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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : ขออนุมัติปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนา

ยางระหว่างประเทศ (IRRDB) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารราอนุมัติการปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ  
(The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 
(International Rubber Research and Development Board: IRRDB) จากกรมวิชาการเกษตร เป็นการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการช าระค่าบ ารุ งสมาชิกให้ ANRPC และ IRRDB  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2512 เห็นชอบการรับรองร่างธรรมนูญของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 

(ANRPC) และให้สัตยาบันธรรมนูญดังกล่าว และอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้ ตามที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
ยางพาราเสนอ  

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2513 อนุมัติให้เสนอรายช่ือผู้ที่สมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ผู้แทน  
ที่ปรึกษาในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติและรายชื่อคณะท างานฝ่ายไทยในคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งตลาดร่วม 
อันประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่รวมถึงผู้แทนจากกรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร ไปยังเลขาธิการสามคม ฯ 
ได้ตามที่ กษ. เสนอ ส่วนเงินค่าบ ารุงสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติปีละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินพิเศษใช้เป็น
งบลงทุนซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเลขาธิการสมาคมฯ จ านวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ นั้น เนื่องจากเป็น 
ข้อผูกพันที่ประเทศสมาชิกจะต้องจ่ายให้แก่สมาคมฯ จึงอนุมัติให้จ่ายได้ โดยให้ กษ. ท าความตกลงกับ กค. และ สงป. 
ต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (วก./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด า เนินนโยบายเรื่ องยางพาราเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2545 อนุมัติให้ กษ. กลับเข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ  
รวม 3 องค์การ ท่ีรวมถึงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ตามที่ กษ. เสนอ 

4. กษ. รายงานว่า สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี  
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่ศึกษาสถานการณ์ยางของ
โลก ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อยางธรรมชาติ และช่องทางพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ส่งเสริมสนับสนุนประเทศสมาชิก
ในการท างานวิจัยและพัฒนาท้ังในด้านการผลิตการแปรรูป การตลาดและการใช้ยางธรรมชาติ รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายกับ
สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการ จัดท าความร่วมมือกับองค์กรยางระหว่างประเทศ 
ที่เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายกับประเทศสมาชิก โดยสมาชิกต้องเป็นผู้แทนที่มาจากหน่วยงานรัฐบาล  
ของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก 11 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ งบประมาณในการด าเนินงาน /กิจกรรมต่างๆ  
ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติได้มาจากการเรียกเก็บค่าบ ารุงสมาชิก จากประเทศสมาชิก ดังนี้ 

4.1 ค่าบ ารุงสมาชิกพื้นฐาน (basic subscription) ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องช าระเงินค่าบ ารุง
พื้นฐานในการเป็นสมาชิกตามธรรมนูญของสมาคม ข้อ E มาตรา 7 (a) ประเทศละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

4.2 ค่าบ ารุงสมทบเพิ่มเติมจากค่าบ ารุงพ้ืนฐาน โดยสมาคมจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อได้ยอด
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดแล้ว หักด้วยค่าบ ารุงสมาชิก พื้นฐาน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือแบ่งตามอัตราส่วน
ของผลผลิตยางในประเทศย้อนหลัง 2 ปี 

4.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการส่งผู้แทนไปร่วมประชุม 
5. สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) เป็นสภาที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ส านักงาน

ใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (non-govenmental organization) มีหน้าที่
ควบคุมและวางนโยบายการวิจัยและพัฒนายางระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก และให้การสนับสนุนและประสานงาน
ระหว่างประเทศสมาชิก ให้เกิดความร่วมมือกันในการท างานวิจัยและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีสมาชิก
รวม 19 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แคมารูน จีน เวียดนาม โกตดิวัวร์ ฝรั่งเศส กาบอง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย ไนจีเรีย กัมพูชา เอธิโอเปีย กัวเตมาลา และ เมียนมาร์ 

6. กษ. โดย วก. ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ได้ช าระค่าบ ารุง
สมาชิก ANRPC ส าหรับปีงบประมาณ 2559 จ านวน 260,775.26 ริงกิตมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559  
และได้ช าระค่าบ ารุงสมาชิก IRRDB จ านวน 19,770 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2559 ตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน 3,077,200 บาท ต่อมาในวันที่ 22 ส.ค. 2559 
ANRPC ได้มีหนังสือแจ้งให้ประเทศไทยด าเนินการช าระค่าบ ารุงสมาชิก ANRPC ส าหรับปี 2559 เพิ่มเติม  
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จ านวน 149,228.74 ริงกิตมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ส่วนค่าบ ารุงสมาชิก IRRDB มีส่วนต่างอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินที่ต้องช าระเพิ่มเติมจ านวน 3,430 ดอลลาร์สหรัฐ 

7. ในวันท่ี 25 ก.ค. 2559 วก. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับโอนกิจการของสถาบันวิจัยยาง วก. เพื่อด าเนินการช าระค่าบ ารุงสมาชิกดังกล่าว และ กยท. ได้แจ้ง วก. ว่าได้ตั้ง
งบประมาณรองรับไว้แล้ว วก. จึงได้มีหนังสือแจ้ง ANRPC ทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 
การบริการจัดการยางพาราของประเทศ ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในวันที่ 24 พ.ย. 2559 
รวมทั้งได้แจ้ง IRRDB ทราบด้วยแล้ว ซึ่งต่อมา วก. ได้รับแจ้งจาก ANRPC ว่า กรณีที่ประเทศสมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้แทน
รัฐบาลในสมาคมฯ ประเทศสมาชิกจะต้องท าหนังสือแจ้ง ANRPC อย่างเป็นทางการ 

8. การเปลี่ยนแปลงผู้แทนไทยใน ANRPC และ IRRDB จาก วก. เป็น กยท. จะท าให้การด าเนินนโยบายเรื่อง
ยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และ กยท. 
จะได้ด าเนินการช าระค่าบ ารุงสมาชิกของทั้งสององค์กรต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับงบประมาณในการช าระค่าบ ารุงสมาชิกของสมาคม
ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยกรมวิชาการ และการยางแห่งประเทศไทย ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้การยางแห่งประเทศไทย
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : รมว.กค. ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงิน
ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 185,076.36 ล้านบาท จากเดิม 1,414,366.12 ล้านบาท เป็น 1,599,442.48 ล้านบาท 

 2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น 3,761.62 ล้านบาท จากเดิม 146,380.12  ล้านบาท  
เป็น 150,141.74 ล้านบาท 

 3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การปรับโครงสร้างหนี้  
และการค้ าประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

 4. อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ของ
การกู้เงิน การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 5. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กค . จะรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ 
ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รมว.กค. ประธานกรรมการนโยบายและก ากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ/กษ. (สศก./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถ
จัดหาเงินกู้เพื่อด าเนินโครงการลงทุนและเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการ 
ตลอดจนบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และบริหารความเสี่ยง)  
ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 6. มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดท าแผนการระบายยางคงค้างที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการระบายยางของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพยาง ให้คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ทราบเป็น
ระยะๆ นอกจากนี้ หาก กยท. มีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคต ขอให้ กยท. พิจารณาด าเนินการให้ทัน 
ตามก าหนดเวลาก่อนท่ีหนี้จะครบก าหนดช าระด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม 2559 วงเงินรวม 1,560,746.24 ล้านบาท  
2. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีมติเห็นชอบ

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ครั้งที่ 1 และให้น าเสนอการปรับปรุงแผน
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕60 ครั้ งที่  1  มี วง เ งินปรับเพิ่มสุทธิ  188,837.98 ล้ านบาท จากเดิม  1 ,560,746.24 ล้านบาท  
เป็น 1,749,584.22 ล้านบาท โดยการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น 158,251.03 ล้านบาท จากเดิม 614,979.17 ล้านบาท 
เป็น 773,230.20 ล้านบาท และการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง) เพิ่มขึ้น 
30,586.95 ล้านบาท จากเดิม 945,767.07 ล้านบาท เป็น 976,354.02 ล้านบาท ในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้
สาธารณะฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว มีแผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ : การปรับโครงสร้างหนี้ (ในประเทศ) ของ การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) รวมอยู่ด้วย 

3. แผนการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ : การปรับโครงสร้างหนี้ (ในประเทศ) กยท. ปรับเพิ่ม 30,132.93 
ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางที่ครบก าหนดช าระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และ 31 พฤษภาคม 2559 
ตามล าดับ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ทั้ง 2 
โครงการออกไปเป็นวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับ  
การบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ ทั้งในส่วนของการด าเนินการ  
ตามแผนงานปกติและการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก ากับติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับคามเห็นของ 
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ส านักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
2. ให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน

รักษาเสถียรภาพยางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพยางออกสู่ตลาด และรายงานผล
การระบายยางของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร  
เพื่อรักษาเสถียรภาพยางให้คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะทราบเป็นระยะๆ และหากการยาง
แห่งประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคต ให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งรัดการด าเนินการให้ทัน
ตามก าหนดเวลาก่อนท่ีหนี้จะครบก าหนดช าระด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ.เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : การจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ส าหรับปี ค.ศ. 2017 - 2018 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1) อนุมัติการจัดท าและลงนามเอกสารการจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ส าหรับปี ค .ศ. 
2017 – 2018 ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
ขอให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. เพื่อด าเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 2) อนุมัติให้ รมว.ศธ. เป็นการลงนามในเอกสารการจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี  
ส าหรับปี ค.ศ. 2017 - 2018 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สืบเนื่องมาจาก รมว.กระทรวงมนุษย์ของฮังการี (Mr.Zoltan Balong) ได้เสนอให้ทุนการศึกษา Hungary – 

ASEAN Scholarship Programme แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการ เมื่อวันที่  
13 – 14 พ.ค. 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจ าประเทศไทยได้เสนอจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยน
ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์  
แห่งประเทศฮังการี ส าหรับปี ค.ศ. 2017 – 2018 เพื่อเป็นกรอบการด าเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
และบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธ./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของทั้งสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ความตกลงดังกล่าวเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุน
ระดับปริญญาตรีและโทแก่ประเทศไทย จ านวน 40 ทุน ในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นต้น และฝ่ายไทยเสนอ  
ทุนระดับอุดมศึกษาให้แก่ฮังการีในระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการวิจัยร่วม/การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หลักสูตรและเอกสารทางการศึกษาอ่ืนๆ  

3. ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่างโครงการแลกเปลี่ยนฯ หาก ศธ . และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ  
เพื่อการนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝ่ายไทยประสงค์ให้ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ มีลักษณะเป็นความตกลง  
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายหรือพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น  
จึงควรพิจารณาปรับแก้ถ้อยค าของร่างโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

3.1 เปลี่ยนค าว่า “Party/Parties” เป็นค าว่า “Participant/Participants” และค าว่า “shall” เป็น “will” 
ในทุกแห่งที่ปรากฏในร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เนื่องจากค าว่า “Party/Parties” และ “shall” เป็นรูปแบบ
ถ้อยค าที่ใช้ในการจัดท าสนธิสัญญา 

3.2 เพิ่มถ้อยค า “This Exchange Programme does not create any legally binding obligations 
upon the Participants and does not constitute a treaty under international law” เป็นวรรคสุดท้ายของ 
ข้อ 10 ของร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ 

4. ร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ เป็นเอกสารก าหนดหลักเกณฑ์ของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย  
ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทั้งสองประเทศ รวมทั้งหากปรับแก้ร่างเอกสารในโครงการแลกเปลี่ยน  
ตามข้อ 3 ก็จะไม่มีถ้อยค าและบริบทที่จะมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ของบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  
ร่างโครงการแลกเปลี่ยนฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม ส าหรับผู้ลงนาม อย่างไรก็ดี โดยที่สาระของร่างเอกสาร
โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน ศธ .  
จึงอาจพิจารณาเสนอร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ให้ ครม. พิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 

มต ิครม. : อนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที ่ศธ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : การประชุมผู้น าในโอกาสครบรอบ 20 ปี สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (1) ร่างปฏิญญา IORA (IORA Concord) (2) แผนปฏิบัติการ IORA  
ค.ศ. 2017 - 2021 (IORA Action Plan 2017 - 2021) และ(3) ปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านแนวคิดรุนแรงสุดโต่งอัน
จะน าโปสู่การก่อการร้าย (IORA Declaration on Countering Violent Extremism Leading to Terrorism) และ
หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต.
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรี IORA ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. 2017-2021 และปฏิญญาว่าด้วย 
แนวคิดรุนแรงสุดโต่งอันจะน าไปสู่การก่อการร้าย 

 3. อนุมัติให้นายรัฐมนตรี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น า  IORA  
ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ IORA (Leaders’ Summit in Commemoration of The 20th Anniversary of IORA) 
ร่วมลงนามรับรองปฏิญญา IORA และรับทราบผลการรับรองแผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. 2017 - 2021 และปฏิญญา
ว่าด้วยการต่อต้านแนวคิดรุนแรงสุดโต่งอันจะน าไปสู่การก่อการร้าย ของที่ประชุมสภารัฐมนตรี IORA 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างปฏิญญา IORA มีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการที่ IORA ยึดมั่นและให้ความส าคัญ อาทิ การเคารพกฎหมาย

ระหว่างประเทศ การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญมั่นคั่งในภูมิภาค และข้อผูกพันต่อเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยประเทศสมาชิกแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือใน 6 สาขาหลัก  
(ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./กป./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่ง เสริมความร่วมมือใน 6 สาขา และประเด็นที่มี
ความส าคัญล าดับต้น รวมทั้งประเด็นท้าทายที่ส าคัญในภูมิภาค ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืนและรับผิดชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในภูมิภาค 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ) รวมถึงประเด็นคาบเกี่ยว 
เรื่องการพัฒนาบทบาทของสตรีและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์กับประเทศนอกภูมิภาค ประเทศคู่เจรจา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
เชิงสถาบันของ IORA ทั้งนี้ ปฏิญญา IORA มีร่างแผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. 2017-2021 เป็นเอกสารรองรับและ
สนับสนุน 

2. ปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านแนวคิดรุนแรงสุดโต่งอันจะน าไปสู่การก่อการร้าย ให้ความส าคัญกับประเด็นท้าทาย
หลักในภูมิภาค โดยแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง  
ทุกรูปแบบผ่านการเพิ่มความร่วมมือ ประสานงานการหารือ และแลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญ แนวปฏิบัติที่ดี และบทที่
ได้รับ การส่งเสริมบทบาทของการศึกษาและสังคม การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันระดับชาติและระดับภูมิภาค  
ที่เช่ียวชาญในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง และการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม  
และ การเคารพต่อทุกศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 3 ข้อตามที ่กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 – 2569 
 2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 – 2569 ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อคิดเห็น
ของที่ประชุม ก่อนน า (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

2. สาระส าคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 - 2569 
2.1 วิสัยทัศน์ ผลิตสับปะรดคุณภาพ สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 
2.2 เป้าหมาย 

๑) ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ผลิตสับปะรดคุณภาพโรงงาน จ านวน ๒.๗๐ ล้านตันต่อปี โดยในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย ๒.๒๐ ล้านตันต่อปี และในช่วง ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เป้าหมาย ๒.๗๐ ล้านตันต่อป ี 

๒) ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๐.๒๓ ล้านตันในปี ๒๕๕๘  
เป็น ๐.๔๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๙ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  
จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ / 
กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและรักษาความเป็นผู้น าใน
ด้านการผลิตการตลาดสับปะรดของโลกท่ียั่งยืนตลอดไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓) มูลค่าการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจาก ๒๗,๔๕๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๓๕,๐๐๐  
ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ 

๔) ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก ๔.๐๔ ตัน ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๖.๐๐ ตัน ในปี ๒๕๖๙ ในพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกสับปะรด 

2.3 มียุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

2.4 กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมฯ 3 คณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด 
๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด 
๓) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด 

มติ ครม. : รมว.พณ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มเติมการส่งเสริมการเพาะปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ใน  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 – 2569 ด้วย ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายตลาดการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์
จากสับปะรดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับความเห็นของกระทรวงการคลั ง  กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไป รวมทั้งความเห็นเพิ่มเติมของ รมว.พณ. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong 
– Lancang Cooperation : MLC) ครั้งท่ี 2 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ MLC ครั้งท่ี 2 มีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบ MLC ครั้งท่ี 2 (2) เอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดต้ังคณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็น
ล าดับต้น (3) ตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งท่ี 1  

1.2 ที่ประชุมฯ ให้ความส าคัญกับความร่วมมือใน 5 สาขา ได้แก่ (1) ทรัพยากรน้ า (2) เศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
(3) ความเช่ือมโยง (4) การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต (5) การเกษตรและการลดความยากจน เป็นล าดับแรก 
โดยเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกมีบทบาทในการจัดตั้งคณะท างาน 6 คณะ ใน 5 สาขา  
(สาขาการเกษตรและการลดความยากจน แยกเป็น 2 คณะ) ให้แล้วเสร็จและเริ่มด าเนินการได้ภายใน 3 – 6 เดือน  
และให้คณะท างานรายสาขาด าเนินโครงการเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จหรือเกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนเพื่อรายงานความ
คืบหน้าต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ MLC ครั้งท่ี 3 จะจัดขึ้นช่วงครึ่งหลังปี 2560 และการประชุมผู้น ากรอบ 
MLC ครั้งท่ี 2 ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2561 

1.3 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันและกรอบเวลาที่
ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และต่อยอดเป็นคุณค่าเพิ่มให้ความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) กรอบอาเซียน – จีน โดยเริ่มที่สาขา
เกษตรและการลดความยากจน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับคณะท างาน และเห็นชอบให้พิจารณาโครงการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยส าหรับ
เป็นแนวทางในการลดความยากจน ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ า  
ความเช่ือมโยงด้านดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าในอนุภูมิภาค การพัฒนา Mekong Branding 
ร่วมกัน การใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และผู้ประกอบการ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความร่วมมือ รุ่นที่ 2 เช่น โครงการพหุภาคีขนาดกลางหรือเล็ก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 2  
จัดช่วงต้นปี 2561 รวมถึงจัดตั้งกลไกประสานงานกลางในแต่ละประเทศภายใต้ กต. ตามหลักปฏิบัติของแต่ละประเทศ 
เพื่อติดตามความคืบหน้าและช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือหรือโครงการระหว่างหน่วยงานในประเทศและหน่วยงาน  
ของประเทศสมาชิก ท้ังนี้ จีนกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกประสานกลางของกรอบ MLC ด้วย 

1.4 รมว.กต. ได้ยืนยันการสนับสนุนของไทยต่อกรอบ MLC มีบทบาทมาตั้งแต่ต้นในการท าหน้าที่ประธาน
ร่วมของนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีจีน และการด าเนินโครงการเร่งด่วนที่ไทยเสนอ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยส าหรับเป็นแนวทางในการลดความยากจน และให้ทุน
ศึกษาปริญญาโท รวมถึงเสนอให้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของกรอบ MLC สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 
ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ า ความเช่ือมโยงด้านดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทาน  
และห่วงโซ่คุณค่าในอนุภูมิภาค การพัฒนา Mekong Branding ร่วมกัน การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้ประกอบการ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสร้างความตระหนัก  
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง Greening SMEs 

1.5 จีนประกาศหลักเกณฑ์การขอรับเงินจากกองทุนแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Fund) ส าหรับกองทุนเงินกู้
แบบมีเงือ่นไขผ่อนปรน และกองทุนพิเศษอื่นๆ จีนจะให้ทุนการศึกษา 18,000 ทุน การอบรมวิชาชีพจ านวน 2,000 คน 
จีนได้เวียนข้อเสนอใหม่ 13 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประเทศสมาชิก MLC การจัดนิทรรศการ 
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก MLC โครงการล้านช้าง – แม่โขง สีเขียวของกรอบ MLC 

1.6 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จีนเป็นประธานร่วมกับประเทศลุ่มน้ าโขงตามล าดับตัวอักษร CLMTV ได้แก่ 
กัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมียนมา ไทย เวียดนาม โดยเวียดนามเสนอให้มีช่องทาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วน (Hotline) ด้านทรัพยากรน้ า เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าภัยธรรมชาติ 

2. รมว.กต. ได้พบหารือกับ รมว.กต. จีน ฝ่ายจีนได้แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความยินดีกับการทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งได้แสดงความพร้อมที่จะเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือไทย – จีน ในเรื่องต่างๆ เช่น โครงการรถไฟไทย – จีน  
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และความร่วมมือไทย – จีน ภายใต้กรอบ MLC และยุทธศาสตร์ One Belt One 
Road (OBOR) ไทยมีข้อสังเกตว่าหลายโครงการที่จีนด าเนินการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการน าพาจีนออกสู่ทะเลฝ่ัง
อ่าวไทย ทั้งน้ี เพ่ือรักษาพลวัตของความร่วมมือภายใต้ MLC ไทยพยายามด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่บางกรณี
อาจไม่สามารถท าได้อย่างฉับไว เน่ืองจากต้องเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายภายใน และได้แจ้งข้อกังวลของ
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ภาคประชาสังคมเกี่ยวกับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ า  
ปากแบง ใน สปป.ลาว ซ่ึงสร้างและด าเนินการโดยบริษัทจีนด้วย 

3. ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี ้
1. การจัดตั้งคณะท างาน 6 คณะ ในแต่ละสาขาที่ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น 1) สาขาความร่วมมือ 

ด้านความเช่ือมโยง 2) สาขาความร่วมมือด้านการลดความยากจน 3) สาขาความร่วมมือทรัพยากรน้ า 4) สาขาความ
ร่วมมือด้านการเกษตร 5) สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 6) สาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ในการผลิต ประเด็นติดตาม 1) ให้แต่ละประเทศสมาชิกจัดคณะท างานฯ ให้แล้วเสร็จและเริ่มด าเนินการได้ภายใน  
3 – 6 เดือน โดยแต่ละคณะท างานฯ จะพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะท างานและขอบเขตการด าเนินงานของตน  
โดยสอดคล้องกับทุกประเทศท่ีเห็นพ้องกัน และสอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า 2) ให้คณะท างานฯ ด าเนินโครงการเร่งด่วน
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จหรือเกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจน และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบ 
MLC ครั้งที่ 3 จัดขึ้นช่วงครึ่งหลังปี 2560 และการประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นช่วงต้นปี 2561  
3) คณะท างานฯ จัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ใน 6 สาขาที่ผู้น าตกลงให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น และที่ประชุม
เห็นชอบให้พิจารณาโครงการร่วมมือรุ่นที่ 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการที่ประเทศสมาชิกได้หารือกัน เป็นโครงการ
พหุภาคีขนาดกลางหรือเล็ก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้น ากรอบ MLC ครั้งที่ 2 จัดขึ้นช่วงต้นปี 2561 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กรมพัฒนาชุมชน/มท./กรมทรัพยากรน้ า/กษ./พณ./กต./อก. 

2. กองทุนความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation Fund : MLC Fund)  
ประเด็นติดตาม 1) จีนประกาศหลักเกณฑ์ขอรับเงินจากกองทุนแม่โขง – ล้านช้าง ข้อก าหนดโครงการ กระบวน 
การขอรับเงินทุนและแบบฟอร์มขอรับเงินทุน ส่งหลักเกณฑ์ให้กับ กต. แล้ว 2) คณะท างานฯ สามารถเสนอโครงการ
ความร่วมมือในกรอบ MLC เพื่อขอใช้เงินกองทุน MLC โดยเฉพาะโครงการ 6 สาขา ที่ผู้น าสาขาตกลงให้ความส าคัญเป็น
ล าดับต้น 3) ส่วนกองทุนเงินกู้แบบมีเง่ือนไขผ่อนปรน และกองทุนพิเศษอื่นๆ อาทิ Buyer’s Credit อยู่ระหว่าง 
ร่างข้อก าหนดและเงื่อนไข (TOR) นอกจากน้ี จีนให้ทุนการศึกษา 18,000 ทุน การอบรมวิชาชีพ 2,000 คน และจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สศช./กรมการพัฒนาชุมชน/มท./กรมทรัพยากรน้ า/กษ./พณ./กต./อก. 

3. ข้อเสนอใหม่ของจีน 13 รายการ ประเด็นติดตาม 1) จีนเวียนข้อเสนอใหม่ 13 รายการ ใน 3 เสาของ
กรอบ MLC เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศสมาชิก การจัดนิทรรศการด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ
สมาชิก โครงการล้านช้าง – แม่โขง สีเขียวของกรอบ MLC บางประเทศสมาชิกกล่าวสนับสนุนในหลักการ เช่น สปป.ลาว 
และเวียดนาม 2) จัดประชุมหารือในประเด็นความร่วมมือและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของฝ่ายไทย 
และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กต./สศช./กรมการพัฒนาชุมชน/มท./ 
กรมทรัพยากรน้ า/กษ./พณ./อก./วธ.ทส./สธ./ศธ./กก. 
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มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 และมอบหมาย
ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน  
คณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2560 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280260 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 13 ธ.ค. 2559 
 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามผลการประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 2 (ตามข้อ 2) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ในฐานะที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมในการประชุม HLJC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 ณ กต. ซึ่งสรุปผลการประชุม 
ได้ดังนี้ 

1. ผลการประชุมสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
1.1 ความร่วมมือด้านการค้า ฝ่ายไทยยืนยันขอให้ญี่ปุ่นพิจารณา (1) การขยายโควตาน าเข้าผลิตภัณฑ์ 

เนื้อสุกรจากไทยจาก 1,200 ตันต่อปี เป็น 12,000 ตันต่อปี ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยืนยันจะขยายให้ได้ถึง 4,500 ตัน/ปี  
(2) การเปิดตลาดสินค้าเกษตร 142 รายการที่ฝ่ายไทยเคยขอ และสินค้า 6 รายการ (ซอร์บิทอล กาแฟคั่วที่แยก
คาเฟอีนออกแล้ว) ได้รับผลกระทบจากการที่ญี่ปุ่นปรับปรุงกฎเกณฑ์โครงสร้างระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
เป็นการทั่วไป ท าให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิ์อีกต่อไปภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น  
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจ้าหน้าที่สองฝ่ายหารือกันเพิ่มเติมภายใต้กลไก JTEPA ฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ไทยกลับมาเจรจา
เปิดตลาดสินค้ายานยนต์ส าเร็จรูปขนาดเครื่องยนต์มากกว่าและต่ ากว่า 3,000 ซีซี ตามพันธกรณีใน JTEPA  
ซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะเจรจาในตอนนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

จะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้า
เกษตรไทยในตลาดญี่ปุ่น ช่วยพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรไทย 
รวมถึงยกระดับมาตรฐานการประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมั่นการลงทุนในไทย และน าไปสู่การลงทุน 
ที่ เพิ่มขึ้นระหว่างกันโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่รัฐบาลให้
คว ามส า คั ญ  ช่ ว ยสนั บสนุ นก ารพัฒนาขี ด ค ว ามส ามา รถของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย และช่วยให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน
ของภูมิภาคอย่างแท้จริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ความร่วมด้านเกษตรกรรม ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณา (1) การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (2) ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ในสาขาเกษตรกรและอาหาร (3) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานมาประจ าที่ไทย (4) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกร 
ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว ฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอผลการศึกษาเรื่อง อุปสงค์ยางพาราของไทย ซึ่งได้เสนอต่อ
ฝ่ายไทย เช่น การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพิ่มอุปสงค์ยางพารา การน ายางพาราไปใช้ประโยชน์
รวมทั้งฝ่ายญี่ปุ่นได้ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาอนุมัติหลักการน าเข้าส้มจากพื้นท่ีจังหวัดฟุคุโอะกะและเนื้อสุกรจากญี่ปุ่น 

1.3 ความร่วมมือด้านการลงทุน ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้นโยบาย First S Curve/News – Curve รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งขอให้
ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยด้าน composites ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและโลจิสติกส์ พลาสติก
ชีวภาพ และไบโอดีเซล ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว ฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ไทยช่วยดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย 

1.4 ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษย์ ฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งความพร้อมที่จะช่วยไทยพัฒนาวิศวกร 
บุคลากรด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งด้านดิจิทัล  ซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่ญี่ปุ่นให้ 
ความร่วมมือและจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาบุคลากร โดยขอให้หารือเพิ่มเติมต่อไป 

1.5 ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางในไทย ฝ่ายไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นพิจารณาเข้าร่วมลงทุน 
และพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งเร่งรัดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟบางซื่อเพื่อเพิ่ม  
ความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – 
มาเลเซีย ที่ญี่ปุ่นเสนอที่จะช่วยท าการศึกษา ขอให้ญี่ปุ่นหารือกับฝ่ายมาเลเซียเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้เร่งรัดให้ฝ่ายญี่ปุ่น  
จัดท าการศึกษาโครงการรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว เน้นย้ าให้ญี่ปุ่ น 
ให้ความส าคัญกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการเช่ือมต่อ
ผลประโยชน์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสู่อินเดีย 

1.6 ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในไทย ฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
กับไทยในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยบนถนน การบริหารจัดการน้ าท่วม อุตสาหกรรมอวกาศ โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน  
การพัฒนาสถานีอ้างอิงและปรับข้อมูลดาวเทียมน าทาง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหารือเพิ่มเติมผ่านกลไกที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

1.7 การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งว่ารัฐบาลเมียนมาสนใจโครงการทวายมากขึ้น 
โดยได้เสนอให้ญี่ปุ่นท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะนาวศรีในภาพรวมด้วย ซึ่งญี่ปุ่นจะด าเนินการโดยใช้
งบประมาณของญี่ปุ่น ขณะที่ฝ่ายไทยย้ าความส าคัญของการสร้างถนนจากชายแดนไทย – เมียนมาไปยังทวาย  
โดยเสนอให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมา 
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2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องด าเนินการและมอบหมายให้หน่วยงาน  
ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องติดตาม ได้แก่ กค. กษ. คค. ดศ. พน. พณ. วท. ศธ. อก. สกท. สศช. ดังนี ้

2.1 การค้า  
1) การเปิดตลาดสินค้าเพ่ิมเติม เช่น ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาการขยายโควตาเนื้อสุกร 

จาก 1,200 ตัน/ปี เป็น 12,000 ตัน/ปี และฝ่ายญี่ปุ่นขอให้มีการเปิดเจรจาตลาดสินค้ายานยนต์ส าเร็จรูปทั้งขนาด
มากกว่าและต่ ากว่า 3,000 ซีซี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./กษ./กต./อก. 

2) การปรับปรุงเงื่อนไขการตัดสิทธิ GSP ของญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความห่วงกังวลเรื่องผลกระทบ
ต่อการที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ในเดือน เม.ย. 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./กษ./กต. 

2.2 ความร่วมมือทางการเกษตร โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งพิจารณาความร่วมมือฝ่ายไทยเคยเสนอ 
เช่น การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
รวมทั้งฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ฝ่ายไทยพิจารณา เช่น การอนุญาตการน าเข้าส้มจากพื้นที่ จ .ฟุคุโอะกะ และปรับปรุงเง่ือนไข 
การน าเข้าเนื้อสุกรจากญี่ปุ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ./พณ./กต. 

2.3 การลงทนุ  
1) ความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เช่น ฝ่ายไทยเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก คือ อก./สกท./วท. หน่วยงานสนับสนุน  
คือ ทุกส่วนราชการ 

2) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยทั้งสองฝ่ายขอให้ช่วยดูแลนักลงทุนซึ่งกันและกัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สกท./กต./กค. 

2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ฝ่ายญี่ปุ่นน าเสนอ Thailand – Japan Industrial HRD 
Cooperation Initiative พร้อมยินดีที่มีการจัดตั้งส านักงานสถาบันเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (KOSEN) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทย และฝ่ายไทยขอให้ขยายขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้ครอบคลุม
ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่นอกเหนือจากยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานหลัก ศธ./ดศ. 
หน่วยงานสนับสนุน อก./วท./กต. 

2.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
1) ความร่วมมือระบบราง เชน่ ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาแนวทางต่างๆ เช่น (1) การร่วมลงทุน

ในโครงการรถๆฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (2) เร่งจัดท าการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งสินค้าเส้นทาง 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) และหารือกับ รฟท. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ฝ่ายไทยพิจารณา  
เช่น การใช้รางเฉพาะส าหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คค. 
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2) ความปลอดภัยบนถนน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าความร่วมมือ ซึ่งท าให้ฝ่ายไทยสามารถ
ด าเนินโครงการน าร่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ถึง 6 แห่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คค. 

3) การบริหารจัดการน้ าท่วม โดยฝ่ายญี่ปุ่นยินดีช่วยเหลือเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาคลองผันน้ าควบคู่
กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่น (JICA) เร่งส่งผู้เช่ียวชาญมาด าเนินโครงการตามที่เคยตกลงไว้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ./คค. 

4) สถานีอ้างอิงและปรับปรุงข้อมูลดาวเทียมน าทาง  โดยฝ่ายญี่ปุ่นน าเสนอเทคโนโลยี Global 
Navigation Satellite Systems (GNSS) – Continuously Operating Reference Station (CORS) พร้อมเสนอ 
ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลและติดตั้งโครงข่ายเพิ่มเติม หน่วยงานที่รับผิดชอบ วท./ดศ. 

5) อุตสาหกรรมอวกาศ โดยฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความสนใจในโครงการดาวเทียม THEOS – 2 ซึ่งฝ่ายไทย
ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ วท. 

6) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ไทยพิจารณาใช้เทคโนโลยี Intergrated Coal 
Gasification Combined Cycle (IGCC) ในโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน หน่วยงานที่รับผิดชอบ พน. 

2.6 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ฝ่ายไทยเน้นย้ าให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาให้การสนับสนุนทาง
การเงินร่วมกับฝ่ายไทย (co - financing) ในโครงการถนนเช่ือมบ้านน้ าพุร้อน – ทวาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สศช./กต. 

3. หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยเร่งด าเนินการประเด็นที่ฝ่ายไทยหยิบยกในการประชุม HLJC ครั้งที่ 2  
ให้มีผลเป็นรูปธรรม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทยในหลายด้าน เช่น ด้านการค้า จะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ทางด้านราคาของสินค้าเกษตรไทยในตลาดญี่ปุ่น ด้านการเกษตร ช่วยพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรไทย รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานการประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการลงทุน จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมั่นการลงทุน 
ในไทย และน าไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างกันโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่รัฐบาลให้ความส าคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานในไทย ช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย  
และช่วยให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคอย่างแท้จริง 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559  
และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


