเชียและการจัดตั้งรัฐสภาดิจิทัล (Digital
Establishment) ถือเป็นส่วนสาคัญที่สุด ซึ่งการให้ความรู้ด้านดิจิทัลถือเป็นความสาคัญอย่างยิ่ง บทบาทของ
สมาชิกรัฐสภาที่สาคัญที่สุด คือ ทาให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ ดังนั้น ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก
รัฐสภาหรือรัฐสภาในเอเชียจะช่วยให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงในภูมิภาคเอเชีย
พิธีปิดการประชุม
ในพิธีปิดการประชุม ประธานการประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แ สดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อไปในอนาคตเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างรัฐสภาในภูมิภาค
เอเชีย

