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การประชุมประจำป+รัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟ>ก (APPF) คร้ังท่ี ๒๔ 

(The 24th Annual Meeting of the Asia – Pacific Parliamentary Forum – APPF) 

ระหวaางวันท่ี ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ นครแวนคูเวอรh ประเทศแคนาดา 

 

  การประชุมประจำป,รัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟ?ก คร้ังท่ี ๒๔ (The 24th Annual Meeting 

of the    Asia – Pacific Parliamentary Forum – APPF) จัดข้ึนภายใตdหัวขdอ “ความเปhนหุdนสiวนท่ีเขdมแข็ง  

เพ่ือความรุiงเรือง ความม่ันคง และการเจริญเติบโต (Strengthened Partnerships for Prosperity, Security  

and Growth) มีผูdเขdารiวมการประชุมจำนวน ๒๕๒ คน โดยมีรัฐสภาจากประเทศสมาชิกเขdารiวมการประชุม

จำนวน ๒๐ ประเทศ และประเทศผูdสังเกตการณzจำนวน ๑ ประเทศ ไดdแกi บรูไนดารุสซาลาม 

 

 
 

คณะผูlแทนสภานิติบัญญัติแหaงชาติ ประกอบดdวย 

  ๑. พลตำรวจเอก ชัชวาลยz  สุขสมจิตรz หัวหนdาคณะผูdแทนฯ 

  ๒. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษz  

 ๓. พลเอก ไพโรจนz  พานิชสมัย  

  ๔. พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล  

  ๕. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษz  

   ๖. ดร. วรพล  โสคติยานุรักษz  

 ๗. นายวิชาวัฒนz  อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ท่ีปรึกษาคณะผูdแทนฯ 

 

 สาระสำคัญของการประชุม APPF คร้ังท่ี ๒๔ ประกอบดdวย 
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 ๑.  การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี (Meeting of Women Parliamentarians) จัดข้ึนเปhนคร้ังแรก 

การประชุม ประกอบดdวยวาระการอภิปรายท่ัวไปในหัวขdอ “สตรีในการเมืองและรัฐสภา” และวาระการอภิปราย

ท่ัวไปเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี APPF ในอนาคต รวมท้ังพิจารณารiางขdอมติดdานสตรี  

 

 พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล ผูdแทนสภานิติบัญญัติแหiงชาติ ไดdกลiาวถdอยแถลงในหัวขdอ 

“สตรีในการเมืองและรัฐสภา” (Women in Politics and Parliaments) โดยเนdนย้ำถึงความสำคัญของสตรี 

ความรiวมมือของบุรุษในการสนับสนุนบทบาทของสตรี และเรียกรdองใหdลดอคติและขจัดการเลือกปฏิบัติตiอสตรี 

สiงเสริมบทบาทสตรีในทางการเมืองและการบริหารประเทศ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหdเด็กหญิงและสตรี และ

เป?ดโอกาสการมีสiวนรiวมในทุกระดับ 

 ๒.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Meeting of the Executive Committee) ท่ีประชุม

เห็นชอบรiางระเบียบวาระและกำหนดการประชุม การดำรงตำแหนiงประธานการประชุมตiาง ๆ การพิจารณา

รiางขdอมติจากประเทศสมาชิก การจัดการประชุมคร้ังตiอไป และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานของ APPF 

 ๓.  การประชุมคณะทำงาน (Meeting of the Working Groups) จำนวน ๖ คณะ พิจารณา

รiางขdอมติท่ีรัฐสภาสมาชิกเสนอ และยกรiางดังกลiาว เสนอเขdาท่ีประชุมคณะกรรมาธิการยกรiางขdอมติและ

แถลงการณzรiวมเพ่ือพิจารณาตiอไป 

 ๔.  การประชุมคณะกรรมาธิการยกรiางขdอมติและแถลงการณzรiวม (Meeting of the Drafting 

Committee) ทำหนdาท่ีพิจารณารiางขdอมติ (Draft Resolutions) ท่ีประชุมคณะทำงานเสนอมาโดยมีขdอมติท่ี

ผiานการเห็นชอบจากท่ีประชุมจำนวนท้ังส้ิน ๒๗ ขdอมติ รวมท้ังพิจารณายกรiางแถลงการณzรiวม (Joint 

Communiqué) ซ่ึงเปhนเอกสารสุดทdายท่ีสรุปรวมสาระสำคัญของการประชุม เพ่ือเสนอใหdท่ีประชุมเต็มคณะรับรอง 

  ในการประชุมคณะทำงานและการประชุมคณะกรรมาธิการยกรiางฯ คณะผูdแทนสภานิติบัญญัติ-

แหiงชาติไดdเสนอรiางขdอมติดdานเศรษฐกิจและการคdา จำนวน ๓ รiางขdอมติ และเขdารiวมประชุมคณะทำงานและ

คณะกรรมาธิการยกรiางฯ เพ่ือผลักดันรiางขdอมติจนบังเกิดผลเปhนขdอมติประจำการประชุม APPF คร้ังท่ี ๒๔ คือ 

  ๔.๑  ขdอมติท่ี APPF24/10 เร่ือง “การสiงเสริมนวัตกรรมและการเช่ือมโยงระหวiางกัน” โดย

มีสาระสำคัญเก่ียวกับ การสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษยz และความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ซ่ึงขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมใหdเปhนนโยบายแหiงชาติ และกระตุdนความรiวมมือดdานการวิจัยระหวiางประเทศของ

ภาคสiวนตiาง ๆ ซ่ึงรวมถึงองคzกรระดับภูมิภาค รวมท้ังสiงเสริมรัฐบาลในการเพ่ิมการสนับสนุนทุนดdานวิทยาศาสตรz 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรz และคณิตศาสตรz (STEMs) สาหรับนวัตกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว 

  ๔.๒  ขdอมติท่ี APPF24/11 เร่ือง “การสนับสนุนเกตเวยzและยกระดับระบบโครงสรdางพ้ืนฐาน 

เพ่ือเป�าหมายทางการคdา” โดยสาระสำคัญสiวนท่ีไทยผลักดัน คือ การสนับสนุนการดำเนินมาตรการตาม

แผนงานดdานการพัฒนาและการลงทุนในโครงสรdางพ้ืนฐานของเอเปค ป, ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และการดำเนินงาน

ดdานนิติบัญญัติเพ่ือสiงเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยiอมในหiวงโซiแหiงคุณคiา เพ่ือพัฒนาโครงการ 

ท่ีเก่ียวกับโครงสรdางพ้ืนฐานหลัก ๆ ตลอดจนการสนับสนุนความรiวมมือสาหรับ the ASEAN Single Windows 
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  ๔.๓  ขdอมติท่ี APPF24/17 เร่ือง “เศรษฐกิจ การคdา และหiวงโซiแหiงคุณคiาในระดับภูมิภาค” 

โดยสาระสำคัญสiวนท่ีไทยผลักดัน คือ การสนับสนุนและเสริมสรdางความพยายามในการทำงานดdานนิติบัญญัติ 

เพ่ือใหdเกิดความกdาวหนdาในกฎหมายท่ีเก่ียวกับ SMEs และนำไปสูiการใหdสัตยาบันหรือสนับสนุนขdอตกลง

ระหวiางประเทศท่ีเก่ียวกับ SMEs และการสนับสนุนปฏิญญาผูdนำเอเปค ป, ๒๕๕๘ ในการเสริมสรdางศักยภาพ

ของผูdประกอบการ SMEs เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางการคdาและการลงทุน 

ดdวยการใชdอินเทอรzเน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 
 

 ๕.  การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) ท่ีประชุมไดdพิจารณาเร่ืองตiาง ๆ  ตามวาระของการประชุม

ใน ๔ วาระ ประกอบดdวย 

    ๕.๑  ดdานการเมืองและความม่ันคง ท่ีประชุมไดdอภิปรายประเด็นเคร่ืองมือทางประชาธิปไตยและ

การมีสiวนรiวมของพลเมือง สันติภาพและความม่ันคงภายในภูมิภาค ป�ญหาอาชญากรรมขdามชาติและการคdามนุษยz 

และการกiอการรdาย 

         คณะผูdแทนสภานิติบัญญัติแหiงชาติไดdรiวมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน ๒ หัวขdอ ดังน้ี 

   ๑.  พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษz สมาชิกสภานิติบัญญัติแหiงชาติ กลiาวถdอยแถลงในหัวขdอ 

“การจัดการป�ญหาอาชญากรรมขdามชาติและการคdามนุษยz” มีใจความวiา การขยายตัวขององคzกรอาชญากรรม 

ขdามชาติเปhนไปอยiางรวดเร็วและรุนแรง รัฐสภาสมาชิกควรปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหdสอดคลdองกับ

อนุสัญญาสหประชาชาติวiาดdวยการตiอตdานอาชญากรรมขdามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคzกร (UNTOC) เพ่ือใหd

สามารถรiวมมือกันแกdไขป�ญหาการคdามนุษยzไดdดีย่ิงข้ึน 

       ๒. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษz สมาชิกสภานิติบัญญัติแหiงชาติ กลiาวถdอยแถลง

ในหัวขdอ “การตiอตdานการกiอการรdาย” มีใจความวiา การแกdป�ญหาการกiอการรdายอยiางย่ังยืนตdองกำจัดรากเหงdา 
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ของป�ญหา อาทิ ความยากจน ความอยุติธรรม ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และการขาดการศึกษา 

สนับสนุนสิทธิ เสรีภาพและความเทiาเทียม และการเคารพความแตกตiางทางความเช่ือและวัฒนธรรม รัฐสภาจะตdอง

รiวมมือกับรัฐบาลใชdประโยชนzจากส่ือสังคมเปhนชiองทางการติดตiอส่ือสารเชิงบวกในป�องกันการกiอการรdาย  

สiงเสริมคiานิยมของการเจรจาอยiางสันติ และควรมีการจัดต้ังหนiวยงานกลางหรือบริการสายดiวนแจdงเหตุผิดปกติ 

    ๕.๒ ดdานเศรษฐกิจและการคdา ท่ีประชุมไดdอภิปรายประเด็นความรiวมมือทางเศรษฐกิจ

ภายในภูมิภาค การสiงเสริมนวัตกรรมและการเช่ือมโยงระหวiางกัน การขยายการคdาและการลงทุนระดับภูมิภาค

และการเพ่ิมหiวงโซiคุณคiา การสนับสนุนเกตเวยz และการยกระดับระบบโครงสรdางพ้ืนฐาน 

   ดร. วรพล โสคติยานุรักษz สมาชิกสภานิติบัญญัติแหiงชาติ ไดdกลiาวถdอยแถลงใน ๒ หัวขdอ ดังน้ี 

   ๑. “การสiงเสริมเกตเวยzและเสริมสรdางโครงสรdางพ้ืนฐาน” โดยแลกเปล่ียนแบบปฏิบัติ

ในการกำหนดยุทธศาสตรzการพัฒนาโครงสรdางพ้ืนฐานการขนสiงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ เพ่ือเตรียม

ความพรdอมโครงการการลงทุนในโครงสรdางพ้ืนฐานการขนสiงและบริการในอีก ๘ ป, และเสนอแนะรัฐสภา

กระตุdนรัฐบาลใหdสiงเสริมเกตเวยzและพัฒนาโครงสรdางพ้ืนฐานท้ังในประเทศและระหวiางประเทศเพ่ือความเจริญ

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

  ๒. “การสiงเสริมนวัตกรรมและการเช่ือมโยงระหวiางกัน” ไดdกลiาวถึง การใชdนวัตกรรม

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลdองกับแนวทางท่ี APEC ใหdความสำคัญ และรัฐสภาควรจะแบiงป�น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสiงเสริมนวัตกรรมภายในประเทศ รวมถึงการจัดเวทีแบiงป�นความรูd เพ่ือ

เช่ือมโยงและพัฒนาประเทศไปสูiเศรษฐกิจและสังคมท่ีขับเคล่ือนดdวยความรูdและนวัตกรรม 

  ๕.๓  ดdานความรiวมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ?ก ท่ีประชุมไดdอภิปรายเก่ียวกับการสรdาง

หลักประกันในอนาคตสำหรับเยาวชน ความสามารถในการปรับตัวตiอภัยพิบัติ การคุdมครองสัตวzป¡าและการจัดการ

ระบบนิเวศทางบกและทางทะเลท่ีย่ังยืน และวาระการพัฒนาหลังป, ค.ศ. ๒๕๑๕ และเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

   พลเอก ไพโรจนz พานิชสมัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแหiงชาติ ไดdกลiาวถdอยแถลงในหัวขdอ 

“การคุdมครองสัตวzป¡าและการสiงเสริมการจัดการระบบนิเวศทางบกและทางทะเลท่ีย่ังยืน” โดยไดdเสนอใหdสนับสนุน

มาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการดdานส่ิงแวดลdอมทางบกและทางทะเลอยiางย่ังยืน การสiงเสริมความรiวมมือ

ระหวiางหนiวยงานภาครัฐและภาคสiวนตiาง ๆ ต้ังแตiระดับทdองถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และระหวiางประเทศ 

รวมท้ังเรียกรdองใหdรัฐสภาสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการท่ีสiงเสริมการอนุรักษzส่ิงแวดลdอม 

    ๕.๔ ดdานการดำเนินกิจกรรมของ APPF ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาผลการประชุม

สมาชิกรัฐสภาสตรี การดำเนินงานท่ีผiานมาและกิจกรรมในอนาคตของ APPF เจdาภาพจัดการประชุมคร้ังตiอไป 

และการรับรองขdอมติและแถลงการณzรiวม ซ่ึงท่ีประชุมไดdรับรองขdอมติ จำนวน ๒๗ ขdอมติ ซ่ึงเก่ียวขdองกับ

ประเด็นตiาง ๆ ในดdานการเมืองและความม่ันคง ดdานเศรษฐกิจและการคdา และดdานความรiวมมือในระดับภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟ?ก รวมถึงรับทราบการเปhนเจdาภาพจัดการประชุม APPF คร้ังท่ี ๒๕ ในป, ๒๕๖๐ โดยรัฐสภาฟ?จิ  


