
ค าวนิิจฉยัท่ี ๓๓/๒๕๔๓ 
วนัท่ี วนัท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
เร่ือง อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนงัสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงเขต อ านาจแห่งรัฐ 
ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่คณะรัฐมนตรี
เสนอค าร้องกรณีการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวนิิจฉยั ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ 
 
เอกสารท่ีคณะรัฐมนตรีส่งมาไดค้วามวา่ 

1. ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือวนัท่ี ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๓๕ ในคราวประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล โดยมีผูแ้ทนรัฐบาล ของประเทศต่าง ๆ ร่วมลงนามทั้งหมด 157 ประเทศ และคณะรัฐมนตรี
มีมติเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2535 ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติท าหน้าท่ีและรับผิดชอบในฐานะ
องค์กรระดบัชาติเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และให้จดัตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการสัตยาบนัอนุสัญญา ฯ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านกังานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้บผดิชอบการอนุวตัการตามอนุสัญญา ฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
ว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพข้ึน ประกอบด้วยผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพ และผูแ้ทนจากองคก์รเอกชน คณะอนุกรรมการอนุสัญญา ฯ มีมติเห็นชอบกบัการให้
สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ และคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีมติเห็นชอบใหป้ระเทศไทยเขา้ร่วมเป็น ภาคี
อนุสัญญา ฯ โดยใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแผนงานสืบเน่ืองจากอนุสัญญา ฯ รวมทั้งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
ฯ น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ แล้ว
น าเสนอคณะรัฐมนตรี  

2. คณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศมีมติให้แต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อพิจารณาการอนุวตัการอนุสัญญา  ฯ ข้ึน เพื่อพิจารณาการเขา้เป็น ภาคีอนุสัญญา ฯ และ
พิจารณาวา่ จ าเป็นตอ้งออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับอนุสัญญา ฯ และจ าเป็นตอ้งมีค าแถลงการณ์ต่อขอ้
บท หรือว ัตถุประสงค์ของอนุสัญญา ฯ หรือไม่  ต่อมากระทรวงการต่างประเทศแจ้งมติต่อ
กระทรวงวทิยาศาสตร์ ฯ วา่ อนุสัญญา ฯ ยงัขาดกฎหมายรองรับอยูห่ลายดา้น แต่จะออกหรือแกไ้ขกฎหมาย
ใดบา้ง เป็นความรับผดิชอบของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะพิจารณาร่วมกนั 

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากฎหมายของประเทศ
ไทยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุวตัการตามพนัธ กรณีของอนุสัญญา ฯ แลว้ เห็นวา่ กฎหมายภายใน
ของประเทศไทยเอ้ืออ านวยให้สามารถด าเนินการตามพนัธกรณีของอนุสัญญา ฯ ได้โดยไม่ต้องตรา
พระราชบญัญติัเพิ่มเติม เพราะกฎหมายภายในท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพียงพอท่ีจะคุ้มครองและอนุรักษ์
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ทรัพยากรชีวภาพทั้ งในแหล่งท่ีอยู่อาศัย และท่ีระบุชนิดพนัธ์ุ หรือสายพนัธ์ุเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 
พระราชบญัญติั ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติั อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญติั 
สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั การประมง พ.ศ. 2490 
พระราชบญัญติั ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั ป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532 และพระราชบญัญติั พนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 แกไ้ข เพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. 2535 เม่ือตอ้งการคุม้ครองทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีใดเพิ่มเติม หรือคุม้ครองและอนุรักษ์ชนิดพนัธ์ุ
หรือสายพนัธ์ุใดเพิ่มเติม สามารถกระท าไดโ้ดยประกาศพระราชกฤษฎีกา หรือออกเป็นกฎกระทรวง  และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมในภายหลงั 

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2540 เห็นชอบในหลกัการการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา 
ฯ และอนุมติัใหก้ระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ โดยด่วน หากส่วนราชการใด
เห็นว่า อนุสัญญา ฯ อาจท าให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบได้ ให้ส่วนราชการนั้น ท าข้อสังเกตแนบทา้ย
สัตยาบนัสารไว ้เพื่อแสดงความเขา้ใจใน มาตราหรืออนุ มาตรา ท่ีเห็นวา่เป็นปัญหา แลว้ส่งให้กระทรวงการ
ต่างประเทศจดัท าแถลงการณ์แนบทา้ยสัตยาบนัสาร ในส่วนของประเทศไทย ประกอบการให้สัตยาบนัตาม
ความเหมาะสมต่อไป โดยให้กระทรวง วิทยาศาสตร์ ฯ เตรียมการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อออก
พระราชบญัญติัอนุวตัการ เสนอ คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแผนงานสืบเน่ืองจากอนุสัญญา ฯ โดยให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา  ฯ ให้ประชาชนทราบดว้ย 
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2540 วา่ เน่ืองจากกฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีมีอยูแ่ลว้
ในขณะน้ี เพียงพอต่อการอนุวตัการอนุสัญญา ฯ แลว้ ดงันั้น จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกพระราชบญัญติั 
อนุวตัการอีก และไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 ทั้งน้ี ให้แสดงไวใ้ห้
ชดัเจนในแถลงการณ์แนบทา้ยสัตยาบนัสารว่า การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา ฯ ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
อ านาจอธิปไตยและขอบเขตอ านาจแห่งรัฐ และการด าเนินงานตามอนุสัญญา ฯ จะเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในและใหก้ระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ โดยด่วน โดยจดัท าแถลงการณ์
แนบทา้ยสัตยาบนัสารท่ีเหมาะสม ประกอบการใหส้ัตยาบนัอนุสัญญา ฯ ดว้ย  

5. กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาบทบญัญติัของอนุสัญญา ฯ แลว้ ไม่พบวา่ มีขอ้บทใดท่ีมีผล
เปล่ียนแปลงอ านาจอธิปไตยและขอบเขตอ านาจแห่งรัฐแต่ประการใด เน่ืองจากอนุสัญญา ฯ ดงักล่าวบญัญติั
ให้รัฐภาคีพยายามด าเนินการตามหลกัการต่าง ๆ ของอนุสัญญา ฯ เท่านั้น และไม่มีบทบญัญติัท่ีสร้างขอ้
ผูกพนัให้รัฐภาคีตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญา  ฯ หรือบทบญัญติัท่ีขดัแยง้กบั
กฎหมายไทยท่ีใช้บงัคบัอยู่ หรือบทบญัญติัท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือหน้าท่ีของประชาชนโดยตรง 
ดงันั้น การให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ ดงักล่าว ไม่จ  าเป็นตอ้งท าแถลงการณ์แนบทา้ยสัตยาบนัสารแต่ประการ
ใด จึงเสนอขอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2540 

6. ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศแลว้ เห็นวา่ 
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6.1 อนุสัญญา ฯ มีวตัถุประสงคก์ าหนดไวใ้น มาตรา 1 วา่ (1) อนุรักษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ (2) ใหมี้ความย ัง่ยนืในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็น
ธรรม (3) ให้มีการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมอย่างเหมาะสม และ (4) ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม โดยเห็นวา่ บรรดาทรัพยากรพนัธุกรรมต่าง ๆ แมจ้ะอยูใ่นเขตแดนของประเทศต่าง 
ๆ แต่ทุกประเทศตอ้งอ านวยให้เกิดการเขา้ถึง ทรัพยากรพนัธุกรรมต่าง ๆ เพื่อการศึกษาท่ีจะเกิดความรู้เป็น
มรดกของโลก ทั้งในแง่การพฒันาชีวติและเศรษฐกิจ ดงันั้น แม ้มาตรา 15 
วรรคหน่ึง จะก าหนดวา่ การเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรม ให้เป็นไปตามทางพิจารณาและกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ แต่ใน มาตรา 15 วรรคสอง ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของรัฐภาคีอยา่งเจาะจงวา่ รัฐภาคีจะตอ้งอ านวยความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมจากรัฐภาคีอ่ืนเพื่อการใชท่ี้เหมาะสมแก่ส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้ง
ไม่ก าหนดขอ้จ ากดัใดให้ขดัต่อวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา ฯ จริงอยูใ่นขณะน้ีทรัพยากรพนัธุกรรมต่าง ๆ มี
กฎหมายคุม้ครอง การเขา้ถึงว่า จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ก็ตาม เช่น พระราชบญัญติั ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติั พนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติั สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 
2535 เป็นตน้ ซ่ึงในระบบการอนุญาตนั้น เจา้หนา้ท่ีตอ้งใชดุ้ลพินิจในการท่ีจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตได้
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ตามอนุสัญญา ฯ มาตรา 15 จะท าให้เน้ือหาของกฎหมายไทย เปล่ียนแปลงไป โดย
จะตอ้งอนุญาตการขอเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมในทุกกรณี หากการเขา้ถึง ไม่เป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและการใชป้ระโยชน์ย ัง่ยืน และต่อไปประเทศไทยจะออกกฎหมาย
ใหข้ดัต่ออนุสัญญา ฯ ไม่ไดอี้กดว้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง เน้ือหาของกฎหมายไทยนั้น มีผลระดบัเดียวกบัการ
ตอ้งมีกฎหมายบงัคบัเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญา ฯ โดยเป็นการเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐใน การ
นิติบญัญติั กรณีจึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน 

6.2 อนุสัญญา ฯ มาตรา 37 ก าหนดวา่ รัฐภาคีไม่อาจตั้งขอ้สงวนใด ๆ ในการเขา้เป็นภาคี 
กล่าวคือ รัฐภาคีตอ้งยอมรับปฏิบติัตามอนุสัญญา ฯ ทั้งหมด จะยกเวน้ขอ้หน่ึงขอ้ใดไม่ไดเ้ลย ดว้ยเหตุน้ี 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดใ้ห้ความเห็นว่า เม่ือการเขา้เป็นภาคีตอ้งยอมรับปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของ มาตรา 15 จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน ซ่ึงบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 ยงัคง
หลกัการเดิมไม่เปล่ียนแปลง และเป็นความเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นเดิมของคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
พิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2540 กบักระทรวงวทิยาศาสตร์ ฯ กระทรวงการต่างประเทศ และส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มี
ขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ มีรัฐภาคีของอนุสัญญา ฯ หลายประเทศ แมจ้ะมิไดมี้ขอ้สงวนไวโ้ดยตรง แต่กลบัจดัท า
แถลงการณ์แนบทา้ยสัตยาบนัสารในลกัษณะท านองขอ้สงวนวา่ ผูเ้ขา้เป็นภาคีเขา้ใจว่า อนุสัญญา ฯ เป็น
เพียงแนวทางการปฏิบติั มิไดมี้ผลบงัคบัรัฐภาคีให้ตอ้งปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยตรง จึงเห็นวา่ หากไทย
จะเขา้เป็นภาคีโดยจดัท าแถลงการณ์แนบทา้ยสัตยาบนัสาร เช่นท่ีหลายประเทศจดัท า ก็น่าจะเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสม 
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7. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผูแ้ทนราษฎร พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้สัตยาบนั
อนุสัญญา ฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน เพราะ 

7.1 การให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ จะมีผลกระทบต่อ "เขตอ านาจแห่งรัฐ" ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง 

7.2 การให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ จ าเป็นต้องออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การเป็นไปตาม
อนุสัญญา ฯ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง กล่าวคือ ในกรณีน้ีรัฐจะตอ้งพิจารณา
ออกพระราชบญัญติัอยา่งนอ้ย 3 ฉบบั อาทิ พระราชบญัญติั คุม้ครองพนัธ์ุพืช ฯพระราชบญัญติั คุม้ครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ฯ และพระราชบญัญติั คุม้ครองทรัพยากรชีวภาพ ฯ 

8. ในการประชุมผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2541 กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เห็นสมควร
ด าเนินการใหส้ัตยาบนัอนุสัญญา ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2540 โดยด่วน ส่วน 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ การให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ เป็นเร่ืองนโยบาย ส าหรับกระทรวง
สาธารณสุขเห็นวา่ ถา้จ าเป็นจะด าเนินการให้สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ เป็นเร่ืองท่ีกระท าได้ แต่สมควรรอให้
ออกพระราชบญัญติั คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ฯ ก่อน เพื่อเป็นการเตรียมการไป
เจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ไดม้ากท่ีสุดกรณีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง หรือไม่ เป็นปัญหาการตีความค าวา่ "เขตอ านาจแห่งรัฐ" ซ่ึงกระทรวง
การต่างประเทศเห็นวา่ เขตอ านาจแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญหมายถึงพื้นท่ีท่ีรัฐจะใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐได ้
ขอบเขตท่ีโยงกับอ านาจอธิปไตยของรัฐบางคร้ังอาจมีการใช้ได้เกินอาณาเขตของรัฐ ส่วนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวา่ ไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะพื้นท่ีเท่านั้น แต่เก่ียวกบัอ านาจของรัฐอยา่งแทจ้ริง 
เช่น ความในอนุสัญญา ฯ มาตรา 15 จ ากดัดุลพินิจในการ 
พิจารณา ซ่ึงถา้ตีความหมายอย่างกวา้งเป็นการเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐในการบริหารจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ จึงมีความเห็นเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสียงขา้งมาก ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เห็นวา่ การให้
สัตยาบนัอนุสัญญา ฯ ไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา เน่ืองจากไม่ใช่กรณี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
224 วรรคสองคือ ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ โดยความหมายของค าวา่ "เปล่ียนแปลงเขต
อ านาจแห่งรัฐ" หมายถึง การเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีท่ีรัฐจะใชอ้  านาจอธิปไตยตามความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ และไม่ตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญา ฯฝ่ายเสียงขา้งนอ้ย ไดแ้ก่ 
กระทรวงสาธารณสุข และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า เป็นกรณีท่ีเป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 224 วรรคสอง เน่ืองจากมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ โดยความหมายของค าว่า 
"เปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ" หมายถึง การใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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9. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2541 วา่ เร่ืองน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีความเห็นไม่
สอดคลอ้งกนัในปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการตีความค าวา่ "บทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอ านาจ
แห่งรัฐ" ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 วรรคสอง เพื่อเป็นบรรทดัฐานในการถือปฏิบติั จึงลงมติให้เสนอศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่าง
ก าหนดประเด็น พร้อมความเห็นในเร่ืองน้ีเพื่อด าเนินการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 

9.1 กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็น ดงัน้ี 
9.1.1 อนุสัญญา ฯ ขอ้ 15 วรรคสอง บญัญติัวา่ แต่ละภาคีจะตอ้งพยายามท่ีจะสร้าง

เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อเอ้ืออ านวยแก่ภาคีอ่ืน ๆ ท่ีจะเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมต่อส่ิงแวดลอ้ม และพยายามท่ีจะไม่ก าหนดขอ้จ ากดัซ่ึงขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา ฯขอ้
บทดงักล่าวก าหนดให้ภาคีแต่ละประเทศพยายามท่ีจะสร้างเง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเขา้ถึง
ทรัพยากรพนัธุกรรม และพยายามท่ีจะไม่ก าหนดขอ้จ ากดัใด ๆ ท่ีขดัแยง้ต่อวตัถุประสงคข์องอนุสัญญา ฯ 
ขอ้บทดงักล่าวก าหนดพนัธกรณีของภาคีเพียง "พยายาม" เท่านั้น ทั้งน้ี การก าหนดเง่ือนไขการเขา้ถึง
ทรัพยากรพนัธุกรรม ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจของรัฐภาคีซ่ึงมีอ านาจเหนือ ทรัพยากรของตน และรัฐภาคีมีสิทธิ
ห้ามการเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมของตนได้ ขอ้บทดงักล่าวจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีการออกพระราชบญัญติัมา
รองรับ หรือแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัเพื่อรองรับแต่อยา่งใด 

9.1.2 ขอ้ 15 วรรคสอง เห็นไดช้ดัวา่ ไม่ใช่ขอ้บทท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย 
จึงเหลือประเด็นท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอา้งถึง คือ  "การเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ"ค าว่า 
"เขตอ านาจแห่งรัฐ" เป็นค าท่ีมีความหมายเฉพาะเป็นพิเศษ  ซ่ึงปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2534 (รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2517 ใชค้  าวา่ "เขตอธิปไตยแห่งชาติ") หมายถึง 
เขตหรือพื้นท่ีในทะเล ซ่ึงอยู่นอกอาณาเขตหรือดินแดนของราชอาณาจกัรไทย โดยเป็นเขตหรือพื้นท่ีท่ี
ประเทศไทยมีเพียงสิทธิอธิปไตย และมีอ านาจบางประการอยา่งจ ากดั เท่าท่ีกฎหมายระหวา่งประเทศรับรอง
ไว้ เม่ือประกาศเขต  200 ไมล์ทะเลแล้ว ในเร่ืองเก่ียวกับการส ารวจและแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต การสร้างเกาะเทียม การวิจยัทางทะเล และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เขตอ านาจแห่งรัฐดงักล่าวเหล่าน้ี หมายถึง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และเขตไหล่ทวีป ดงันั้น ค าวา่ 
"เปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐ" ตามท่ีปรากฏในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลง
ขอบเขตของพื้นท่ีในทะเล เช่น กวา้งหรือแคบกวา่ขอบเขตของพื้นท่ีในทะเลท่ีประเทศไทยเคยประกาศไว้
หรือก าหนดไวแ้ต่เดิมเท่านั้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง กบักรณีของขอ้ 15 วรรคสอง ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกากล่าวอา้ง 

9.1.3 หากตีความจากความเห็นของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะ
ค าว่า "โดยเป็นการเปล่ียนแปลงเขตอ านาจแห่งรัฐในการนิติบญัญติั" แลว้ อาจอนุมาน ไดว้่า ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความค าวา่ "เขตอ านาจแห่งรัฐ" ในท่ีน้ีท านองเดียวกบั "อ านาจอธิปไตย" ของรัฐ 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบันิติบญัญติั ส าหรับประเด็นน้ี หากพิจารณาถึงการท าสนธิสัญญาหรือความตกลง
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กบัต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศท่ีเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายต่างตอ้งสละอ านาจ
อธิปไตยบางส่วนให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือผลประโยชน์ท่ีตนตอ้งการจากอีกฝ่ายหน่ึง 
เช่น ความตกลงทางการบิน ความตกลงส่งผูร้้ายขา้มแดน ความตกลงวา่ดว้ยการให้ความร่วมมือทางอาญา 
หรือความตกลงโอนตวันกัโทษ เป็นตน้ ความตกลงเหล่าน้ี โดยเน้ือหาลว้นแต่กระทบต่ออ านาจอธิปไตย
ของรัฐทั้งส้ิน แต่ความตกลงเหล่าน้ี หากมีกฎหมายภายในรองรับอยู่ก่อนแล้ว ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งขอความ
เห็นชอบต่อรัฐสภาแต่อย่างใด เพราะถือว่ารัฐบาลสามารถบริหารประเทศและปฏิบติัตามความตกลง
เหล่านั้น ตามกรอบกฎหมายท่ีรัฐสภาเห็นชอบไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ ดงันั้น การท่ีความตกลงมีขอ้บทกระทบ
หรือเปล่ียนแปลงอ านาจอธิปไตยของรัฐเพียงอยา่งเดียว จึงไม่เป็นเหตุผลท่ีท าให้รัฐบาลตอ้งน าความตกลง
ฉบบันั้นเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ มิฉะนั้นรัฐสภาจะตอ้งเสียเวลาให้ความเห็นชอบกบัความตก
ลงทุกฉบบั แมแ้ต่ความตกลงท่ีมีสาระเช่นเดียวกนั (นายจุมพล ณ สงขลา) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พลโท 
จุล อติเรก) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายชัยอนันต์ สมุทวณิช) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายมงคล 
สระฏนั) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจิต บุญบงการ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุจินดา ยงสุนทร) 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุวิทย ์ธีรพงษ์) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอนนัต์ เกตุวงศ์) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ (นายอิสสระ นิติทณัฑป์ระภาศ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายอุระ หวงัออ้มกลาง) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 


