คาวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓
วันที่ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่ อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นหนังสื อสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขต อานาจแห่ งรัฐ
ซึ่ งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรื อไม่คณะรัฐมนตรี
เสนอคาร้องกรณี การเข้าเป็ นภาคี อนุ สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
เอกสารที่คณะรัฐมนตรี ส่งมาได้ความว่า
1. ประเทศไทยได้ร่ว มลงนามในอนุ สั ญญาว่า ด้วยความหลากหลายทางชี ว ภาพ เมื่ อวัน ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๓๕ ในคราวประชุ มสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิ ล โดยมีผแู ้ ทนรัฐบาล ของประเทศต่าง ๆ ร่ วมลงนามทั้งหมด 157 ประเทศ และคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติทาหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะ
องค์กรระดับชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และให้จดั ตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อการสัตยาบันอนุ สัญญา ฯ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานนโยบาย
และแผนสิ่ งแวดล้อมเป็ นผูร้ ับผิดชอบการอนุวตั การตามอนุสัญญา ฯ และแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการอนุ สัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชี วภาพขึ้ น ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และผูแ้ ทนจากองค์กรเอกชน คณะอนุกรรมการอนุสัญญา ฯ มีมติเห็นชอบกับการให้
สัตยาบันอนุสัญญา ฯ และคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ น ภาคี
อนุสัญญา ฯ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนงานสื บเนื่องจากอนุสัญญา ฯ รวมทั้งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
ฯ นาเรื่ องเสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุ สัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ แล้ว
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุ สัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศมีมติให้แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อพิจารณาการอนุ วตั การอนุ สัญญา ฯ ขึ้ น เพื่อพิจารณาการเข้าเป็ น ภาคีอนุ สัญญา ฯ และ
พิจารณาว่า จาเป็ นต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับอนุ สัญญา ฯ และจาเป็ นต้องมีคาแถลงการณ์ต่อข้อ
บท หรื อวัต ถุ ป ระสงค์ ข องอนุ สั ญ ญา ฯ หรื อไม่
ต่ อ มากระทรวงการต่ า งประเทศแจ้ ง มติ ต่ อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ว่า อนุสัญญา ฯ ยังขาดกฎหมายรองรับอยูห่ ลายด้าน แต่จะออกหรื อแก้ไขกฎหมาย
ใดบ้าง เป็ นความรับผิดชอบของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาร่ วมกัน
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากฎหมายของประเทศ
ไทยและระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการอนุวตั การตามพันธ กรณี ของอนุ สัญญา ฯ แล้ว เห็นว่า กฎหมายภายใน
ของประเทศไทยเอื้ ออานวยให้สามารถดาเนิ นการตามพันธกรณี ของอนุ สั ญญา ฯ ได้โดยไม่ ต้องตรา
พระราชบัญญัติเพิ่ ม เติ ม เพราะกฎหมายภายในที่ ใช้อยู่ใ นปั จจุ บ นั เพีย งพอที่ จะคุ ้มครองและอนุ รัก ษ์

ทรั พ ยากรชี ว ภาพทั้ง ในแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย และที่ ร ะบุ ช นิ ด พัน ธุ์ หรื อ สายพัน ธุ์ เ ป็ นการเฉพาะ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติ ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อมแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ป่ าไม้
พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไข เพิ่มเติมถึ ง
พ.ศ. 2535 เมื่อต้องการคุ ม้ ครองทรัพยากรชี วภาพในพื้นที่ใดเพิ่มเติม หรื อคุม้ ครองและอนุรักษ์ชนิ ดพันธุ์
หรื อสายพันธุ์ใดเพิ่มเติม สามารถกระทาได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา หรื อออกเป็ นกฎกระทรวง และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมในภายหลัง
4. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เห็นชอบในหลักการการเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญา
ฯ และอนุมตั ิให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนิ นการให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ โดยด่วน หากส่ วนราชการใด
เห็ นว่า อนุ สัญญา ฯ อาจทาให้มีก ารได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบได้ ให้ส่วนราชการนั้น ทาข้อสังเกตแนบท้า ย
สัตยาบันสารไว้ เพื่อแสดงความเข้าใจใน มาตราหรื ออนุ มาตรา ที่เห็นว่าเป็ นปั ญหา แล้วส่ งให้กระทรวงการ
ต่างประเทศจัดทาแถลงการณ์แนบท้ายสัตยาบันสาร ในส่ วนของประเทศไทย ประกอบการให้สัตยาบันตาม
ความเหมาะสมต่อไป โดยให้กระทรวง วิทยาศาสตร์ ฯ เตรี ยมการร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อออก
พระราชบัญญัติอนุวตั การ เสนอ คณะรัฐมนตรี โดยด่วน และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่ วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตามแผนงานสื บเนื่ องจากอนุ สัญญา ฯ โดยให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญา ฯ ให้ประชาชนทราบด้วย
ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2540 ว่า เนื่องจากกฎหมายภายในของประเทศไทยที่มีอยูแ่ ล้ว
ในขณะนี้ เพียงพอต่อการอนุ วตั การอนุ สัญญา ฯ แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็ นต้องออกพระราชบัญญัติ
อนุวตั การอีก และไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 ทั้งนี้ ให้แสดงไว้ให้
ชัดเจนในแถลงการณ์ แนบท้ายสัตยาบันสารว่า การเข้าเป็ นภาคีอนุ สัญญา ฯ ไม่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
อานาจอธิ ปไตยและขอบเขตอานาจแห่ งรัฐ และการดาเนิ นงานตามอนุ สัญญา ฯ จะเป็ นไปตามกฎหมาย
ภายในและให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนิ นการให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ โดยด่วน โดยจัดทาแถลงการณ์
แนบท้ายสัตยาบันสารที่เหมาะสม ประกอบการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฯ ด้วย
5. กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาบทบัญญัติของอนุ สัญญา ฯ แล้ว ไม่พบว่า มีขอ้ บทใดที่มีผล
เปลี่ยนแปลงอานาจอธิ ปไตยและขอบเขตอานาจแห่งรัฐแต่ประการใด เนื่ องจากอนุ สัญญา ฯ ดังกล่าวบัญญัติ
ให้รัฐภาคีพยายามดาเนิ นการตามหลักการต่าง ๆ ของอนุ สัญญา ฯ เท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติที่สร้ างข้อ
ผูกพันให้รัฐภาคีตอ้ งออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็ นไปตามอนุ สัญญา ฯ หรื อบทบัญญัติที่ขดั แย้งกับ
กฎหมายไทยที่ใช้บงั คับอยู่ หรื อบทบัญญัติที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพหรื อหน้าที่ของประชาชนโดยตรง
ดังนั้น การให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ ดังกล่าว ไม่จาเป็ นต้องทาแถลงการณ์แนบท้ายสัตยาบันสารแต่ประการ
ใด จึงเสนอขอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาทบทวนมติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2540
6. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว เห็นว่า

6.1 อนุสัญญา ฯ มีวตั ถุประสงค์กาหนดไว้ใน มาตรา 1 ว่า (1) อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (2) ให้มีความยัง่ ยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ น
ธรรม (3) ให้มีการเข้าถึ งทรั พยากรพันธุ กรรมอย่างเหมาะสม และ (4) ให้มีการถ่ ายทอดเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยเห็นว่า บรรดาทรัพยากรพันธุ กรรมต่าง ๆ แม้จะอยูใ่ นเขตแดนของประเทศต่าง
ๆ แต่ทุกประเทศต้องอานวยให้เกิดการเข้าถึง ทรัพยากรพันธุ กรรมต่าง ๆ เพื่อการศึกษาที่จะเกิดความรู ้เป็ น
มรดกของโลก ทั้งในแง่การพัฒนาชีวติ และเศรษฐกิจ ดังนั้น แม้ มาตรา 15
วรรคหนึ่ ง จะกาหนดว่า การเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรม ให้เป็ นไปตามทางพิจารณาและกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ แต่ใน มาตรา 15 วรรคสอง ได้กาหนดหน้าที่ของรัฐภาคีอย่างเจาะจงว่า รัฐภาคีจะต้องอานวยความ
เป็ นไปได้ในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมจากรัฐภาคีอื่นเพื่อการใช้ที่เหมาะสมแก่สิ่งแวดล้อม โดยจะต้อง
ไม่กาหนดข้อจากัดใดให้ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของอนุ สัญญา ฯ จริ งอยูใ่ นขณะนี้ ทรัพยากรพันธุ กรรมต่าง ๆ มี
กฎหมายคุม้ ครอง การเข้าถึงว่า จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตแล้วก็ตาม เช่น พระราชบัญญัติ ป่ าสงวน
แห่ งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ พันธุ์ พืช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 เป็ นต้น ซึ่ งในระบบการอนุ ญาตนั้น เจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้ดุลพินิจในการที่จะอนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตได้
ตามที่เห็นสมควร แต่ตามอนุ สัญญา ฯ มาตรา 15 จะทาให้เนื้ อหาของกฎหมายไทย เปลี่ยนแปลงไป โดย
จะต้องอนุญาตการขอเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมในทุกกรณี หากการเข้าถึง ไม่เป็ นปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมใน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ยงั่ ยืน และต่อไปประเทศไทยจะออกกฎหมาย
ให้ขดั ต่ออนุสัญญา ฯ ไม่ได้อีกด้วย ซึ่ งการเปลี่ยนแปลง เนื้ อหาของกฎหมายไทยนั้น มีผลระดับเดียวกับการ
ต้องมีกฎหมายบังคับเพื่อให้การเป็ นไปตามอนุสัญญา ฯ โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐใน การ
นิติบญั ญัติ กรณี จึงต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน
6.2 อนุสัญญา ฯ มาตรา 37 กาหนดว่า รัฐภาคีไม่อาจตั้งข้อสงวนใด ๆ ในการเข้าเป็ นภาคี
กล่าวคือ รั ฐภาคีตอ้ งยอมรับปฏิ บตั ิ ตามอนุ สัญญา ฯ ทั้งหมด จะยกเว้นข้อหนึ่ งข้อใดไม่ได้เลย ด้วยเหตุ น้ ี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ให้ความเห็นว่า เมื่อการเข้าเป็ นภาคีตอ้ งยอมรับปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของ มาตรา 15 จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน ซึ่ งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 ยังคง
หลักการเดิ มไม่เปลี่ ยนแปลง และเป็ นความเห็ นเช่ นเดี ยวกับความเห็ นเดิ มของคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
พิจารณาอนุ สัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุ มร่ วมกันเมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2540 กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กระทรวงการต่างประเทศ และสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี มี
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่า มีรัฐภาคีของอนุสัญญา ฯ หลายประเทศ แม้จะมิได้มีขอ้ สงวนไว้โดยตรง แต่กลับจัดทา
แถลงการณ์ แนบท้ายสัตยาบันสารในลักษณะทานองข้อสงวนว่า ผูเ้ ข้าเป็ นภาคีเข้าใจว่า อนุ สัญญา ฯ เป็ น
เพียงแนวทางการปฏิบตั ิ มิได้มีผลบังคับรัฐภาคีให้ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างหนึ่ งอย่างใดโดยตรง จึงเห็นว่า หากไทย
จะเข้าเป็ นภาคีโดยจัดทาแถลงการณ์แนบท้ายสัตยาบันสาร เช่ นที่หลายประเทศจัดทา ก็น่าจะเป็ นวิธีการที่
เหมาะสม

7. คณะกรรมาธิ การการต่างประเทศ สภาผูแ้ ทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็ นว่า การให้สัตยาบัน
อนุสัญญา ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน เพราะ
7.1 การให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ จะมีผลกระทบต่อ "เขตอานาจแห่ งรัฐ" ตามที่บญั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง
7.2 การให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ จาเป็ นต้องออกพระราชบัญญัติเพื่ อให้ก ารเป็ นไปตาม
อนุสัญญา ฯ ตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง กล่าวคือ ในกรณี น้ ี รัฐจะต้องพิจารณา
ออกพระราชบัญญัติอย่างน้อย 3 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติ คุม้ ครองพันธุ์พืช ฯพระราชบัญญัติ คุม้ ครองและ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฯ และพระราชบัญญัติ คุม้ ครองทรัพยากรชีวภาพ ฯ
8. ในการประชุ มผูแ้ ทนส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม 2541 กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เห็ นสมควร
ดาเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 โดยด่วน ส่ วน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า การให้สัตยาบันอนุ สัญญา ฯ เป็ นเรื่ องนโยบาย สาหรับกระทรวง
สาธารณสุ ขเห็ นว่า ถ้าจาเป็ นจะดาเนิ นการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฯ เป็ นเรื่ องที่กระทาได้ แต่สมควรรอให้
ออกพระราชบัญญัติ คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฯ ก่อน เพื่อเป็ นการเตรี ยมการไป
เจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ได้มากที่สุดกรณี ตอ้ งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง หรื อไม่ เป็ นปั ญหาการตีความคาว่า "เขตอานาจแห่ งรัฐ" ซึ่ งกระทรวง
การต่างประเทศเห็นว่า เขตอานาจแห่ งรัฐในรัฐธรรมนู ญหมายถึงพื้นที่ที่รัฐจะใช้อานาจอธิ ปไตยของรัฐได้
ขอบเขตที่ โยงกับ อานาจอธิ ปไตยของรั ฐบางครั้ งอาจมี ก ารใช้ไ ด้เกิ นอาณาเขตของรั ฐ ส่ วนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ไม่ได้มีความหมายเฉพาะพื้นที่เท่านั้น แต่เกี่ยวกับอานาจของรัฐอย่างแท้จริ ง
เช่น ความในอนุสัญญา ฯ มาตรา 15 จากัดดุลพินิจในการ
พิจารณา ซึ่ งถ้าตีความหมายอย่างกว้างเป็ นการเปลี่ ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐในการบริ หารจัดการความ
หลากหลายทางชี วภาพ จึงมี ความเห็ นเป็ น 2 ฝ่ าย คือ
ฝ่ ายเสี ยงข้างมาก ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เห็นว่า การให้
สัตยาบันอนุสัญญา ฯ ไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา เนื่ องจากไม่ใช่กรณี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
224 วรรคสองคือ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐ โดยความหมายของคาว่า "เปลี่ยนแปลงเขต
อานาจแห่ งรัฐ" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่รัฐจะใช้อานาจอธิ ปไตยตามความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ และไม่ตอ้ งออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็ นไปตามอนุ สัญญา ฯฝ่ ายเสี ยงข้างน้อย ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุ ข และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เห็ นว่า เป็ นกรณี ที่เป็ นไป ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 224 วรรคสอง เนื่ องจากมี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรั ฐ โดยความหมายของคาว่า
"เปลี่ ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรั ฐ" หมายถึ ง การใช้อานาจอธิ ปไตยของรัฐตามความเห็ นของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

9. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ว่า เรื่ องนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นไม่
สอดคล้องกันในปั ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความคาว่า "บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรื อเขตอานาจ
แห่ งรัฐ" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง เพื่อเป็ นบรรทัดฐานในการถือปฏิบตั ิ จึงลงมติให้เสนอศาล
รัฐธรรมนู ญวินิจฉัย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กายกร่ าง
กาหนดประเด็น พร้อมความเห็นในเรื่ องนี้เพื่อดาเนินการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266
9.1 กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็น ดังนี้
9.1.1 อนุสัญญา ฯ ข้อ 15 วรรคสอง บัญญัติวา่ แต่ละภาคีจะต้องพยายามที่จะสร้าง
เงื่ อนไขต่าง ๆ เพื่อเอื้ออานวยแก่ภาคีอื่น ๆ ที่จะเข้าถึ งทรัพยากรพันธุ กรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมต่อสิ่ งแวดล้อม และพยายามที่จะไม่กาหนดข้อจากัดซึ่ งขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของอนุ สัญญา ฯข้อ
บทดังกล่ าวกาหนดให้ภาคี แต่ละประเทศพยายามที่ จะสร้ างเงื่ อนไขต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึ ง
ทรัพยากรพันธุ กรรม และพยายามที่จะไม่กาหนดข้อจากัดใด ๆ ที่ขดั แย้งต่อวัตถุ ประสงค์ของอนุ สัญญา ฯ
ข้อบทดังกล่ าวกาหนดพันธกรณี ของภาคี เพีย ง "พยายาม" เท่ านั้น ทั้งนี้ การกาหนดเงื่ อนไขการเข้าถึ ง
ทรัพยากรพันธุ กรรม ย่อมอยูใ่ นดุลพินิจของรัฐภาคีซ่ ึ งมีอานาจเหนื อ ทรัพยากรของตน และรัฐภาคีมีสิทธิ
ห้ามการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมของตนได้ ข้อบทดังกล่าวจึงไม่จาเป็ นต้องมีการออกพระราชบัญญัติมา
รองรับ หรื อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเพื่อรองรับแต่อย่างใด
9.1.2 ข้อ 15 วรรคสอง เห็นได้ชดั ว่า ไม่ใช่ขอ้ บทที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
จึงเหลือประเด็นที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอ้างถึง คือ "การเปลี่ ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐ"คาว่า
"เขตอานาจแห่ ง รั ฐ" เป็ นค าที่ มี ความหมายเฉพาะเป็ นพิ เศษ ซึ่ ง ปรากฏขึ้ นเป็ นครั้ งแรกในการยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534 (รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2517 ใช้คาว่า "เขตอธิ ปไตยแห่ งชาติ") หมายถึง
เขตหรื อพื้นที่ในทะเล ซึ่ งอยู่นอกอาณาเขตหรื อดิ นแดนของราชอาณาจักรไทย โดยเป็ นเขตหรื อพื้นที่ ที่
ประเทศไทยมีเพียงสิ ทธิอธิปไตย และมีอานาจบางประการอย่างจากัด เท่าที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรอง
ไว้ เมื่ อ ประกาศเขต 200 ไมล์ ท ะเลแล้ว ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การส ารวจและแสวงประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต การสร้ างเกาะเที ยม การวิจยั ทางทะเล และการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม เขตอานาจแห่ งรัฐดังกล่าวเหล่านี้ หมายถึง เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดังนั้น คาว่า
"เปลี่ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐ" ตามที่ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของพื้นที่ในทะเล เช่น กว้างหรื อแคบกว่าขอบเขตของพื้นที่ในทะเลที่ประเทศไทยเคยประกาศไว้
หรื อกาหนดไว้แต่เดิมเท่านั้น ซึ่ งไม่สอดคล้อง กับกรณี ของข้อ 15 วรรคสอง ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกากล่าวอ้าง
9.1.3 หากตีความจากความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะ
คาว่า "โดยเป็ นการเปลี่ ยนแปลงเขตอานาจแห่ งรัฐในการนิ ติบญั ญัติ" แล้ว อาจอนุ มาน ได้ว่า สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาตีความคาว่า "เขตอานาจแห่ งรัฐ" ในที่น้ ี ทานองเดี ยวกับ "อานาจอธิ ปไตย" ของรัฐ
โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับนิติบญั ญัติ สาหรับประเด็นนี้ หากพิจารณาถึงการทาสนธิสัญญาหรื อความตกลง

กับต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศที่ เป็ นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ ายต่างต้องสละอานาจ
อธิ ปไตยบางส่ วนให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือหรื อผลประโยชน์ที่ตนต้องการจากอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เช่น ความตกลงทางการบิน ความตกลงส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน ความตกลงว่าด้วยการให้ความร่ วมมือทางอาญา
หรื อความตกลงโอนตัวนักโทษ เป็ นต้น ความตกลงเหล่านี้ โดยเนื้ อหาล้วนแต่กระทบต่ออานาจอธิ ปไตย
ของรัฐทั้งสิ้ น แต่ความตกลงเหล่านี้ หากมีกฎหมายภายในรองรับอยู่ก่อนแล้ว ก็ไม่จาเป็ นต้องขอความ
เห็ นชอบต่ อรั ฐสภาแต่อย่างใด เพราะถื อว่า รั ฐบาลสามารถบริ หารประเทศและปฏิ บตั ิ ตามความตกลง
เหล่านั้น ตามกรอบกฎหมายที่รัฐสภาเห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว ดังนั้น การที่ความตกลงมีขอ้ บทกระทบ
หรื อเปลี่ยนแปลงอานาจอธิ ปไตยของรัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เป็ นเหตุผลที่ทาให้รัฐบาลต้องนาความตกลง
ฉบับนั้นเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ มิฉะนั้นรัฐสภาจะต้องเสี ยเวลาให้ความเห็นชอบกับความตก
ลงทุกฉบับ แม้แต่ความตกลงที่มีสาระเช่นเดียวกัน (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท
จุล อติเรก) ตุล าการศาลรั ฐธรรมนู ญ (นายชัย อนันต์ สมุ ทวณิ ช ) ตุล าการศาลรัฐธรรมนู ญ (นายมงคล
สระฏัน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุ จิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุ จินดา ยงสุ นทร)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุ วิทย์ ธี รพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนันต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทณั ฑ์ประภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวังอ้อมกลาง) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

