สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหผลกระทบ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ....
กรมปศุสัตว ไดเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน รวมแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... เพื่อใหเปนไป
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ทํ า และเสนอร า งกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัดนี้ ไดครบกําหนดการเปดรับฟงความคิดเห็ น
แลว ขอเรียนสรุป ดังนี้
๑. วิธีการรับฟงความคิดเห็น
กรมปศุ สั ต ว ได เ ป ด รั บ ฟ งความคิ ด เห็ น และข อเสนอแนะต อ ร างพระราชบั ญญั ติ ส งเสริ มและ
อนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... โดย
(๑) จัดประชุมประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ....
รวม ๘ ครั้ง ในแตละครั้งมีผูเขารวมประชุมรวม ๖๐ คน ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ จัดประชุมที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง จังหวัดราชบุรี วันอังคารที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๒ จัดประชุมที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ จังหวัดขอนแกน วันพุธที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๓ จัดประชุมที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔ จัดประชุมที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา วันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๙
- ครั้ งที่ ๕ จั ดประชุมที่ศูนย วิจั ยและบํารุงพันธุสั ตว สุราษฎร ธานี จังหวั ดสุ ราษฎรธานี
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๖ จัดประชุมที่ดานกักกันสัตวสงขลา จังหวัดสงขลา วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๗ จัดประชุมที่โรงแรมบานสวนรีสอรท จังหวัดนครสวรรค วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๘ จัดประชุมที่โรงแรมวิค ๓ บางกอก (VIC 3 BANGKOK) กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๒) รับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซตกรมปศุสัตว (www.dld.go.th) ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๐
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
ไดจัดใหมีการจัดประชุมประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
พ.ศ. .... รวม ๘ ครั้ง ในแตละครั้งมีผูเขารวมประชุมรวม ๖๐ คน และมีการรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต
กรมปศุสัตว (www.dld.go.th) ระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... อาทิเชน ผูบริหาร ขาราชการ นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย
ผูประกอบการ เกษตรกร เปนตน

๒
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเรียงตามรายมาตราทั้ง ๓๑ มาตรา ของพระราชบัญญัติสงเสริม
และอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ....
๕. ขอคัดคานหรือความคิดเห็นของหนวยงานหรือผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
ไมมีขอคัดคาน
๖. คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ไมมี
๗. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย
กรมปศุสัตวไดนําผลการประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

การวิเคราะหผลกระทบการเสนอ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ....
๑. เหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมาย
ประเทศไทยไม มีกฎหมายเฉพาะเพื่ อคุ มครองพั น ธุ สั ต ว พื้น เมื อง ซึ่ งเป น ทรั พยากรพั น ธุ กรรม ที่ มี
ความสําคัญต อความหลากหลายทางชี วภาพดานพัน ธุสัต วและความมั่ นคงทางอาหาร ดังนั้น เพื่อเปน การ
คุมครองพั นธุสั ตวพื้น เมือง และเพื่ อให องค กรปกครองสว นทองถิ่นมี สวนรวมในการดูแล และใช ประโยชน
จากพันธุสัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน รัฐจําเปนตองสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองไวเปนมรดกของชาติ
และสงเสริมใหนําพันธุสัตวพื้นเมืองไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองพันธุสัตวพื้นเมือง
และปองกันมิใหนําพันธุสัตวพื้นเมืองของไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือนําไปแสวงหาประโยชนทางการคา
โดยมิไดรับอนุญาต รวมทั้งปองกัน มิใหพันธุสัตวตางถิ่นบางชนิดเขามาปะปนกับพันธุสัต วพื้นเมืองของไทย
อันอาจกอใหเกิดผลกระทบซึ่งเปนอันตรายตอการสูญหายของพันธุสัตวพื้นเมือง ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของประชาชน และเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและใช ป ระโยชน จ ากพั น ธุ สั ต ว พื้ น เมื อ งอย า งยั่ ง ยื น
จึ งจําเป น ต องตราร างพระราชบั ญญั ติ ส งเสริ ม และอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ....
๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
เชิงบวก การออกรางพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหมีการ
ขึ้ นทะเบี ยนพั นธุ สั ตว พื้นเมื องต อนายทะเบี ยน เมื่ อพั นธุ สั ตว พื้ นเมื องได ขึ้นทะเบี ยนตามร างพระราชบั ญญั ติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... แลว ยอมไดรับความคุมครองการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พื้นเมือง หากเปนการใชประโยชนจากพันธุสั ตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา ผูขอใชประโยชนตองทํา
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย แตหากเปนการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พื้นเมืองซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคทางการคา ผูขอใชประโยชนจะทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือไมก็ไดตามแตผูอนุญาตจะกําหนด อันจะสงผลใหรายไดที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาต รวมถึงการแบงปน ผลประโยชนจากการใชพันธุสัตวพื้นเมืองกลับคืนสูองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นซึ่งเปนเจาของพันธุสัตวพื้นเมือง อันจะสงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล และใชประโยชนจากพันธุ
สัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน
๓. ผลกระทบดานสังคม
เชิงบวก การอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งเปนทรัพยากรพันธุกรรมที่มีความสําคัญตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพดานพันธุสัตวและความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลและใชประโยชนจ ากพั น ธุ สั ต ว
พื้ น เมื องอย างยั่ งยื น
๔. ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงไร หรือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด สามารถอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองไวได เพื่อใชในการปรับปรุงพัน ธุ
เกษตรกรมีรายได กินดีอยูดี รักษาสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร

๒
๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะสามารถ
อนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองและสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด
เปนไปโดยสะดวก
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด ไดมาก เพราะตางประเทศ
ไมสามารถเอาพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองไปพัฒนาและสงกลับมายายประเทศไทยโดยไมมีการแบงปนผลประโยชน
ในขณะเดียวกันในภาวะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตวพื้นเมืองไทยมีความสามารถ
ในการปรับตัวไดดีที่สุด
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การอนุรักษและ
การพัฒนาพันธุสัตวโดยใชประโยชนจากสัตวพื้นเมือง

