รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(The 140th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related Meetings)
ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center
กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
__________________________

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่
๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุม Sheraton
Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. นายกิตติ วะสีนนท์
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง
- หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นายณัฐพล ขันธหิรัญ
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
- ที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คนที่สอง
- กรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
- กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-๒-

๕. นายวรพล โสคติยานุรักษ์

๖. นางเสาวณี สุวรรณชีพ

๗. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

๘. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
๙. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
๑๐. นายธนูคม บารุงผล

๑๑. นางสาวนีรนันท์ สังข์โต

๑๒. นายเรวัต วรรณนุรักษ์

๑๓. นายจุลทรรศน์ ใสกระจ่าง

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
- กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน คนที่สาม
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสังคม
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมาธิการการต่างประเทศ
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมาธิการการเมือง
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานพิธีการทูต
สานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-๓-

๑๔. นายคณน สุขพรชัยรัก

- นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานสรุปการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และ การประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติภารกิจการประชุมในวาระต่าง ๆ เรียงลาดับตามประเภทการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

๑. พิธีเปิดการประชุม
(Inaugural Ceremony)

Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์
มีพระราชดารัสแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Dafna ศูนย์การประชุม Sheraton
Convention Center คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่
๑๔๐ โดยมี Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ (Emir of Qatar) เสด็จเข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุ ม พร้ อ มด้ว ยนางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรั ฐ สภา นาย Martin Chungong
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา นาย Vladimir Voronkov ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และนาย Ahmad Bin Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐกาตาร์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวเปิด
การประชุม
ในการประชุม สมัช ชาสหภาพรัฐ สภา ครั้งที่ ๑๔๐ นี้ มีผู้เ ข้า ร่ว มการประชุมทั้งสิ้น ๑,๕๒๑ คน
โดยเป็นสมาชิกรัฐสภา ๗๕๗ คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากรัฐสภาประเทศสมาชิก ๑๔๗ ประเทศ ในจานวนนี้ มีผู้ดารง
ตาแหน่งประธานสภากว่ า ๗๔ คน รองประธานสภา ๓๘ คน ทั้งนี้ มีสมาชิกรัฐสตรีเข้าร่วมประชุม ๒๒๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๐ และมียุวสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุม ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔

-๔-

๒. การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐
(The 140th Assembly of the Inter-Parliamentary Union)

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ ในวันแรก

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Dafna คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมสมัชชาฯ ได้
เริ่มการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ในหัวข้อ "รัฐสภาในฐานะเวทีส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ความ
มั่นคงและหลักนิติธรรม" (Parliaments as platforms to enhance education for peace, security and the
rule of law) เป็นวันแรก โดยในวันนี้จัดสรรเวลาเฉพาะสาหรับการกล่าวถ้อยแถลงของผู้ดารงตาแหน่งประธานรัฐสภา
ต่อมา เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเร่งด่วน (Emergency Item) ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อประเทศทีละประเทศ (roll-call vote) เพื่อ
เลือกระหว่าง ๒ หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการเรียกร้องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประเทศแอฟริกาที่ประสบ
ภัยพิบัติจากพายุไซโคลน Idai เสนอโดยเนเธอร์แลนด์ กับหัวข้อที่เสนอร่วมกันโดย ๔ ประเทศมุสลิม ประกอบด้วย
อินโดนีเซีย โมร็อกโก คูเวต และตุรกี ว่าด้วยกรณีปาเลสไตน์ และการปกป้องชนกลุ่มน้อยมุสลิมทั่วโลก โดยคณะ
ผู้แทนไทยได้ร่วมลงคะแนนเสียงในการนี้ด้วย โดยผลปรากฎว่าหัวข้อของเนเธอร์แลนด์ชนะไปด้วยคะแนนเสียง
๑,๐๑๑ ต่อ ๔๙๑ คะแนน และได้รับเลือกให้เป็นหัวข้อระเบียบวาระเร่งด่วนของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
ในครั้งนี้

-๕-

นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะลงคะแนนเสียงเลือกหัวข้อระเบียบวาระเร่งด่วน

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมสมัชชาฯ ซึ่ง
ดาเนินต่อไปเป็น วันที่สอง และรับ ฟังการอภิปรายที่จัดสรรเวลาให้ แก่ผู้อภิปรายซึ่งดารงตาแหน่งประธานสภา
(high-level segment)
ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้แทนสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ เป็นวันที่สาม โดยในโอกาสนี้ นายกิตติ วะสีนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ขึ้น
กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชขาฯ เมื่อเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา สรุปใจความสาคัญได้ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกาลัง
เตรียมความพร้อมเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และในฐานะประเทศผู้ดารงตาแหน่งประธานอาเซียนและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน
ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยจะใช้โอกาสอันดีนี้ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการดาเนินการตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ โดยในภาครัฐสภา ประเทศไทยดารงตาแหน่งประธานสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA และจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบ AIPA รวม ๓ การประชุมในปีนี้ด้วย

นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาฯ

-๖-

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในประเทศมาอย่างยาวนาน
แล้ ว รวมทั้ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๔ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วถึง
ซึ่งประเทศไทยก็ได้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ในแผนการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ
ซึ่งรวมถึงการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชน โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันในการดาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในเรื่องนี้
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ก็ ไ ด้ มี บ ทบาทในการผ่ า นกฎหมายที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาหลายฉบั บ อาทิ
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ (จัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) เป็นต้น
นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๓.๖ ว่าด้วยการลดจานวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในระดับโลกลง
ครึ่ งหนึ่ งภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ผ่ านการรณรงค์การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ รัฐสภาไทยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๔ เพื่อให้มีการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและมีคุณภาพสาหรับทุกคน
ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมได้ดาเนินเข้าสู่วาระการประชุม
สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑๔๐ ในช่ ว งสุ ด ท้ า ย โดยที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น รั บ รองแถลงการณ์ โ ดฮา (Doha
Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาฯ ในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา รวมถึง
รับรองข้อมติ จานวน ๒ ข้อมติที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
และคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การคลั ง และการค้ า ตลอดจนรั บ ทราบรายงานจาก
คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย
กิจการสหประชาชาติ โดยในตอนท้าย ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ โดยรัฐสภาเซอร์เบีย ณ กรุงเบลเกรด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประธานสหภาพรัฐสภาและเลขาธิการสหภาพรัฐสภา
ในช่วงท้ายของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐
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หลังจากประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง ๖ กลุ่มได้กล่าวปิดการประชุมตามธรรมเนียมแล้ว นางสาว
Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา และนาย Ahmad bin Abdullah Al-Mahmoud ประธานสภา
ที่ปรึกษากาตาร์ได้กล่าวปิดการประชุมสมัชชาฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา
อนึ่ง หลังจากปิดการประชุมสมัชชาฯ นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้เข้าแสดงความยินดี
กับประธานสภาที่ปรึกษารัฐกาตาร์ในฐานะประเทศเจ้าภาพที่ประสบความสาเร็จในการทาหน้าที่เจ้าภาพจัดการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย

๓. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๔
(The 204th session of the Governing Council of the Inter-Parliamentary Union)
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Dafna คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) ครั้งที่ ๒๐๔ โดยมี นางสาว
Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา และนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา
ทาหน้าที่ประธานและเลขานุการของที่ประชุมตามลาดับ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความประสงค์ของประเทศ
St. Vincent and the Grenadines ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพรัฐสภา ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ
หลั ก universal membership ของสหภาพรั ฐ สภา จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ ๔ ได้ แ ก่
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสมาชิกภาพและสถานการณ์ของประเทศสมาชิกบางประเทศที่ สหภาพรัฐสภาเฝ้าติดตาม รวม
๑๓ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ในการนี้ เลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึง
พัฒนาการทางการเมืองล่าสุดของประเทศไทยที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อันเป็น
ความก้าวหน้าสาคัญตามโรดแมปประชาธิปไตย โดยจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม และจะมี
รัฐสภาชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ในการแสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวก
ของไทย โดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภาระบุว่าพัฒนาการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ สหภาพรัฐสภา
ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสหภาพรัฐสภามีความยินดีที่จะต้อนรับรัฐสภาชุดใหม่
ของไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๔
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วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี
บริหารสหภาพรัฐสภา ในวาระที่ สอง ซึ่งเริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่
ค้างการพิจารณาจากเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แก่ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาว Gabriela Cuevas
Barron ประธานสหภาพรั ฐสภาในช่ว งรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา จากนั้นได้รับฟังการรายงานการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ ปีของสหภาพรัฐสภาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดย นาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ตลอดจน รายงานสถานะด้านการเงินและการคลังของสหภาพรัฐสภารวมถึง รายงานการประชุมเฉพาะด้าน
(Specialized Meetings) ในกรอบการประชุมของสหภาพรัฐสภาและ สหประชาชาติในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา
ต่อมา ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารฯ ได้รับทราบและมีมติรับรองรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ มนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาที่เกิดขึ้นใน ๘ ประเทศ ทั่วโลก จากคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิ ก
รั ฐ สภา (Committee on the Human Rights of Parliamentarians) ประกอบด้ ว ย สาธารณรั ฐ โกตดิ วั ว ร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มองโกเลี ย สาธารณรัฐฟิลิ ปปินส์
สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้ลงมติรับรองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในตาแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสหภาพรัฐสภาอีกด้วย

๔. การประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์
๔.๑ การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓
(ASEAN+3 Group)
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่ว มการ
ประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ ณ ห้อง Salwa 3 โดยมีรัฐสภา
มาเลเซียทาหน้าที่เป็นประธานการประชุม

การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓

ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป โดยนายเฉิ น กั๋ ว หมิ น ผู้ แ ทนสภาประชาชนแห่ ง ชาติ จี น และ
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทของตนในการเป็น ตัวแทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน+๓ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อผู้ที่จะ
ดารงตาแหน่ งที่ว่างลงในสหภาพรัฐ สภา ตามสั ดส่ว นของกลุ่ มกลุ่ มภูมิรัฐ ศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิก โดยที่ประชุม

-๙-

เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้แทนจากรัฐสภาจีนและมาเลเซียให้ดารงตาแหน่งในคณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรงแบบสุดขั้ว ในฐานะตัวแทนของประเทศกลุ่มอาเซียน+๓ จากนั้นที่ประชุม
ได้พิจารณาหัวข้อระเบียบวาระเร่งด่วนและการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติระเบียบวาระ
เร่งด่วน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า รัฐสภาเมียนมาซึ่งเป็นประเทศถัดไปตามลาดับตัวอักษรจะทา
หน้าที่ประธานการประชุมครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี รัฐสภาเมียนมาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมียนมาขอสละสิทธิ์การทา
หน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในปี ๒๕๖๓ ที่ประชุมจึงเห็น
ควรให้รัฐสภาประเทศในลาดับถัดไป ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ทาหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ในโอกาสการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
จากนั้นในช่วงท้าย ที่ประชุมได้รับทราบว่า รัฐสภากัมพูชาแสดงความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ทดแทนเวียดนามและอิหร่านที่จะหมด
วาระลงในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้
โอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม เกี่ยวกับ การดารงตาแหน่ง
ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนของรัฐสภาไทยว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภา
อาเซียน รวม ๓ การประชุม โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ไปแล้ว เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ และจะจัดการประชุม AIPA-ASEAN Interface ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนที่จะจัดการ
ประชุมใหญ่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ยัง
ได้แสดงความจานงเบื้องต้นของไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
เช่นเดียวกับกัมพูชา โดยให้รัฐสภาชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่จะเป็นผู้ลงสมัครต่อไป
๔.๒ การประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Group: APG)
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่ว มการ
ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ ณ ห้อง Salwa 2
โดยมีรัฐสภาปากีสถานทาหน้าที่เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปโดยคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม ในฐานะตัวแทนของประเทศผู้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ต่อมา
ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อผู้ ที่จะดารงตาแหน่งที่ว่างลงในสหภาพรัฐสภา ตามสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์
เอเชีย -แปซิฟิก โดยเห็ น ชอบให้ เสนอชื่อผู้ แทนจากประเทศสมาชิกในกลุ่ มดารงตาแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้ว ย
คณะกรรมาธิ ก ารการประชุ ม ยุ ว สมาชิ ก รั ฐ สภา (ปากี ส ถาน) คณะกรรมาธิ ก ารส่ ง เสริ ม การเคารพกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (อิหร่าน) คณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยมความ
รุ น แรงแบบสุ ด ขั้ ว (ปากี ส ถาน มาเลเซี ย อิ ห ร่ า น และจี น ) และกรรมาธิ ก าร (Member of Bureau) ใน
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรั ฐ สภาว่าด้ว ยสั นติภ าพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (ปากีส ถานซึ่งดารง
ตาแหน่งในวาระที่สองต่อเนื่องจากสองปีแรก และมองโกเลีย ) คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการ

- ๑๐ -

พัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า (ปากีสถาน) คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ
(มองโกเลี ย ) จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาหั ว ข้ อ ระเบี ย บวาระเร่ ง ด่ ว นและการเสนอชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติระเบียบวาระเร่งด่วน
ในช่วงท้าย ที่ประชุมได้รับทราบว่า รัฐสภากัมพูชาแสดงความประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ทดแทนเวียดนามและอิหร่านที่จะหมดวาระลง
ในเดือนตุล าคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ โอกาสนี้ หั วหน้าคณะผู้ แทนสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ก็ได้กล่ าวต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับความจานงเบื้องต้นของประเทศไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

การประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

๕. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาต่าง ๆ
(The IPU Standing Committees)
๕.๑ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
(Standing Committee on Peace and International Security)
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย นายอนุ ศ าสน์ สุ ว รรณมงคล และนายเจริ ญ ศั ก ดิ์ ศาลากิ จ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นวันแรก
ที่ประชุมได้รับฟังคากล่าวเปิดการประชุมโดย นาย Jose Ignacio Echaniz ประธานคณะกรรมาธิการ
ฯ ในฐานะประธานการประชุม เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ Common Principles for Support to Parliaments
ในฐานะที่เป็นเอกสารแสดงหลักการ ๑๐ ประการที่จาเป็นต่อการสนับสนุนกระบวนการดาเนินงานของรัฐสภา โดย
ขอเชิญชวนให้รัฐสภาสมาชิกประเทศใดที่ยังไม่ได้แจ้งประกาศการใช้เอกสารสาคัญนี้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมาธิการฯ ด้วย

- ๑๑ -

จากนั้ น ที่ประชุ มได้รั บฟั งการกล่ าวอภิปรายพิ เศษโดยนาย Vladimir Voronkov ผู้ ช่ วยเลขาธิ การ
สหประชาชาติด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลก (Global
Counter-Terrorim Strategy : GCTS) ซึ่งรับรองในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี ๒๕๔๙ มุ่งไป
ที่การนาหลัก ๔ ประการที่สาคัญยิ่งต่อการจัดการปัญหานี้ ไปปฏิบัติอย่างสมดุล

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ในช่ว งท้าย ประธานการประชุมได้ขอให้ ผู้ร่ว มเสนอรายงาน (co-rapporteurs) ได้แก่ นาย K. Al
Bakkar ผู้แทนรัฐสภาจอร์แดน และนาย B. Tarasyuk ผู้แทนรัฐสภายูเครน กล่าวแนะนาสาระสาคัญและหลักการ
ของร่างข้อมติ ในหัวข้อ “การไม่ยอมรับกระบวนการว่าจ้างผู้รับจ้างรบซึ่งบ่อนทาลายสันติภาพและละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชน (Non-admissibility of using mercenaries as a means of undermining peace and violating
human rights)” โดยเฉพาะในประเด็นของผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการรับรองร่างข้อมติฉบับนี้ ซึ่งเมื่อจบลาดับ
ประชุมดังกล่าวแล้ว ประธานการประชุมได้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นตามลาดับที่จัดไว้ล่วงหน้า ในโอกาส
นี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับร่างข้อมติโดยเฉพาะในประเด็น
สาคัญที่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนิยามของผู้รับจ้างรบ (Mercenaries) อย่างไรก็ดี แนวทางเพื่อขจัดปัญหาผู้รับจ้างรบ
ปราศจากการรั บ ผิ ด ทางกฎหมายอั น กระทบต่ อ หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในปั จ จุ บั น ตามที่ ป รากฏในกฎบั ต ร
สหประชาชาติย่อมเป็นแนวทางที่ควรได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ ในโอกาสต่อจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ จะได้
พิจารณาร่างข้อมติเป็นรายย่อหน้าจากฉบับที่ได้รับการแก้ไขจากรัฐสภาสมาชิก จานวนรวม ๑๒๙ ข้อ จากประเทศ
สมาชิกจานวน ๒๐ ประเทศ พร้อมด้วย คาขอแก้ไขร่างข้อมติจากที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาสตรี อีก ๒ ข้อ
รวมเป็น ๑๓๑ ข้อ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอขอแก้ไขร่างข้อมติในครั้งนี้ด้วย

- ๑๒ -

ต่อมา เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan คณะผู้ แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ นาย
อนุ ศ าสน์ สุ ว รรณมงคล พลอากาศเอก ชู ช าติ บุ ญ ชั ย และนายเจริ ญ ศั ก ดิ์ ศาลากิ จ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ต่อเนื่องจากการประชุมใน
ช่ ว งแรกที่ เ ป็ น การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ร่ า งข้ อ มติ หั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ การไม่ ย อมรั บ ต่ อ กระบวนการของผู้ รั บ จ้ า งรบ
(Mercenaries)

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมลงมติแก้ไขร่างข้อมติ

ในการประชุมช่วงที่สองนี้ ที่ประชุมได้เริ่มต้นการพิจารณาร่างข้อมติหัวข้อดังกล่าวซึ่งจัดเตรียมโดยผู้
ร่วมเสนอรายงาน (co-rapporteurs) เป็นรายย่อหน้า ทั้งนี้ รัฐสภาสมาชิก จานวน ๒๐ ประเทศ ได้แจ้งเสนอขอ
แก้ไขร่างข้อมติทั้งสิ้น ๑๒๙ รายการ ภายในระยะเวลาที่สหภาพรัฐสภากาหนดไว้ พร้อมด้วยข้อเสนอขอแก้ไขร่าง
ข้อมติอีก ๒ รายการ จากที่ประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี โอกาสนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ได้กล่าวต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับเหตุผลของการเสนอขอแก้ไขร่างข้อมติของประเทศไทยซึ่งที่ประชุมลงมติรับรองการเสนอขอแก้ไขของไทย
รวม ๗ รายการ จากทั้งหมด ๑๓ รายการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแก้ไขร่างข้อมติจนแล้วเสร็จและมีมติให้งดการ
ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ จากเดิมที่ได้นัดหมายไว้ตามกาหนดการประชุม
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นวันที่สอง
ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับรองร่างข้อมติ หัวข้อ “การไม่ยอมรับกระบวนการว่าจ้างผู้รับจ้างรบซึ่งบ่อน
ทาลายสันติภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชน” ด้วยคะแนนลงมติตามที่แจ้งโดยเลขานุการการประชุม รับรอง ๒๖
เสียง และไม่รับรอง ๑๑ เสียง โดยชื่อหัวข้อร่างข้อมติดังกล่าวได้รับการแก้ไขเล็กน้อย ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภา
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน โรมาเนีย และเช็ก รวม ๗ ประเทศ ได้ตั้งข้อสงวนต่อร่างข้อมติ

- ๑๓ -

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อร่างข้อมติที่จะรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒

จากนั้ น เป็ น การเลื อกชื่ อหั ว ข้อส าหรับการอภิป รายในการประชุมครั้งต่ อไป ซึ่งจากการประชุ ม
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๒ นางสาว Claudia Roth ผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี ได้เสนอชื่อหัวข้อ “The impacts of climate
change and climate-related disasters on international peace and security” เพื่อเป็น ชื่อหั ว ข้ อส าหรั บ
ร่างข้อมติที่จะรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที ๑๔๒ ทั้งนี้ ผู้ดารงตาแหน่งกรรมาธิการ (Member
of Bureau) ในคณะกรรมาธิการฯ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับชื่อหัวข้อดังกล่าว โดยเห็นว่าภาษาที่ใช้มุ่งเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการฯ ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ โดยความเห็น
จากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ จึงหารือนอกรอบกับผู้แทนรัฐสภาเยอรมนีมีความเห็นให้เปลี่ ยนแปลงชื่อ
หั ว ข้ อ เ ป็ น “Parliamentary strategies to mitigate insecurity and conflicts resulting from climaterelated disasters and their consequences” แต่เมื่อเลขานุการการประชุมได้ประสานงานมาที่นายอนุศาสน์
สุวรรณมงคล แล้ว นายอนุศาสน์เห็นว่า ควรเปลี่ยนคาว่า “insecurity” เป็นคาว่า “threats” เนื่องจากอาจจะ
เหมาะสมกับบริบทมากกว่า จึงได้ปรึกษาหารือกับ นางสาว Claudia Roth และได้เสนอขอปรับปรุงชื่อหัวข้อเป็น
“Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting
from climate-related disasters and their consequences” ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังเหตุผลแล้วเห็นด้วยกับชื่อ
หัวข้อดังกล่าวที่ฝ่ายไทยเสนอ โดยในช่วงท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมาธิการในตาแหน่งที่ว่างลง
รวม ๔ ตาแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิ รัฐศาสตร์ ประกอบด้วย คองโก มองโกเลีย
อาร์เมเนีย และรัสเซีย

- ๑๔ -

๕.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า
(Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade)
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 2 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย นายวรพล โสคติ ย านุ รั ก ษ์ และนางเสาวณี สุ ว รรณชี พ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรั ฐสภาว่าด้วยการพัฒ นาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า โดยมีนางสาว Ms. T.V.
Muzenda ผู้แทนรัฐสภาซิมบับเวในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้
อภิป รายและแก้ไ ขร่ า งข้อมติในหั ว ข้อ “บทบาทของการค้าและการลงทุ นที่เ ป็นธรรมและเสรี เพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพั ฒนา
อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น (The role of fair and free trade and investment in achieving the
SDGs, especially regarding economic equality, sustainable infrastructure, industrialization and
innovation)” ร่ ว มกั น เสนอโดย นาย J. Wilson ผู้ แ ทนรั ฐ สภาออสเตรเลี ย นางสาว S. Raskovic Ivic ผู้ แ ทน
รัฐสภาเซอร์เบีย และนาย H. Iddrisu ผู้แทนรัฐสภากานา ในฐานะผู้ร่วมเสนอรายงาน (co-rapporteurs)
ในโอกาสนี้ นายวรพล โสคติ ยานุรัก ษ์ ได้ก ล่ าวอภิ ปรายจุ ดยืนของไทยต่ อร่างข้ อมติ ในภาพรวม
ว่า ประเทศไทยเห็นด้วยกับร่างข้อมติในหลายประเด็น อาทิ ความสาคัญของการเปิดเสรีทางการค้าพหุภาคีและการ
ลงทุนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) การค้าและการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรมเป็นแนวทางไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทที่สาคัญของรัฐสภาในการตรวจสอบและทบทวนการเตรียมการด้านการค้า
และการลงทุ น ตลอดจนในการจั ด ท ากฎหมายเพื่ อ อ านวยความสะดวกด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม นอกจากนี้ ร่างข้อมติยังเน้นย้าถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรี เยาวชนและ
กลุ่มคนเปราะบาง รวมถึงการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า

อย่ า งไรก็ ดี ประเทศไทยเห็ นว่ า ยั งมี บ างประเด็น ที่ ป ระเทศสมาชิก ควรให้ ค วามสนใจเป็น พิ เ ศษ
ได้แก่ ประการแรก หน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง
จาเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้และสร้างเสริมความรู้ทางดิจิทัลและการเงินให้แก่กลุ่มคนเหล่านั้น และได้รับโอกาส

- ๑๕ -

ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้จัดวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านห่างไกล ซึ่งมีประชาชนกว่า ๓ ล้านคนทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
ประการที่สอง ควรมีการส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมที่จาเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงานและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นที่ควรเน้นย้า คือ การจัดทานโยบายและกฎระเบียบทางดิจิทัลที่เป็นสากลเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและประกัน ความปลอดภัย ของข้อมูล เนื่องจากรูปแบบการค้าและการลงทุนได้เปลี่ ยนไปเป็นรูปแบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรมในยุคดิจิทัล ประการ
สุ ดท้า ย สมาชิ กรั ฐ สภาจ าเป็ น ต้องแสดงบทบาทส าคัญ ในการพัฒ นากรอบกฎหมายของประเทศเพื่ อส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ยนายวรพล โสคติ ย านุ รั ก ษ์ และนางเสาวณี สุ ว รรณชี พ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า เป็นวันที่สอง โดยที่ประชุมได้
พิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขร่างข้อมติในหัวข้อ “บทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่ งยื น ” (The role of fair and free trade and investment in achieving the
SDGs, especially regarding economic equality, sustainable infrastructure, industrialization and
innovation)

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ร่วมลงมติและอภิปรายแก้ไขร่างข้อมติ
หัวข้อ “บทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

- ๑๖ -

โอกาสนื้ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ได้อภิปรายเหตุผลประกอบการขอแก้ไขร่างข้อมติรวม ๕ รายการ
ดังนี้
- วรรคอารัมภบท ๑ เสนอขอให้ตัดถ้อยคา “better known as the Sustainable Development
Goals (SDGs), and that this agenda includes ๑ ๗ ambitious goals” แ ล ะ ข อ ใ ห้ เ พิ่ ม ถ้ อ ย ค า “which
includes ๑๗ sustainable Development Goals (SDGs)” เนื่ อ งจาก วาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ ประกอบด้ ว ย
อารัมภบท ปฏิญญา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน ๑๗ เป้าหมาย โดยมีเป้าประสงค์ ๑๖๘ ข้อ กลไกการ
ดาเนินงานและหุ้นส่วนระดับโลก และการทบทวนและติดตามผล ดังนั้น วาระ ค.ศ. ๒๐๓๐ จึงไม่ใช่เพียงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอขอแก้ไขนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
- วรรคปฏิบัติการ ๕ เสนอขอให้เพิ่มถ้อยคา “while respecting each nation’s level of capacity
and development, as well as their sovereign rights to make, adopt, and enforce domestic laws
and regulations” เนื่องจากเห็นว่าการเพิ่มข้อบทด้านมาตรฐานแรงงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมในความตกลง
และการดาเนิ นงานด้านการค้าเป็นสิ่ งสาคัญ อย่างไรก็ดี ประเทศต่าง ๆ ควรรักษาอานาจอธิปไตยในการออก
กฎระเบียบและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
- วรรคปฏิ บั ติ ก าร ๘ เสนอขอให้ ป รั บ ลดและเพิ่ ม ถ้ อ ยค า เป็ น ดั ง นี้ “from all relevant
stakeholders, including the public and private sectors and civil society;” เนื่ อ งจาก ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมเตรียมการด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงกระบวนการ
เจรจา เพื่อประกันว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจากผู้มีอานาจตัดสินใจ
- วรรคปฏิบัติการ ๑๓ เสนอขอให้ตัดถ้อยคา “in agriculture and agro-processing since these
are sectors where developing and least developed countries have some comparative advantages,
and these” เนื่องจาก ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ต้องดาเนินการเพื่อลดความยากจน มิใช่แต่เพียงภาคการเกษตร
เท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- วรรคปฏิบัติการ ๑๕ เสนอขอให้ปรับถ้อยคาเป็น "Calls on parliaments of developing and
least developed countries” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีอิสระในการดาเนินนโยบายของตนเองและ
ไม่ควรถูกแทรกแซงจากรัฐบาลประเทศอื่น ๆ
จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขร่างข้อมติเป็นรายวรรค ตามข้อเสนอขอ
แก้ไขที่เสนอโดยผู้แทนรัฐสภาจาก ๒๑ ประเทศ และตามที่เสนอโดยที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาสตรี รวมทั้งสิ้น
๙๖ รายการ
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย นายวรพล โสคติ ย านุ รั ก ษ์ และนางเสาวณี สุ ว รรณชี พ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า เป็นวันที่สาม โดยที่ประชุม ได้
มีมติเห็นชอบร่างข้อมติหัวข้อ “บทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น (The role of fair and free trade and investment in achieving the SDGs, especially
regarding economic equality, sustainable infrastructure, industrialization and innovation)” ซึ่ ง ผ่ า น
การปรับปรุงแก้ไขโดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

- ๑๗ -

นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอหั ว ข้ อ วาระ (Subject Item) ส าหรั บ ข้ อ มติ ถั ด ไปคื อ
“ Mainstreaming digitalization and circular economy to achieve SDGs particularly responsible
consumption and production” ที่เป็นการผนวกข้อเสนอของโรมาเนียและเบลเยียม ตามที่นายวรพล โสคติยานุรักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญฯ (Bureau) พร้อมกันนี้ที่
ประชุมได้ลงมติกาหนดจานวนและเลือกผู้นาเสนอรายงาน จานวน ๓ คน จากรัฐสภาโรมาเนีย เบลเยียม และ
เคนยา โดยในช่ว งท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้ เลื อกตั้ง กรรมาธิการในตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง โดย
พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ปากีสถาน
๕.๓ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
(Standing Committee on Democracy and Human Rights)
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 2 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย นางเสาวณี สุ ว รรณชี พ และพลเอก วี รั ณ ฉั น ทศาสตร์ โ กศล เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นวันแรก โดยมีนางสาว Ardina
Gerkens ผู้แทนรัฐ สภาเนเธอร์แลนด์ใ นฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ ทาหน้าที่ประธานการประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายการติดตามผลของข้อมติในอดีตของสหภาพรัฐสภารวม ๓ ข้อมติ ได้แก่
๑) “ประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลกับภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล”
(Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedom) (ปี ๒๕๕๘)
๒) “การใช้ สื่ อ รวมถึ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งและ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ” ( The use of media, including social media, to enhance citizen engagement and
democracy) (ปี ๒๕๕๖)
๓) “เสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการรับรู ข้อมูลข่าวสาร” (Freedom of expression
and the right to information) (ปี ๒๕๕๒)

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

- ๑๘ -

นางเสาวณี สุวรรณชีพ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในวันแรก

โอกาสนี้ นางเสาวณี สุวรรณชีพ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของไทยในการ
ตรากฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในยุคดิจิทัล อันเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับข้อมติของสหภาพรัฐสภาในเรื่องเดียวกันนี้ โดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร่างพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๐ ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะได้รับการปกป้องภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ

นางเสาวณี สุวรรณชีพ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสานักพิมพ์ Global Times จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

- ๑๙ -

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมาธิการฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
สานักพิมพ์ Global Times จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินการของภาครัฐสภาในการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยได้เน้นย้าว่าเป็น เรื่องที่มีความท้าทาย
เนื่องจากเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ และง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม (Fake News) และข่าวที่มี
เนื้อหาตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริง (Disinformation) รัฐสภาไทยจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในวันที่สอง

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 2 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และพลอากาศเอก ชูช าติ บุญชัย เข้าร่วม การประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในวาระที่สอง โดยที่ประชุมได้รับฟัง
การกล่ า วแนะน าหั ว ข้ อ ร่ า งข้ อ มติ หั ว ข้ อ “Achieving Universal Health Coverage by 2030: The role of
parliaments in ensuring the right to health” โดยผู ้ร่ว มเสนอรายงาน (co-rapporteurs) ประกอบด้ว ย
นาย H. Millat ผู้แทนรัฐสภาบังกลาเทศ และนาย C. Lohr ผู้แทนรัฐสภาสวิส ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นางสาว
M. Carvalho ผู้แทนรัฐสภาบราซิล เป็นผู้ร่วมเสนอรายงานคนที่สามตามข้อแนะนาของประธานสหภาพรัฐสภาด้วย
จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดย นาย Z. Mirza ผู้อานวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จากสานักงานระดับ
ภูมิภาคประจาเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก องค์การอนามัยโลก และนางสาว V. Koutou ที่ปรึกษาด้านภูมิภาคซาเฮล
จากองค์ ก ร Save the Chiildren เกี่ ย วกั บ หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า หรื อ Universal Health Coverage
(UHC) ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีที่สหประชาชาติจะผลักดันให้ Universal Health Coverage เป็นวาระสาคัญของ
สหประชาชาติโดยการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระหว่างการประชุมสมัชชาแห่ง
สหประชาชาติ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และถัดจากนั้นเพียงหนึ่งเดือน สหภาพรัฐสภาจะได้มีบทบาทในการร่วม
ผลักดันวาระดังกล่าวผ่ านการรับรองร่างข้อมติ ที่จะได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมาธิการฯ ในการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
โอกาสนี้ พลเอก วีรัณ ฉัน ทศาสตร์โ กศล ได้ก ล่า วถ้อ ยแถลงต่อ ที่ป ระชุมสรุป สาระสาคัญ ได้ว่า
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าถึงการ

- ๒๐ -

บริการสุขภาพที่ดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยที่หลักการของ Universal Health Coverage และสิทธิเพื่อสุขภาพที่ดี
ได้ รั บ การบรรจุ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และไทยได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดจุดอ่อนในการบริหารจัดการโครงการผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษี
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมของพนักงานในภาคเอกชน ทั้งนี้
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อส่งเสริมการ
นา Universal Health Coverage ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นในช่วงท้ายของการประชุม ที่
ประชุมได้เลือกตั้งกรรมาธิการในตาแหน่งที่ว่างลงรวม ๓ ตาแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่ม
ภูมิรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย อิรัก อาร์เจนตินา และฝรั่งเศส
๕.๔ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ
(Standing Committee on United Nations Affairs)
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
สหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ โดยมีนาย Juan Carlos Romero ผู้แทนรัฐสภาอาร์เจนตินาในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิก ารฯ ทาหน้ าที่ ประธานการประชุ ม การประชุม เริ่ มต้ นด้ ว ยการอภิป รายย่ อย (Panel
discussion) ในหั ว ข้อ “รั ฐ สภากับ การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดยที่
ประชุมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทร่วมของรัฐสภาในการทบทวนการดาเนินการตามวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่าง
การประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยื่น ประจาปี ๒๕๖๒ (The 2019 UN High-Level
Political Forum on Sustainable Development – HLPF2019) ซึ่งเป็นกรอบการประชุมของสหประชาชาติ
โอกาสนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป จากนางสาว K. Jabre ผู้ อ านวยการฝ่ า ยโครงการ
สานักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา เกี่ยวกับการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาครัฐสภาในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดาเนินงานของสหภาพรัฐสภาในการส่งเสริมบทบาทดังกล่าวของรัฐสภา
ประเทศสมาชิก โดยที่สหภาพรัฐสภาได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสารวจของรัฐสภา ๘๙ ประเทศ และผลของ
การศึกษาพบว่า รัฐสภาได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจังมาก
ขึ้น เมื่ อเทีย บกับ การด าเนิ น การเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาแห่ งสหั ส วรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ในอดีต โดยรัฐสภาหลายแห่งได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็น
ระบบ เช่น การจัดตั้งองค์กรภายในภาครัฐ สภาซึ่งดูแลรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน เป็นการเฉพาะ
กาหนดรูปแบบกลไกการประสานงาน หรือกาหนดผู้ประสานงานหลัก เป็นต้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของรัฐสภาใน
การทบทวนการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ ตลอดจนการจัดการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภา อย่างไรก็ดี ยังคงมีการ
ทางานที่ไม่สอดคล้องกันภายในรัฐสภาบางแห่ง จากนั้น ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ภาครัฐสภาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนาย K. Al Bakkar ผู้แทนรัฐสภาจอร์แดน และนาย A.
Rozas ผู้แทนรัฐสภาอาร์เจนตินา

- ๒๑ -

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ

นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ

ในช่ว งที่ส อง ที่ประชุมได้อภิปรายในหั ว ข้อ “การส่งเสริมการมีส่ วนร่วมและความเสมอภาคของ
ประชาชน (Empowering people and ensuring inclusiveness and equality)” ซึ่งเป็นหั ว ข้อ หลั ก ของการ
ประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจาปี ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอโดย นางสาว R.K. Wijeratne ผู้แทนรัฐสภาศรีลังกา นาย C. Chauvel
หัวหน้าทีมงานด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง การบริหารกิจการบ้านเมือง และการสร้างสันติภาพ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD) และนาย N. Ahmed ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การบริหาร องค์กร
Oxfam International เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ เป้าหมาย ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ ๑๐ ว่าด้วยการลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ ๑๖ ว่าด้วยการ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้ าถึงในทุกระดับ ซึ่งเป็น ๒ ใน ๕ ของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยื นที่จะเป็ นหัวข้อหลักในการประชุม เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยื น
ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่ป ระชุม เห็ น พ้อ งร่ ว มกันว่า การเติบโตทางเศรษฐกิ จ ที่ไม่ เท่าเที ยมเป็ นสาเหตุห ลั ก ที่ทาให้
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้ ความเหลื่อมล้าด้านรายได้และความมั่งคั่ง
เป็นผลลัพธ์ของนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมตลอดกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้

- ๒๒ -

สามารถแก้ไขได้ด้ว ยนโยบายภาษีอัตราก้าวหน้าที่ให้ผู้มีฐานะร่ารวยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ขณะที่การ
ลงทุนในบริการภาครัฐ เช่น การดูแลสุขภาพและการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ก็สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมนี้ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการวาง
นโยบายเศรษฐกิจโดยยึดถือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นหลัก มิใช่มุ่งแต่ให้ความสาคัญกับ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในช่วงท้าย ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมาธิการในตาแหน่งที่ว่างลงรวม ๒ ตาแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย ยูกันดาและมองโกเลีย

๖. การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๙
(The 29th session of the Forum of Women Parliamentarians)
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เข้าร่วมการประชุม
สหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๙ (The 29th Session of Forum of Women Parliamentarians) ณ ห้อง Al Rayyan
โดยมีนางสาว S. Kihika ผู้แทนรัฐสภาเคนยาในฐานะประธานกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีเป็นผู้กล่าวเปิดการ
ประชุม และที่ประชุมได้เห็นชอบให้นางสาว R. Al Mansoor ผู้แทนรัฐสภากาตาร์ ทาหน้าที่ประธานการประชุม
โอกาสนี้ น างสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรั ฐ สภาพร้ อ มด้ ว ยนาย A. Al Mahmoud
ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐกาตาร์ และนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมและกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๙

ในการนี้ นางสุ ว รรณี สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ ได้ ร่ ว มอภิ ป รายในมุ ม มองหญิ ง ชายต่ อ ร่ า งข้ อ มติ ข อง
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า เรื่อง “บทบาทของการค้าและ
การลงทุนที่เป็นธรรมและเปิดเสรีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน ” สรุปใจความสาคัญได้ว่า ร่างข้อ
มติ นี้ ค วรส่ ง เสริ มความเท่ า เที ย มในมิ ติ ห ญิง ชายในภาคการค้ า และการลงทุ น ที่ ผู้ ห ญิง จะเข้า มามี ส่ ว นมากขึ้ น
เนื่องจากปัจจุบันภาคการค้าและการลงทุนมักมีผู้ชายเป็นหลัก โดยได้เสนอ ๖ วิธีการที่จะส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และทาให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในภาคการค้าและการลงทุนมากขึ้น (Fairtrade) ต่อที่ประชุม ดังนี้
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๑. การกาหนดมาตรฐานที่ไม่ทาให้ เกิดการเลื อกปฏิบัติ มาตรฐานของการค้าที่เป็นธรรมจะต้อง
ก าหนดกฎเกณฑ์ พื้ น ฐานของระบบทางการค้ า โดยมาตรฐานดั ง กล่ า วควรสร้ า งกระบวนการตั ด สิ น ใจแบบ
ประชาธิปไตยที่สนับสนุนสตรีให้สตรีมีสิทธิมีเสียงในชุมชนหรือที่ทางาน
๒. การฝึกให้สตรีเป็นผู้นา ให้มีการอบรมและพัฒนาโดยให้สตรีได้ทางานในองค์กรการค้า และสร้าง
สตรีให้มีทักษะทางด้านธุรกิจ การเงิน การเจรจา และการตัดสินใจ
๓. ให้มีหลักประกันการลงทุนเริ่มแรกในระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการของสตรี
๔. แม้ว่าบทบาทของสตรีในด้านการเกษตรมีมากขึ้น แต่สตรีกลับเข้าถึงทรัพยากรการผลิตได้น้อยลง
การค้า ที่ เ ป็ น ธรรมจะช่ว ยแก้ไ ขปั ญหาช่ องว่ า งระหว่า งเพศนี้ ไ ด้โ ดยการท าให้ ส ตรี เ ป็ นเจ้ า ของทรัพ ยาก รเพื่ อ
ดาเนินการในภาคการเกษตรได้

บรรยากาศการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๙

๕. การค้าที่เป็นธรรมจะช่วยเลิกล้มความคิดแบบเหมารวมของคาว่า “งานของสตรี” รวมถึงความคิด
ในแบบดั้งเดิมทีก่ ีดกันไม่ให้สตรีมีสิทธิในทรัพย์สินและมีสิทธิออกเสียงตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของตน
๖. การพัฒนาการเข้าร่วมเพื่อทาให้ความไม่เท่าเทียมหมดไปโดยมีความเป็นธรรมในการค้า มีการ
ทางานร่ วมกับภาคผู้ผ ลิต องค์กรภาคการค้า องค์กรภาคการพาณิชย์ องค์กรภาคสังคม และนักวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อผลักดันสิทธิของคนงาน
นอกจากนี้ การส่งเสริมอานาจและสิทธิทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้พร้อมกันหลายเป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑, ๘, ๙ และเป้าหมายที่ ๑๖ อีกด้วย
ต่อมา เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๙
ในช่วงที่สอง ณ ห้อง Al Rayyan โดยที่ประชุมได้จัดการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) หัวข้อ “ความเท่าเทียม
ในที่ทางาน (Equality at work)”
ในการนี้ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ได้ร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมว่า ความเท่าเทียมระหว่างเพศใน
ที่ทางานจะเกิดขึ้นได้หากคนทางานทั้งหญิงและชายได้รับค่าตอบแทนในการทางานอย่างเป็นธรรมและการไม่เลือก
ปฏิบัติทางเพศจะช่วยให้หญิงและชายมีโอกาสที่เท่ากัน ในการนี้ได้ยกตัวอย่างข้อมูลของภาคธุรกิ จซึ่งประเทศไทยมี
สัดส่วนเจ้าของธุรกิจที่เป็นสตรีร้อยละ ๒๕.๒ อยู่ในลาดับที่ ๒๕ จาก ๕๗ ประเทศ ในปี ๒๕๖๑ ผลสารวจของ

- ๒๔ -

แกรนท์ ธอร์นตัน แสดงให้เห็นว่าสตรีที่อยู่ในตาแหน่งนักบริหารระดับสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒ จากร้อยละ ๓๑ ใน
ปี ๒๕๖๐ จากจานวนดังกล่าวจึงทาให้ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่สามของโลก โดยสตรีไทยในภาคธุรกิจมีโอกาสใน
การศึกษาและการทางานมากขึ้น ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานสตรี สภานิติบัญญัติ แห่งชาติได้ออกกฎหมายเพื่อ
ขยายความคุ้มครองแก่ผู้เป็นมารดาโดยเพิ่มวันลาเป็น ๙๘ วัน ลูกจ้างหญิงสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอด
บุตรได้ ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดใน
อัตราเดียวกันสาหรับลูกจ้างทั้งหญิงและชายที่ทางานในประเภทงานและลักษณะงานที่เหมือนกัน อีกทั้งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานไทยยังให้ความคุ้มครองในเรื่องการล่วงละเมิด การคุกคามทางเพศต่อลูกจ้างด้วย

๗. การประชุมที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมในฐานะกรรมาธิการ
(Member of the Bureau of the IPU Standing Committees)
๗.๑ การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ
(Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security)
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในฐานะกรรมาธิการฯ โดยมีนาย Jose Ignacio Echaniz ผู้แทนรัฐสภา
สเปนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ทาหน้าที่ ประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอจากนาย K.
Al Bakkar ผู้แทนรัฐสภาจอร์แดน และนาย B. Tarasyuk ผู้แทนรัฐสภายูเครน ในฐานะผู้ร่วมเสนอรายงาน (corapporteurs) ซึ่งรับผิดชอบการยกร่างข้อมติในหัวข้อ “การไม่ยอมรับกระบวนการว่าจ้างผู้รับจ้างรบซึ่งบ่อนทาลาย
สันติภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชน (Non-admissibility of using mercenaries as a means of undermining
peace and violating human rights)” โดยที่ประชุมได้ มีความเห็ นต่อการดาเนินการพิจารณาร่างข้อมติในที่
ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้ว ยสั นติภ าพระหว่างประเทศเมื่อวานนี้ว่าเป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อยแม้จะมีการอภิปรายถกแถลงกันระหว่างคณะผู้แทนรัฐสภายูเครนกับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศที่เสนอคา
ขอแก้ไขร่างข้อมติก็ตาม
โอกาสนี้ นาย Jose Ignacio Echaniz ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย และ
ประเทศต่าง ๆ ที่ได้เสนอคาขอแก้ไขร่างข้อมติให้เป็นไปด้วยความครอบคลุม
ในการนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุ มในสาม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อมติ ได้แก่ การหาคาจากัดความและนิยามคาว่า “Foreign fighters” ที่ทุกฝ่ายเห็น
พ้องร่วมกัน การรับทราบข้อเสนอของอินโดนีเซียที่ตกไป ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยที่บรรษัทข้ามชาติว่าจ้างมาเพื่อดูแลธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการเสนอคาขอแก้ไขร่างข้อมติ ใน
คาที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างบริบท ที่ฝ่ายไทยเสนอ
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การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

อนึ่ง ที่ประชุมได้รับฟังข้อเสนอชื่อหัวข้อสาหรับ ร่างข้อมติที่จะยกร่างโดยคณะกรรมาธิการสามัญ
สหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒
จากนางสาว Claudia Roth ผู้ แ ทนรั ฐ สภาเยอรมนี ภายใต้ หั ว ข้ อ “The impacts of climate change and
climate-related disasters on international peace and security”
๗.๒ การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า
(Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade)
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1 นายวรพล โสคติยานุรักษ์
เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และ
การค้า โดยมีนางสาว V. Muzenda Tsitsi ผู้แทนรัฐสภาซิมบับเวในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ทาหน้าที่
ประธานการประชุม ทีป่ ระชุมได้พิจารณาผลจากการอภิปรายและแก้ไขร่างข้อมติในหัวข้อ “บทบาทของการค้าและ
การลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (The role of fair and free
trade and investment in achieving the SDGs, especially regarding economic equality, sustainable
infrastructure, industrialization and innovation)” จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดหัวข้อ ร่างข้อมติที่จะ
อภิปรายเตรียมการยกร่างโดยคณะกรรมาธิการฯ ในการประชุมครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ ก่อนทีจ่ ะพิจารณารับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒
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นายวรพล โสคติยานุรักษ์ แสดงความยินดีกับนางสาว V. Muzenda Tsitsi (ซิมบับเว)
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า หลังจากเสร็จสิน้ การประชุม

โอกาสนี้ ที่ป ระชุ ม มีมติเลื อกหั ว ข้อ ส าหรับข้ อมติถัดไปคือ “Mainstreaming digitalization and
circular economy to achieve SDGs, particularly responsible consumption and production” ซึ่ ง เป็ น
การผนวกข้อเสนอของโรมาเนียและเบลเยียม ตามที่นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ ที่
ประชุมยังได้มีมติให้จัดการอภิปรายติดตามข้อมติสหภาพรัฐสภา หัวข้อ “Towards risk-resilient development:
Taking into consideration demographic trends and natural constraints” ซึ่งรับรองไปเมื่อเดือนมีนาคม
๒๕๕๗ ทั้งนี้ จะได้นาผลการพิจารณาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่อไป
๗.๓ การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ
(Bureau of the Standing Committee on United Nations Affairs)
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1 นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้า
คณะผู้ แ ทนสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นการประชุ ม สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑๔๐ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ แทนนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งกรรมาธิการดังกล่าว โดย
ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมภาครัฐสภาในกรอบการประชุมของสหประชาชาติ
ภายหลังจากการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่สหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ จะจัดร่วมกันในอนาคต จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดหัวข้อ
ระเบียบวาระของการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑
ณ กรุ งเบลเกรด สาธารณรั ฐเซอร์ เบี ย โดยมีมติให้ จัดการอภิปรายย่อยสองหั วข้อ ประกอบด้ว ย หัว ข้อที่ห นึ่ง
“Respect for international law according to the UN Charter and other relevant resolutions” แ ล ะ
หัวข้อที่สอง “The results of the survey on the relationship between parliaments and the UN”
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นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ

๗.๔ การประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๓
(The 43rd session of the Bureau of Women Parliamentarians)
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรั ฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพ
รัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๓ เป็นวาระแรก โดยมีนางสาว S. Kihika ผู้แทนรัฐสภาเคนยาในฐานะประธานกรรมาธิการ
สหภาพรัฐสภาสตรี ทาหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี
ครั้ ง ที่ ๒๙ และพิ จ ารณาการเตรี ย มการจัด ประชุ มร่ ว มกัน ระหว่ างคณะกรรมาธิ ก ารสหภาพรัฐ สภาสตรี แ ละ
คณะกรรมการยุวสมาชิกรัฐสภา ในหัวข้ อ “การต่อสู้ต่อการกีดกันทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการใช้ความ
รุ น แรงในมิ ติ ท างเพศต่ อ สมาชิ ก รั ฐ สภาตรี ” (Sexism, harassment and gender-based violence against
women MPs) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
จากนั้น ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๓ เป็นวาระที่สอง ณ ห้อง Salwa 1 โดยที่ประชุม
รับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ข้อเสนอขอแก้ไขร่างข้อมติ (amendments) ที่เสนอโดยที่ประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีได้รับการ
ผนวกอยู่ ในร่ างข้อมติทั้งสองฉบับ ของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐ สภาว่าด้ว ยสั นติภ าพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศและคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า
๒. การประเมินผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้ งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากมุมมองของสตรีรวมทั้งการติดตามมาตรการในการดาเนินการ
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๓. การอภิปรายถึงวิธีการส่งเสริมให้บุรุษมีส่วนร่วมในงานของสหภาพรัฐสภาสตรีมากขึ้น ในการนี้
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้กล่าวว่า ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความสาคัญต่อการให้สมาชิกรัฐสภา
บุรุษมีส่วนร่วมในประเด็นสตรีคณะผู้แทนไทยมีการมอบหมายให้มีสมาชิกรัฐสภาบุรุษเข้าร่วมการประชุมสหภาพ
รัฐสภาสตรีด้วยทุกครั้งและให้ข้อเสนอว่าหากสหภาพรัฐสภาสตรีมีเป้าหมายให้สมาชิกบุรุษเข้าประชุมใน Forum
of Women Parliamentarian มากขึ้น หัวข้ออภิปรายควรเป็นหัวข้อที่ทั้งหญิงและชายสามารถมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อคิดเห็นเพราะการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในสังคมต้องการมุมมองจากทั้งหญิงชาย

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๓

ในช่วงท้าย ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระเตรียมการประชุม และพิจารณากาหนดบุคคลที่จะทา
หน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายงานการประชุม (Rapporteur) ในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐ และพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๔ ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๘. วาระการพบปะหารือทวิภาคี
(Bilateral meetings)
๘.๑ การพบปะหารือทวิภาคีกับประธานสหภาพรัฐสภา
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาโดย นายกิตติ
วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมด้วยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เข้าพบปะหารือทวิภาคี
กับนางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่
๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Presidential Room 3 ในโอกาสดังกล่าว หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ได้แจ้งให้ประธานสหภาพรัฐสภาได้รับทราบถึง หมายกาหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากนั้น ได้แจ้งพัฒนาการล่าสุดทางการเมืองของประเทศไทยที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กาหนดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากนั้นจะมีรัฐสภาชุดใหม่และมีการจัดตั้งรัฐบาล
ต่อไป

- ๒๙ -

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา

ในเรื่องนี้ ประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีที่ไทยสามารถดาเนินการเลือกตั้ง
ได้ตามโรดแมปเพื่อมุ่งสู่การมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้ง กล่าวชื่นชมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย
ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาค
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวขอบคุณที่ สหภาพรัฐสภาได้ให้การสนับสนุนประเทศไทย
เป็นอย่างดีตลอดช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ พร้อมทั้งแจ้งให้ประธานสหภาพรัฐสภาได้รับทราบว่าในปีนี้ประเทศไทย
ดารงตาแหน่งประธานอาเซียน และรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
(AIPA) อาทิ การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากนั้นมีกาหนดจะจัดการประชุม AIPA-ASEAN Interface ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ก่อนที่จะจัดการประชุมใหญ่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๘.๒ การพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาโดย
นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น นาโดยนาย Shunichi
Suzuki สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Presidential Room 8
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่ดาเนินมาเป็นเวลา
ยาวนานกว่า ๖๐๐ ปี และจะครบรอบ ๑๓๒ ปี หรือ ๑๑ รอบแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
ในปีนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระ
ราชวงศ์ ที่ทั้งสองประเทศต่างมีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนของประชาชน ซึ่งเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

- ๓๐ -

จะเป็นเดือนที่มีความพิเศษยิ่งสาหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยเป็นเดือนแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย
และจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นด้วย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปนุ่

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ การจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปของไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต่อก้าวสาคัญของไทยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อี กทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น
ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย โดยฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณ นาย Suzuki ที่ได้ให้การสนับสนุนไทยด้วยดีเมื่อครั้งที่ยัง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทั้งสองประเทศได้
เคยประสบ รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและการทาหน้าที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
(AIPA) ของรัฐสภาไทยในปีนี้ ตลอดจนตาแหน่งที่กาลังจะว่างลงในคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในสัดส่วน
ของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ที่ฝ่ายไทยมีความจานงที่จะลงสมัครในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนไทยในตาแหน่งที่จะว่างลงดังกล่าว

- ๓๑ -

๘.๓ การพบปะหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาโดย
นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมด้วยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เข้าพบปะ
หารือทวิภาคีกับนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพ-รัฐสภา ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Presidential Room 5

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา

ในการนี้ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนฯ ได้ แ จ้ ง ให้ เ ลขาธิ ก ารสหภาพรั ฐ สภาได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ
หมายกาหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางการเมืองล่าสุดของไทย ที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีกาหนด
จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ จากนั้นจะมีรัฐสภาชุดใหม่และมีการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป โดยหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ขอบคุณเลขาธิการ
สหภาพรัฐสภาที่ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) ได้รับทราบถึงพัฒนาการล่าสุด
ของไทย และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไทยในการดาเนินการตามโรดแมปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญนี้ จากนั้น ได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการทาหน้าที่ประธานอาเซียนและ
ประธาน AIPA โดยเฉพาะการผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
โอกาสนี้ เลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้แสดงความยินดีและชื่นชมที่ไทยประสบความสาเร็จในการ
จัดการเลือกตั้ง และถือเป็นความสาเร็จที่ สหภาพรัฐสภาได้รักษาปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมือง อีกทั้งยังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหภาพรัฐสภาในการสนับสนุนรัฐสภาไทยเพื่อพัฒนาระบบงาน
นิติบัญญัติและการพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง หากฝ่ายไทยประสงค์ ทั้งนี้
สหภาพรัฐสภามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ของไทยในอนาคตอันใกล้นี้

- ๓๒ -

๘.๔ การพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภารัสเซีย
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย
เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภารัสเซีย นาโดย นาย Andrei Klimov รองประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ วุฒิสภารัสเซีย
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนในประเด็นความสัมพันธ์ทางการทูตของไทย-รัสเซียที่ดาเนิน
มาอย่างยาวนานกว่า ๑๒๐ ปี โดยรัสเซียถือเป็ นมหามิตรของไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว และพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย จากนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้แจ้งให้ฝ่ายรัสเซียได้รับทราบถึง
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว จะได้มีรัฐสภาชุดใหม่และ
จัดตั้งรัฐบาลต่อไป

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภารัสเซีย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ห ารือแลกเปลี่ ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ การ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันที่มีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือและเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวได้อีก รวมถึง
บทบาทของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งฝ่ายไทยและรัสเซีย ในการช่วยขับเคลื่อนความสัมพั นธ์ในภาครัฐ
สภาที่สามารถขยายผลต่อไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้ อีกทั้ง ความสนใจของไทยในการลงสมัครในตาแหน่ง
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิก โดยทั้ง
ไทยและรั สเซีย ต่างให้ความส าคัญกับ สหภาพรัฐ สภา ซึ่งเปรียบเสมือนองค์การสหประชาชาติของภาครัฐ สภา
ตลอดจนได้แจ้งให้ฝ่ายรัสเซียได้ทราบถึงการทาหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยและประธาน AIPA ในปีนี้อีกด้วย

- ๓๓ -

๘.๕ การพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาโดย
นายกิ ต ติ วะสี น นท์ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนฯ เข้ า พบปะหารื อ ทวิ ภ าคี กั บ นาย Chen Gua Min รองประธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติจีนและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive
Committee) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรั ฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง
Presidential Room 7

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน

โอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้แสดงความยินดีกับนาย Chen Gua Min ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยมีความจานง
เบื้องต้นในการลงสมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวจะเป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาจากรัฐสภาชุดใหม่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
และมีกาหนดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีรั ฐสภาชุดใหม่และมีการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป โดยฝ่ายจีนได้ขอบคุณไทยที่ให้การ
สนับสนุนจีนในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาและจีนมีความมุ่งมั่นในการทาหน้าที่ในคณะกรรมการ
บริห ารสหภาพรั ฐสภาโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิก โดยเฉพาะ

- ๓๔ -

ประเทศในกลุ่มอาเซียน+๓ ทั้งนี้ นาย Chen Gua Min เน้นย้าถึงความจาเป็นในการผลักดันให้ สหภาพรัฐสภาเป็น
องค์การระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศที่มี
ความพิเศษยิ่ง ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างกันเป็นประจาสม่าเสมอในทุกระดับ รวมถึงความ
ร่วมด้านการลงทุน การค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ทางานร่วมกันเพื่อ
ยกระดับความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
๘.๖ การพบปะหารือทวิภาคีกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐกาตาร์
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาโดย
นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับ นาย Rashid Bin Hamad A. Al Meadadi
สมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐกาตาร์ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภากาตาร์ -เอเชีย ในระหว่างการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Presidential Room 8

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนาย Rashid Bin Hamad A. Al Meadadi
สมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐกาตาร์

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสอง
ประเทศ ตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน เพื่อเป็นกลไกหลักใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของไทยและกาตาร์ต่อไป จากนั้นได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ไทยและกาตาร์ ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือในการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องระยะยาว จึงได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่าย
เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกาตาร์ในหลายด้านยังมีศักยภาพอีกมากในการพัฒนายกระดับให้มีความ
แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

- ๓๕ -

๙. กิจกรรมข้างเคียงอื่น ๆ
(Side events)
๙.๑ กิจกรรมข้างเคียง “การดาเนินการตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในระดับชาติเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการปัญหาภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากตัวแสดงระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ”
(Side event: National implementation of the Chemical Weapons Convention as
a means to address threats arising from non-State actors)

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมกิจกรรมข้างเคียง “การดาเนินการตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในระดับชาติเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการปัญหาภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากตัวแสดงระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ”

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Al Rayyan นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
ผู้ แทนสภานิ ติบั ญ ญัติแ ห่ ง ชาติ ได้ เข้ าร่ ว มกิจ กรรมข้ างเคีย ง “การดาเนิน การตามอนุ สั ญ ญาห้ ามอาวุ ธ เคมี ใ น
ระดับชาติเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากตัวแสดงระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ ” (Side
event: National implementation of the Chemical Weapons Convention as a means to address
threats arising from non-State actors) จัดโดย องค์การห้ามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons : OPCW) ร่ ว มกั บ รั ฐ บาลกาตาร์ ภายใต้ หั ว ข้ อ “The Roles of Parliamentarians in
Enhancing National Implementation of the Chemical Weapons Convention” ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายเกศรั ต น์ สุ ข เกษม หั ว หน้ า ฝ่ า ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน (Head of Implementation
Support) องค์การห้ามอาวุธเคมี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอนุสัญญาห้าม
อาวุธเคมีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาและบทบาทของ
อนุสัญญาในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและภัยคุกคามใหม่ที่เกิดจากตัวแสดงระหว่างประเทศที่มิใช่ รัฐ จากนั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน
แนวทางของภาครัฐสภาในการเพิ่มบทบาทในระดับชาติในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความจาเป็นเร่งด่วนใน
การดาเนินการตามอนุสัญญา รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการนาอนุสัญญาไปปฏิบัติ

- ๓๖ -

๙.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยสุขภาพของเด็ก เด็กแรกเกิด และสุขภาพมารดา
(Workshop on Child, newborn and maternal health)
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยสุขภาพของเด็ก เด็กแรกเกิด และสุขภาพมารดา (Workshop
on Child, newborn and maternal health) ณ ห้องประชุม Salwa 1 จัดโดยสหภาพรัฐสภาภายใต้การริเริ่ม
โดยนางสาว Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา โดยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้รับเชิญจาก
สหภาพรัฐสภาให้เป็นผู้อภิปรายนา (Panelist) ในหัวข้อ “การส่งเสริมระบบสุขภาพด้วยการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม (Improving Health Financing)” ภายใต้หัวข้อหลัก “ความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
ต้องสะท้อนผ่านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (True Love is Shown through the Budget)” โดยนางสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์ กล่าวถึงการดาเนินการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC)
ของไทยที่ประสบผลสาเร็จจนได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆ
ในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการการดาเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในประเทศไทยว่ามีปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ ๔ ประการ ได้แก่

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารว่าด้วยสุขภาพของเด็ก เด็กแรกเกิด และสุขภาพมารดา

๑) การสร้างการดูแลสุขภาพที่พอเพียง เป็นธรรม และมีความยืดหยุ่น โดยแสดงให้เห็นมิติทั้งสามของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มิติที่หนึ่งคือการมีความคุ้มครองในด้านการเงินโดยผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรง ณ
จุดที่รับบริการ มิติที่สองคือการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการรักษาตามที่กาหนด ยาที่จาเป็น การปลูกถ่ายอวัยวะ
การบริการด้านสุขภาพฟัน เป็นต้น และมิติที่สามครอบคลุมประชากรที่จะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยได้ขยาย
ให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มประชากรเปราะบางซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน

- ๓๗ -

๒) ความมุ่งมั่นทางการเมือง (political commitment) ในการผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เนื่องจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นนโยบายสาธารณะและ
มีความสาคัญต่อประชาชนอย่างแท้จริง
๓) การใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่าง “ความรู้” จาก
นั กวิช าการ “ภาคสั งคม” การให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในทุกระดับ และ “ภาคการเมือง” โดยที่ผ่ านมาตลอด
ระยะเวลาสิบปี ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนบรรลุด้านการ
ให้บริการที่ครอบคลุมประชากรได้ถึงร้อยละ ๙๙.๖

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ขณะทาหน้าที่ผู้อภิปรายนา (Panelist)
ในหัวข้อ “การส่งเสริมระบบสุขภาพด้วยการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม (Improving Health Financing)”

๔) การจัดสรรงบประมาณในด้านสุขภาพให้คุ้มค่าของเงินที่ได้รับ การดูแลด้านสุขภาพนั้น รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณให้มากกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณเพื่อใช้ในการรองรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และยังมีการนา“ภาษีบาป” มาช่วยในการดาเนินการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประเทศด้วย อันเป็น
หลักประกันที่เสริมสร้างความมั่นคงของงบประมาณด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยความมุ่งมั่นของไทยในการ
ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๙.๓ อภิปรายเป็นคณะว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรงแบบสุดขั้ว
(Panel discussion on counter-terrorism and violent extremism)
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยม
ความรุน แรงแบบสุด ขั้ว ในโอกาสการประชุม สมัช ชาสหภาพรัฐ สภา ครั้ง ที่ ๑๔๐ และการประชุม อื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง ณ ห้ อง Salwa 2 ภายใต้หั วข้ อ “From international resolutions to national legislations: Bridging
the implementation gap” จั ด โดยสหภาพรัฐ สภาร่ ว มกับ ส านัก งานว่ าด้ ว ยยาเสพติ ดและอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ( United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) และสานักงานต่อต้านการก่อการร้าย

- ๓๘ -

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Counter-Terrorism: UNOCT) ภายใต้คาแนะนาของคณะที่ปรึกษา
ระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรงแบบสุดขั้ว ของสหภาพรัฐสภา (IPU HighLevel Advisory Group on Countering-Terrorism and Violent Extremism)

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion)
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธินิยมความรุนแรงแบบสุดขั้ว

ผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้รับฟังการอภิปรายจากนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรั ฐสภา
นาย Vladimir Voronkov ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และนาย M. Karimipour
จากสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
ในการยับยั้งการใช้ความรุนแรง การถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการมีรัฐสภาที่เข้มแข็งซึ่งเป็น
ตั ว แทนของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม สมาชิ ก รั ฐ สภามี บทบาทส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น สนธิ สั ญ ญาในกรอบของ
สหประชาชาติตลอดจนอานวยความสะดวกในการดาเนินการตามข้อมติสมัชชาแห่งสหประชาชาติและข้อมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย รัฐสภาเป็นผู้พิจารณางบประมาณ
ออกกฎหมาย และกากับให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อนโยบายในการดาเนินการข้างต้น โดยเน้นย้าว่า การกระชับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติและสหภาพรัฐสภา คือ
สิ่งจาเป็นในการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
__________________________

จัดทาโดย
ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พฤษภาคม ๒๕๖๒
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