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ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ 
หลากหลายทางชีวภาพ๒ (Convention on Biological 

Diversity) CBD ทีม่กีารก�าหนดมาตรการในการอนรุกัษ์ถ่ินก�าเนดิ 
ของทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ รวมถึงชนิดพันธุ์ และการ 
เปิดโอกาสให้เข้าถงึทรพัยากรชวีภาพเพือ่การอนรุกัษ์ การน�ามาใช้ 
ประโยชน์และการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ประเทศ
และชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งก�าเนิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ๓ ท�าให้ประเทศไทยต้องมีการอนุวัติกฎหมายให้
สอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ กล่าวคอื ต้องมกีฎหมายทีม่บีทบญัญตัิ
ที่คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละประเภทของ
ทรัพยากร ได้แก่ ป่าไม้ พืช และสัตว์ ซ่ึงกฎหมายหลักของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติ
คุ ้มครอง ควบคุม ดูแลระบบนิเวศและถิ่นที่อยู ่อาศัยตาม
ธรรมชาต ิ(habitat) ของพชืและสตัว์ ซึง่สอดคล้องตามพนัธกรณี
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (อนุสัญญาฯ มาตรา 
๘) และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่
บางส่วนเพือ่การนันทนาการ อนัจะเป็นการสร้างจิตส�านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีของ 
อนุสัญญาฯ (อนุสัญญาฯ มาตรา ๑๓) พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่มีบทบัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดท�าไม้  

เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาต
จากพนกังานเจ้าหน้าที ่ ซึง่เอือ้อ�านวยให้ด�าเนนิการตามพนัธกรณ ี
ทีเ่กีย่วกบัการสร้างเง่ือนไขการเข้าถึงทรัพยากรพนัธุกรรม (อนสุญัญาฯ 
มาตรา ๑๕.๒) และการขอความเห็นชอบที่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
(อนสุญัญาฯ มาตรา ๑๕.๕) นอกจากนัน้ หากเหน็สมควรก�าหนด
ป่าอืน่ใดเป็นป่าสงวนแห่งชาตเิพือ่รกัษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรอื
ทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ สามารถกระท�าได้โดยออกกฎกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีที่ให้คุ้มครอง
ระบบนเิวศในถ่ินทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาต ิ(อนสุญัญาฯ มาตรา ๘) 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศก�าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เพื่อที่จะคุ้มครองถ่ินที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ
พนัธกรณกีารอนรุกัษ์ในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิ(อนสุญัญาฯ 
มาตรา ๘) ตลอดจนมีการประกาศก�าหนดชนิดสัตว์ป่าสงวน  
ซึง่เป็นสตัว์ป่าหายากเพิม่เตมิอกีจ�านวนหลายชนดิ รวมทัง้มกีาร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้  
เพือ่เป็นการสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention 
on International Trade in Endangered Species  
of Wild Fauna and Flora, CITES) และก�าหนดการควบคุม
การน�าเข้า ส่งออก ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิด  

๑ ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์. วิทยากรช�านาญการพิเศษ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ เกดิจากการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา (United Nations Conference on Environment and Development) 

หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๕ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเทศ
ทั่วโลกได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีทั้งสิ้น ๑๕๗ ประเทศร่วมลงนาม อนุสัญญาฯ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจุบันมีภาคี ๑๙๑ ประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗.

๓ ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ การมสีิง่มชีวีตินานาชนดิ นานาพนัธุใ์นระบบนเิวศอนัเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่มมีากมายและแตกต่างกนั 
ทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก.
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โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเพิม่ประชากร อนรุกัษ์ชนดิพนัธุแ์ละ
ลดความกดดันที่เกิดจากการล่า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีการ
คุ้มครองชนิดพันธุ ์ที่ส�าคัญส�าหรับการอนุรักษ์ (อนุสัญญาฯ 
มาตรา ๗) และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน (อนุสัญญาฯ มาตรา ๑๐) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ มีบทบัญญัตใิห้รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�าหนดชนดิและช่ือพันธ์ุพชืทีเ่ป็น
พืชต้องห้าม ห้ามน�าเข้าประเทศไทย และยังได้ก�าหนดให้พืช 
ดงับญัชแีนบท้ายอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ชนดิ 
สัตว์ป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ์เป็นพืชอนุรักษ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนดในราชกิจจา 
นเุบกษา การน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน ต้องได้รับอนญุาตจากอธบิดี
กรมวิชาการเกษตร หรือผู ้ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีการ 
ขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชืตามอนสุญัญาฯ ฉบบันีด้้วย ซึง่
สอดคล้องกับพันธกรณีที่เกี่ยวกับการด�ารงรักษากฎข้อบังคับที่
จ�าเป็นในการคุม้ครองชนดิพันธุท์ีถ่กูคกุคาม (อนสัุญญาฯ มาตรา 
๘) พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๓๔ ที่มีบทบัญญัติที่เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมการส�ารวจ
ศกึษาและวเิคราะห์ทางวชิาการต่าง ๆ  ในการพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะของ
ประเทศไทยในการถ ่ายทอดเทคโนโลยีกับต ่างประเทศ 
สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (อนุสัญญาฯ มาตรา ๑๖) การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร (อนสุญัญาฯ มาตรา ๑๗) และความร่วมมอืทางวชิาการ
และวิทยาศาสตร์ (อนสุญัญาฯ มาตรา ๑๘) และพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
สิง่แวดล้อม มอี�านาจออกกฎกระทรวงก�าหนดให้พืน้ทีท่ี่มรีะบบ
นเิวศตามธรรมชาตอินัโดดเด่นพเิศษเฉพาะหรอือนัอาจถกูท�าลาย 
ได้ง่าย เป็นเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีการ 
จัดการโดยเฉพาะ และมีการคุ้มครองตามที่เหมาะสมแก่สภาพ
ของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องตามพันธกรณีเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบ
พื้นที่คุ้มครองซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ ส�าหรับอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (อนุสัญญาฯ มาตรา ๘) เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมและ 
เอือ้อ�านวยต่อการอนวุตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ แล้ว และ
เมื่อไม่นานมานี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ประกาศ
ใช้อีกหนึ่งฉบับ คือ พระราชบัญญัติป่าชุมชม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็มี
บทบัญญัติที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรป่าอย่างยัง่ยนื โดยรบัรองประเพณแีละ
วธิกีารทีช่มุชนใช้ในการอนรุกัษ์ใช้ประโยชน์และพฒันาทรพัยากรป่า 
ซึง่มผีลสบืเนือ่งถงึความร่วมมอืในการรกัษาระบบนเิวศธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ลดการท�าลายป่า และเป็นการฟื้นฟูสภาพ
ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน สอดคล้องตามพันธกรณี
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เก่ียวกับการสงวนรักษา และด�ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (อนุสัญญาฯ มาตรา ๘)
 แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกลางที่จะ
ก�าหนดมาตรการที่เป็นองค์รวมและบูรณาการเพื่อให้มีการ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการบริหารจัดการความหลากหลายชีวภาพ การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคีใน
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับในปัจจุบัน
จ�านวนประชากรในประเทศมีจ�านวนเพ่ิมขึน้ มีการน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ท�าให้มีการน�า
ทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้เพื่อการผลิต การบริโภคสูงข้ึน  
ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยกนั ไม่ว่าจะปัญหาสิง่แวดล้อม 
การสญูพนัธุข์องพนัธุพ์ชื สตัว์ รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดทั้งต่อความเป็นอยู่ของ
ประชากรในประเทศ จงึท�าให้ต้องมคีวามตระหนกัและให้ความ
ส�าคัญต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยถอืว่าปัญหาดงักล่าวเป็นนโยบายหลกั 
ของประเทศทีร่ฐัจ�าต้องด�าเนนิการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เรือ่งการบริหารจดัการทรพัยากรชีวภาพและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ การเข้าถึง การใช้  
และการแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใช้ทรพัยากรชวีภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัตทิีก่ล่าวถงึความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ (๒) ที่บัญญัติให้มีการจัดการ 
บ�ารงุรกัษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตาม 
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ หมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนนิการปฏรูิปประเทศอย่างน้อย
ใน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ  ซึ่งค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดให้
มกีฎหมายทีส่�าคญัทีค่ณะรัฐมนตรจีะตราขึน้เพือ่ด�าเนนิการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ๔ จ�านวน ๑๖ ฉบับ โดยที่กฎหมายที่จะ
ตราขึ้นทั้ง ๑๖ ฉบับนั้น มีกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยู่ด้วย จึงท�าให้จะต้องมีการยกร่างกฎหมายว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญูและค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรดีงักล่าวและ
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 ส�าหรับการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของส�านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
โดยได้ด�าเนนิการจดัท�าร่างพระราชบัญญัตคิวามหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีความก้าวหน้า
ในการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้๕ 
 ๑. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ได้มีค�าสั่งที่ ๓/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิการ 
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
และพิจารณาเสนอความเห็นในการจัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข 
หรอืยกเลกิกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงาน องค์กร เพื่อให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ กอช. และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 ๒. สผ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
เพื่อระดมความเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ 
ในประเด็นที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน 
จ�านวน ๗ คร้ัง (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒) ประกอบด้วย  
๕ ประเด็น ได้แก่ การเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการ
อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การอนรุกัษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
การบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในระดบัท้องถิน่ 
 ๓. สผ. ได้น�าผลการประชมุเชงิปฏบิตักิาร (workshop) 
เสนอต่อคณะอนกุรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชวีภาพ 
เพือ่ทราบ และน�ามาประกอบการพจิารณาปรับปรุงสาระส�าคญั
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานกุารฯ ปรบัปรงุร่างพระราชบญัญตัฯิ ตามความเหน็
ของอนกุรรมการฯ ทัง้ ๘ หมวด และน�าเสนอ กอช. ตามขัน้ตอน
ต่อไป 

๔ ภาคผนวก ๑ ร่างกฎหมายทีส่�าคญัทีค่ณะรฐัมนตรจีะตราขึน้เพือ่ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ หน้า ๓๙

๕ ข้อมลูจาก กองจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เมือ่วนัที ่๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒.

มกราคม ๒๕๖๓
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 ๔. สผ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ 
ตามความเห็นของอนุกรรมการฯ แล้วเสร็จ โดยมีสรุปสาระ
ส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
  ๔.๑ การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพของ
ประเทศไทยในปัจจุบันมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายเฉพาะที่ม ี
ผลบังคับใช้หลายฉบับ ภายใต้ความรับผิดชอบของหลากหลาย
หน่วยงาน และยังคงมีช่องว่างในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ การจดัท�าร่างพระราชบัญญัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... จงึมีวตัถปุระสงค์เพือ่เตมิเตม็ 
ช่องว่างของการด�าเนินงาน และก�าหนดมาตรการกลางของ
ประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ในลักษณะของกฎหมายกลางที่
ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม การป้องกันและลด 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งจากชนิดพันธุ ์
ต่างถิ่นและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Living Modified 
Organisms: LMOs) ตลอดจนการป้องกัน เยียวยา หรือแก้ไข
ในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ (Bio - economy) และเป็นการด�าเนนิการตาม
แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพทีก่�าหนดให้มกีารจดัท�ากฎหมาย 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๘ หมวด และบทเฉพาะกาล  
สรุปได้ดังนี้
   (๑) หมวด ๑ บททั่วไป
    - ก�าหนดหลักการของกฎหมายให้
เป็นการเตมิเตม็ช่องว่างและยกระดบัการจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช
บญัญตันิี ้ยกเว้นกรณทีีก่ฎหมายใดก�าหนดวธิกีารในเรือ่งดงักล่าว
ไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ไม่ต�่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
    - ก�าหนดพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยให้ครอบคลุมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่ของประเทศไทย เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เขตไหล่ทวีป 
ทะเลหลวง โดยไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายระหว่างประเทศหรอื
ความตกลงที่ท�ากับต่างประเทศ

    - ให ้ มีการจัดท�าแผนจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพทกุ ๆ  ๕ ปี เพือ่เป็นแนวทางในการจดัการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศ
   (๒) หมวด ๒ คณะกรรมการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแห่งชาติ
    - ให้มีคณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน และเลขาธิการ
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อเป็นการยกระดับคณะ
กรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ
แห่งชาต ิ (กอช.) และปรบัปรงุองค์ประกอบกรรมการโดยต�าแหน่ง 
ให้เป็นปัจจุบัน
    - ก�าหนดหน้าที่และอ�านาจของคณะ
กรรมการครอบคลุมการเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ 
และแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
มาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับ
การอนุรักษ์ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์และการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ การควบคุมผลกระทบต่อ 

สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter28



ท้องถิน่ในการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีพื้นที่รับผิดชอบ 
จัดท�าบัญชีทรัพยากรชีวภาพส่งมายังส�านักงานนโยบายฯ เพื่อ
ใช้ประกอบการจดัท�าข้อมลูบญัชทีรพัยากรชวีภาพของประเทศ
และแผนจดัการความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ ทัง้นี้ 
กรณีที่พื้นที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการด้านอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญเป็นการเฉพาะ ให้ อปท. จัดท�า
แผนจดัการความหลากหลายทางชวีภาพในระดบัท้องถิน่ ซึง่จะ
เป็นการผลักดันและขยายผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกด้วย
   (๔) หมวด ๔ การอนรุกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
    - เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู ่อาศัยของ
ทรัพยากรชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่าง ๆ จึงให้มีการก�าหนดเขต
คุม้ครองความหลากหลายทางชวีภาพควบคูไ่ปกบัมาตรการเฉพาะ 
เพือ่การคุ้มครอง ป้องกนั แก้ไขและพืน้ฟ ูทัง้ในพืน้ทีข่องรฐัและ
พื้นที่ของเอกชนโดยสมัครใจ
    - ก�าหนดชนิดพันธุ ์ของทรัพยากร
ชวีภาพคุม้ครอง ทัง้ทีเ่ป็นชนดิพนัธุท์ีห่ายาก ชนดิพนัธุเ์ฉพาะถิน่ 
หรือชนิดพันธุ ์ที่ถูกคุกคามและใกล้จะสูญพันธุ ์ และยังไม่ม ี
การคุ้มครองตามกฎหมายอื่น ควบคู่ไปกับมาตรการเฉพาะเพื่อ
คุ้มครองชนิดพันธุ์นั้น ๆ ทั้งนี้ หากสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรให้สมดุลได้แล้ว สามารถประกาศยกเลิกได้
   (๕) หมวด ๕ การใช ้ประโยชน์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ
    - เป็นการก�าหนดกลไกในการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ  
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในพิธีสาร 
นาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ประกอบด้วย 
การยินยอมโดยการแจ้งล่วงหน้า (Prior Informed Consent: 
PIC) การจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน (Mutually Agreed Terms: 
MAT) และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมและยตุธิรรม 
(Fair and equitable sharing of benefits)
    - มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
พิจารณาอนุญาตการขอเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ โดยค�านึงถึง
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ และพจิารณาจดัท�า
ข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพ กรณทีี่
การใช้ประโยชน์นัน้เป็นไปเพือ่การค้า ทัง้นี ้ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั
เป็นรูปตัวเงินจะมีการจัดสรรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและให้เป็น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามตรวจสอบ การป้องกนั 
แก้ไข และเยียวยาในกรณีที่เกิดความเสี่ยงต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงการเสนอแนะเพื่อก�าหนดภารกิจให้แก่ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการพิจารณาระงับข้อพิพาทกรณ ี
ที่เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐ
    - ก�าหนดหน้าทีแ่ละอ�านาจของส�านกังาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบข้อมูลและ 
เครือข่ายข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการให้อนุญาต การจัดท�าข้อตกลง
การแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค�าปรึกษา เสริมสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้กับทุกภาคส่วน
   (๓) หมวด ๓ การเสริมสร้างสมรรถนะและ
แรงจงูใจในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างย่ังยืน
    - ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
    - ส ่งเสริมการสร้างสมรรถนะและ
สนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
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รายได้ของรัฐเพื่อน�าไปใช้ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
    - ก�าหนดให้มีระบบการรายงานความ
ก้าวหน้าหรือผลการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ เพื่อติดตามการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการ 
ขออนุญาตเข้าถึง การน�าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้น ๆ 
   (๖) หมวด ๖ การควบคมุผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
    - ก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลกิจกรรม
ทีเ่กีย่วข้องกบั LMOs ทีส่อดคล้องกบัแนวทางทีก่�าหนดในพธีิสาร 
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ทั้ง LMOs ที่
พัฒนาขึ้นในประเทศและที่น�าเข ้าจากต่างประเทศในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน การดูแล ขนส่ง 
การบรรจุหีบห่อ การจ�าแนก ระบุการใช้ในสภาพควบคุม การใช้
ในภาคสนาม การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพก่อนการ
ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้น�าประเด็นส�าคัญภายใต้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... (ฉบับคณะ
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเพื่อก�ากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม) ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ทีส่นบัสนนุและห่วงกงัวล
ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาประกอบการยกร่างสาระ
ส�าคัญด้วยแล้ว
    - ก�าหนดให้มีการจัดท�าบัญชีชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ทีร่กุราน ควบคูไ่ปกบัมาตรการป้องกนั ควบคมุ หรอืก�าจดั
ชนดิพนัธุต่์างถิน่นัน้ ซึง่รวมถงึชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีม่ปีระโยชน์ทาง
เศรษฐกิจด้วย เพื่อควบคุม ป้องกันภัยคุกคามและผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
   (๗) หมวด ๗ ความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
    - เป็นการก�าหนดโทษทางแพ่งในกรณี
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในลักษณะของค่าสินไหมทดแทน
   (๘) หมวด ๘ บทก�าหนดโทษ
    - เป็นการก�าหนดโทษทางปกครองและ
โทษทางอาญา ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
   (๙) บทเฉพาะกาล
    - ให้คณะกรรมการความหลากหลาย
ทางชวีภาพแห่งชาตทิ�าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิีใ้นวาระเริม่แรก 
โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิและก�าหนดหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบภายใน ๙๐ วัน 
    - การด�าเนินการตามระเบียบ กอช.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 
และการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากทรพัยากรชวีภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ให้ด�าเนินการเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่ากฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้จะมีผล
ใช้บังคับ
    - ผู้ที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ LMOs 
อยูก่่อนทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคับและต้องการด�าเนนิกจิกรรม
นั้นต่อ จะต้องขออนุญาตหรือแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
 ๕. สผ. น�าเสนอร่างพระราชบญัญตัฯิ ต่อ กอช. ในการ
ประชมุ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๒ โดย กอช. 
มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้แจ้งเวียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นในรายละเอียด และ
ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อน 
น�าเสนอ กอช. ตามขั้นตอนต่อไป
 หากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พ.ศ. .... ได้ผ่านกระบวนการพจิารณาของรฐัสภาและได้
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ประเทศไทยก็จะมีกฎหมาย
ที่รองรับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และ
กฎหมายกลางทีจ่ะก�าหนดมาตรการทีเ่ป็นองค์รวมและบรูณาการ 
เพื่อให้มีการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึการบรหิารจดัการความหลากหลายชวีภาพ 
การแบ่งปันผลประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
ภาคีในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์  
แต่ทั้งนี้ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทีจ่ะร่วมมอืในการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่หรือภารกิจที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบและความร่วมมือ
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย 
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