
๑ นางพัิชำรา พ์ิกีเศรษฐี วิิทยากีรชำำานาญกีาร สำำานักีกีฎหุ์มาย สำำานักีงานเลขาธิุ์กีารว์ิฒิสำภา.
๒ มาติรา ๔ แหุ่์งพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗ ซึึ่�งแกี�ไขเพิิ�มเติิมโดียพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ (ฉบับที� ๒) พิ.ศ. ๒๕๔๒, ประกีาศ 

ราชำกิีจจาน์เบกีษา เล่ม ๑๑๖ ติอนที� ๓๗ กี (๑๘ พิฤษภาคืม ๒๕๔๒). 

โดย สำำ�นัักกฎหม�ย๑

กฎหม�ยน่ั�รู้

ถึานกีารณ�กีารคื�าระหุ์ว่ิางประเทศที�ขยายตัิวิเพิิ�มมากีขึ�น 

และสิำนคื�าเกีษติรถืึอเป็นสิำนคื�าที�มีกีารคื�าขายระหุ์ว่ิาง

ประเทศเป็นอันดัีบติ�น ๆ ในท์กีย์คื ท์กีสำมัย ประกีอบกีับกีาร

แข่งขันทางกีารคื�าในเวิทรีะดัีบโลกีมกีีารแขง่ขันค่ือนข�างส้ำงมากี 

ดัีงนั�น กีารกีำาหุ์นดีกีติิกีาเพืิ�อกีีดีกัีนทางกีารคื�าในสิำนคื�าต่ิาง ๆ 

จึงเกีดิีขึ�นในท์กีประเภทสำนิคื�า ไม่เวิ�นแม�กีระทั�ง “พืืช”	ซึึ่�งมกีีาร

กีำาหุ์นดีกีีดีกัีนทางกีารคื�าอันเนื�องมาจากีสิำนคื�าเกีษติรที�มีศัติร้

พืิชำ ดี�วิยเหุ์ต์ินี� ประเทศไทยจึงไดี�มีกีารติรากีฎหุ์มายเพืิ�อสำร�าง

มาติรกีารในกีารป้องกัีนและคืวิบค์ืมกีารระบาดีของศัติร้พิืชำ 

กีล่าวิคืือ พิระราชำบัญญัติิป้องกัีนโรคืและศัติร้พืิชำ พิ.ศ. ๒๔๙๕ 

และต่ิอมามีกีารยกีเลิกีโดียพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗ 

ซึึ่�งเปน็กีฎหุ์มายว่ิาดี�วิยกีารกีกัีพืิชำที�มีผู้ลใชำ�บงัคัืบในปจัจ์บัน โดีย

มีกีารแกี�ไขปรับปร์งใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบสำถึานกีารณ�ที�เปลี�ยนแปลง

ไปโดียติลอดี และปจัจ์บันมีกีารเสำนอรา่งพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ 

(ฉบับที� ..) พิ.ศ. …. โดียมีคืวิามม่์งหุ์มายในกีารแกี�ไขเพิิ�มเติิม

กีฎหุ์มายว่ิาดี�วิยกีารกัีกีพืิชำ เพืิ�อใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบมาติรฐาน

ระหุ์ว่ิางประเทศว่ิาดี�วิยมาติรกีารส์ำขอนามัยพืิชำ [International 

Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)] ภายใติ�

อน์สัำญญาว่ิาดี�วิยกีารอารักีขาพืิชำระหุ์ว่ิางประเทศ [International 

Plant Protection Convention (IPPC)] ซึึ่�งในบทคืวิามนี� 

จะไดี�นำาเสำนอถึึงคืวิามเป็นมา สำภาพิปัญหุ์า สำาระสำำาคัืญ  

ผู้ลกีระทบต่ิาง ๆ และประโยชำน�ที�ไดี�รับจากีกีารแกี�ไขกีฎหุ์มาย

ว่ิาดี�วิยกีารกัีกีพืิชำ ดัีงนี�

“พืืช”	หุ์มายคืวิามว่ิา พัินธ์ุ์�พืิชำท์กีชำนดิี ทั�งพืิชำบกี พืิชำนำ�า 

และพืิชำประเภทอื�น รวิมทั�งส่ำวินหุ์นึ�งส่ำวินใดีของพืิชำ เช่ำน ติ�น ติา 

ติอ แขนง หุ์น่อ กิี�ง ใบ รากี เหุ์ง�า หัุ์วิ ดีอกี ผู้ล เมล็ดี เชืำ�อและ

สำปอร�ของเห็ุ์ดี ไม่ว่ิาที�ยังทำาพัินธ์ุ์�ไดี�หุ์รือติายแล�วิ และใหุ์�

หุ์มายคืวิามรวิมถึึง ตัิวิหุ์ำ�า ตัิวิเบียน ตัิวิไหุ์ม ไข่ไหุ์ม รังไหุ์ม ผึู้�ง 

รังผึู้�ง และจ์ลินทรีย�ดี�วิย สำำาหุ์รับ “ศัติร้พืิชำ” หุ์มายคืวิามว่ิา  

สิำ�งซึึ่�งเป็นอันติรายแก่ีพืิชำ เช่ำน เชืำ�อโรคืพืิชำ แมลง สัำติวิ� หุ์รือพืิชำ

ที�อาจก่ีอใหุ์�เกิีดีคืวิามเสีำยหุ์ายแก่ีพืิชำ๒ 

ศัติร้พืิชำทางกีารเกีษติรมีคืวิามสำำาคัืญต่ิอเศรษฐกีิจของ

ประเทศและคืวิามเป็นอย้่ของประชำาชำนเป็นอย่างมากี เพิราะ

ศัติร้พืิชำไดี�กีลายเป็นประเดี็นสำำาคัืญอย่างยิ�งในข�อเจรจาติ่อรอง

กีารคื�าขายระหุ์ว่ิางประเทศ อันเกิีดีจากีกีระแสำคืวิามติ�องกีาร

ของผู้้�บริโภคืส่ำวินใหุ์ญ่ในปัจจ์บันที�ติ�องกีารสำินคื�าเกีษติร 

ที�มีค์ืณภาพิ ปลอดีภัย และถ้ึกีส์ำขอนามัย ในขณะที�บางประเทศ

ไดี�ถืึอโอกีาสำใชำ�เป็นเคืรื�องมือกีีดีกัีนทางกีารคื�าร้ปแบบใหุ์ม่ ดี�วิย

กีารกีำาหุ์นดีมาติรฐานค์ืณภาพิ มาติรฐานส์ำขภาพิอนามัย และ

ส์ำขอนามัยพืิชำ รวิมทั�งเรื�องของสิำ�งแวิดีล�อม เพืิ�อปกีป้องผู้้�บริโภคื 

เกีษติรกีร และระบบคืวิามมั�นคืงทางอาหุ์ารในประเทศของติน 

ประเทศไทยมีประชำากีรซึ่ึ�งประกีอบอาชำีพิเกีษติรกีรรมจำานวิน

มากี หุ์ากีประเทศไทยติ�องประสำบกีับกีารกีีดีกัีนทางกีารคื�า 

อันเนื�องมาจากีสำินคื�าเกีษติรที�มีศัติร้พืิชำย่อมสำ่งผู้ลใหุ์�เกีษติรกีร

การแก้ไขกฎหมายการแก้ไขกฎหมาย

ว่่าด้้ว่ยการกักพืชว่่าด้้ว่ยการกักพืช
เพื�อให้สัอด้คล้องกับมาตรฐาน
สัุขอนามัยและสัุขอนามัยพืช
ระหว่่างป็ระเทศ ภายใต้
อนุสััญญาว่่าด้้ว่ยการอารักขา
พืชระหว่่างป็ระเทศ 

สารวุฒิสภา
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หุ์ลายล�านคืนติ�องวิ่างงานและประสำบภาวิะขาดีท์น ซึ่ึ�งหุ์ากี 

ศัติร้พืิชำนั�นหุ์ล์ดีรอดีมาตัิ�งรกีรากีในประเทศไดี� นอกีจากีจะทำา 

คืวิามเสีำยหุ์ายแก่ีพืิชำแล�วิ ยังสำร�างคืวิามเสีำยหุ์ายต่ิอผู้้�บริโภคืพืิชำนั�น ๆ   

และอาจทำาใหุ์�เป็นอันติรายต่ิอส์ำขภาพิอีกีดี�วิย ติลอดีจนอาจ 

ก่ีอใหุ์�เกิีดีคืวิามเสีำยหุ์ายทางเศรษฐกิีจอย่างร์นแรง รวิมถึึงส่ำง 

ผู้ลกีระทบต่ิอคืวิามมั�นคืงทางชีำวิภาพิของประเทศในภาพิรวิม 

ซึึ่�งนานาประเทศต่ิางปกีป้องคืวิามมั�นคืงทางชีำวิภาพิของตินและ

ป้องกัีนไม่ใหุ์�ศัติร้พืิชำในประเทศแพิร่ระบาดีออกีไปยังต่ิาง

ประเทศในลกัีษณะของคืวิามรว่ิมมือระหุ์วิา่งประเทศดี�วิยกีารนำา

มาติรฐานส์ำขอนามัยและส์ำขอนามัยพืิชำระหุ์ว่ิางประเทศมาบังคัืบใชำ� 

จากีผู้ลกีารศึกีษา พิบว่ิาคืำานิยามส่ำวินใหุ์ญ่ของพิระราชำ

บัญญัติิกัีกีพืิชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗ และที�แกี�ไขเพิิ�มเติิมมีคืวิามหุ์มาย 

ไม่ชัำดีเจน กีล่าวิคืือ กีฎหุ์มายกัีกีพืิชำของประเทศไทยมีคืำานิยาม

หุ์ลายคืำาที�ไม่สำามารถึอธิุ์บายหุ์รือสืำ�อคืวิามหุ์มายใหุ์�ผู้้�เกีี�ยวิข�อง

ทั�งในและต่ิางประเทศใหุ์�มีคืวิามเข�าใจไดี�อย่างชัำดีเจน ประกีอบกัีบ 

คืำานิยามของกีฎหุ์มายไทยจำาเป็นติ�องมีกีารตีิคืวิามคืำานิยาม

หุ์ลายขั�นติอนและมีคืวิามซัึ่บซึ่�อน ซึึ่�งเมื�อเปรียบเทียบกัีบ

มาติรฐานระหุ์ว่ิางประเทศแล�วิจะเห็ุ์นไดี�วิ่ายังขาดีคืวิามชัำดีเจน 

อีกีทั�งคืำานิยามที�บัญญัติิในกีฎหุ์มายกีักีพิืชำของประเทศไทย 

ในปัจจ์บันยังขาดีคืำานิยามสำำาคัืญหุ์ลายคืำาซึึ่�งปรากีฏิอย้่ใน 

ศัพิท�บัญญัติิดี�านส์ำขอนามัยพืิชำและมาติรฐานระหุ์ว่ิางประเทศ 

นอกีจากีนี� ยังพิบว่ิาประเทศไทยไดี�กีำาหุ์นดีสิำ�งที�ติ�องคืวิบค์ืม 

ในกีารนำาเข�าไวิ� ๓ ประเภท ไดี�แก่ี สิำ�งติ�องหุ์�าม สิำ�งกีำากัีดี และ 

สิำ�งไมต่ิ�องหุ์�าม ซึ่ึ�งแติกีติา่งไปจากีกีารกีำาหุ์นดีสิำ�งที�จะติ�องคืวิบค์ืม

สำำาหุ์รับกีารนำาเข�าติามมาติรกีารระหุ์วิ่างประเทศ เนื�องจากี

มาติรกีารระหุ์ว่ิางประเทศไดี�กีำาหุ์นดีเป็น “สิำ�งที�ติ�องคืวิบค์ืม” 

กัีบ “สิำ�งที�ไม่ติ�องคืวิบค์ืม” ซึึ่�งแติกีต่ิางจากีพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ 

พิ.ศ. ๒๕๐๗ และที�แกี�ไขเพิิ�มเติิม ดัีงนั�น จะเห็ุ์นไดี�ว่ิามาติรกีาร

ทางกีฎหุ์มายที� เ กีี�ยวิกัีบกีารกัีกีพืิชำติามพิระราชำบัญญัติิ 

กัีกีพิืชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗ และที�แกี�ไขเพิิ�มเติิม ไม่เป็นสำากีลและ 

ไม่เป็นไปติามมาติรกีารทางกีารคื�าที�ตินเป็นสำมาชิำกีองคื�กีารคื�าโลกี 

แต่ิอย่างใดี๓ 

ประกีอบกัีบในปัจจ์บัน พิบว่ิาหุ์นังสืำอรับรองอิเล็กีทรอนิกีสำ�  

ไม่สำามารถึดีำาเนินกีารไดี�และยังคืงใชำ�หุ์นังสืำอรับรองที�เป็นเอกีสำาร 

ร่วิมดี�วิย ซึึ่�งเป็นภาระใหุ์�กัีบผู้้�เกีี�ยวิข�องและไม่สำอดีคืล�องกัีบ 

กีารพัิฒนาส่้ำรัฐบาลอิเล็กีทรอนิกีสำ� นอกีจากีนี� ยังพิบว่ิา ในกีรณี

ของสิำ�งติ�องหุ์�าม สิำ�งไม่ติ�องหุ์�าม และสิำ�งกีำากัีดีนั�น ไม่สำอดีคืล�อง

กัีบมาติรฐานระหุ์วิา่งประเทศ ซึ่ึ�งสำร�างคืวิามสำบัสำนใหุ์�กีบักีารนำา

เข�า - ส่ำงออกี จนทำาใหุ์�เกิีดีข�อซัึ่กีถึามและติ�องมีกีารชีำ�แจงใน

ประเด็ีนข�อสำงสัำยดัีงกีล่าวิทั�งในประเทศและต่ิางประเทศ ก่ีอใหุ์�

เกิีดีคืวิามย์่งยากีในกีารดีำาเนินงานของพินักีงานเจ�าหุ์น�าที�และ 

ผู้้�เกีี�ยวิข�อง ส่ำงผู้ลทำาใหุ์�เป็นอ์ปสำรรคืในกีารคื�าระหุ์ว่ิางประเทศ

เป็นอย่างมากี 

แต่ิในขณะเดีียวิกัีน ต่ิางประเทศไดี�มีกีระบวินกีารร่าง 

กีฎระเบียบข�อบังคืับที�เกีี�ยวิข�องกีับกีารป้องกีันกีารเข�ามาของ

ศัติร้พืิชำและคืวิบค์ืมไม่ใหุ์�ศัติร้พืิชำแพิร่ออกีไปต่ิางประเทศที�ไม่มี

คืวิามซัึ่บซึ่�อน และสำามารถึนำามาติรฐานระหุ์ว่ิางประเทศมาปรับใชำ� 

และเปลี�ยนแปลงกีฎระเบียบในประเทศใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบ

มาติรฐานระหุ์วิ่างประเทศไดี�อย่างทันท่วิงที โดียที�ประชำาชำน 

มีคืวิามร้�และเข�าใจต่ิอคืวิามสำำาคัืญของกีารป้องกัีนศัติร้พืิชำและ

กีารเฝู้าระวัิงกีารเข�ามาของศัติร้พืิชำต่ิางถิึ�นเป็นอย่างดีี

จากีสำภาพิปัญหุ์าที�เกีิดีขึ�นดัีงกีล่าวินี� ส่ำงผู้ลใหุ์�เมื�อวิันที� 

๑๗ พิฤศจิกีายน ๒๕๖๓ คืณะรัฐมนติรีมีมติิเห็ุ์นชำอบร่าง 

พิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ (ฉบับที� ..) พิ.ศ. …. ที�กีระทรวิงเกีษติร

และสำหุ์กีรณ�ไดี�เสำนอ ซึึ่�งเป็นกีารแกี�ไขเพิิ�มเติิมพิระราชำบัญญัติิ

กัีกีพืิชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗ เพืิ�อใหุ์�กีารคืวิบค์ืมกีำากัีบด้ีแลในเรื�องของ

กีารนำาเข�าและสำ่งออกีสำอดีคืล�องกีับมาติรฐานระหุ์วิ่างประเทศ

ว่ิาดี�วิยมาติรกีารส์ำขอนามัยพืิชำ [International Standards for 

Phytosanitary Measures (ISPM)] ภายใติ�อน์สัำญญาว่ิาดี�วิย

กีารอารักีขาพิืชำระหุ์วิ่างประเทศ [International Plant 

Protection Convention (IPPC)] ซึึ่�งประเทศไทยเป็นภาคีื

อน์สำัญญาและไดี�ใหุ์�สำัติยาบันแล�วิ และเพืิ�อใหุ์�กีารปฏิิบัติิหุ์น�าที�

ของคืณะกีรรมกีารกัีกีพืิชำติามกีฎหุ์มายเป็นไปอย่างต่ิอเนื�องและ

เหุ์มาะสำม รวิมทั�งทำาใหุ์�พินักีงานเจ�าหุ์น�าที�ติามพิระราชำบัญญัติิ

กัีกีพืิชำสำามารถึดีำาเนินกีารคืวิบค์ืมและกีำากัีบด้ีแลกีารนำาเข�าและ

ส่ำงออกีสิำนคื�าพืิชำไดี�มีประสิำทธิุ์ภาพิมากียิ�งขึ�น โดียมีสำาระสำำาคัืญ

ดัีงนี�๔

๑. กีำาหุ์นดีใหุ์� “พืืช” หุ์มายคืวิามว่ิา พัินธ์ุ์�พืิชำท์กีชำนิดี 

ทั�งพืิชำบกี พืิชำนำ�า และพืิชำประเภทอื�น รวิมทั�งส่ำวินหุ์นึ�งส่ำวินใดีของ 

พืิชำ เช่ำน ติ�น ติา ติอ แขนง หุ์น่อ กิี�ง ใบ รากี เหุ์ง�า หัุ์วิ ดีอกี ผู้ล 

๓ กีนกีพิร โชำติิรัติน�, “มาติรกีารทางกีฎหุ์มายในกีารคืวิบค์ืมและป้องกัีนศัติร้พืิชำติามพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ พิ.ศ. ๒๕๐๗  และแกี�ไขเพิิ�มเติิม”, 
วิิทยานิพินธุ์�นิติิศาสำติรมหุ์าบัณฑิ์ติ มหุ์าวิิทยาลัยธ์ุ์รกิีจบัณฑิ์ติย� พิ.ศ. ๒๕๕๘.

๔ สำร์ปข่าวิกีารประช์ำมคืณะรัฐมนติรี เมื�อวัินที� ๑๗ พิฤศจิกีายน ๒๕๖๓, ข�อม้ลออนไลน� สืำบคื�นจากี https://www.thaigov.go.th/news/
contents/details/36885, (ข�อม้ล ณ วัินที� ๗ ธัุ์นวิาคืม ๒๕๖๓).

มีีนาคมี ๒๕๖๔
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เมล็ดี ไม่ว่ิาที�ยงัทำาพัินธ์ุ์�ไดี�หุ์รือ

ติายแล�วิ 

๒. กีำาหุ์นดีใหุ์� “สิั�ง

ควบคุม” หุ์มายคืวิามว่ิา พืิชำ 

สิำ�งมี ชีำ วิิติอื�นใดี และพิาหุ์ะ  

ที� รัฐมนติรีประกีาศกีำาหุ์นดี 

ในราชำกิีจจาน์เบกีษา ใหุ์�เป็นสิำ�งคืวิบค์ืม 

๓.  กีำาหุ์นดีใหุ์� “ศัต่รูพืืชควบคุม” หุ์มายคืวิามว่ิา ศัติร้พืิชำ 

ที�รัฐมนติรปีระกีาศกีำาหุ์นดีในราชำกีจิจาน์เบกีษา ใหุ์�เป็นศตัิร้พิชืำ

คืวิบค์ืม 

๔. กีำาหุ์นดีใหุ์� “ด่่านัต่รวจพืืช” หุ์มายคืวิามว่ิา ด่ีานที�

รัฐมนติรีประกีาศกีำาหุ์นดีในราชำกิีจจาน์เบกีษาใหุ์�เป็นด่ีานติรวิจ

พืิชำ เพืิ�อติรวิจพืิชำ เชืำ�อพัินธ์ุ์�พืิชำ สิำ�งคืวิบค์ืม ศัติร้พืิชำ และศัติร้พืิชำ

คืวิบค์ืมที�นำาเข�าหุ์รือนำาผู่้าน 

๕. กีำาหุ์นดีใหุ์� “สัถานักักพืืช” หุ์มายคืวิามว่ิา สำถึานที�

รัฐมนติรีประกีาศกีำาหุ์นดีในราชำกิีจจาน์เบกีษา ใหุ์�เป็นสำถึาน 

กัีกีพืิชำ เพืิ�อกัีกีพืิชำ เชืำ�อพัินธ์ุ์�พืิชำ สิำ�งคืวิบค์ืม ศัติร้พืิชำ และศัติร้พืิชำ

คืวิบค์ืม เพืิ�อสัำงเกีติ ติรวิจสำอบ หุ์รือวิิจัย 

๖.  แกี�ไขนิยามคืำาว่ิา “ใบรับรองสุัขอนัามัยพืืช”	

“ใบรับรองส์ำขอนามัยพืิชำสำำาหุ์รับกีารสำ่งต่ิอ” และ “ใบรับรอง 

ส์ำขอนามัย” ใหุ์�รองรับหุ์นังสืำอสำำาคัืญที�ออกีเป็นอิเล็กีทรอนิกีสำ� 

ติราประทับ เคืรื�องหุ์มาย หุ์รืออื�น ๆ 

๗.  แกี�ไขเพิิ�มเติิมองคื�ประกีอบของคืณะกีรรมกีารกัีกีพืิชำ 

โดียเพิิ�มอธิุ์บดีีกีรมอ์ทยานแหุ่์งชำาติิ สัำติวิ�ป่า และพัินธ์ุ์�พืิชำ และ

เลขาธิุ์กีารสำำานักีงานมาติรฐานสิำนคื�าเกีษติรและอาหุ์ารแหุ่์งชำาติิ 

รวิมทั�งแกี�ไขจากีผู้้�ว่ิากีารกีารสืำ�อสำารแหุ่์งประเทศไทย เป็น  

ผู้้�แทนบริษัท ไปรษณีย�ไทย จำากัีดี และจากีผู้้�อำานวิยกีารกีอง

คืวิบค์ืมพืิชำและวัิสำด์ีกีารเกีษติร เป็นผู้้�อำานวิยกีารสำำานักีคืวิบค์ืม

พืิชำและวัิสำด์ีกีารเกีษติร และเพิิ�มผู้้�แทนกีระทรวิงคืมนาคืมเป็น

กีรรมกีารอีกีติำาแหุ์น่งหุ์นึ�ง

จากีกีารพิิจารณาศึกีษาผู้ลกีระทบต่ิาง ๆ หุ์ากีมี 

กีารปรับปร์งกีฎหุ์มายกัีกีพืิชำที�ไดี�กีล่าวิไวิ�ข�างติ�น พิบวิ่าจะเกีิดี

ผู้ลกีระทบและประโยชำน�๕ ดัีงนี� 

ผลกระทบด้้านเศรษฐกิจำ สัังคม และสิั�งแว่ด้ล้อม 

หรือสุัขภาว่ะ

๑.		ด้่านัเศรษฐกิจ เป็นกีารสำร�างคืวิามเชืำ�อมั�นในดี�าน

กีารคื�าระหุ์วิา่งประเทศ เนื�องจากีมกีีารคืวิบค์ืม กีำากัีบด้ีแล กีาร

คืวิบค์ืมโรคื ป้องกัีนกีารเข�ามา และกีารเกิีดีกีารแพิร่ระบาดีของ

ศัติร้พืิชำที�มีคืวิามเหุ์มาะสำมและมีประสิำทธิุ์ภาพิมากียิ�งขึ�น ซึึ่�ง

สำอดีคืล�องกัีบสำภาพิกีารณ�ในปัจจ์บัน 

๒.	 ด้่านัสัังคม สำามารถึยกีระดัีบกีารแข่งขันทางกีารคื�า

ของประเทศไดี� เนื�องจากีทำาใหุ์�ผู้ลผู้ลิติที�ไดี�จากีกีารกีสิำกีรรมของ

๕ รายงานกีารวิิเคืราะหุ์�ผู้ลกีระทบที�อาจเกิีดีขึ�นจากีกีฎหุ์มายร่างพิระราชำบัญญัติิกัีกีพืิชำ (ฉบับที� ..) พิ.ศ. ....

สารวุฒิสภา
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เกีษติรกีรไทยมีค์ืณภาพิไดี�มาติรฐานติามคืวิามติ�องกีารของ

ติลาดีโลกี และอำานวิยคืวิามสำะดีวิกีทางกีารคื�าทั�งดี�านกีารนำาเข�า 

และส่ำงออกี

๓.	 ด้่านัสิั�งแวด่ล้อมหรือสุัขภาวะ เพืิ�อป้องกัีนศัติร้พืิชำ 

มิใหุ์�แพิร่ระบาดีเข�ามาในประเทศ มีมาติรกีารกีารคืวิบค์ืมผู้้�นำา

เข�า - ส่ำงออกีไดี�ติามมาติรฐานสำากีลสำำาหุ์รับมาติรกีารส์ำขอนามัยพืิชำ 

ทำาใหุ์�ลดีกีารแพิร่ระบาดีของศัติร้พืิชำไปยังต่ิางประเทศ รวิมถึึง

กีารแพิร่ระบาดีของศัติร้พืิชำเข�ามาในประเทศ

ป็ระโยชน์แก่ป็ระเทศ สัังคม หรือป็ระชาชน

๑.	 ระดั่บประเทศ คืือ ไทยจะไดี�รับกีารยอมรับจากี

นานาชำาติิมากีขึ�น ในประเด็ีนกีารดีำาเนินกีารติามมาติรฐาน 

ส์ำขอนามัยและส์ำขอนามัยพืิชำระหุ์ว่ิางประเทศ ส่ำงเสำริมกีารคื�า

ระหุ์วิา่งประเทศ เพิิ�มขดีีคืวิามสำามารถึในกีารแขง่ขนัโดียไมเ่ปน็

อ์ปสำรรคืทางกีารคื�าระหุ์ว่ิางกัีน และยังคืงรักีษาคืวิามมั�นคืง 

ทางชีำวิภาพิของประเทศไวิ�ไดี� 

๒.	 สัังคม ส่ำงเสำริมใหุ์�เกิีดีกีารพัิฒนาอย่างยั�งยืนดี�วิยกีาร 

พัิฒนากีารเกีษติร สำร�างม้ลค่ืาและรักีษาฐานคืวิามหุ์ลากีหุ์ลาย

ทางชีำวิภาพิ ปกีป้องไม่ใหุ์�เกิีดีกีารแพิร่กีระจายและกีารเข�ามา

ของศัติร้พืิชำทั�งภายในและภายนอกีประเทศ สำามารถึคืวิบค์ืม 

ติรวิจสำอบ กีำากัีบ ด้ีแล กีารนำาเข�าและส่ำงออกีสิำนคื�าเกีษติร 

ไดี�อย่างมีประสิำทธิุ์ภาพิ เป็นไปติามคืวิามติ�องกีารของประเทศ

ค่้ืคื�า สำอดีคืล�องกัีบกีารพัิฒนาไปส่้ำสัำงคืมดิีจิทัล 

๓.	ประชาชนั มีทางเลอืกีและโอกีาสำในกีารเข�าถึึงสิำนคื�า

เกีษติรจากีต่ิางประเทศมากีขึ�น มีคืวิามหุ์ลากีหุ์ลายในกีาร

อ์ปโภคืบริโภคืสิำนคื�าเกีษติร ลดีผู้ลกีระทบต่ิอเกีษติรกีรอันเกิีดี

จากีกีารเข�ามาของศัติร้พืิชำจากีต่ิางประเทศ และส่ำงเสำริมกีาร

ผู้ลิติสิำนคื�าเกีษติรค์ืณภาพิไดี�มาติรฐานส์ำขอนามัยและส์ำขอนามัย

พืิชำระหุ์ว่ิางประเทศ สำร�างโอกีาสำในทางกีารคื�า และภาคืเอกีชำน

สำามารถึดีำาเนินธ์ุ์รกิีจไดี�สำะดีวิกี รวิดีเรว็ิ และมีประสิำทธิุ์ภาพิจากี

กีารปรับกีฎหุ์มายใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบกีารดีำาเนินงานของภาคืรัฐ 

ในร้ปแบบดิีจิทัล

บทสัรุป็ หาก้ม้ีก้ารเสันอร่างพระราชื่บััญญัติกั้ก้พ่ชื่ (ฉบัับัท้� ..) 
พ.ศ. …. ดังก้ล่ี้าว์น้� แลี้ะม้ีผลี้บัังคบััใช้ื่เปน็ก้ฎหมีายจะสัอดคลี้อ้ง
กั้บัยุทธศาสัตร์ชื่าติในเร่�องยุทธศาสัตร์ด้านก้ารสัร้างคว์ามี

สัามีารถืในกีารแข่งขัน โดียม่์งยกีระดีับศักียภาพิของประเทศ 

ในมิติิของกีารเกีษติรสำร�างม้ลค่ืา สำร�างเกีษติรปลอดีภัย รวิมถึึง

ยท์ธุ์ศาสำติร�กีารเติิบโติที�เป็นมิติรกัีบสิำ�งแวิดีล�อมเพืิ�อกีารพัิฒนา

ที�ยั�งยืน สำร�างกีารเติิบโติอย่างยั�งยืนบนสัำงคืมเศรษฐกิีจสีำเขียวิ 

และยท์ธุ์ศาสำติร�ดี�านกีารปรับสำมด์ีลและพัิฒนาระบบกีารบรหิุ์าร

จัดีกีารภาคืรัฐ เพืิ�อพิัฒนากีฎหุ์มายใหุ์�มีคืวิามสำอดีคืล�องและ

เหุ์มาะสำมกัีบบริบทต่ิาง ๆ และมีเท่าที�จำาเป็น โดียยังคืงรักีษา

คืวิามมั�นคืงทางชีำวิภาพิของชำาติิและไมเ่ป็นอ์ปสำรรคืทางกีารคื�า 

อีกีทั�งยังสำอดีคืล�องกัีบแผู้นกีารปฏิิร้ปประเทศในเรื�องกีฎหุ์มาย

ที�เพิิ�มคืวิามสำามารถึในกีารแข่งขันของประเทศ 

ดี�วิยเหุ์ต์ิผู้ลดัีงกีล่าวินี� จึงมีคืวิามจำาเป็นติ�องแกี�ไข 

พิระราชำบัญญัติิฉบับนี�ใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบสำถึานกีารณ�และ

มาติรฐานระหุ์ว่ิางประเทศ เพืิ�อปกีป้องคืวิามมั�นคืงทางชีำวิภาพิ

และป้องกัีนไม่ใหุ์�ศัติร้พืิชำในประเทศแพิร่ระบาดีออกีไปยังต่ิาง

ประเทศ และเป็นกีารแกี�ไขกีฎหุ์มายใหุ์�สำอดีคืล�องกัีบมาติรฐาน

ส์ำขอนามัยและส์ำขอนามัยพืิชำระหุ์ว่ิางประเทศภายใติ�อน์สัำญญา

ว่ิาดี�วิยกีารอารักีขาพืิชำระหุ์ว่ิางประเทศที�เกีี�ยวิข�อง อย่างไร

ก็ีติาม กีารกีำาหุ์นดีมาติรกีารอย่างใดีอย่างหุ์นึ�งติ�องใชำ�มาติรกีาร

บังคัืบทางกีฎหุ์มาย ดัีงนั�น มาติรกีารดีังกีล่าวิอาจจำากัีดีสิำทธิุ์ 

และเสำรีภาพิของบ์คืคืล จึงติ�องพิิจารณามิใหุ์�มีกีารจำากัีดีสิำทธิุ์

และเสำรีภาพิของบ์คืคืลเกิีนสำมคืวิร ทั�งนี� เพืิ�อประโยชำน�ของ

สำาธุ์ารณะ 
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