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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธ ท่ี 4 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2559 และแนวโน้มเดือนธันวาคม 2559 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2559 และแนวโน้ม 
เดือนธันวาคม 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน พ.ย. 2559 มีค่า 351.53 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2558 ร้อยละ 0.41 

ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.04 โดยสินค้าส้าคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้้ามัน  
ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.35 โดยสินค้าท่ีมีการผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน พ.ย. 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.04 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้้ามัน  
สินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และมันส้าปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีราคา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.78 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
และสับปะรดโรงงาน  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ดัชนีผลผลิตลดลง  
ร้อยละ 3.35 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าส้าคัญที่ผลผลิต เพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 110.04 สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม 
สินค้าส้าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน 

ในเดือน ธ.ค. 59 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 58 สินค้าส้าคัญที่ออกสู่ตลาด
มากในเดือน ธ.ค. 59 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้้ามัน และยางพารา 

มติ ครม : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท้าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้มีกฎหมาย 
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมก้ากับ ดูแลเป็นการเฉพาะ ส้าหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็น 
ยาแผนไทย ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายกรัฐมนตรีได้มีข้องสั่งการให้ สธ. ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กษ. พณ. พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็น 
ที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร 

2. ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเนื่องมาจากความสนใจในการดูแล
สุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อสนองตอบต่อ  
ความต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกล ไก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพรได้แก่ อาหารเสริม และ  
เวชส้าอาง เป็นต้น ซึ่งทุกประเทศต่างตระหนักถึงความส้าคัญของสมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงจ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิต และการใช้ประโยชน์สมุนไพร
อย่างมีคุณภาพ และครบวงจร มีการก้าหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

3. ส้าหรับการควบคมสมุนไพรนั้น หากเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยยาแผนโบราณต้องอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพต้องอาศัยบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งกฎหมาย  
ที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับการควบคุม ก้ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรค

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ. กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการน้าเข้ายาแผนปัจจุบันและอาหารเสริมจากต่างประเทศ  
อีกทั้งยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า
อย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ดังนั้น จึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อควบคุม ก้ากับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อันจะเป็นการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการผลิต และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ก้าหนดมาตรฐาน การควบคุม
คุณภาพ ก้ากับดูแล และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค การให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตล อดจน 
ให้มีกลไกเพื่อควบคุม ก้ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้  

กรณีพืชที่ใช้ในการแปรรูปหรือน้ามาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ .ศ. 2518  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เนื่องจากพืชอนุรักษ์ หมายถึง พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES ซึ่งอนุสัญญา CITES เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ดังนั้น การน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดของอนุสัญญาดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง 
ส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รั บความ เห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และส้านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : การด้าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช 
 
สารัตถะ : รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเสนอ ครม. 
พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562)  
ไม่จ้ากัดปริมาณ อัตราภาษีน้าเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง
ภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA FTA และ ACMECS ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และให้มีการบริหารการน้าเข้า
เช่นเดียวกับกรอบ WTO โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

2. เห็นชอบให้เปิดตลาดน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้งและน้้ามันมะพร้าว คราวละ 3 ปี (ปี 
2560 - 2562) ภายใต้กรอบ WTO ส้าหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA และ FTA ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และมีการ
บริหารการน้าเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

3. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช รายงานว่า  

ในปี 2557 – 2559 การน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อใช้สกัดน้้ามันผลิตเป็นอาหารสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.04 โดยมีการก้าหนดราคาขั้นต่้ ารับซื้อเมล็ดถั่ว เหลืองเกรดสกัดน้้ ามันจากเกษตรกร  
ณ ไร่นา กิโลกรัมละ 15.50 บาท ส่วนการน้าเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ เพื่อน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.87 โดยราคามะพร้าวผลแห้งคละที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.01  
ซึ่งการอนุญาตให้น้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและพืชน้้ามันอื่น เนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองและพืชน้้ามันอื่นไม่เพียงพอ รวมทั้ง
คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชได้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้าอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกษตรกร

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

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์  
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะให้หน่วยงาน และผู้ประกอบการสามารถ
ด้าเนินการได้โดยต่อเนื่อง สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า และ
เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากการน้าเข้า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผู้ปลูกถั่วเหลืองและเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวภายในประเทศได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้ ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐด้วยดีเสมอมา 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2559 
คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชได้มีมติ ดังนี้ 

2.1 การเปิดตลาดและการบริหารการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 เห็นชอบให้เปิดตลาด
น้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ไม่จ้ากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0 
ส้าหรับกรอบการค้าอื่นๆ ได้แก่ กรอบ AFTA FTA [ประกอบด้วย (1) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ (2) ไทย-
ญี่ปุ่น (3) อาเซียน-เกาหลี (4) อาเซียน-ญี่ปุ่น (5) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และ (6) อาเซียน-อินเดีย] และ 
ACMECS ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี เช่นเดียวกับกรอบ WTO โดยการบริหารการน้าเข้า 
ปี 2560 เป็นดังนี ้

2.1.1 ผู้มีสิทธิน้าเข้า 8 สมาคม และ 16 บริษัท ดังนี ้

สมาคม จ านวน 8 สมาคม 
สมาคมผู้ผลิตน้้ามันถั่วเหลืองและร้าข้าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมปศุสัตว์ไทย 
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 
สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อบ้าน สมาคมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 
บริษัท จ านวน 16 บริษัท 
บริษัท กรีนสปอต จ้ากัด บริษัท แลคตาซอย จ้ากัด 
บริษัท ไทยเทพรส จ้ากัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จ้ากัด 
บริษัท ไทยชิม จ้ากัด ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คิดโคเคน 
บริษัท อาหารสากล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 
บริษัท  ุญเจริญโภคภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท โทฟุซัง จ้ากัด 
บริษัท อุเมะโนะฮานะ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท สหชลพืชผล จ้ากัด 
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จ้ากัด บริษัท ซิตี้ฟูด จ้ากัด 
บริษัท อินทัชธนกร จ้ากัด บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จ้ากัด 

ในกรณีมีผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิน้าเข้ารายใหม่ และตัดสิทธิผู้น้าเข้ารายเดิมในกรณีที่ผิดสัญญาให้คณะอนุกรรมการก้ากับ ดูแล 
เมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 เป็นผู้พิจารณา และน้าเสนอคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเพื่อทราบ 

2.1.2 ให้ผู้มีสิทธิน้าเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ ดังนี้ 
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(1) รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่้ากว่าราคา  
ขั้นต่้าตามชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

เกรดถั่วเหลือง ราคา ณ ไร่นา (บาทต่อกิโลกรัม) ราคา ณ หน้าโรงงาน กทม. (บาทต่อกิโลกรัม) 
สกัดน้้ามัน 17.50 18.25 
อาหารสัตว์ 17.75 18.50 
แปรรูปอาหาร 19.75 20.50 

(2) ให้ความร่วมมือรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศและการใช้เมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้าตาม
นโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรกับ กษ. และ พณ. 

2.1.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก้ากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 ท้าหน้าที่ก้ากับ ดูแล 
การรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ การน้าเข้าและการใช้เมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้าให้เป็นไปตามมาตรการและ
นโยบาย 

2.2 การเปิดตลาดและการบริหารการน าเข้าน้ ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เน้ือมะพร้าวแห้ง และน้ ามัน
มะพร้าว ปี 2560 – 2562 เห็นชอบให้เปิดตลาดน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้้ามันมะพร้าว  
คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ตามข้อผูกพันและมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี โดยการบริหารการน้าเข้า ปี 2560 
เป็นดังนี ้

2.2.1 กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) มีปริมาณ อัตราภาษีที่ผูกพัน และการบริหารการน้าเข้า ดังน้ี 

ชื่อสินค้า 
ในโควตา อัตราภาษี

นอกโควตา 
(ร้อยละ) 

การบริหารการน าเข้า ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

1. น้้ามันถั่วเหลือง 2,281 20 146 - น้าเข้าน้้ามันบริสุทธ์ิทั้งหมด 
- จัดสรรให้สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารส้าเร็จรูป
และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

2. มะพร้าว 
2.1 มะพร้าวผล 
 
 
 
 

2,427 
2,317 

 
 
 
 

20 
20 

 
 
 
 

54 
54 

 
 
 
 

 
- จัดสรรให้นิติบุคคลและเป็นโรงงานที่ใช้มะพร้าว
ผลเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตนเองและเปิด
ด้าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 
- ช่วงเวลาน้าเข้า : ม.ค. – พ.ค. 2560 และ 
พ.ย. – ธ.ค. 2560 
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2.2 มะพร้าวเป็นฝอย 110 20 54 - จัดสรรให้นิติบุคคลและเป็นโรงงานที่ใช้เนื้อ
มะพร้าวเป็นฝอยเป็นวัตถุดิบในกิจการของ
ตนเองและด้าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน 
- มีประวัติการน้าเข้าย้อนหลัง 3 ปี 

3. เนื้อมพร้าวแห้ง 1,157 20 36 - จัดสรรให้นิติบุคคลและเป็นโรงงานที่ใช้เนื้อ
มะพร้าวแห้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตของตนเอง
และเปิดด้าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันตามสัดส่วน
ที่ยื่นขอ 

ชื่อสินค้า 
ในโควตา อัตราภาษี

นอกโควตา 
(ร้อยละ) 

การบริหารการน าเข้า ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

    - ช่วงเวลาน้าเข้า : ม.ค. – พ.ค. 2560 และ 
พ.ย. – ธ.ค. 2560 

4. น้้ามันมะพร้าว 401 20 52 - จัดสรรให้นิติบุคคลเป็นโรงงานที่ ใช้น้้ามัน
มะพร้าวเป็นวุตถุดิบในการผลิตของตนและเปิด
ด้าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันตามสัดส่วนท่ียื่นขอ 
- ให้น้าเข้าตลอดทั้งปี 

2.2.2 กรอบการค้า AFTA (ซึ่งเปิดเสรีน้าเข้าไม่จ้ากัดปริมาณอัตราภาษีร้อยละ 0-5) และ FTA 
[ประกอบด้วย (1) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ (2) ไทย-ญี่ปุ่น (3) อาเซียน-เกาหลี (4) อาเซียน-จีน  
(5) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (6) อาเซียน-ญี่ปุ่น และ (7) อาเซียน-อินเดีย] เปิดตลาดตามปริมาณ และอัตราภาษี
ที่ผูกพันทุกกรอบการค้า โดยการบริหารการน้าเข้าเช่นเดียวกับกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) 

2.2.3 ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมในเรื่องการลักลอบน้าเข้ามะพร้าว การควบคุมและป้องกันโรคและ
แมลงที่เกิดจากมะพร้าวที่ถูกลักลอบน้าเข้า โดยมอบหมายกระทรวงการคลัง (กค.) หารือร่วมกับ กษ. ด้าเนินการตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม 

ทั้งนี้ การปรับระยะเวลาการเปิดตลาดน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้้ามัน
มะพร้าวจากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี จะท้าให้ พณ. ด้าเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องในการน้าเข้าได้โดย
ต่อเนื่อง ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดล่วงหน้าและเกิดผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม 
และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวภายในประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเปิดตลาด
น้าเข้า 
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2.3 การก าหนดมาตรการการน าเข้ารวมถึงอัตราอากร ส าหรับการถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเ พ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค และเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  มอบหมาย กษ. กค. พณ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติในเรื่องการก้าหนดมาตรการการน้าเข้ารวมถึงอัตราอากร ส้าหรับกากถั่วเหลืองที่
น้าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ และน้าเสนอในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป 

2.4 แนวทางการจัดการเมล็ดถั่วเหลืองน าเข้า เห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ก้ากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ปี 2560 – 2562 ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดการเมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้าที่ได้รับความเสียหาย
หรือมีเหตุที่ไม่สามารถน้าเมล็ดถั่วเหลืองน้าเข้าไปผลิตได้โดยให้มีขั้นตอนกระบวนการด้าเนินงานที่ชัดเจน และไม่ให้การ
ด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อภาครัฐ 

2.5 การก าหนดชื่อสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ ามันมะพร้าว น้ ามันถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองให้
เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111)  
พ.ศ. 2539 เห็นชอบให้ก้าหนดช่ือสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้้ามันมะพร้าว น้้ามันถ่ัวเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองใน
ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 คือ มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้้ามันมะพร้าว
และแฟรกชันของน้้ามันมะพร้าว น้้ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้้ามันถั่วเหลืองจะท้าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี และถั่วเหลืองจะท้าให้แตกหรือไม่ก็ตาม และปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรให้เป็นไปตามปัจจุบัน 

2.6 หลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลง WTO ส าหรับสินค้า 3 รายการ 
คือ (1) น้ ามันมะพร้าว (2) เน้ือมะพร้าวแห้ง และ (3) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย มอบหมายให้ พณ. ทบทวนการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามพันธะกรณีความตกลง WTO ส้าหรับสินค้า 3 รายการ คือ  
(1) น้้ามันมะพร้าว (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง และ (3) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย โดยให้การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การเปิดตลาดและการบริหารการน้าเข้าและน้าเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป 

2.7 ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองและยุทธศาสตร์มะพร้าว 
2.7.1 มอบหมายให้ กษ. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณผลผลิต 

โดยใช้การ Zoning ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผลผลิตภายในประเทศและเพื่อใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

2.7.2 มอบหมายให้ พณ. และ กค. ศึกษามาตรการต่างๆ ที่จะท้าให้โอกาสในการแข่งขันของประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้นและเกิดความยุติธรรมมากข้ึน รวมถึงจะต้องไม่ขัดต่อความตกลงการค้าเสรีอาเซียนและข้อตกลงของ WTO 
ทั้งนี้ สิ่งท้าทายส้าหรับประเทศไทยในอนาคตคือการเป็นแหล่งอาหารของโลก 

3. การเปิดตลาดน าเข้าเมล็ดถั่วเหลือง และสินค้าพืชน้ ามันอื่น ภายใต้กรอบ WTO และกรอบอื่น ได้แก่ 
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AFTA FTA และ ACMECS จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชจึงจ้าเป็นต้อง
เสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้ พณ. ด าเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าได้โดย
ต่อเน่ือง และอุตสาหกรรมที่ใช้เมล็ดถั่วเหลือง และมะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิต สามารถวางแผนการผลิต และมี
วัตถุดิบป้อนโรงงานได้อย่างสม่้าเสมอ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวภายในประเทศ ไม่ได้
รับผลกระทบจากนโยบายเปิดตลาดเสรีน้าเข้า 

4. เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 2559 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น้าเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการให้น้าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า “ให้ กษ. และ พณ. ตอบมาด้วย/ 
มีข้อมูลการลักลอบอย่างไร/การแก้ไขได้อย่างไร/เกษตรแปลงใหญ่แก้ไขการขาดแคลนได้บ้างหรือยัง” 

5. ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชได้ขอปรับข้อเสนอในเรื่องน้ีใหม่และ
ได้ชี้แจงข้อมูลเรื่องการลักลอบการน าเข้ามะพร้าวและการด าเนินงานแปลงใหญ่ถั่วเหลืองเมเติม ดังนี ้

5.1 การปรับปรุงข้อเสนอ 

ข้อเสนอเดิม ข้อเสนอใหม่ 
1. เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้
กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ไม่
จ้ากัดปริมาณ อัตราภาษีน้าเข้าร้อยละ 0 โดยมีการ
บริหารการน้าเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ด
ถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA FTA และ 
ACMECS คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ให้เป็นไป
ตามข้อผูกพันและให้มีการบริหารการน้าเข้าเช่นเดียวกับ
กรอบ WTO โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช
เป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

1. เห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้
กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ไม่
จ้ากัดปริมาณ อัตราภาษีน้าเข้าร้อยละ 0 โดยมีการ
บริหารการน้าเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีน้าเข้าเมล็ด
ถั่วเหลืองภายใต้กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA FTA และ 
ACMECS คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ให้เป็นไป
ตามข้อผูกพันและให้มีการบริหารการน้าเข้าเช่นเดียวกับ
กรอบ WTO โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช
เป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

2. เห็นชอบให้ เปิดตลาดน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว  
เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้้ามันมะพร้าว คราวละ 3 ปี (ปี 
2560 – 2562) ภายใต้กรอบ WTO AFTA และ FTA 
ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อ
ปี โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเป็นผู้ก้าหนด
แนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

2. เห็นชอบให้เปิดตลาดน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าว
แห้ง และน้้ามันมะพร้าว คราวละ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 
ภายใต้กรอบ WTO ส้าหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA 
และ FTA ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและมีการบริหารการ
น้าเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช
เป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

3. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งที่ 
1/2559 

คงเดิม 
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5.2 การลักลอบน าเข้ามะพร้าว ในคราวประชุมคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 พ.ย. 2559 ผู้แทนเกษตรกรได้รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจับกุมการลักลอบน้าเข้ามะพร้าว ซึ่งการ
ลักลอบน้าเข้าจะกระทบต่อราคามะพร้าวของเกษตรกร และเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของหนอนหัวด้าและแมลงด้า
หนามในพื้นที่ปลูกมะพร้าวของไทย ซึ่งที่ผ่านมาประธานได้สั่งการให้หน่วยงาน โดยกรมศุลกากร เข้มงวดการดูแลการ
น้าเข้าและการลักลอบน้าเข้าตามแนวชายแดนอยู่แล้ว 

5.3 การด าเนินงานแปลงใหญ่ถั่วเหลือง กษ. ร่วมกับภาคเอกชน จ้านวน 5 ราย ด้าเนินโครงการแปลง
ใหญ่ถั่วเหลืองน้าร่องในปี 2559/60 ใน 5 จังหวัด พื้นที่ประมาณ 1,900 ไร่ โดยแปลงใหญ่ถั่วเหลืองจะปลูกในลักษณะ
พืชหลังนาข้าว ซึ่งขณะนี้ได้ด้าเนินการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าในปีต่อไปจะสามารถขยายพื้นที่แปลงใหญ่ได้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากภาครัฐมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะการจัดท้าแปลงสาธิตในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดงาน Field day 
ประกอบกับคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชมีมติเพิ่มราคารับซื้อถั่วเหลืองขั้นต่้าทุกเกรดกิโลกรัมละ 2 บาท โดย
ราคาต่้าสุด คือ เกรดสกัดน้้ามัน ราคา ณ ไร่นา กิโลกรัมละ 17.50 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะท้างานพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง และคณะท้างานพัฒนาการการผลิตมะพร้าว เพื่อจัดท้าแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์
ระยะยาว เพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สาระส้าคัญของการขอปรับข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและ

น้้ามันพืช คือ การเปิดตลาดน้าเข้าพืชน้้ามัน ภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ได้แก่ เมล็ดถั่ว
เหลือง ให้น้าเข้าไม่จ้ากัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 0 ส่วนพืชน้้ามันอื่น ได้แก่ น้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง 
และน้้ามันมะพร้าว ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี ส้าหรับการเปิดตลาดน้าเข้าพืชน้้ามันภายใต้
กรอบการค้าอื่นทุกกรอบการค้าให้เป็นไปตามที่ผูกพัน และให้มีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปีเช่นเดียวกับ WTO โดยที่การ
ปรับจากข้อเสนอเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะให้
หน่วยงาน และผู้ประกอบการสามารถด้าเนินการได้โดยต่อเนื่อง สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า และเกษตรกรไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการน้าเข้า 

ดังนั้น กษ. ขอยืนยันตามความเห็นเดิม คือ ให้ความเห็นชอบการด้าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและ
น้้ามันพืช 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2559 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเสนอ 

2. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2559 ดังนี ้
 2.1 ให้เปิดตลาดน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2560 – 2562) ไม่จ้ากัด
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ปริมาณ อัตราภาษีน้าเข้าร้อยละ 0 โดยมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้  
กรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA FTA และ ACMECS ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและให้มีการบริหารการน้าเข้าเช่นเดียวกับ
กรอบ WTO โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหารการน้าเข้า 

 2.2 ให้เปิดตลาดน้าเข้าน้้ามันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้้ามันมะพร้าว คราวละ 3 ปี  
(ปี 2560 – 2562) ภายใต้กรอบ WTO ส้าหรับกรอบการค้าอื่น ได้แก่ AFTA และ ATA ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน  
และมีการบริหารการน้าเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเป็นผู้ก้าหนดแนวทางและมาตรการบริหาร
การน้าเข้า 

3. รับทราบการช้ีแจงเพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 

4. ให้คณะกรรมการพืชน้้ ามันและน้้ ามันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้ากับ ติดตาม และบริหารการน้าเข้าพืชน้้ามันและน้้ามันพืชดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและกวดขันจับกุมการลักลอบน้าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศ  
เพื่อนบ้าน และการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศตามราคาที่ก้าหนด เพื่อไม่ให้เกษตรกรในประเทศ  
ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดน้าเข้าภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ 

5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดท้าแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม โดยเฉพาะ  
การด้าเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองให้มีคุณภาพและปลอดจาก GMOs เพื่อลดการพึ่งพา
การน้าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ 

6. ให้คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
กระทรวงพาณิชย์ รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์  

ในท้องที่ต้าบลวังกะพี้ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518 
ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว  
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธ ารณะและ
สภาพแวดล้อม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของ กษ.  

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

 2. ให้ มท. รับความเห็นของ พน. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

ในท้องที่ต้าบลคอรุมและต้าบลในเมือง อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 – 18 มี.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวมาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม แต่มีข้อสังเกตเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต้าบลนายาง ต้าบลท่าสัก  
ต้าบลบ้านดารา ต้าบลในเมือง ต้าบลนาอิน อ้าเภอพิชัย และต้าบลดงประค้า อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2541 ซึ่งการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ดังนั้น การด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอาจมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การจัดท้าผังเมืองตามร่างกฎกระทรวงฯ ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการปฏิรูปที่ดิน  
จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแนวเขตให้ขัดเจนอีกครั้งหน่ึง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ กษ. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า 
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า  
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555) ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดระยองว่าหลังจากมีประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ 
ของจังหวัดระยองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้อง  
กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดระยอง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน จังหวัดระยองได้รวบรวมปัญหาในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองแล้ว คณะที่ปรึกษาฯ ขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น้าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
ให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น้าไปปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค้าร้อง เมื่อครบ
ก้าหนดปิดประกาศ ไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองทราบแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558 จึงได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555 ดังนี ้
 2.1 แก้ไขเพิ่มเติมจ้านวนบริเวณที่ดินในแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทท้าย

กฎกระทรวง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระทรวงด้าเนินการได้โดยรวดเร็ว และ
เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 2.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม 

 2.3 แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
 2.4 แก้ไขเพิ่มเติมรายการประกอบแผนผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยกับ
หลักการในการออกกฎหมายดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555)  
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao 

Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี 7 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผู้น้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา –  
แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 7 และ
มอบหมายส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงฮานอยของการประชุม ACMECS ครั้งท่ี 7 และ

อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ 
2. กต. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นหัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ACMECS ครั้งท่ี 7 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 – 26 
ต.ค. 2559 สรุปผลการประชุมฯ ได้ ดังนี้ 

2.1 การประชุมผู้น า ACMECS ครั้งท่ี 7 
2.1.1 ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงน้าเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภูมิภาค ACMECS ที่จะท้า

ให้สมาชิก ACMECS สามารถรวมตัว เติบโต และพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของอาเซียนและของโลก 
ได้แก่ 

(1) การสร้างความเช่ือมโยงที่สมบูรณ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ เพื่อเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่ง ท้ัง ไทยเสนอให้กลุ่มประเทศ ACMECS ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 
ACMECS 

(2) การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-hub) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และการเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน รวมทั้งการสร้าง
บุคลากรด้านดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการเงินและโลจิสติกส์ 

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

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่มูลค่าโลกและ
พัฒนาการแข่งขันที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างสมาชิก ACMECS 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) เสนอให้มีการหารือเพื่อจัดท้าแผนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ ACMECS ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความเช่ือมโยง ดิจิทัล การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวมีการพัฒนาระหว่างกันของประเทศในอนุภูมิภาค และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในระบบห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกประเทศเติบโตไปด้วยกัน 

(4) น้าเสนอการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาในกลุ่ม ACMECS ซึ่งมีระดับการพัฒนาตั้งแต่ประชาชนฐานราก การพัฒนาชุมชน และ
ระดับประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศอาจมีแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศตัวเอง โดยไทยพร้อมที่จะน้าแนวทางที่ด้าเนินการ
อยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิก 

2.1.2 ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญากรุงฮานอยที่เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
ความร่วมมือที่แนบแน่นกันระหว่างสมาชิก ACMECS ในสาขาความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ การคมนาคม การอ้านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารภายในของ ACMECS 

2.1.3 ผู้แทนภาคเอกชน โดยประธานสภาธุรกิจ ACMECS ได้น้าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมผู้น้า โดยเน้นย้้าให้ภาครัฐเร่งด้าเนินการในสาขาความร่วมมือด้านต่างๆ ของความร่ วมมือ ACMECS ตาม
แผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2016 – 2018 ซึ่งได้มีการรับรองในที่ประชุมผู้น้า ACMECS ครั้งที่ 6 เมื่อเดือน มิ.ย. 
2558 ณ กรุงเนปิดอว์ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหอการค้าไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส้านักเลขาธิการถาวรของสภา
ธุรกิจ ACMECS เพื่อท้าหน้าท่ีติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อแนะน้าทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.4 ไทยได้ยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น้า ACMECS ครั้งที่ 8 ในปี 2561 โดยไทยยินดี
สนับสนุนสถานที่ส้าหรับการประชุม CLMV Summit ในลักษณะต่อเนื่องกัน (back to back) ตามข้อเสนอของฝ่าย
กัมพูชา ซึ่งจะมีการก้าหนดช่วงเวลาและสถานท่ีประชุมที่เหมาะสมต่อไป 

2.2 การประชุม World Economic Forum on the Mekong Region จัดโดย World 
Economic Forum (WEF) เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างทุกภาคส่วนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของอนุภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับกลไกประชารัฐที่ไทย
ให้ความส้าคัญ โดยผู้น้าประเทศสมาชิก ACMECS ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง
ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ โดยไทยได้เสนอให้กลุ่ม ACMECS จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ลักษณะเหมือน Thailand Future Fund เพื่อให้น้าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปเปลี่ยนเป็นวงเงินลงทุนส้าหรับโครงการใหม่ๆ ได้  
รวมทั้งการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และระหว่างประเทศลุ่ม
น้้าโขงกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อน้าศักยภาพที่มีอยู่มาขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง  
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าและมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจโลก 
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2.3 การหารือทวิภาคี ในระหว่างการประชุมรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เข้าเยี่ยม
คาราวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีในมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน 
โดยย้้าว่าไทยและเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญต่อกัน และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์
ของประเทศสมาชิก ACMECS ทุกประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท่ีจะกระชับความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการ
ลงทุน เกษตรกรรม การพัฒนาความเชื่อมโยง และเทคโนโลยี ในการนี้ฝ่ายไทยได้ขอบคุณฝ่ายเวียดนามที่ดูแลและอ้านวย
ความสะดวกแก่นักลงทุนไทยและชักชวนให้นักลงทุนเวียดนามมาลงทุนในไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นควรให้เร่งจัดการ
ประชุม ครม. ร่วม ไทย – เวียดนาม เพื่อติดตามความคืบหน้าและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ โดย
ประเด็นท่ีเวียดนามสนใจจะหารือได้แก่ การส่งออกข้าว และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

2.4 ความเห็น กต. ดังนี ้
2.4.1 ผู้น้า CLMV ได้ให้ความส้าคัญต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช และได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้แทนประเทศไทยในถ้อยแถลง 
2.4.2 การเข้าร่วมการประชุมผู้น้า ACMECS ครั้งที่ 7 เป็นโอกาสดีของไทยในการสานต่อความ

ร่วมมือและทบทวนแผนงานให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน และเป็นฐาน
การผลิตเดียวตามแนวทางการเป็นประชาคมอาเซียน โดยค้านึงถึงการที่ไทยเป็นผู้ ริเริ่มและมีบทบาทน้าในกรอบ 
ACMECS และเสริมสร้างบทบาทไทยในการเป็นผู้น้าแห่งความร่วมมือในอนุภูมิภาครวมทั้งการผลักดันให้มีแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.4.3 การติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการตามปฏิญญากรุงฮานอย คณะท้างานในสาขา
ความร่วมมือต่างๆ ทั้ง 8 สาขา ได้แก่ การอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน (ไทยเป็นประเทศน้า) การเกษตร 
อุตสาหกรรมและพลังงานความเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข (ไทย
เป็นประเทศน้า) และสิ่งแวดล้อม จะด้าเนินการต่อไป โดยผ่านกลไกการประชุมทั้งระดับคณะท้างาน และระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส 

2.5 กต. เห็นควรมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมฯ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมผู้น้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – 

แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี 7 ที่เป็นการ
ทบทวนแผนงานและสานต่อความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่มูลค่าโลก
และพัฒนาการแข่งขันที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างสมาชิก ACMECS ส้าหรับความร่วมมือในสาขาการเกษตรนั้น กษ. จะเร่งรัด
การด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป 
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มติ ครม. : ผลการประชุมผู้น้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 7 และมอบหมายส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
ทส. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งท่ี 1/2559 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุม คนพ. ครั้งท่ี 1/2559 
2. เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ คนพ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor Development) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
ร่วมกับ คค. กองทับเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท้าแผนการด้าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อน้าเสนอ ครม. ต่อไป 

2. สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนพ. รายงานว่า คนพ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 โดยมีมติการประชุม ดังน้ี 

2.1 เห็นชอบในหลักการแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ 
(3) แผนงานพัฒนานาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข และ  
(4) การบริหารจัดการ รวมจ้านวน 173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท โดยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินโครงการตามแผนงานพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฯ และขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

2.2 เห็นชอบโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ
ในปี 2560 จ้านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุน 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น และ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก./ชป./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผล
ในทางปฏิบัติ และเร่งรัดด้าเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้าความตกลงในรายละเอียดกับส้านักงบประมาณต่อไป ดังนี้ 
- แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด้วย แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม จ้านวน 2 โครงการ 

และแผนการประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 โครงการวงเงินรวม 291.80 ล้านบาท 
- แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแผนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานคมนาคม 

จ้านวน 9 โครงการ และแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ้านวน 13 โครงการ วงเงินรวม 
2,312.97 ล้านบาท  

- แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว  
และสาธารณสุข ประกอบด้วย แผนด้านผังเมืองจ้านวน 2 โครงการ แผนด้านระบบน้้า จ้านวน 9 โครงการ  
แผนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง จ้านวน 7 โครงการ และแผนด้านสาธารณสุข จ้านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 4,256.21 ล้านบาท 

- การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 โครงการ วงเงินรวม 131.70 ล้านบาท 
2.3 มอบหมายหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ และเร่งรัดด้าเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ให้เกิดผ ลโดยเร็ว
ภายใน 1 – 3 ปี เช่นมอบหมายให้ อก. ด้าเนินการด้านอุตสาหกรรมศักยภาพและการประชาสัมพันธ์ คค. ด้าเนินการ 
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ มท. ด้าเนินการด้านระบบน้้า การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อมเมือง กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังด้าเนินการด้านเขต 
การค้าเสรี (Free Trade Zone) สศช. ด้าเนินการ (1) ปรับปรุงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ ให้แล้วเสร็จภายใน  
1 เดือน และ (2) ประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบัติต่อไป เป็นต้น 

2.4 รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งมีประเด็น
ความก้าวหน้าส้าคัญ ดังนี้ 

- ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

- อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่
อุตสาหกรรมในการรองรับการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 15,000 ไร่ ส่วนภาคเอกชนมีแผนการลงทุน
ในโครงการพัฒนาชุปเปอร์คลัสเตอร์ปิโตรเคมี งบประมาณลงทุนในระยะ 5 ปี รวม 360,000 ล้านบาท และในช่วง  
9 เดือนแรกของปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และคลัสเตอร์จ้านวน  
568 โครงการ มูลค่ารวม 157,769 ล้านบาท 

- สถานะปัจจุบันในการด้าเนินงานส้าหรับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์และความพร้ อมของ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปี 2560 เช่น ด้าเนินการปรับปรุงถนน/ขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
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เชื่อมโยงภายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ รถไฟทางคู่เส้นทางหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา 
– แหลมฉบัง ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟแหลงฉบัง อาคารผู้โตยสารหลังที่ 2 ส้าหรับท่าอากาศยานอู่ตะเภาการให้บริการ
เชิงพาณิชย์ส้าหรับจอดเรือสินค้าส้าหรับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นต้น 

- กรอบแนวคิดการยกระดับแนวพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECI) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ 
ส้าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยให้รับนโยบายและความเห็นของ คนพ .  
ไปประกอบการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) 
ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอ และให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่ออนุมัติ
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการส้าคัญภายใต้
แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560โดยด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่อง
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี) ส่วนการด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้จัดท้าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ้าเป็นและเหมาะสม  
ตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

3. ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040160 
 
เรื่อง : ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 

(CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 และครั้งที่ 68 (SC67 – SC68) 
และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
ครั้งท่ี 17 (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora : CITES) ครั้งท่ี 67 และครั้งท่ี 68 (SC67 – SC68) และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) 

2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อ 1.1.8  
3. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 ออกไปอีกหนึ่งปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 ก.ย. 2560) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอนุสัญญา CITES ประจ้าประเทศไทย ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 

เพื่อรับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
ครั้งท่ี 17 (CITES CoP17) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 67 และครั้งท่ี 68 (SC67 – SC68) 
และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Lekgotla) และร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อสิ่งท่ีประเทศไทยจะต้อง
ด้าเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม CITES CoP17 สรุปได้ ดังนี ้

1.1 การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
ครั้งที ่17 (CITES CoP17) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 5 ต.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุม Sandton นครโจฮันเนสเบิร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อป้องกันมิให้มีการน้างาช้างทีผิดกฎหมายมาสวมในตลาดค้างาช้าง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1.1 การเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์ มีข้อเสนอ (Proposals) เข้าสู่การพิจารณา จ้านวน 62 
ข้อเสนอ เพื่อขอบรรจุขึ้นบัญชี ขอปรับเปลี่ยนบัญชี ขอแก้ไขค้าอธิบายแนบท้าย ซึ่งข้อเสนอของประเทศไทยที่ขอแก้ไข
ค้าอธิบายแนบท้ายของไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากข้อเสนอขอให้ไม้สกุล
พะยูง (Dalbergia spp.) ทั้งสกุลขึ้นบัญชี 2 ผ่านการพิจารณามีผลท้าให้ค้าอธิบายแนบท้ายไม้พะยูงกลายมาเป็นหนึ่งใน
ค้าอธิบายแนบท้ายส้าหรับข้อเสนอนี้ไปด้วย 

1.1.2 กฎหมายแห่งชาติ (National law) ส่วนท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย คือ ให้ทบทวนช่องว่างกฎหมาย
และแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES ที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะประเด็นการ
ครอบครองและการค้าชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายแห่งอนุสัญญา CITES ภายในประเทศอย่างผิดกฎหมาย 

1.1.3 ช้าง (Elephant) มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 
1) ผลการวิเคราะห์รายงาน ETIS (Elephant Trade Information System) ประเทศไทย

ได้รับการเลื่อนสถานะที่ดีขึ้นจากกลุ่มสถานะน่ากังวลอย่างยิ่ง (Primary Concern) มาอยู่ในกลุ่มสถานะน่ากังวลล้าดับรอง 
(Secondy Concern)  

2) กระบวนการแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ (National Ivory Action Plan Process : 
NIAP process) ที่ประชุมได้มีการร่างข้อตัดสินที่มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเง่ือนไขในการจัดท้าและออกจาก
กระบวนการ NIAP และในการประชุมยังไม่มีก้าหนดให้ประเทศที่เพิ่งได้รับการจัดสถานะ จะต้องจัดท้า NIAP แต่จะให้
อ้านาจการพิจารณาเป็นของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา (SC) โดยใช้ข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา 

3) ตลาดการค้างาช้างภายในประเทศและสต็อกงาช้าง มีข้อตัดสินในให้ประเทศที่มีงาช้าง 
รวมทั้งประเทศท่ีมีการค้างาช้าง รวมทั้งประเทศไทยให้มีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ให้มี
การรณรงค์เพื่อลดความต้องการงาช้างและจัดท้ารายงานสต็อกงาช้างของรัฐและเอกชน ส่งส้านักเลขาธิการ CITES 
ภายในวันท่ี 28 ก.พ. ประจ้าทุกปี 

4) การค้างาช้างมีชีวิต ได้มีข้อตัดสินที่ก้าหนดให้ประเทศถิ่นกระจายของช้างต้องมีกฎหมาย/
มาตรการ และมีการบังคับใช้ เพื่อป้องกันการค้างาช้างมีชีวิตผิดกฎหมาย มีการพิจารณาประเทศปลายทางในการส่งออก
ช้างมีชีวิตที่เหมาะสม รวมทั้งก้าหนดไม่ให้มีการน้าเข้า ส่งออก งาช้างที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม และบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญาส้าหรับภาคีที่มีกฎหมาย/มาตรการอยู่แล้ว 

1.1.4 ลิ่น (Pangolins) ที่ประชุมได้มีข้อตัดสินที่ก้าหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการ  
การค้าลิ่นผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

1.1.5 สัตว์ตระกูลแมวใหญ่ของเอเชีย (Asian big cat) ที่ประชุมมีข้อตัดสินก้าหนดให้ด้าเนินการ
ควบคุมสถานท่ีเพาะพันธ์ุเสือให้เพียงพอท่ีจะป้องกันเสือจากการเพาะเลี้ยงมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าที่ผิดกฎหมาย 

1.1.6 การระงับการค้าสัตว์ป่าพืชป่าตามบัญชี CITES กับประเทศมาดากัสการ์ ที่ประชุมขอให้ภาคี
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ระงับการค้าสัตว์ป่าพืชป่าตามบัญชี CITES กับประเทศมาดากัสการ์ทุกชนิดพันธุ์ ยกเว้นจระเข้ชนิดพันธุ์ Crocodylus 
niloticus หากไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินการตามแนวแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของไม้สกุลมะพับและ
สกุลพะยูง ภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 2559 

1.1.7 การประชุม CITES CoP18 มีก าหนดจัดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ. 2562  
1.1.8 เพื่อให้การด้าเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญา CITES ของประเทศไทยเป็นไปตามมติที่ประชุม CITES 

CoP17 ทส. เห็นควรเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ ดังนี้ 
1) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมกับ กป. ปรับปรุงประกาศ ทส. เรื่อง

ก้าหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน้าเข้าหรือส่งออก และให้ วก . ปรับปรุงประกาศ กษ. เรื่อง พืชอนุรักษ์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีของชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าในการประชุม CITES CoP17 

2) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมการปกครอง ปศ. และส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการน้าเข้างาช้างที่ผิดกฎหมายมาสวมขายในตลาดค้างาช้าง  

3) ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมการปกครอง ปศ. และส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ ทบทวนกฎหมาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องที่มีในปัจจุบัน เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
พร้อมทบทวนบทลงโทษและควรแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่าง รวมทั้งมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 
ให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

3.1) การครอบครองสัตว์ในบัญชี CITES ที่ไม่ได้มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย แต่มีการค้า 
ในตลาดภายในประเทศ ควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รวมทั้งอาจจะออก
กฎหมายรองที่ก้าหนดให้การค้าและการเพาะพันธุ์สัตว์บัญชี CITES ต้องมีการลงทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

3.2) การจัดการเสือในกรงเลี้ยง ลิ่น และสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นเสือ ให้เร่งรัดท้า
ข้อมูลเสือในกรงเลี้ยง ให้ครอบคลุมข้อมูลลายเสือในธรรมชาติและฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม (DNA) 

3.3) การจัดการการค้าสัตว์บัญชี CITES ทางอินเตอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย 
3.4) การจัดการการค้าช้างมีชีวิต ควรเร่งรัดออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

ช้างไทย ตามค้าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการน้าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน 
4) ให้ วก. ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดท้าข้อมูลของไม้สกุล

พะยูงเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินการน้าเข้า – ส่งออกชนิดพันธ์ุ 
1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 67 (SC67) มีมติเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้ 

1.2.1 ถอดรายช่ือประเทศไทยออกจากกระบวนการทบทวนมาตรการการค้าที่ส้าคัญของม้าน้้า  
ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ม้าน้้ายักษ์ ม้าน้้าด้า และม้าน้้าหนาม เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าหนดมาตรการช่ัวคราวห้ามการน้า 



27 

 

ส่งออกม้าน้้าออกนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 
1.2.2. แนะน้าให้ภาคีระงับการค้าสัตว์ป่าพืชป่าตามบัญชี CITES กับประเทศมาดากัสการ์ทุกชนิดพันธุ์ 

เนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของไม้สกุลมะพับ และสกุลพะยูง  
ให้เป็นไปตามอนุสัญญา อย่างไรก็ตามต้องรอการแจ้งอย่างเป็นทางการจากส้านักเลขาธิการ CITES อีกครั้ง 

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 68 (SC68) มีมติ ดังนี ้
1.3.1 ก้าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา ครั้งที่ 69 (SC69) ในปี พ.ศ. 2560  

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
1.3.2 รับทราบผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการด้านพืช (Plants Committee) คณะกรรมการ

ด้านสัตว์ (Animals Committee) และคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES (Standing committee) ที่มาแทน
ต้าแหน่งท่ีว่างลง 

1.4 การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Legkotla) ณ ศูนย์การประชุม Sandton นครโจฮันเนสเบิร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายบทบาทของอนุสัญญา CITES ช่วยสนับสนุนการด้าเนินงานของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน วาระในปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ในที่ประชุม รมว.ทส. 
เป็นผู้แทนประเทศไทยในการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม โดยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของประเทศไทยว่า  
ให้ความส้าคัญต่อการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่า  

2. ผลจากกาประชุม CITES CoP17 การประชุม SC67 และ SC68 ได้มีการลงมติรับรองที่ประชุม และ 
ข้อตัดสินใจ เพื่อให้ภาคีแห่งอนุสัญญา CITES น้าไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา รวมถึงการลงมติ
รับรองการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าแนบท้ายอนุสัญญา CITES  

3. แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 
ประเทศจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติต่อไปอีก ถึงแม้ว่าการประชุม CITES CoP17 ยังมิได้
ตัดสินว่าประเทศไทยยังจ้าเป็นต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ อยู่หรือไม่แต่จะมีการตัดสินในการประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 69 (SC69) ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ค. 2560 ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง 
ในการด้าเนินการควบคุมการค้างาช้างผิดกฎหมายของประเทศไทย และเพื่อเป้าหมายที่จะท้าให้ประเทศไทยหลุดออก
จากการเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมายต่อไปในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา  
ในการด้าเนินการตามแผนฯ ออกไปอีอีกหนึ่งปี ถึง 30 ก.ย. 2560 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 17 องค์กร 
(ตามแผนฯ ฉบับเดิม) และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นผู้ประสานด้าเนินการ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


