
คําช้ีแจงความจําเปนในการตรากฎหมาย

๑. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ….
๒. หนวยงาน : กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๓. เหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมาย

ประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมือง ซึ่งเปนทรัพยากรพันธุกรรม
ท่ีมีความสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตวและความม่ันคงทางอาหาร ดังนั้น เพ่ือเปน
การคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมือง และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแล และใชประโยชน
จากพันธุสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตรารางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
พ.ศ. ….
๔. วัตถุประสงคและเปาหมายภารกิจ

๔.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายภารกิจ
(๑) เพ่ือใหเกิดการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมสัตวอยางเทาเทียมและเปนธรรม
(๒) สงเสริมการอนรุักษและใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุสัตวพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน
(๓) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๔) วางแผนและกําหนดมาตรการตางๆ เก่ียวกับการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากร

พันธุกรรมสัตวเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน
(๕) วางแผนและกําหนดมาตรการเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพและสัตวพันธุตางถ่ิน
(๖) วางแผนและกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมสัตว
๔.๒ ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยีในการทําเกษตรกรรมและพันธกรณี

ทางการคาและสิ่งแวดลอม  ทําใหการปศุสัตวซึ่งเปนกิจกรรมการเกษตรจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลอง
และเปนไปตามความตองการของตลาดท้ังในดานความปลอดภัยทางอาหารและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ประกอบกับประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสามารถนํามาพัฒนาเปนองคความรูสินคา
และบริการตาง ๆ ในอนาคต

การคุมครองพันธุสัตวเพ่ือใหเกิดการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพันธุสัตวเพ่ือใชเชิงการคา จะตองมีการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับ
การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากการใชทรัพยากรอยางเทาเทียมและเปนธรรมท้ังในเกษตรกร
รายยอยและธุรกิจการคา  รวมท้ังการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดสมดุลของการใชประโยชนเพ่ือความปลอดภัย
ตอสุขภาพ อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม

๔.๓ ปญหาหรือขอบกพรองท่ีตองการแกไข
ยังไมมีการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
๔.๔ มาตรการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจดังตอไปนี้
การกําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนพันธุสัตวพ้ืนเมืองและการใชประโยชนจากพันธุสัตวพ้ืนเมือง
๔.๕ ทางเลือกอ่ืนท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน

ไมมี

/๔.๖ เหตุผล...
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๔.๖ เหตุผลท่ีทําใหเชื่อวามาตรการนี้สามารถแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นได
รางพระราชบัญญัติสง เสริมและอนุรักษพันธุ สัตวพื้นเมือง พ.ศ . . . . กําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
(๑) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพ้ืนเมืองในแตละทองถ่ิน
(๒) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตว พ้ืนเมืองท่ีหามมิให

นําออกนอกราชอาณาจักร
(๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจดทะเบียนพันธุสัตว

พ้ืนเมือง
(๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอใชประโยชนจาก

พันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๕) ชื่อพันธุ ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถ่ินท่ีหามมิใหนําเขามา

ในราชอาณาจักร
(๖) ชื่อพันธุ  ประเภท ชนิด และลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถ่ิน ท่ีหามมิให

เพาะพันธุ ขยายพันธุ หรือจําหนายดวยประการใด
๕. ใครเปนผูกําหนดภารกิจ

โดยท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุสัตว
พ้ืนเมือง การท่ีจะใหพันธุสัตวพ้ืนเมืองเหลานี้รักษาไวเปนมรดกของชาติ องคกรท่ีจะสามารถดําเนินการ
และธํารงไวซึ่งสัตวเหลานี้ ซึ่งพันธุสัตวพ้ืนเมืองเหลานี้ได จะตองเปนองคกรท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะบังคับให
ผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด รางกฎหมายฉบับนี้ จึงกําหนดใหภาครัฐเปนผูทํา
ภารกิจในการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง เพราะองคกรของรัฐโดยเฉพาะกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางกวางขวาง และครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย
๖. ความจําเปนในการตรากฎหมาย

๖.๑ ความจําเปนในการตรากฎหมาย
รัฐมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองตลอดจนการมีมาตรการ

ตางๆ เพ่ือธํารงไวใหเปนมรดกของชาติ
๖.๒ การใชบังคับกฎหมาย

รัฐมีความจําเปนจะตองมีบทบาทในการส งเสริมและอนุรักษ พันธุ สัตว พ้ืนเมือง
เพ่ือปกปองคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมืองเหลานี้ใหเปนมรดกของชาติ และมาตรการในการนําสัตวพ้ืนเมืองไปใช
ประโยชน ซึ่งกรมปศุสัตวเปนหนวยงานท่ีมีนักวิชาการกํากับดูแลการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๖.๓ สภาพบังคับของกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับใชเพ่ือใหผูเก่ียวของปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

กฎหมาย
๗. ความซํ้าซอนของกฏหมาย

ไมมี
๘. ภาระตอบุคคลและความคุมคา

เกษตรกรและกลุมเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวพ้ืนเมืองตามชนิดพันธุและตามพ้ืนท่ีและผูปรับปรุง
พัฒนาพันธุสัตว ไดรับประโยชนจากกฎหมายนี้

/๙. ความพรอม...
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๙. ความพรอมของภาครัฐ
๙.๑ กรมปศุสัตวมีความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโดยมีอัตรากําลัง

เจาหนาท่ีท้ังในราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค
๙.๒ ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย กรมปศุสัตวไดดําเนินการกําหนดกรอบ

แนวทางการดําเนินงาน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาล ดานท่ี ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร
และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน

๙.๓ งบประมาณท่ีใชในการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองเปนภารกิจปกติของ
กรมปศุสัตวสามารถใชจายจากเงินงบประมาณได ประกอบกับรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตว
พ้ืนเมือง พ.ศ. .... มุงเนนการคุมครองและการอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองเปนสําคัญ จึงไมมีความจําเปนตองตั้ง
กองทุนสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง และคณะกรรมการกลั่นกรองจัดตั้งทุนหมุนเวียนไมอนุมัติใหจัดตั้ง
กองทุนสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมืองในรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. ....
๑๐. วิธีการดําเนินงาน การตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์

คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง กําหนดวิธีการดําเนินงาน การตรวจสอบ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๑. การรับฟงความคิดเห็น

๑๑.๑ มีการประชุมพิจารณายกรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๘ ครั้ง
๑๑.๒ มีการจางท่ีปรึกษากฎหมายทําการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย
๑๑.๓ จัดทําสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของตางๆ ในพ้ืนท่ีของสํานักงาน

ปศุสัตวเขต จํานวน ๙ เขตท่ัวประเทศ เชน บุคลากรกรมปศุสัตว มหาวิทยาลัย สมาคมท่ีเก่ียวของกับการปศุสัตว
และเกษตรกร

๑๑.๔ จัดสัมมนาประชาพิจารณรางกฎหมายเม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ และจัดประชุมในป ๒๕๕๙ อีก ๘ ครั้ง ดังนี้

ครั้งท่ี ๑ จัดประชุมท่ีศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง จังหวัดราชบุรี วันอังคารท่ี
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้ง ท่ี ๒ จัดประชุมท่ีศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ จังหวัดขอนแกน วันพุธท่ี
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งท่ี ๓ จัดประชุมท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

ครั้งท่ี ๔ จัดประชุมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา วันจันทรท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งท่ี ๕ จัดประชุมท่ีศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี วันอังคารท่ี

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งท่ี ๖ จัดประชุมท่ีดานกักกันสัตวสงขลา จังหวัดสงขลา วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งท่ี ๗ จัดประชุมท่ีโรงแรมบานสวนรีสอรท จังหวัดนครสวรรค วันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ครั้งท่ี ๘ จัดประชุมท่ีโรงแรมวิค ๓ บางกอก (VIC 3 BANGKOK) กรุงเทพมหานคร วันศุกรท่ี

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

/ท้ังนี.้..
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ท้ังนี้ กรมปศุสัตวไดนําความเห็นจากเวทีประชาพิจารณมาวิเคราะหยกรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง พ.ศ. ... ข้ึนมาใหม และสรุปปจจัยท่ีจะทําใหการสงเสริมและอนุรักษ
พันธุสัตวพ้ืนเมืองประสบผลสําเร็จ มีประเด็นดังนี้

(๑) บุคลากร ตองมีความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน
(๒) วิสัยทัศน ในการริเริ่มพัฒนาสิ่งใหมใหทันตอเหตุการณของโลกท้ังในปจจุบัน และอนาคต
(๓) ทุนสังคมและคานิยมของคนไทยในการคุมครองพันธุสัตวพ้ืนเมือง
(๔) โครงสรางการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง ประกอบดวยองคกรท่ีดูแลกําหนด

นโยบายและมาตรการ ซึ่งไดกําหนดคณะกรรมการข้ึนมา ๑ ชุด คือ คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษ
พันธุสัตวพ้ืนเมือง และมีกรมปศุสัตวเปนองคกรท่ีดูแลและประสานงาน


