สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน
คณะผู้แทนสภานิ ติบั ญญั ติแห่ งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA)
นาโดยพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยมีคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๔ คน คือ
๑. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
- หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
๓. นางสาวกัลย์ธีรา ลีลานนท์
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔. นางนภัสสร จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สานักการต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม Diplomat Radisson Blu กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์ เรน
มีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๒๑ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๔๑ ประเทศ โดย
ในช่ว งพิธีเปิ ดการประชุม นาย Ahmed Bin Ebrahim Rashid Almulla ประธานสภาผู้แทนราษฎรบาห์เรนและ
ประธานคณะกรรมาธิการบริหารกลุ่มรัฐสภาบาห์เรน ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนอย่างเป็ นทางการ ต่อจากนั้น ดร. Ali Khorram รองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชียทาหน้ าที่แทน
เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อที่ประชุม พร้อมเชิญชวนให้ผู้แทนรัฐสภาสมาชิกร่วมกันอภิปราย
ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับรองระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งคัดเลือกองค์ประชุม โดยนาย Abbas Almadhi
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรบาห์เรน รองประธานสมัชชารัฐสภาเอเชียและประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ได้รับคัดเลือกให้ทาหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
เศรษฐกิจฯ โดยผู้แทนจากรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา ทาหน้าที่รองประธานการประชุม และพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้รับคัดเลือกให้ทาหน้าที่ผู้กล่าวรายงานการประชุม

๒
ภายหลังจากที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการประชุมแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและปรับแก้ไข
เนื้อหาร่างข้อมติด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเคยผ่านการรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๙
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นการขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากรัฐสภาสมาชิก รวมทั้งข้อเสนอแนะที่มีต่อข้อมติดังกล่าว โดยร่างข้อมติ ๖ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ร่างข้อมติ
ว่าด้วยประเด็น ด้านการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพื่อการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ (Draft
Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth) ๒) ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาท
ของสมาชิกรัฐสภา APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่สนับสนุนการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น (Draft Resolution on the Role of APA Parliaments to adopt Legislation in Supporting the
Implementation of the Sustainable Development Goals) ๓) ร่างข้อ มติว่า ด้ว ยการบูร ณาการตลาด
พลัง งานในเอเชีย (Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market) ๔) ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้ อม (Draft Resolution on Environmental Issues) ๕) ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน
(Draft Resolution on Poverty Eradication) และ ๖) ร่ างข้ อมติ ว่ าด้ วยเรื่องน้ าและการสุ ขาภิ บาลในภู มิ ภาค
เอเชียสาหรับทุกคน (Draft Resolution on Water and Sanitation in Asia for All) ทั้งนี้ ร่างข้อมติทั้งหมด
ที่ผ่ านการรั บรองจากที่ ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ และการพั ฒนาที่ ยั่งยืน จะนาเข้าสู่ ที่ ประชุม
สมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๑๐ ณ สาธารณรัฐตุรกี เพื่อให้การรับรองต่อไป
ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนฯ ได้แสดงบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในที่ประชุม APA
โดยนายวรพล โสคติยานุรักษ์ ผู้แทนฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อปรับแก้ไขร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านการเงิน:
การให้ความมั่นใจในความพยายามเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มคาว่าเงินทุนและการจ้างงาน
เพื่อให้เนื้อหาร่างข้อมติมีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น
คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคย่อยในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้แทนรัฐสภา
กัมพูชาและผู้แทนรัฐสภาลาวร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ
ได้นาเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐสภาเอเชียให้กับนาง Nuzhat Sadiq สมาชิกวุฒิสภา
ปากีสถานและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย
ทางเจ้ า ภาพผู้ จั ด การประชุ ม ได้ จั ด ให้ ค ณะผู้ แ ทนฯ ประเทศต่ า งๆ เดิ น ทางไปเยี่ ย มชมรั ฐ สภา
ราชอาณาจักรบาห์ เรนและเข้ารับ ฟั งการประชุมสภาผู้ แทนราษฎรประมาณ ๓๐ นาที ตลอดจนเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบาห์เรนด้วย
การหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจาราชอาณาจักรบาห์เรน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายชยพันธ์ บารุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาบาห์เรน
ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนฯ โดยมีนางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม อัครราชทูตที่ปรึกษาและข้าราชการ
ประจาสถานเอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้มีการหารือข้อราชการถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-บาห์เรน
เศรษฐกิจและการค้าขายระหว่างไทย-บาห์เรน คนไทยที่อาศัยอยู่ในบาห์เรน สถานการณ์ภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง
รวมถึงสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
___________________

๓
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

๔

นางสาวกัลย์ธีรา ลีลานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้จัดทาสรุปผลการประชุม
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