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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250460 
 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

กิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอาหรับ เพิ่มเติม 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร ฉบับภาษาไทย และภาษาอาหรับ ซึ่งเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษท่ี ครม. ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มี
การลงนาม 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ  
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการส าคัญ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ไต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตร มีสาขาความร่วมมือ ได้แก่ 
การพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง สัตว์ ประมง พืช ดิน และการจัดการดินและน้ า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช รวมถึงมาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 
ให้ความสนใจและเห็นชอบร่วมกัน และมีรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การวิจัยร่วม
ด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทย 
และบาห์เรน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร  
ซึ่ งรวมถึง  สัตว์  ประมง พืช ดิน และการจัดการดินและน้ า  และ 
เป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกสินค้าเกษตร 
ซึ่งจะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การฝึกอบรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่จ าเป็นในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน การพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมธุรกิจ
การเกษตรและความสัมพันธ์ทางการค้าและรูปแบบความร่วมมืออื่นๆ บนพื้นฐานของความสนใจร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการเยือนบาห์เรนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 เม.ย. 2560 

2. กษ. รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้แจ้ง กษ. เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 ว่า กระทรวงการ
ต่างประเทศบาห์เรนขอให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ใน 3 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาไทย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ระบุในรัฐธรรมนูญของบาห์เรน ดังนั้น  
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ กษ. เสนอมาครั้งนี้ จึงเป็นการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 18 เม.ย. 2560 (ตามข้อ 1.) จากเดิมที่ก าหนดให้มีการจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ เป็น ให้มีการจัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาไทย 

3. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในระหว่างการเยือนบาห์เรนอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 24 – 26 เม.ย. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฉบับภาษาไทย 
และภาษาอาหรับ ซึ่งเพิ่มเติมจากฉบับภาษาอังกฤษที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนาม  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250460 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 

(IMT - GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth 
Triangle: IMT - GT) และให้ความเห็นชอบให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยค าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่ 
การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดย สศช. จะได้น าเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผล
ประกอบอีกครั้งหนึ่ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สศช. รายงานว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  30  

และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 26 – 29 เม.ย. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมาเลเซีย
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น าแผนงาน IMT – GT ครั้งที่ 10 ในช่วงการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 29 เม.ย. 2560 
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
ระดับผู้น าแผนงาน IMT – GT ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ ผู้น าสามประเทศรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนา
เอเชียจะได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมที่ได้ยกร่างแล้วเสร็จในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการส าหรับการ
ประชุมระดับผู้น า เมื่อวันท่ี 18 มี.ค. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

2. องค์ประกอบผู้เข้าร่วมของฝ่ายไทย ตามที่แต่ละประเทศได้รับจัดสรร ประกอบด้วย 1 (Head of 
State/Government) + รัฐมนตรี IMT – GT + 11 (รัฐมนตรีอื่นๆ / เจ้าหน้าอาวุโส IMT – GT / ผู้แทนหน่วยงาน
ส าคัญใน IMT – GT รวมทั้งสภาธุรกิจ IMT – GT ประเทศไทย) + 3 (ฝ่ายเลขานุการระดับชาติ) รวม 16 คน 

3. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมระดับผู้น าแผนงาน IMT – GT ครั้งที่ 10 
ประกอบด้วย 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต./กป./ปศ./สศก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางในภูมิภาคทั้งทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร แรงงาน และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเร่งรัดการปรับลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ขนส่งและการค้าระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของสภาธุรกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 การแสดงความช่ืนชมความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนงาน IMT – GT ในการยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของทั้งสามประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมา และแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการด าเนินงานของ
แผนงานอย่างต่อเนื่องต่อไป เพ่ือให้แผนงาน IMT – GT บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 

3.2 รับรองเอกสารสองฉบับ ได้แก่ 1) วิสันทัศน์ IMT – GT 2036 ซึ่งได้วางแนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการของ IMT – GT ให้มีความก้าวหน้าและน าไปสู่การพัฒนา IMT – GT ให้เป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ  
มีนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ า และมีความยั่งยืน และ 2) แผนด าเนินงานระยะห้าปีฉบับที่ 3 ปี 2560 – 2564  
ซึ่งจะเป็นแผนระยะห้าปีแผนแรกในสี่แผนตลอดช่วงวิสัยทัศน์ โดยก่อนปี 2579 คาดว่ามูลค่าการค้าภายในอนุภูมิภาค 
IMT – GT จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ของมูลค่าการค้ารวมสามประเทศ (จากร้อยละ 9.2 ในปี 2558) การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จาก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวม เป็นจ านวน 109 ล้านคน (จากเดิม 39 ล้านคน) และมีการพัฒนาเมืองสีเขียวทั่วทั้ง 
อนุภูมิภาค 

3.3 เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานภายใต้กรอบ IMT – GT โดยการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการที่มีล าดับ
ความส าคัญที่สร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางในภูมิภาคทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
แรงงาน และการท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการปรับลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและการค้า
ระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของสภาธุรกิจ IMT – GT ในการขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่เป็นรูปธรรมและร่วม
ลงทุนในโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นลักษณะการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี 10 แผนงาน IMT – GT มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
4.1 ยืนยันบทบาทส าคัญของ IMT – GT ในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในช่วงเศรษฐกิจ

โลกซบเซาที่ผ่านมา เศรษฐกิจ IMT – GT ยังคงเข้มแข็งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 6.9 ระหว่างปี  
2554 – 2558 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นเป็น 13,844 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 
2558 ซึ่งสูงกว่าอาเซียนท่ีเติบโตเท่ากับ 11,009 ดอลลาร์สหรัฐ 

4.2 รับทราบความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้แผนด าเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 2 ปี 2555 – 
2559 (Implementation Blueprint: 2012 – 2016) ยินดีต่อความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญในการเช่ือมโยงทาง
กายภาพตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและความริเริ่มในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ซึ่งจะสนับสนุนทางการค้าและ
การตลาดยินดีต่อความก้าวหน้าการสนับสนุนเมืองสีเขียว และยินดีต่อการลงนามจัดตั้งมหาวิทยาลัยเครือข่าย IMT – GT 
รวมทั้งรับทราบการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวด้วยการเปิดเส้นทางการบินใหม่กว่า 10 เส้นทางในอนุภูมิภาค 

4.3 รับรองแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันสามประการเพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายของ IMT – GT 
ได้แก่ 
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4.3.1 การก าหนดและด าเนินการโครงการซึ่งมีลักษณะที่ขยายการด าเนินการต่อไปอีกได้และน ามาเป็น
แบบอย่างเพื่อด าเนินการที่อ่ืนอีกได้และมีความยั่งยืน 

4.3.2 ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงการ และด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่
เฉพาะเจาะจง เพ่ือเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการ 

4.3.3 ใช้แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแนวระเบียงเศรษฐกิจที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงทั้งห้าแนวระเบียงโดยมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
กลไกเชิงสถาบันและความเช่ือมโยงในด้านกฎระเบียบ ผสมผสานนวัตกรรม และสร้างความเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า  
ข้ามพรมแดนและการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม และเนื่องจากประเทศสมาชิก IMT-GT มีพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ป่าไม้  
และแหล่งน้ า ที่เช่ือมโยงกันทางกายภาพ จึงควรมีการปรับใช้แนวทางเชิงพื้นที่มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

4.4 ยืนยันข้อผูกพันในการด าเนินโครงการเพ่ือการเชื่อมโยงกันทางกายภาพ มูลค่ากว่า 23,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงใน IMT-GT ภายใต้แผนด าเนินงานระยะห้าปีฉบับใหม่และฉบับต่อไป โดย
จะเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดมทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการตามแผนด าเนินงานระยะ 
5 ปี ปี 2560 – 2564 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 2579 และย้ าถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนและด าเนิน
โครงการภายใต้ IMT-GT รวมถึงการด าเนินความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย–มาเลเชีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ตามที่ สศช. เสนอ  
และให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยค าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ โดย สศช .  
จะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบอีกครั้งหนึ่ง 
 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250460 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด 

สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 8  
และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 8  

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8  

 2. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย 
 3. เห็นชอบต่อท่าทีไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8  
 4. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding)  

ต่อประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีฯ ในวันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลา สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 รวมทั้งสิ้น 17 คน 
ประกอบด้วย 1) รมว.ทส. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน 2) คณะท างาน รมว.ทส. 3) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทส.  
4) ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
5) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม อก. 6) ผู้แทน กต. และ 7) เจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมมลพิษ ทส. 

2. ท่าทีไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 จะสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทส./กษ. (สศก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จากผลการกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบ
ระหว่างประเทศในด้านการค้าสารเคมีอันตรายบางชนิด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และจุดมุ่งหมายของทั้ง 3 อนุสัญญาฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสภาพการณ์
ต่างๆ และความต้องการจ าเพาะของประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ  
ในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12  

3. ร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย ได้ระลึกถึงวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน  
ปี พ.ศ. 2568 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายของการผลิตและ 
การบริโภคที่ยั่งยืน ตระหนักถึงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศ
ก าลังพัฒนาและในประชากรกลุ่มที่อ่อนไหว รวมถึงเด็กและสตรี จากการได้รับสัมผัสสารเคมีและของ เสียอันตราย  
เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ผ่านกลไกการก ากับดูแล การเสริมสร้างขีดความสามารถ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนาอื่นๆ ให้มีการจัดการประเด็นการเคลื่อนย้ายของ 
ของเสียอันตรายข้ามแดนอย่างเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการขนส่งข้ามแดนของสารเคมีแลของเสียอันตราย  
อย่างผิดกฏหมาย ยึดมั่นถึงความส าคัญของอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ อนุสัญญา
มินามะตะว่าด้วยปรอท และยุทธศาสตร์การด าเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีในการจัดการสารเคมี
และของเสียอย่างเหมาะสมในระดับนานาชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของศูนย์ระดับภูมิภาค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการยกระดับความร่วมมือ
ภูมิภาคเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียน โดยร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนฯ ได้  

3.1 ร้องขอให้สมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยแสวงหาแหล่งทรัพยากรทางการเงินใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุการจัดการสารเคมีอันตราย  
และของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การด าเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการ
สารเคมี ในปี พ.ศ. 2563 และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในปี พ.ศ. 2573 

3.2 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วงจรชีวิต และลดการเกิดของเสียโดยการป้องกัน การลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
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3.3 พยายามอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เหลือ
น้อยที่สุด จาการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายและของเสียสู่ดิน น้ า และอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

3.4 ด าเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนและมติที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้อง ความโปร่งใส ความต่อเนื่อง และความมีประสิทธิผลในการแสดงบทบาทของสมาชิกอาเซียนในกรณีที่มี
ท่าทีร่วมในเวทีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้อง 

3.5 เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสมาชิกอาเซียนและองค์กรหุ้นส่วนในการสนับสนุน
การเสริมสร้างขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินระหว่างสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ 
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 

3.6 ให้การรองรับการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสมาชิกอาเซียนในการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสีย  
เพื่อเพิ่มการก ากับดูแลด้านการค้าสารเคมี และเสริมสร้างการประสานในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการขนส่ง
สารเคมีและของเสียอันตรายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายในอาณาเขตของอาเซียน 

3.7 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมิภาค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
และช่วยเหลือสมาชิกอาเซียนในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรทางการเงินใหม่เพิ่มเติ ม เพื่อยกระดับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในภูมิภาคอาเซียน 

3.8 ส่งเสริมให้สมาชิกอาเซียนที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นภาคี พิจารณาให้สัตยาบันในอนุสัญญามินามะตะฯ  
และข้อแก้ไข (Ban Amendment) ของอนุสัญญาบาเซลฯ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.9 ร้องขอให้ภาคีสมาชิกประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ
กับอาเซียนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 
อย่างครบถ้วนต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ 
 


