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บทคัดยอ 

 
 ศัตรูพืชทางการเกษตรมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ และความเปนอยูของ
ประชาชนเปนอยางมาก เพราะศัตรูพืชไดกลายเปนประเด็นสําคัญยิ่งในขอเจรจาตอรองการคาขาย
ระหวางประเทศ  อันเกิดจากกระแสความตองการของผูบริโภคสวนใหญในปจจุบันท่ีตองการ
สินคาอาหารและเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ขณะท่ีบางประเทศไดถือโอกาสใช
เปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคารูปแบบใหม ดวยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช รวมท้ังเร่ืองของส่ิงแวดลอม เพื่อปกปองผูบริโภค เกษตรกรและระบบความ
ม่ันคงทางอาหารในประเทศของตน เม่ือประเทศไทยมีประชากรซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวน
มาก หากประเทศไทยตองประสบกับการกีดกันทางการคาอันเนื่องมาจากสินคาเกษตรมีศัตรูพืช
ยอมสงผลใหเกษตรกรหลายลานคนตองวางงาน และประสบภาวะขาดทุนอยางแนนอน ซ่ึงสงผล
เปนปญหาแกสังคม หรือเม่ือมีศัตรูพืชบางชนิดเขามาทําลายพืชบางสวนในทองท่ี ก็จําเปนตองใช
เงินนับรอยลานบาทในการปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นใหหมดไป และหากมีศัตรูพืชติดมากับพืช 
นอกจากจะทําความเสียหายแกพืชแลว ยังสรางความเสียหายตอผูบริโภคพืชนั้นๆ และยังอาจทําให
เปนอันตรายตอสุขภาพอีกดวย   

จากการศึกษาพบวา เพื่อเปนการปองกันการนํามาตรการสุขอนามัยมาใชเปนมาตรการ
กีดกันทางการคาจึงทําใหเกิดมีความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อกําหนดหลักเกณฑพื้นฐานใน
การกําหนดมาตรการสุขอนามัยข้ึนใชบังคับ โดย WTO ยอมใหประเทศสมาชิกสามารถกําหนด
มาตรฐานสุขอนามัยของตนเองได แตมาตรการเหลานั้นจะตองอยูบนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร 
และจะกําหนดข้ึนใชบังคับเพียงเทาท่ีจําเปนในการคุมครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว 
และพืชเทานั้น โดยจะไมนํามาตรการสุขอนามัยมาใชในทางท่ีจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติตาม
อําเภอใจหรือไมมีเหตุผลระหวางประเทศท่ีมีสภาพการณอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ความตกลง 
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SPS สนับสนุนใหประเทศสมาชิกใชมาตรฐานระหวางประเทศ แนวทาง และคําแนะนําท่ีองคการ
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกําหนดข้ึน เชน Codex, OIE, IPPC ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) จึงตองมีการอนุวัติการมาตรการตาง ๆ ให
เหมาะสมและสอดคลองกัน วิธีการหนึ่งในการอนุวัติการโดยการกําหนดเปนมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมและปองกันศัตรูพืชซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดมาตรการตามพระราชบัญญัติ 
กักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับอนุสัญญา
ระหวางประเทศ เชน คํานิยามมีความหมายไมเปนสากล หรือไมตรงกับความหมายตามท่ีมีการ
บัญญัติศัพทในมาตรฐานระหวางประเทศ การกําหนดวิธีการนําเขาตางออกไป เปนตน  

จากปญหาดังกลาวจึงเห็นควรศึกษาถึงความเหมาะสมและความสอดคลองวา
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนไปตามมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมและปองกันศัตรูพืชท่ีมีการกําหนดไวตามอนุสัญญาระหวางประเทศหรือไม พรอมกับศึกษา
ปญหาท่ีเกิดในการบังคับมาตรการควบคุมและปองกันศัตรูพืชและไดเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาโดยการแกไขพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมใหมีความสอดคลองกับ
อนุสัญญาระหวางประเทศท่ีมีการบังคับใช 
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ABSTRACT 
 

Agricultural pests is crucial to the national economy. And well-being of the people is 
enormous. The pests have become major issues in the negotiation of international trade. Arising 
from the shipment of most consumers who want the current food and agricultural products  
quality and hygienic safety. While some countries have the opportunity to use a new form of 
protectionism. By defining quality standards Sanitary and Phytosanitary Measures as well as the 
environment for protected consumers, agriculturists and food security in their country. The most 
of Thailand's population are agriculturists. If the United States to face trade barriers stemming 
from agricultural pests agriculturists would result in millions of people unemployed. And 
certainly suffered heavy losses As a result, a problem for the society or when certain types of 
pests destroy crops in some areas ,it need the money , hundreds of millions of baht in the pest is 
gone. And if it is attached to the plant pests . In addition to damaging the plant already. Also 
damaging to consumers and pesticides that may be harmful to health. 

 The study found that In order to prevent the introduction of sanitary measures used as 
trade barriers, thereby causing an Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 
under the WTO (World Trade Organization: WTO) to set basic guidelines to determine the 
sanitary measures applicable WTO allows countries to set their own standards of hygiene but 
those measures will be based on science. And to set up force to the extent necessary to protect  
the life and health of humans, animals and plants only. It will not take sanitary measures 
implemented in a way to cause arbitrary or unreasonable discrimination between countries where 
the same or similar circumstances. The SPS Agreement encourages member countries to use 
international standards, guidelines and recommendations of international organizations that set up 
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such as Codex, OIE, IPPC as Thailand is a member of the WTO (World Trade Organization: 
WTO), it needs to be implementation of the various measures to be appropriate and consistent. 
One way to implement the measures imposed by the law on the prevention and control of pests, to 
which Thailand has taken measures under the Plant Quarantine Act B.E. 2507, as amended. The 
Act is also inconsistent with international conventions such as the definition has no meaning is 
universal. Or does not meet the definition coined in accordance with the international standards. 
To determine how to import different, and so on. 

It was agreed to study the issue of the appropriateness and consistency that the Plant 
Quarantine Act B.E.2507, as amended. According to legal measures to control and prevent pests 
that are defined by international conventions or not. Along with the problems in the enforcement 
of control measures and prevent pests and proposed ways to solve the problem by amending the 
Plant Quarantine Act B.E.2507 and amended to comply with international conventions that are 
applicable. 
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 วิทยานิพนธเลมนี้ มิอาจสําเร็จลุลวงไดหากปราศจากความชวยเหลือและคําแนะนํา 
ของบุคคลตางๆ มากมาย ประการแรกผูเขียนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย วีระ โลจายะ 
เปนอยางสูงท่ีใหเกียรติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ และสละเวลาอันมีคาขัดเกลาเนื้อหา
วิทยานิพนธฉบับนี้ เพื่อใหผลงานออกมาเปนประโยชนตอไป 
  ประการตอมาผูเขียนขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ท่ีใหเกียรติ
มาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และยังไดใหคําแนะนํา แงคิดตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ขอขอบพระคุณอาจารย รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ รองศาสตราจารยประเสริฐ  ตัณศิริ    
ท่ีใหเกียรติมาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และยังไดใหคําแนะนํา ขัดเกลาและใหขอคิดตางๆ  
ท่ีเปนประโยชนแกวิทยานิพนธเลมนี้เปนอยางมาก 
  ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณทุกทาน สําหรับ
ขอมูลที่ เปนประโยชน ท่ีอุทิศเวลาชวยเหลือและใหบริการคนควาขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
ขอขอบคุณบิดา มารดา พี่ นอง บุคคลในครอบครัวโชติรัตนท่ีใหการสนับสนุนการศึกษาอบรม เปน
กําลังใจ  ตลอดจนเพื่อนๆ ของผูเขียนทุกคน สําหรับคําแนะนําและกําลังใจเสมอมา 
  ทายนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และเจาหนาท่ีคณะนิติศาสตรทุกทาน    
ท่ีไดใหความรู ประสบการณ ความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาศึกษาอยู และ
มิตรภาพ แกผูเขียน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  ปจจุบันประชาคมโลกกําลังใหความสนใจเร่ืองอาหารปลอดภัย (Food Safety) มากข้ึน 
เนื่องดวยปจจัยของสภาพแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมลงจนนาเปนหวงบวกกับการเพิ่มข้ึนของรายได    
ประชากรและความกาวหนาดานเทคโนโลยี ท่ีทําใหคนกลาลงทุนและใสใจเร่ืองคุณภาพชีวิตของ
ตัวเอง ขณะเดียวกันความพยายามของประเทศผูนําเขาท้ังหลายท่ีไหลไปตามกระแสดังกลาว        
ซ่ึงมักจะยกประเด็นเร่ืองสุขภาพอนามัยของประชาชน มาเปนเคร่ืองมือตอรอง เพื่อการกีดกันสินคา
เกษตรและอาหารจากประเทศผูสงออก  ผลกระทบท่ีตามมาอยางเล่ียงไมได คือภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศผูสงออกเหลานั้น ซ่ึงเปนธุรกิจตนน้ําท่ีเกี่ยวของและสัมพันธ
กับหวงโซอาหารทั้งระบบ ประเทศผูสงออกจึงจําเปนตองเรงปรับตัว อีกท้ังการกําหนดนโยบายของ
รัฐ ก็ตองมีการปรับปรุงใหทันการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น ประเทศไทยจึงใหสําคัญในการ
ผลักดันนโยบายใหประเทศไทยซ่ึงกําลังพัฒนาเขาสูประเทศอุตสาหกรรมเกษตรยุคสมัยใหมใหเปน
ผูนําในดานเมล็ดพันธุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และเปน “ครัวของโลก” เพื่อเปนศูนยกลางในเร่ือง
ดังกลาวนั้น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเพิ่มรายไดของประเทศชาติ เนื่องจากประชากรสวน
ใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรายไดจากการสงออกของประเทศไทย 
รายไดหลักไดมาจากการสงออกสินคาเกษตร เชน ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง ออย 
มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา สับปะรด ลําไย ทุเรียน ไมดอกไมประดับ เปนตน ดังนั้น 
เพื่อใหประเทศไทย เปนผูนําในดานเมล็ดพันธุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค เปนครัวโลกและประเทศ
ไทยมีรายไดการสงออกเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการควบคุมและปองกันสินคาเกษตรอัน
เปนพืชเศรษฐกิจใหปราศจากสารเคมี และศัตรูพืช 

 การควบคุมและปองกันสินคาเกษตรใหปราศจากศัตรูพืชตองพิจารณาถึงการเขามาของ
ศัตรูพืชในประเทศไทยกอน ซ่ึงมีมากมายหลายวิธี  มีท้ังท่ีเขามาจากตางประเทศซ่ึงไดแพรระบาด
เขามาในประเทศและจากการระบาดเขามาของศัตรูพืชไมไดเกิดข้ึนโดยบังเอิญแตติดเขามากับพืช 
และเปนการต้ังใจนําศัตรูพืชเขามาในประเทศเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง แตตอมาภายหลัง
ไดเกิดเล็ดลอดออกจากท่ีควบคุมออกไปแพรระบาดจึงกอใหเกิดปญหาทางเกษตรกรรม ปจจุบันนี้มี
ศัตรูพืชท่ีสําคัญหลายชนิดยังคงระบาด ทําความเสียหายแกพืชผลอยูในตางประเทศ และท่ีสําคัญคือ 

DPU



 2 

ศัตรูพืชเหลานั้นยังไมมีในประเทศไทย เชน โรคใบไหมลาตินอเมริกันของยางพารา ซ่ึงกําลังระบาด
ทําความเสียหายแกการปลูกยางพาราในประเทศตางๆ ในทวีปอเมริกาใต จนกระท่ังแมในประเทศ
บราซิลซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของยางพาราเอง ปจจุบันยังคงไดรับผลกระทบจนกระท่ังตองส่ังนําเขา
ยางพาราจากตางประเทศ โรคใบดางของมันสําปะหลังที่มีสาเหตุจากไวรัส ซ่ึงกําลังระบาดอยาง
รุนแรงอยูในหลายประเทศในทวีปอัฟริกา ไสเดือนฝอยศัตรูพืชชนิดหนึ่งท่ีมีช่ือวา Golden nematode 
ยังคงระบาดทําความเสียหายแกการปลูกมันฝร่ังในหลายประเทศในทวีปยุโรป แมลงวันทองเมดิ
เตอรเรเนียนซ่ึงกําลังทําความเสียหายแกผลไมในประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนตน หาก
ศัตรูพืชท่ีสําคัญทางกักกันพืชเหลานี้  ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดสามารถแพรระบาดเขามาใน
ประเทศไทย จะทําความเสียหายแกการเกษตรของประเทศไทยอยางใหญหลวง และจะมีผลตอ
เศรษฐกิจของประเทศและเกษตรกรไทยอยางแนนอน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองคุมครองปองกันพืช
เศรษฐกิจเหลานี้ใหปราศจากศัตรูพืช 

เม่ือศัตรูพืชทางการเกษตรมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ และความเปนอยูของ
ประชาชนเปนอยางมาก เพราะศัตรูพืช ไดกลายเปนประเด็นสําคัญยิ่งในขอเจรจาตอรองการคาขาย
ระหวางประเทศ  อันเกิดจากกระแสความตองการของผูบริโภคสวนใหญในปจจุบัน ท่ีตองการ
สินคาอาหารและเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ขณะท่ีบางประเทศไดถือโอกาสใช
เปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคารูปแบบใหม ดวยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช รวมท้ังเร่ืองของส่ิงแวดลอม เพื่อปกปองผูบริโภค เกษตรกร และระบบความ
ม่ันคงทางอาหารในประเทศของตน เม่ือประเทศไทยมีประชากรซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวน
มาก หากประเทศไทยตองประสบกับการกีดกันทางการคาอันเนื่องมาจากสินคาเกษตรมีศัตรูพืช
ยอมสงผลใหเกษตรกรหลายลานคนตองวางงาน และประสบภาวะขาดทุนอยางแนนอน ซ่ึงสงผล
เปนปญหาแกสังคม หรือเม่ือมีศัตรูพืชบางชนิดเขามาทําลายพืชบางสวนในทองท่ี ก็จําเปนตองใช
เงินนับรอยลานบาทในการปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นใหหมดไป และหากมีศัตรูพืชติดมากับพืช 
นอกจากจะทําความเสียหายแกพืชแลว ยังสรางความเสียหายตอผูบริโภค พืชนั้นๆ และยังอาจทําให
เปนอันตรายตอสุขภาพอีกดวย  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
เพื่อลดระดับความเสียหายจากศัตรูพืชท่ีมีตอผลผลิต ซ่ึงการปองกันศัตรูพืชนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอประเทศไทย เปรียบเหมือนร้ัวของการกสิกรรม โดยปองกันมิใหศัตรูพืชท่ีสําคัญจากตางประเทศ
แพรระบาดเขามาในประเทศไทย หรือปองกันมิใหศัตรูพืชแพรระบาดจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลง
หนึ่ง ในการดําเนินการปองกันและกําจัดศัตรูพืชมีหลากหลายวิธี และการใชกฎหมายเขามา
เกี่ยวของในการตรวจพืช ศัตรูพืช ตลอดท้ังทําการควบคุมการเคล่ือนยายพืช เปนวิธีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท่ีสําคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหศัตรูพืชท่ีสําคัญจากตางประเทศแพร
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ระบาดเขามาในประเทศหรือปองกันมิใหศัตรูพืชแพรระบาดจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง
ภายในประเทศเอง ซ่ึงประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. 2495 
ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีทําการควบคุมและกักพืชไดตอเม่ือพืชที่ไดนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนศัตรูพืชตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงอาจจะทําใหโรคพืชตางๆ ระบาด
แพรหลายไดในระหวางนําพืชนั้นเขามาในราชอาณาจักรกอนท่ีจะมีการควบคุมและกักพืชไว       
ไมบังเกิดผลสมความมุงหมายท่ีจะปองกันโรคและศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพตามขอตกลงท่ี
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกรวมอยูในอนุสัญญาระหวางประเทศสมควรที่จะขยายการควบคุมและ
กักพืชใหกวางขวางออกไปอีกท้ังการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรไมวาทางบก ทางทะเล หรือ
ทางอากาศ เพื่อใหการปองกันโรคและศัตรูพืชไดผลตามเจตนา ฉะน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. 2495 และตราพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  
ข้ึนใหมใชบังคับแทน ซ่ึงไดประกาศบังคับใช เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2507 และมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
โดยมีเหตุผลและหลักการในการกําหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืช
ท่ีใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  

สภาพปญหาซ่ึงผู เขียนเห็นวาเกิดข้ึนในการควบคุมการและปองกันศัตรูพืชใน
ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 คือ 

1) ประเทศไทยไดประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และตอมาไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดมีการกําหนดคํานิยามไวท้ังหมด 25 คํา โดยคํานิยามบางคําไมอาจส่ือ
ความหมายใหผูท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวท้ังในประเทศและตางประเทศ
เขาใจไดอยางชัดเจน เชน คํานิยามคําวา “ส่ิงตองหาม” หมายความวา “พืช ศัตรูพืช และพาหะท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเปนส่ิงตองหาม” ซ่ึงคํานิยามดังกลาวไมอาจส่ือ
ความหมายไดวาส่ิงตองหามคืออะไร และมีความสําคัญอยางไร อีกท้ังมีความแตกตางกับส่ิงกํากัด 
หรือส่ิงไมตองหามอยางไร ในประเด็นใดบาง  

อีกท้ังคํานิยามยังไมสอดคลองตามมาตรฐานระหวางประเทศ อันทําใหคํานิยามมี
ความหมายไมเปนสากลไดแก พืช ศัตรูพืช เปนตน เนื่องจากในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติคําวา “พืช” หมายความวา “พันธุพืชทุกชนิดท้ังพืชบก พืชน้ํา และพืช
ประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังสวนหน่ึงสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ  กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว 
ดอก ผล เมล็ด เช้ือและสปอรของเห็ด ไมวาท่ียังทําพันธุไดหรือตายแลว และใหหมายความรวมถึง 
ตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผ้ึง รังผ้ึง และจุลินทรียดวย” ซ่ึงมีความหมายกวางกวาคํา
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นิยามคําวา “พืช” ตามมาตรฐานระหวางประเทศท่ีหมายความวา “พืช หมายถึงพืชตาง ๆ และสวน
หนึ่งสวนใดของพืชเหลานั้นท่ียังมีชีวิตรวมถึงเมล็ดพันธุและเช้ือพันธุ” ซ่ึงนิยามคําวาพืช ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้น ครอบคลุมกวางกวาพืชเนื่องจากยัง
หมายความรวมถึงเช้ือและสปอรของเห็ด ซ่ึงเปนเช้ือรา และตัวห้ํา ตัวเบียน ไขไหม รังไหม ผ้ึง  
รังผ้ึง ซ่ึงเปนแมลง และจุลินทรียซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กแตมาตรฐานระหวางประเทศให
ความหมายคลอบคลุมเฉพาะพืชเทานั้น 

อีกท้ังยังขาดคํานิยามเก่ียวกับดานสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับพืช ตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีตองควบคุมสําหรับการนําเขา และอีกหลายคําซ่ึงคํานิยามเหลานี้
มีความสําคัญและปรากฏอยูในมาตรฐานระหวางประเทศและกฎหมายกักกันพืชของประเทศตาง 
เชน นิยามคําวา “ส่ิงท่ีตองควบคุม (Regulated Article)” หมายถึง “พืช ผลิตผลพืชใดก็ตาม สถานท่ี
เก็บรักษา บรรจุภัณฑ ยานพาหนะ ตูบรรจุ สินคา ดิน และส่ิงมีชีวิตอ่ืนใดก็ตาม ส่ิงของหรือวัตถุท่ี
สามารถเปนท่ีหลบซอนหรือแพรกระจายศัตรูพืชท่ีเห็นสมควรตองมีการใชมาตรการสุขอนามัยพืช
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวของกับการขนสงระหวางประเทศ” โดยส่ิงท่ีตองประกาศควบคุม
ในแตละประเภทตองใชมาตรการสุขอนามัยพืชเพื่อปองกันการเขามาแพรระบาดของศัตรูพืชกักกัน
จากตางประเทศแตกตางกันไป แตตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไมได
บัญญัติคําดังกลาวไวแตอยางใดทําใหการบังคับใชไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

2) ขอกําหนดการนําเขาหรือนําผาน ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขัดแยงกับมาตรฐานระหวางประเทศ อีกท้ัง
ไมเอ้ือตอการคาและการลงทุน เชน การนําเขาส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด (มาตรา 10) และส่ิงไมตองหาม 
(มาตรา 11) กําหนดใหตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาพรอมกับสินคา ซ่ึงมาตรการ
สุขอนามัยพืช  ( International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับท่ี  151 เ ร่ือง 
Regulation on wood packaging material  in internation trade ซ่ึงกําหนดใหประเทศสมาชิกยอมรับ
เคร่ืองหมาย (mark) ซ่ึงประทับบนวัสดุบรรจุภัณฑไมวาไดผานการกําจัดศัตรูพืชแลวตามขอกําหนด 
โดยไมตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับวัสดุบรรจุภัณฑไมดวย อีกท้ังการนําเขาส่ิงไม
ตองหามมีความเส่ียงศัตรูพืชคอนต่ํามากเม่ือตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาพรอมกับสินคา 
จึงเปนการเพิ่มภาระเกินความจําเปนในการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชมากํากับสินคาเพื่อนําเขา  

                                                 
1 ISPM No.15 แนวทางปฏิบัติสําหรับระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบหอที่เปนเน้ือไมในการคาระหวาง

ประเทศ (Guidelines forRegulating Wood Packaging Material in International Trade) พรอมการดัดแปลงใน
ภาคผนวกท่ี I  (2006) (with modifications to Annex I (2006), สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ 
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 3) การปฏิบัติงานดานกักพืชของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อปองกันศัตรูพืชรายแรงมิใหเขามาแพรระบาดในประเทศ 
ไมสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบันซ่ึงมีการขยายตัวทางการคาท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณ
สินคาท่ีนําเขาเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังชนิดของสินคามีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
การแพรระบาดของศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงหากพนักงานเจาหนาท่ีจําเปนตองตรวจสอบสินคานําเขา
เพื่อยืนยันวาสินคานั้นมีหรือปลอดจากการทําลายของศัตรูพืช กอนพิจารณาความเหมาะสมกับ
สินคานําเขาตอไป การตรวจสินคาเพื่อหาศัตรูพืชใชระยะเวลาเพื่อรอผลการตรวจสอบยืนยันจาก
หอง ปฏิบัติการ นอกจากนี้ กรณีท่ีตรวจพบศัตรูพืชกักกันสินคาท้ังหมดตองไดรับการกําจัดศัตรูพืช
กักกันดวยวิธีการท่ีเหมาะสมถามีวิธีการกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ แตศัตรูพืชบางชนิดไมมี
วิธีการกําจัดจึงจําเปนตองทําลายท้ิงดวยวิธีการตางๆ การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่อาจทํา
ใหสินคานําเขาบางสวนหรือท้ังหมดเส่ือมคุณภาพ เสียหายไมสามารถนําไปบริโภค หรือนําไปใช
ประโยชนได อันสงผลใหพนักงานเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไมไดมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
โดยสุจริตเพื่อปองกันการแพรระบาดเขามาของศัตรูพืชจากตางประเทศ แตอยางใด  

4)  สถานการณการคาระหวางประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีองคการระหวาง
ประเทศ ไดแก องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ไดเขามากําหนดมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อใหการคาระหวางประเทศเปนไปอยางเสรีและเกิดความเปนธรรม โดยมีการตกลงพหุ
พาคี (Multilateral Agreement) ทางดานการคาท่ีประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยตองปฏิบัติตาม 
เชน ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the  
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ SPS Agreement) เปนตน และประเทศ
ไทยยังทําความตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) ทางการคากับอีกหลายประเทศ ภายใตความ 
ตกลงเหลานี้ในสวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรการสุขอนามัยพืช ประเทศตางๆ ยอมรับแนวทาง 
(Guideline) คําแนะนํา (Recommendation) และมาตรฐาน (Standard) ท่ีออกภายใตอนุสัญญาวาดวย
การอารักขาพืชระหวางประเทศ เพื่อคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืชท่ีอยู
ภายในประเทศของตน โดยมาตรการเหลานี้อาจถูกนํามาใชเพียงสองฝายหรือนํามาใชกับทุกฝายทํา
ใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงสงผลใหเปนการนํามาตรการสุขอนามัยมาใชเปนมาตรการกีดกันทาง
การคา เพ่ือเปนการปองกันการนํามาตรการสุขอนามัยมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาจึงทําให
เกิดมีความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช-(SPS)-ภายใตองคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO) เพื่อกําหนดหลักเกณฑพื้นฐานในการกําหนดมาตรการ
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สุขอนามัยข้ึนใชบังคับ โดย WTO ยอมใหประเทศสมาชิกสามารถกําหนดมาตรฐานสุขอนามัยของ
ตนเองได แตมาตรการเหลานั้นจะตองอยูบนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร และจะกําหนดขึ้นใช
บังคับเพียงเทาท่ีจําเปนในการคุมครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืชเทานั้น โดย
จะไมนํามาตรการสุขอนามัยมาใชในทางท่ีจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจหรือไมมี
เหตุผลระหวางประเทศท่ีมีสภาพการณอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ความตกลง-SPS-สนับสนุน
ใหประเทศสมาชิกใชมาตรฐานระหวางประเทศ แนวทาง และคําแนะนําท่ีองคการระหวางประเทศ
ท่ีเกี่ยวของกําหนดข้ึน เชน Codex, OIE, IPPC ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดมาตรการเพ่ือปองกัน
ศัตรูพืชแตยังไมสอดคลองมาตรฐานระหวางประเทศทําใหเกิดปญหาในการตีกลับสินคาเกษตรข้ึน
ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบมากในปจจุบัน 

  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงความเปนมา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมและปองกันศัตรูพืชตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ ประเทศไทยและตางประเทศ 
 3. เพื ่อ ศึกษาวิเคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
 4. เพื่อนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม บทบัญญัติเกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปองกัน แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

สภาวะการณในปจจุบันซ่ึงมีการขยายตัวทางการคาท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณสินคาท่ี
นําเขาเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งชนิดของสินคามีความหลากหลายเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะสินคาท่ีเปนพืช รวมท้ัง
ผลผลิตจากพืชจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพรระบาดของศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงจําเปนตอง
ทําการแกไขกฎหมายวาดวยการกักกันพืชใหมีความชัดเจนเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการ
ควบคุมและปองกันศัตรูพืช และผูนําเขาหรือเจาของสินคาตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ
ปองกันการระบาดศัตรูพืชในประเทศไทย 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจัยปญหาของกรมวิชาการเกษตรในการปฏิบัติงานควบคุมและปองกันศัตรูพืช 

ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม รวมท้ังกฎหมายภายในประเทศ กฎหมาย
ตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายควบคุมและปองกัน
ศัตรูพืชโดยพิจารณาวิเคราะหผลกระทบของกฎหมาย 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documemtary-Research) โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร
ตางๆอาทิ เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ตําราทางวิชาการ บทความ ความเห็นทางกฎหมาย และจาก
ปญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและกลไกการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
ตลอดจนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ มาศึกษาเปรียบเทียบและมุงหามาตรการทางกฎหมายเพื่อ
แกปญหาดังกลาว 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงความเปนมา แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
 2. เพื่อใหทราบของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันศัตรูพืชของระหวาง
ประเทศ ประเทศไทยและตางประเทศ 
 3. เพื่อใหทราบผลการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและ
ปองกันศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม
บทบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันศัตรูพืชแหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
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บทที่ 2 
ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม 

และปองกนัศัตรูพืช  
  

 ปญหาเร่ืองศัตรูพืชเปนเร่ืองท่ีถือวามีความสําคัญสําหรับประเทศเกษตรกรรมอยาง
ประเทศไทยของเราเปนอยางมาก เพราะประเทศไทยเราน้ันเปนผูสงออกพืชเกษตรกรรม อีกท้ังยัง
เปนแหลงผลิตอาหารของโลกท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสินคาเกษตรของไทยถือวาเปนผูสงออกรายใหญ
อันดับตนๆ ของโลก ถามีการแพรระบาดของศัตรูพืชจะสรางความเสียหายอยางใหญหลวงไมแต
เฉพาะท่ีประเทศไทยอยางเดียวที่จะไดรับผลกระทบ ประเทศท่ีอาศัย พืช จากประเทศไทยเปนแหลง
อาหารก็จะไดรับผลกระทบอยางมาก  ซ่ึงทฤษฎีท่ีจะขอยกมากลาวในบทนี้ เปนทฤษฎีท่ีสําคัญท่ีใน
ฐานะท่ีเปนแมบทท่ีจะนําไปสูการดําเนินการเพื่อจัดการดวยวิธีการตางๆ ตอปญหาของศัตรูพืช  
 ดังนั้น ในบทนี้จะศึกษาถึงประวัติความเปนมาของการกักกันพืช ทฤษฎีมหาชน
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน ทฤษฎีการใชอํานาจ ทฤษฎีประโยชนสาธารณะ 
ทฤษฎีสิทธิในส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ประวัติความเปนมาของการกักกันพืช 
 คําวา “Quarantine” มาจากคําวา “Quarantum” ซ่ึงเปนภาษาลาติน มีความหมายวา “ส่ีสิบ” 
แรกเร่ิมเดิมทีคําวา “Quarantine” ถูกนําไปใชเปนชวงระยะเวลากักกันเรือท่ีเดินทางมาจากประเทศ 
ท่ีมีโรครายแรงกําลังระบาดอยู เชน กาฬโรค อหิวาตกโรค ไขเหลือง เปนตน ลูกเรือและผูโดยสาร
จะถูกบังคับใหอยูบนเรือซ่ึงจอดอยูหางฝงเปนระยะเวลาหนึ่ง นานพอท่ีโรคภัยท่ีอาจจะติดมากับ
ลูกเรือจะปรากฏใหเห็น จึงจะไดรับอนุญาตใหข้ึนฝงไดเร่ืองดังกลาวนี้มีรายงานวาเร่ิมมีในประเทศ
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 14 ตอมาระบบการกักกันเรือไดถูกจัดต้ังข้ึนท่ี 
Venice ประเทศอิตาลี ในป ค.ศ. 1403 และท่ี Genoa สาธารณรัฐอิตาลี ในป ค.ศ. 1467 และในป ค.ศ. 
1825 กฎหมายสหรัฐอเมริกาไดใหเจาหนาท่ีของรัฐบาลกลางคอยใหความชวยเหลือแตละรัฐ และ
เมืองทาตางๆ ในการประกาศใชขอบังคับทางดานอนามัยหลายๆอยางของทองถ่ิน ในป ค.ศ. 1825 
สาธารณรัฐอังกฤษ ออกกฎขอบังคับกักกันเรือท่ีเดินทางมาจากตางประเทศและในป ค.ศ. 1805 มี
การประชุมนานาชาติท่ีกรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดมีการยกรางประมวลกฎหมายวาดวยการ
กักกันเกี่ยวกับการเดินเรือ และการคาขายระหวางประเทศ 
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ความหมายของคําวา “กักกัน” ถูกนํามาใชโดยเร่ิมจากเร่ืองราวของโรคมนุษย มาเปน
เร่ืองราวของโรคสัตว และตอมาภายหลังครอบคลุมมาถึงศัตรูพืชดวยโดยใชคําวา “กักกันพืช” ซ่ึง
ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Plant Quarantine”  

 การกักกันพืชของประเทศไทยต้ังข้ึนอยางเปนทางการเม่ือป ค.ศ. 1952 หรือ พ.ศ. 2495 
พรอมกับการประกาศใชกฎหมายวาดวยการกักพืชฉบับแรก เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันโรค
และศัตรูพืช พ.ศ. 2495” ดวยเหตุท่ีประเทศไทยไดติดตอกับตางประเทศท้ังดานการทูตและการคา
มาแตโบราณ จึงเช่ือวาการนําพืชเขามาหรือสงออกไปตางประเทศคงมีมานานแลวแตไมมีการ
บันทึกเปนหลักฐาน จากเหตุการณในประวัติศาสตรพอจะนํามาเปนขอสันนิษฐานยืนยันและขออาง
อิงดังกลาวขางตน 

สมัยสุโขทัยเปนราชธานี พอขุนรามคําแหงมหาราชไดเสด็จไปเมืองจีน 2 คร้ัง ในป 
ค.ศ. 1291 หรือ พ.ศ. 1834 และ ค.ศ. 1291 หรือ พ.ศ. 1843 ซ่ึงนอกจากไดนําชางปนชามสังคโลกมา
ดวยแลวอาจจะนําพันธุพืชท่ีมีคุณคามาดวยก็ได 

สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ประวัติศาสตรกลาววาในป ค.ศ. 1492 หรือ พ.ศ. 2035 
โปรตุเกสไดมายึดเมืองมะละกาซึ่งขณะนั้นอยูภายใตการปกครองของไทย จนกระท่ังป ค.ศ. 1516
หรือ พ.ศ. 2059 ไทยตองสงทูตไปเจรจาท่ีเมืองกัว (ตั้งอยูในประเทศอินเดีย) ซ่ึงเปนอาณานิคมของ
โปรตุเกสเช่ือกันวาในชวงเวลานั้นคงมีการแลกเปล่ียนสินคาและพืชบางอยางเชน ขาวโพด ซ่ึงเปน
พืชท่ีสันนิษฐานวานําเขามาในประเทศไทยหลังจากปนั้น ในป ค.ศ. 1671 หรือ พ.ศ. 2214 ไทยยก
ทัพไปตีเขมร บริษัทอินเดียตะวันออกในเขมรไดติดตอเจรจาขอเขามาทําการคาขายในกรุงศรีอยุธยา
ดวย ในสมัยพระนารายณมหาราช พระองคสงราชทูตไปเจริญไมตรีกับฝร่ังเศสถึง 3 คร้ัง ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนกลางและตอนปลายนั้น กรุงศรีอยุธยาเปนเมืองท่ีเจริญรุงเรืองมากมีชาติตางๆ 
เชนโปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝร่ังเศส จีน อินเดีย เปนตน เขามาทําการคาขายกันอยางกวางขวาง 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยไดติดตอกับตางประเทศท้ังดานการทูตและการคา
มากยิ่งข้ึน มีฝร่ังและชาติตางๆ มาพํานักในประเทศไทยมากมาย ในระยะนี้การคมนาคมทางเรือ
เจริญเปนอยางยิ่ง ประจวบกับเปนชวงท่ีชาติในยุโรปกําลังแสวงหาอาณานิคมทางทวีปเอเชียดวย 
ดังนั้นคงตองมีการลําเลียงพืชพรรณ ธัญญาหารและเสบียงอาหารตางๆ ผานเมืองไทยดวย ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 พระองคนอกจากจะสงราชโอรส และคนไทยไปศึกษาตางประเทศเกือบทุกสาขาวิชา 
รวมท้ังดานการเกษตร พระองคทานเองยังเคยเสด็จประพาสประเทศตางๆ ท้ังในทวีปยุโรปและ
ทวีปเอเชีย ในโอกาสอยางนี้อาจจะนําพันธุไมชนิดตางๆ ท่ีมีประโยชนและสวยงามเขามาดวย 
ก็เปนได ดังท่ีทราบแลววาผักตบชวา วัชพืชท่ีคนไทยรูจักกันเปนอยางดีไดนําเขามาจากประเทศ
อินโดนีเซีย โดยพระราชวงศช้ันผูใหญในรัชกาลที่ 5 การนําพืชเขา-ออก นอกประเทศในชวงสมัย
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กรุงรัตนโกสินทรมีหลักฐาน และขอมูลนอยมาก แตปรากฏจากคําบอกเลา นายหวาง สุขะกุล 
เจาของบางกระบือเนิสเซอร่ีไดเลาใหฟงวาเม่ือประมาณ 20 ปกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง เคย
สงกลวยไมไปสาธารณรัฐสิงคโปร โดยเร่ิมแรกสงกลวยไมไปใหพี่สาวซ่ึงเปนครูท่ีอยูสาธารณรัฐ
สิงคโปรอยูบอยๆ สงบอยเขาบานใกลเรือนเคียงก็ตองการมากข้ึน จึงเปนการแลกเปล่ียนซ่ึงตอมาใน
ท่ีสุดเปนการซ้ือขายกัน หลังจากซ้ือขายกับชาวสิงคโปรประมาณ 10 ป ตอมาไดสงกลวยไมไปขาย
ท่ีประเทศอินโดนีเซียไมตองการใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตอมาประมาณป ค.ศ. 1932-1933 หรือ 
พ.ศ. 2475-2476 ไดสงกลวยไมไปประเทศศรีลังกา ปรากฏวาประเทศศรีลังกา ตองการใหทาง
ประเทศไทยออกหนังสือรับรองวาปลอดโรคพืชกํากับไปดวย ทานอธิบายใหฟงวาตองไปขอรับ
หนังสือรับรองปลอดโรคพืชท่ีกรมเกษตร ท่ีวังแดงและหนังสือรับรองปลอดโรคในสมัยนั้นเปน
เพียงหนังสือราชการธรรมดาไมเปนแบบฟอรมอยางเชนปจจุบัน จากคําบอกเลานี้แสดงใหเห็นวา
ตางประเทศประเทศเร่ิมตองการหนังสือรับรองปลอดศัตรูพืชต้ังแตราวป ค.ศ. 1932-1933 หรือ พ.ศ. 
2475-2476 เปนตนมา 

อาจารยอารีมัน มันยีกุล (อดีตผูเชียวชาญกีฏวิทยา กรมกสิกรรมเดิม) ไดเลาใหฟงตอน
หนึ่งวาในราวป ค.ศ. 1929 หรือ พ.ศ. 2472 มีเรือฝร่ังเศสลําหนึ่งไดเดินทางมายังประเทศอินโดจีน 
อินโดจีนในขณะน้ันเปนเมืองข้ึนของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ในเรือลํานี้บรรทุกผลไมมาดวยจํานวน
หนึ่งราคาประมาณ 1,000-2,000 ปอนด เจาหนาท่ีฝายเกษตรอินโดจีนปฏิเสธไมยอมใหนําผลไมข้ึน
จากเรือ โดยอางไดวาตรวจพบผลไมมีแมลงศัตรูพืช คือ Mediterranean fruit fly ติดมาดวย เพื่อ
ไมใหเปนการเสียประโยชน เพราะเปนเงินจํานวนมาก เจาหนาท่ีท่ีนั่นไดแนะนําใหนําผลไมมาขน
ถายท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเรือลํานั้นก็ไดนําผลไมท้ังหมดมากรุงเทพฯ พอดีฝายไทยทราบเร่ืองเขา อธิบดี
กรมเพาะปลูกจึงส่ังให W.R.S Ladell และนายอารียัน มันยีกุล ซ่ึงเปนนักกีฏวิทยาท้ัง 2 คน ไปทํา
การตรวจผลไม ท่ีทาเรือกรุงเทพฯ ผลการตรวจปรากฏวา พบแมลง Mediterranean fruit fly บางแต
ไมมากนัก และอนุญาตใหนําเขาได การท่ีอนุญาตใหขนผลไมเหลานั้นเขากรุงเทพฯ ได อาจารยอารี
ยัน มันยีกุล ใหเหตุผลวา แมลงเหลานั้นเปนตัวหนอนที่ตายแลวหรือเกือบตายอยูแลวท้ังนั้นและ
แมลง Mediterranean fruit fly ไมสามารถเจริญเติบโตไดในแหลงท่ีมีอากาศรอน เชน ประเทศไทย
และย่ิงตัวหนอนซ่ึงกําลังจะตายอยูแลว ก็ยิ่งไมมีทางเจริญเติบโตหรือมีชีวิตรอด แมลงชนิดนี้ 
จะเจริญเติบโตและขยายพันธุไดดีก็เฉพาะในแถบอบอุนเทานั้น จากการบอกเลาแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยตระหนักถึงภัยของศัตรูพืชจากตางประเทศมานานแลว คือตั้งแตราวป ค.ศ. 1929 หรือ
พ.ศ. 2472  เปนตนมา1   
                                                 

1 กรมวิชาการเกษตร.  การกักกันพืชในประเทศไทย  (น.17),  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ. 
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2.2 ทฤษฎีมหาชนทางเศรษฐกิจ 
 2.2.1 หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคา 
 หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคาเปนหลักการสําคัญในการวางขอจํากัด
เสรีภาพในทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในการเร่ิมประกอบการ การกําหนดให
ตองมีการขออนุญาตประกอบการเปนการลวงหนา และการหามการประกอบการในทางเศรษฐกิจ  
  หลักเสรีภาพทางการคา คือ บุคคลทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะประกอบการหรือดําเนิน
กิจกรรมของวิชาชีพทุกประเภท ท่ีผูนั้นเห็นวาเหมาะสม และตรงตามความตองการโดยไมตอง
ขอรับอนุญาตจากหนวยงานใด 

โดยท่ีถือไดวาหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการคาเปนสวนหน่ึงของ “เสรีภาพ
พื้นฐานของประชาชน”  
 2.2.2  หลักขอจํากัดเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบการ 
 หลักเสรีภาพในการประกอบการนั้นเปนหลักการที่รับรองถึงเสรีภาพของประชาชนใน
การที่จะเลือกประกอบการในทางเศรษฐกิจอยางใดอยางหน่ึง รวมถึงเสรีภาพท่ีจะดําเนินการหรือ
การเลือกกรรมวิธีในการประกอบการทางธุรกิจอยางใดๆ ดวย และสิทธิตามกฎหมายของประชาชน
ท่ีจะโตแยงตอรัฐในกรณีท่ีรัฐจะเขาไปจํากัดเสรีภาพในการประกอบการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะ
รับรองความเปนอิสระในการประกอบการทางเศรษฐกิจและปองกันมิใหมีการออกขอบังคับหรือมี
ขอจํากัดใดๆ  
 ดังนั้น หลักเสรีภาพนี้จึงขัดแยงกับการจํากัดในเร่ืองรูปแบบการผลิต การบริหารงาน 
การบังคับใหเลือกวัตถุดิบ การบังคับใหตองมีการขออนุญาตจากรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงรัฐจะ
ใชขออางวาเปนการประโยชนของงานบริการสาธารณะ  จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหรัฐสามารถออก
มาตรการที่ขัดตอหลักการในเร่ืองเสรีภาพในการประกอบการ 
 โดยรัฐสามารถทําการท่ีขัดกับหลักเสรีภาพในการประกอบการดังนี้        
 2.2.2.1 การกําหนดใหตองแจงตอเจาหนาท่ี 
 การกําหนดใหตองแจงตอเจาหนาท่ีเปนมาตรการในลําดับตน ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
กําหนดใหเอกชนผูประกอบการจะตองแจงตอเจาหนาท่ีถึงการประกอบการของตนตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด ซ่ึงหมายความวาเสรีภาพในการประกอบการยังคงมีอยูอยางสมบูรณ  แตการกําหนดใหตอง
แจงตอเจาหนาท่ีนั้น ถือเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐสามารถทราบ
ถึงการประกอบการดังกลาวและในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจจะออกมาตรการบางอยางเพ่ือรองรับ
การประกอบการน้ันๆ ได 
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การแจงตอเจาหนาท่ีจะตองกระทํากอนการลงมือประกอบการ โดยตองมีการขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบการคา ณ หนวยงานของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยการนั้น การบังคับใหตอง
แจงตอเจาหนาท่ีถึงลักษณะและสภาพการดําเนินงานของกิจการของตนก็อาจจะสงผลตอการจํากัด
เสรีภาพในการประกอบการเปนอยางมาก  เพราะการบังคับดังกลาวอาจนําไปสูการเปดเผยความลับ
ในทางการคาของผูประกอบการรายน้ันๆได   
 2.2.2.2 การกําหนดใหมีการขออนุญาตลวงหนา 

การกําหนดใหมีการขออนุญาตลวงหนาในการประกอบการถือเปนการจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบการท่ีเขมงวดมากข้ึนไปอีก เพราะในแนวความคิดโดยท่ัวไปในเร่ืองเสรีภาพของ
ประชาชนนั้น การกําหนดใหตองขออนุญาตลวงหนากอนการดําเนินการอยางใดๆ เปนมาตรการท่ี
จํากัดเสรีภาพเปนอยางมากเพราะเปนมาตรการท่ีนําเอาการใชเสรีภาพของประชาชนไปข้ึนอยูกับ 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่หนวยงานของรัฐจะใหการอนุมัติหรือไมซ่ึงก็มีผลเทากับเปนการ
ลิดรอนเสรีภาพอยูแลว 
 2.2.2.3 การหามการประกอบการ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทเปนกิจกรรมท่ีตองหามมิใหประกอบการ ซ่ึงโดย
หลักท่ัวไปแลว การวางขอจํากัดในลักษณะท่ีเขมงวดท่ีสุดคือการหามประกอบกิจการนั้นๆ เลย
เชนนี้ จะเกิดข้ึนก็แตเฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีนี้เทานั้นกลาวคือ 

ในกรณีท่ีหนึ่ง กิจกรรมนั้นๆ จะตองปรากฏอยางชัดเจนวาเปนกิจกรรมอันไมพึง
ประสงคของสังคม  

ในกรณีท่ีสอง การหามการประกอบการอยางหน่ึงอยางใด อาจจะมาจากเหตุผลท่ีผูออก
กฎหมายหามนั้นประสงคจะใหรัฐเปนผูผูกขาดในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ เสีย2 
 
2.3 ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน  
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนหลักการที่สําคัญ และเปนประเด็นหลักท่ีสังคม 
ไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ท่ีภาครัฐจะตอง
เปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความ
โปรงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกๆ ฝาย 

หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและ 
ผูซ่ึงเกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาครัฐนั้น  
                                                 

2 จาก “หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนเศรษฐกิจฝรั่งเศส ตอนที่ 1,”  โดย สุรพล  นิติไกรพจน,
วารสารนิติศาสตร, 24,3. น. 583-620 
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 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะมีสวนรวมในข้ันตอน
การรับรู ขอมูล ขาวสารของกิจการหรือโครงการบางอยาง โดยเฉพาะในเรื่องความเส่ียงอันตราย
จากการขอต้ังโรงงานไฟฟาปรมาณู หรือมลพิษจากโรงงาน เปนตน ซ่ึงเปนการอาศัยสิทธิท่ีมีการ
กําหนดไวในรัฐบัญญัติวาดวยเร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสาร (The Freedom Of Information Act 
1966: FOIA)3 เนื้อหาสาระสําคัญของรัฐบัญญัติฉบับนี้มีวา ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขามามีสวนรวม
ในการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของกิจการหรือโครงการบางประเภทได และศาลจะ
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดถึงกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธที่จะใหขอมูลขาวสารแกประชาชนท่ีรองขอ วา
มีเหตุอันสมควรแกการท่ีจะไมเปดเผยเขาตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม 

การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําท่ีสุด แตเปน
ระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะถือเปนกาวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเส่ือตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 

การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ เชน การ
รับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บไซต เปนตน 

การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวม
เสนอแนะทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ัง
คณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน 

ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม ในทุกข้ันตอน
ของการตัดสินใจ และมีการดาํเนินกจิกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

                                                 
3 จาก การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต) (น. 92), โดย  โกเมท  ทองภิญโญชัย, 2534,  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ มาตรการ
ทางกฎหมายในการสงเสริมการหมุนเวียนพลาสติกกลับมาใชใหม  (วิทยานิพนธปริญญา มหาบัณฑิต)  (น. 47), 
โดย วสันต  เอารัตน, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให
ประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุนหมูบาน 
ท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด เปนตน 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชน อาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี ซ่ึงบางวิธี
สามารถทําไดอยางงายๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชน คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมี 
สวนรวมของประชาชนเปนเร่ืองละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
รวมท้ังพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย 

 
2.4 ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐ  
 ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐเกิดจากแนวความคิดของ Johh Locke นักปราชญชาวอังกฤษ ซ่ึง
อธิบายวา “ธรรมชาติมนุษยทุกคน ตางรูจักกฎหมายธรรมชาติท่ีเสนอใหรูวามนุษยทุกคนมีสิทธิตาม
ธรรมชาติ คือ สิทธิในชีวิต รางกาย และทรัพยสินอยางเทาเทียมกัน แตละคนไมควรละเมิดสิทธิตาม
ธรรมชาติของกันและกัน หากมีการลวงละเมิดมนุษยแตละคนยอมมีอํานาจท่ีจะบังคับตามสิทธิของ
ตนและลงโทษผูกระทําผิดดวยกําลังของตนได อยางไรก็ตามการใชสิทธิตามธรรมชาติของแตละ
คน มักขาดความแนนอนชัดเจน และมีการลวงละเมิดหรือกระทบกระทั่งสิทธิของผูอ่ืนอยูเสมอ 
รวมท้ังการลงโทษผูอ่ืนบางคร้ังก็เกินสมควรแกเหตุ เพื่อเปนการหลีกเล่ียงขอบกพรองและยุติปญหา
ความไมสงบเรียบรอย มนุษยจึงตกลงรวมกันทําสัญญาเขาอยูรวมกันเปนสังคมและจัดต้ังรัฐข้ึน 
เรียกวา “สัญญาประชาคม (Social Contract)”4 มีความหมายถึง สัญญาหรือขอตกลงท่ีประชาชนผูอยู
ใตอํานาจปกครองยอมรับรูอํานาจของผูปกครอง ภายใตเง่ือนไขวาผูปกครองรัฐ จะตองใชอํานาจ
นั้นเพ่ือประโยชนและความสงบสุขของประชาชน5  

ในปจจุบันรัฐเปนผูเขาไปจัดการผลประโยชนของสาธารณชน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของคนหมูมาก ดังนั้น กฎหมายมหาชนจึงสรางหลักกฎหมายตางๆ ข้ึนมาเพื่อคุมครอง
ประโยชนสาธารณะน่ันเอง และเมื่อเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูกระทําการเพ่ือประโยชนสาธารณะเชนนี้ 
ผลทางกฎหมายมหาชนท่ีเกิดตามมาก็คือ รัฐ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองมีฐานะ

                                                 
4 จาก นิติปรัชญา  (พิมพครั้งที่ 2)  (น. 210-212), โดย  ปรีดี  เกษมทรัพย, 2531, กรุงเทพฯ :  

มิตรนราการพิมพ. 
5 จาก การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต)  (น. 47-48), โดย โกเมท  ทองภิญโญชัย, 2534, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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เหนือเอกชน สภาพทางกฎหมายท่ีรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐอยูในฐานะเหนือ
เอกชนนี้ เรียกวา เอกสิทธ์ิของฝายปกครอง6 

อยางไรก็ตามแมวาการใชอํานาจของรัฐเพื่อมุงประสงคท่ีจะรักษาผลประโยชนของ
สาธารณชนจะเปนส่ิงจําเปน แตส่ิงหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ ความเหมาะสมของการใชอํานาจ
โดยเฉพาะการใชอํานาจเพื่อกําหนดสิทธิหรือหนาท่ีใดๆ ของเอกชนอาจนําไปสูการใชอํานาจตาม
อําเภอใจ (arbitary) หรืออํานาจท่ีไมชอบธรรมซ่ึงจะกอใหเกิดการรบกวนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนชาติของตน แตเม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป ทําใหรัฐมีภารกิจเพิ่มข้ึนมากมายในการท่ี
จะตองดูแลสงเสริมความเปนอยูทางสังคมและเศรษฐกิจของสังคม ทําใหรัฐตองเขาไปลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากข้ึนดวยการใชอํานาจบังคับควบคุมใหประชาชนกระทํามากเกินกวา
ขอบเขตหรือเจตนารมณของกฎหมายได การใชอํานาจของรัฐจึงควรจะอยูภายใตทฤษฎีเกี่ยวของ 
คือ หลักการสัดสวน 

หลักการสัดสวนเปนพื้นฐานสาระสําคัญจากแนวความคิดตามหลักนิติรัฐ ภายใตการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมวิทยาการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
จําตองบัญญัติกฎหมายมากมายข้ึนโดยใหอํานาจแกฝายปกครองในการใชดุลพินิจในการออกกฎ 
คําส่ังขอบังคับตางๆ และการใชดุลพินิจดังกลาวตองเปนไปตามอํานาจกฎหมายท่ีบัญญัติไวและ
จําตองชอบดวยรัฐธรรมนูญท่ีมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล หลักการดังกลาวนักกฎหมาย
เรียกวา “หลักการสัดสวน” 

หลักการสัดสวนเปนเคร่ืองมือสําคัญทางกฎหมายของประเทศตางๆนําไปปรับใชกับ
ฝายปกครองในการใชดุลพินิจออกคําส่ัง กฎ ขอบังคับท่ีมีผลกระทบตอสิทธิบุคคลและตองได
สัดสวนสมดุลที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลระหวางสิทธิไดเสียสวนเอกชน (Private  Interests) และ
สิทธิสวนไดเสียมหาชน (Public Interests)  หากการใชดุลพินิจขององคกรของรัฐในการออกคําส่ัง 
กฎ ขอบังคับท่ีปราศจากความเหมาะสมสมเหตุสมผลซ่ึงกระทบตอสิทธิบุคคลท่ีเปนสิทธิสวนได
เสียเอกชน หรือสิทธิสวนไดเสียมหาชนยอมเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจหรือการบิดเบือนการใช
อํานาจที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญตามสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว 
ดังนั้น หลักการสัดสวนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการช่ังน้ําหนักการใชดุลพินิจของฝายปกครอง 
หรือองคกรของรัฐในการออกคําส่ัง กฎ ขอบังคับนั้นวามีความเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม 
เพียงได  

                                                 
6 จาก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายมหาชน (Introduction to Public Law) ( น.38), โดย 

ภูริชญา  วัฒนรุง,  ม.ป.ป., กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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แนวความคิดตามหลักการสัดสวนเปนเคร่ืองมือสําคัญของศาลปกครองและศาล
รัฐธรรมนูญในการชั่งน้ําหนักดุลพินิจในการออกคําส่ัง กฎ ขอบังคับ ซ่ึงนอกจากศาลปกครองและ
ศาลรัฐธรรมนูญหลักกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวแลว ยังตองใชหลักการสัดสวนเปนหลักเกณฑใน
การช่ังน้ําหนักในการควบคุมการใชดุลพินิจของฝายปกครอง หรือองคกรของรัฐ ในการออกคําส่ัง 
กฎ ขอบังคับ หรือบรรดากฎหมายตางๆ เหลานั้นวาไดความเปนสัดสวนท่ีเหมาสมหรือไม  มีความ
จําเปนหรือไม และเปนการกระทบถูกสิทธิบุคคลตามกฎหมายหรือตามรัฐธรรมนูญหรือไม ดวย
เหตุนี้แนวความคิดตามหลักการสัดสวนจึงมิไดเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้นแตยังตอง
คํานึงถึงความไดสวนสัดสมดุลในการใชอํานาจอีกดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งอันเกี่ยวดวยสิทธิบุคคล
อันเกี่ยวดวยสิทธิสวนไดเสียเอกชนและสิทธิมหาชนอันเปนสิทธิสวนไดเสียมหาชนตาม
รัฐธรรมนูญดวย7 
 2.4.1  ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐตามความจําเปน 

หลักการนี้เปนสวนหนึ่งของทฤษฎีการใชอํานาจรัฐ  จากการที่ทฤษฎีดังกลาวไดยอมรับ
อํานาจของรัฐท่ีจะเขาไปกาวลวงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดบางสวน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสาธารณชน (Public interest) เปนสําคัญ แตถึงอยางไรในการใชอํานาจรัฐดังกลาว ตองได
สัดสวน เหมาะสมกับความสูญเสียซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเปนเจตนารมณของทฤษฎีการ
ใชอํานาจรัฐ อันมีแนวทางวาการมุงเนนคุมครองสิทธิเสรีภาพของแตละบุคคลมากเกินไป ก็จะ
กลายเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดมากเชนกัน ดังจะเห็นตัวอยางไดจากเร่ือง
ของส่ิงแวดลอม ถาหากรัฐปลอยใหแตละบุคคลใชสิทธิในส่ิงแวดลอมไดอยางไมมีขอจํากัดแลว 
พวกกลุมคนท่ีมีศักยภาพสูงในดานเศรษฐกิจ สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการก็จะอางสิทธิท่ี
จะทําลายสภาพแวดลอมไดอยางไมมีขอจํากัดและไมตองรับผิดชอบ เพราะถือเปนการใชสิทธิของ
ตน ท้ังท่ีผลเสียหายจากการกระทําดังกลาว กอใหเกิดกับประชาชนคนอ่ืนๆอีกมากมาย ดวยเหตุผล
ความจําเปนเชนนี้  รัฐจึงตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสม ดวยการใช
อํานาจของรัฐตามหลักการท่ีกลาวในหลักการใชอํานาจรัฐไดอยางเปนสัดสวนและเหมาะสม แต
ประเด็นท่ีสําคัญนอกจากหลักดังกลาวแลว ก็คือการใชอํานาจของรัฐจะตองมุงเนนท่ีจะกอ
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหนอยท่ีสุด แตใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอประชาชน 
แมวาการใชอํานาจดังกลาวอาจสรางความเสียหายใหแกเอกชนบางราย ซ่ึงลักษณะการเลือกใช
อํานาจตามความจําเปนท่ีเหมาะสมนี้ คือหลักการใชอํานาจท่ีเปนสัดสวนท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีควบคู

                                                 
7 จาก การบังคับใชหลักการสัดสวนในการคุมครองสิทธิปจเจกบุคคล, โดย วุฒิชัย  จิตตานุ,  2549, 

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 8(22), น. 41. 
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และทําใหการใชอํานาจรัฐเปนไปอยางมีสัดสวนเหมาะสม ในทายท่ีสุดก็จะเปนตัวกําหนดถึง
ความสําคัญของการใชอํานาจของรัฐตามทฤษฎีท่ีกลาวถึงอยางชัดเจน 
 2.4.2  ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐอยางไดสัดสวนเหมาะสม8 

หลักการใชอํานาจรัฐอยางไดสัดสวนเหมาะสม (Principle of Proportionality) หลักการนี้
ประเทศท่ีมีพัฒนาการทางดานกฎหมายปกครอง เชน ฝร่ังเศสและเยอรมัน ถือวาเปนหลักการขั้น
พื้นฐานแหงความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูท่ีถูกใชอํานาจ มีจุดมุงหมายในดานปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐใหเปนไปตามกฎหมาย โดยใชหลักการนี้เพื่อเปนขอจํากัดการกระทํา หรือการ
ใชอํานาจของรัฐใหมีการใชดุลพินิจอยูภายในขอบเขต ในหลักเกณฑสําคัญของหลักการนี้กําหนด
ไววาฝายปกครองจะสามารถจํากัดสิทธิของประชาชนไดท่ัวไปหาก 

1)  เปนวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีไดกําหนดไวอยางเครงครัด 
2)  การเขาไปแทรกแซงเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและไดสัดสวน 
3)  การเขาไปแทรกแซงตองไมสรางภาระหนักเกินไปสําหรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดจาก

บทบาทของรัฐในการพิทักษรักษาผลประโยชนของสาธารณชน ท่ีถือวาเปนบทบาทสําคัญ และ
จําเปนดังกลาว ทําใหรัฐสามารถวางแนวทางการใชอํานาจของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอาจเปน
การเขาไปกระทบกระท่ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนได แตรัฐก็จําเปนตองคํานึงถึงการใชอํานาจนัน้
จะกระทบตอบุคคลใดน้ันไดมีกฎหมายรับรองใหสามารถกระทําได และใหใชอํานาจไดมากนอย
เพียงใด ท้ังนี้ก็เพื่อปองกันการใชอํานาจผิดพลาดและสรางความเสียหายจากการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงจะทําใหการใชอํานาจรัฐดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แทนท่ีจะเปนผูปองกันรักษาหรือคุมครอง 
 
2.5  ทฤษฎีประโยชนสาธารณะ 

แนวคิดเร่ืองประโยชนสาธารณะเปนแนวคิดท่ีมีความหลากหลาย ในระยะแรกแนวคิด
เร่ืองประโยชนสาธารณะเปนเร่ืองกิจกรรมในลักษณะการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
ประเทศ การดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ดานการทูต ดานยุติธรรม สวนเอกชนจะเปนผูไดรับ
ประโยชนทางออมจากบริการสาธารณะเหลานี้ในฐานะประชาชนของรัฐ นอกจากนี้การกําหนด
ประโยชนสาธารณะยังมีขอกําหนดท่ีจํากัดสิทธิมากกวาท่ีจะตอบสนองความตองการเฉพาะของ
เอกชนแตละราย  ในทางกลับกัน ประโยชนสาธารณะเกิดจากเจตนาโดยตรงท่ีจะตอบสนองความ

                                                 
8 Siedentopf, “The Principle of the rule of law,” วารสารกฎหมายปกครอง, 11, 2535,  

น. 263. 
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ตองการของประชาชน9  ดังนั้น รัฐอาจเห็นวาการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของคน
สวนใหญจึงตองไดรับการควบคุมดูแลจากรัฐโดยส้ินเชิงเพื่อตอบสนองความตองการสวนรวม  การ
ดําเนินการดังกลาวจึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือและอํานาจฝายเดียวท่ีจะใชในการดําเนินการอันมี
ลักษณะอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่งซ่ึงไดแกการออกกฎหมาย 

ประโยชนสาธารณะมีความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวาบริการสาธารณะ คือ เปนกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะที่ดําเนินการจัดทําข้ึนโดยบุคคลในกฎหมายมหาชน หรือโดย
เอกชน ซ่ึงฝายปกครองตองใชอํานาจกํากัดดูแลบางประการและอยูภายใตระบบพิเศษ  การพิจารณา
วากิจกรรมใดเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะจึงตองดูผลสุดทายของกิจกรรมนั้น
เปนหลัก  ประโยชนสาธารณะบางประเภทจัดทําข้ึนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  หรือเปนระเบียบ
ของการดําเนินกิจกรรมของเอกชน หรือการวางกฎเกณฑในการดําเนินกิจกรรมของเอกชนท่ีฝาย
ปกครองมอบใหกับองคกรวิชาชีพ บางประเภทอาจเปนไปเพื่อสังคม เชน สวัสดิการสังคม  
ประกันสังคม บางประเภทจัดทําข้ึนเพื่อประโยชนในดานการศึกษาหรือวัฒนธรรม บางประเภท
จัดทําข้ึนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ดังนั้น เพื่อใหรัฐสามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชนไดอยางรวดเร็วจึงตองมีการใหเอกสิทธ์ิเหนือเอกชน10 ประโยชนสาธารณะ      
จึงหมายถึง “ประโยชนสาธารณะเปนวัตถุประสงค (But หรือ Finalite) ของการดําเนินการของรัฐ
เพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ สวนอํานาจมหาชน (Puissance Publique) เปนวิธีการ
ดําเนินการท่ีใหรัฐมีอํานาจเหนือปจเจกชนเพื่อดําเนินการใหประโยชนสาธารณะน้ันบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย”-เชน การปองกันประเทศ  ในการปองกันประเทศนี้จะตองมีปจจัยหลายประการ คือ  
ประการแรก ปจจัยทางองคกร ตองมีหนวยงานรับผิดชอบ ตองมีบุคลากรซ่ึงไดแก กองทัพท้ังหลาย  
ตองมีวิธีดําเนินการ คือตองใชอํานาจเกณฑทหาร ประกาศกฎอัยการศึก ซ้ืออาวุธ ตองมีวัตถุเพื่อ
ปองกันประเทศมิใหถูกรุกรานและมีกิจกรรม คือการลงมือดําเนินการ 

ดังนั้น หัวใจของประโยชนสาธารณะจึงอยูท่ีวัตถุประสงค (But หรือ Finalite) ของ
กิจกรรมของรัฐตองเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ ซ่ึงตางจากกิจกรรมของ
เอกชนท่ีมุงตอบสนองความตองการสวนตัวของตนเอง  
    
 

                                                 
9 จาก หลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศส  (น. 375), โดย สํานักงานศาลปกครอง,  กรุงเทพฯ :  

 คุรุสภาลาดพราว. 
10 จาก หลักพ้ืนฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส  (น. 107), โดย นันทวัฒน  บรมานันท, 2547, กรุงเทพฯ : 

วิญูชน. 
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2.6 ทฤษฎีสิทธิส่ิงแวดลอม  
มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิท่ีจะอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี ทฤษฎีนี้วาดวยสิทธิของมนุษยทุกคน

ท่ีจะมีชีวิตอยูในคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี และยังหมายถึง การยอมรับใหบุคคลแตละบุคคลสามารถ
ใชสิทธิของตนในการท่ีสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพของส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดความสุขสบาย
ตอตนเองได โดยที่เม่ือใดท่ีคุณภาพของสิ่งแวดลอมถูกคุกคามจากปญหามลพิษ ผูไดรับความ
เสียหายก็สามารถใชสิทธิหรือแสดงสิทธิตามนี้ไดโดยไมจําเปนตองคํานึงวาไดเกิดความเสียหาย 
หรือภยันตรายข้ึนกับชีวิต ทรัพยสินและสุขภาพอนามัยของตนเพียงใด11 ดังนั้นจึงไดมีการขยาย
ความกวางจากท่ีเคยจํากัดอยูในเร่ืองของโอกาสหรือความเปนเจาของ ใหมีการครอบคลุมไปถึงสิทธิ
ท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุขภายใตส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ และไดรับการดูแลเอาใจใส 
รวมท้ังไดรับการรับรองสิทธิโดยรัฐ เรียกวา “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” โดยเปนการแสดง
ถึงสิทธิข้ันพื้นฐานอยางหนึ่งของประชาชน ถือเปนอํานาจหรือประโยชนท่ีโดยชอบธรรม ท่ีทุกคน
พึงมีพึงได  ซ่ึงสิทธิมนุษยชนนี้สืบทอดแนวความคิดมาจากเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ (Natural 
Rights) โดยความสําคัญไดถูกระบุไวในมาตรา 25(1) วา “Everyone has the right to a standard of 
living adequates for the health and wel-being of himself” ความหมายคือ ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของตน12 ซ่ึงถือวาเปนสวัสดิการของ
สังคม (Social Welfare) ท่ีรัฐจะตองจัดใหมี เพ่ือท่ีจะเปนหลักประกันข้ันตํ่าสุดของประชาชนท่ีจะ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้นทําใหเกิดสิทธิบางประการในสังคม โดยเฉพาะสิทธิของ
ประชาชนท่ีรัฐจักตองใหมีท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ โดยการคุมครองดูแลของรัฐท่ีจะใหมีชีวิตอยู
ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ ปราศจากการปนเปอนของส่ิงไมพึงประสงค จึงกลาวไดวาสิทธิท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพท่ีดีเปนสิทธิข้ันพื้นฐานอยางหนึ่งของมนุษย ซ่ึงในเร่ืองนี้ได
มีการบัญญัติรับรองไวในกฎบัตรอาฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน และสิทธิของปวงชน ค.ศ. 1981 
(Africa Charter on Human and People’s Rights) ขอ 24 ระบุวา “All people shall have the right to a 
general satisfactory environment favourable to their development” ซ่ึงแปลความหมายไดวา “ปวง
ชนยอมมีสิทธิในส่ิงแวดลอมท่ีดีอันเอ้ือตอการพัฒนาของตน”13 ถือไดวาไดการรับรองถึงสิทธิ

                                                 
11 จาก  คาทดแทนกรณีสิ่งแวดลอมเปนพิษ  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 135), โดย   

ดนัยยศ  ศรลัมพ,  2525, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
12 จาก การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต) (น. 39), โดย โกเมท  ทองภิญโญชัย, 2534, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
13 จาก การใชกฎหมายในการปองกันและแกไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต)  (น. 40), โดย โกเมท  ทองภิญโญชัย, 2534, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ดังกลาว ไดกลายมาเปนหลักสําคัญท่ีประเทศตางๆนํามาบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหเกิดแนวคิด
ยอยๆ หลายประการเกี่ยวกับทฤษฎีส่ิงแวดลอมดังนี้ 
 2.6.1  ทฤษฎีปกปองสิทธิในการรักษาส่ิงแวดลอม   
   สิทธิในการรักษาส่ิงแวดลอมนี้ถือเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกคนท่ีจะดํารงชีวิต
อยูในสภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ดังนั้นในการอยูรวมกันในสังคม การใชสิทธิของแตละบุคคลจะตองไม
รุกลํ้าเขาไปในสิทธิของผูอ่ืน ถาคนใดคนหนึ่งใชสิทธิท่ีตนมีในการใชส่ิงแวดลอม และไปกอผลตอ
สิทธิของผูอ่ืน หรือของสวนรวม ก็เทากับวาเปนการใชสิทธิเกินขอบเขต จึงถือวาเปนการละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน รัฐหรือประชาชนจึงสามารถที่จะเขาไปปกปองหรือปองกันมิใหผูใดละเมิดสิทธิใน
ส่ิงแวดลอมของผูอ่ืนหรือของตนเอง หรือของสวนรวม ซ่ึงทําไดโดย ท้ังในระดับประเทศ รัฐใน
ฐานะผูปกครอง หรือตัวแทนของสมาชิกหนึ่งของบรรดาประเทศหรือรัฐในการพิทักษรักษา
ส่ิงแวดลอมของโลก ท้ังนี้มีท่ีมาจากหลักการของ Public Trust Doctrine โดยถือวารัฐมีหนาท่ีใน
ฐานะท่ีเปนผูปกปองคุมครอง (Trustee) ใหประชาชนปลอดภัยจากเร่ืองตางๆ ดังนั้น ในการดําเนิน
นโยบายของรัฐในการคุมครอง ประชาชนภายในรัฐใหปลอดภัยจากปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการกระทําของรัฐหรือประเทศอ่ืนๆ รัฐและประเทศตางๆ จํานวนมากมาย ตางก็มีสิทธิในการที่
จะปกปองรักษาสภาพส่ิงแวดลอมของโลกโดยรวมไวไมใหเกิดความเสียหาย 

รัฐจําตองมีมาตรการอยางใดอยางหน่ึงท่ีจะนํามาใชในการจัดการใหการใชประโยชน
จากส่ิงแวดลอมใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมโดยการควบคุมปองกันมิใหผูท่ีมีความสามารถ
ฉกฉวยการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมไดมากกวาสรางปญหา ซ่ึงถือวาเปนการรบกวนผูอ่ืน  

จากแนวคิดของทฤษฎีสิทธิในส่ิงแวดลอม ท่ีกลาวมานี้ไดเปนท่ียอมรับเปนสากลวาเปน
บรรทัดฐาน หรือแนวประพฤติของบุคคลในสังคมตอส่ิงแวดลอม และไดมีปฏิญญาสากลรองรับ 
ไวดวย  
 2.6.2 ทฤษฎีการชดใชคาเสียหาย 

บุคคลผูถูกละเมิด สมควรท่ีจะไดรับการชดใชคาเสียหาย สิทธิในการไดรับการชดใช
จากการกระทําละเมิดสิทธิในส่ิงแวดลอม โดยเปนการคุมครองบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการ
ท่ีถูกผูอ่ืนกระทําเพื่อกอความเสียหายตอส่ิงแวดลอม แลวสงผลกระทบมาเปนความเสียหายตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของผูเสียหาย การคุมครองรักษาสิทธินี้มีดวยกัน 2 ระดับ คือ 
 2.6.2.1 สิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากเอกชนดวยกัน คือ 
กรณีท่ีผูได รับความเสียหายจากการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีกอความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอม โดยใชสิทธิของตนรองตอศาล เพื่อใหผูกอความเสียหายยุติการกระทําท่ีสรางความ
เดือดรอนและรําคาญน้ันเสีย ซ่ึงอาจรวมถึงการเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ี
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ไดรับดวยก็ได ซ่ึงคาเสียหายดังกลาว ก็คือคาใชจายตางๆ ท่ีตองใชจายไปในการดําเนินการทดแทน
ความเสียหายหรือในการแกไขความเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
 2.6.2.2  สิทธิท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากภาครัฐ เปนกรณีท่ีผูกอความเสียหายนั้น
เปนผูกระทํากิจการหรือโครงการตามความควบคุม ริเร่ิม สนับสนุน หรือดําเนินการโดยสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเอง14 
 2.6.3 ทฤษฎีการรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาหนาท่ี 

เปนกรณีท่ีรัฐในฐานะผูปกครองประเทศจําเปนตองคุมครองปองกันสิทธิของบุคคลใน
ส่ิงแวดลอม เพื่อท่ีจะเปนเคร่ืองมือในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงถือวาเปนการสรางความสัมพันธ และเปนการขจัดหรือควบคุมการเอารัดเอาเปรียบกันในการใช
ประโยชนจากส่ิงแวดลอม อันมีพื้นฐานมาจากความไมเทาเทียมกันท่ีแทจริงของบุคคลในสังคมซ่ึง
ในเร่ืองของส่ิงแวดลอมการกระทําท่ีเปนการกอใหเกิดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจัดไดวาเปน
การประกอบอาชญากรรมอยางหนึ่ง15 เนื่องจากเปนการกระทําท่ีไมเคารพสิทธิของผูอ่ืนท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอม ถือวาเปนการรบกวนสวัสดิภาพของสาธารณชน ท่ีสงผลใหเกิดอันตรายแกบุคคล    
เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ดังนั้นผูท่ีกอผลรายใหแกประชาชน จึงสมควรตองรับผิดในทาง
อาญา ซ่ึงมีสภาพบังคับหรือการลงโทษเปนสําคัญ ท้ังนี้เพื่อเปนการควบคุมมิใหบุคคลดังกลาว
ละเลยหรือเพิกเฉยท่ีจะหาวิธีการควบคุมปองกันการกอมลพิษของตน ซ่ึงรวมถึงการกระทําโดย
ประมาทหรือขาดความระมัดระวังตามสมควรดวย 
 2.6.4 ทฤษฎีการปองกันลวงหนา 

หลักการนี้เปนหลักการที่กําหนดหรือหามาตรการท่ีจําเปนและเหมาะสมเพื่อปองกัน 
มิใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่สามารถคาดหมายลวงหนาได หรือใหเกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายนอยท่ีสุดในดานส่ิงแวดลอม 

ในทางปฏิบัติ หลักการดังกลาวนี้ถูกนํามาใชโดยอาศัยวิธีการดําเนินการส่ีประการ
ดวยกัน คือ 
 2.6.4.1 การศึกษาผลกระทบ มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อศึกษาผลกระทบลวงหนาท่ี
อาจเกิดข้ึนของโครงการตางๆหรือการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือทําลาย
สภาพแวดลอมได  และตลอดจนเพื่อหามาตรการปองกันลวงหนาโดยมิใหความเสียหายนั้นเกิดข้ึน

                                                 
14 จาก  “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แนวคิดและหลักการ

ใหมทางกฎหมาย,” โดย  ไชยยศ  เหมะรัชตะ,  (2536, พฤษภาคม), วารสารอัยการ 16,  น. 20-26. 
15 จาก มาตรการทางกฎหมายอาญากับปญหาการกอใหเกิดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 46-48), โดย ทรงพล  พลเย่ียม, 2536, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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หรือเกิดข้ึนนอยท่ีสุด อนึ่ง การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศฝร่ังเศสนี้ ไดมีการกําหนด
รายละเอียดในหลายๆ รูปแบบ เชน การศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีเกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอม 
และดานอนามัย  เปนตน 
 2.6.4.2 การอนุมัติลวงหนา  เปนกรณีท่ีจะมีการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  
เชน ผลิตสารเคมี หรือวัตถุอันตรายท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญตอสภาพแวดลอมในกรณีนี้  
รัฐหรือฝายปกครองอาจจะมีการอนุมัติการจัดต้ังเปนการช่ัวคราวลวงหนาได โดยกําหนดใหผูท่ีจะ
ขอใบอนุญาตจัดต้ังตองเสนอหรือหาวิธีการหรือมาตรการในการบําบัดปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนไวลวงหนา  มาตรการดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งของรัฐหรือฝายปกครอง   ท่ี
นํามาตรการปองกันลวงหนามาใชเพื่ออนุมัติโครงการท่ีอาจจะกอใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 
 2.6.4.3 การทําใหส่ิงแวดลอมกลับสูสภาพเดิม เปนการกําหนดมาตรการในการทําให
สภาพแวดลอมกลับคืนสูสภาพเดิมหรือใหมีการใชโดยใหเล่ือมสภาพนอยท่ีสุด ในรูปวิธีการจํากัด
หรือลดมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน สรางเคร่ืองจักรท่ีลดการผลิตของเสีย  หรือใชเคร่ืองจักรท่ี
กอใหเกิดมลภาวะทางเสียงนอยท่ีสุด  หรือใชประโยชนไดใหม  เปนตน 
 2.6.4.4  การกําหนดมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม เปนการจัดการหรือตรวจสอบ
ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมแตละแหงใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในแตละกลุม โดยอาจ
เปนการาจัดรวมกลุมในระดับสมาคมภายในประเทศ หรือเปนการกําหนดคามาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ใหมีคามาตรฐานสากลเรียกวา “International Standard Organistion: 14001” เปนตน16 
 2.6.5 ทฤษฎีการระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายดานส่ิงแวดลอม 

หลักการดังกลาวไดบัญญัติไวในสนธิสัญญาประชาคมยุโรป และในกฎหมายระหวาง
ประเทศในคําประกาศท่ี Rio ในป ค.ศ. 1992 ในหลักการขอท่ี 15 และไดบัญญัติไวแลวในประมวล
กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศฝร่ังเศส 

หลักการดังกลาวเปนกรณีท่ีรัฐหรือฝายปกครองนําเอามาตรการตางๆ ท่ีมีอยูมาใชใน
กิจกรรมหรือโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม เพื่อระมัดระวังและปองกันมิ
ใหเกิดความเสียหายทางดานส่ิงแวดลอมข้ึน หรือใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด รวมถึงการระมัดระวัง
มิใหเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึนดวย หลักการระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายดาน
ส่ิงแวดลอมนี้ ถูกนํามาใชอยางมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของการตัดตอทางพันธุกรรมหรือ GMO เพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค เปนตน 

                                                 
16

  Treaty of Maastricht 1993 
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 หลักการดังกลาวเปนหลักการที่สําคัญหลักการหนึ่ง ซ่ึงเปนหลักการที่สามารถโยงไป
ถึงหลักในเร่ืองความรับผิดของรัฐตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได17 
 2.6.6  ทฤษฎีวาดวยการเขาถึงขอมูลในดานส่ิงแวดลอม 
        หลักการน้ีไดกําหนดข้ันตอนในเร่ืองของการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ในการกระทําของรัฐ หรือฝายปกครองท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม หรือการ
ดําเนินงานใดท่ีอาจกอไดเกิดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม      
                  หลักวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนนี้เปนหลักการสําคัญท่ีไดมีการนําหลักในเร่ือง
การเขาถึงขอมูลขาวสารในดานส่ิงแวดลอมนั้นเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีทําใหผูเขารวมแสดงความ
คิดเห็นหรือผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเพียงพอตอการรวมเสนอ
ความคิดเห็นตอไป18  
 2.6.7 ทฤษฎีความรับผิดทางส่ิงแวดลอม 
 หลักในเร่ืองความรับผิดนี้มีกลไกข้ึนเพื่อเยียวยาแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ
ส่ิงแวดลอม โดยอาจเปนการชดใชคาเสียหายตอผูท่ีไดรับความเสียหายหรือตอผูท่ีไดรับความ
เสียหายหรือตอผูท่ีไดรับผลกระทบหรือทําการฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับมาสภาพเดิม 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดตามแนวทฤษฎีสิทธิในส่ิงแวดลอม ไดมีการนําแนวความคิดหรือ
ทฤษฎีอ่ืน ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองรักษาสิทธิของบุคคลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม โดยมีสมมุติฐานของ
ทฤษฎีนี้วาบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในการท่ีจะใชประโยชนจากทรัพยากรและมีสิทธิท่ี
จะดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี การท่ีรัฐหรือประเทศใดๆ จะมองเห็นถึงความสําคัญของสิทธิ
ดังกลาวมากนอยเพียงใดนั้น ก็ยอมแลวแตผูบริหารหรือผูปกครองรัฐ จะไดนําสิทธิตางๆ ท่ีกลาวมา
ไปบัญญัติไวในกฎหมายสําคัญๆ ของรัฐหรือประเทศเพ่ือเปนการรองรับกับสิทธิพื้นฐานของบุคคล
เชน ในเร่ืองของส่ิงแวดลอมประชาชนทุกคนมีสิทธิในส่ิงแวดลอมมากนอยเพียงใด รวมท้ังรัฐไดให
การคุมครองและรับรองสิทธิของประชาชนอยางไรบาง นอกจากน้ีส่ิงหนึ่งท่ีจะแสดงออกถึงความ
จริงใจของรัฐท่ีดีท่ีสุดตอการปกปองคุมครองรักษาสิทธิของประชาชน ก็คือ การบังคับใชกฎหมาย 
เพราะเปนการช้ีชัดใหเห็นวาเจตนารมณของกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในส่ิงแวดลอมของ
รัฐนั้น  
 
 
 
                                                 

17  The Rio Declaration on Environment and Development 1992 
18  The Rio Declaration on Environment and Development 1992, p. 10. 
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2.7 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
 ประเทศสวนใหญในโลกไดกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อคุมครอง
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืชท่ีอยูภายในประเทศของตน โดยมาตรการตางๆเหลานี้มี
หลายรูปแบบ ตั้งแตการหามนําเขา การจํากัดการนําเขา การขออนุญาตนําเขา การขอใบรับรองจาก
ประเทศผูสงออก การกักกันสินคาเม่ือเขามาในประเทศ การตรวจสอบ การทดสอบ เปนตน19 เพื่อ
เปนการนํามาตรการดังกลาวมาเปนขอกีดกันทางดานการคา และเปนการกําหนดหลักเกณฑพื้นฐาน
ในการกําหนดมาตรดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศข้ึนมาเพื่อเปนผูกําหนด
มาตรการดังกลาว  

ประเทศไทยไดมีการจัดต้ังหนวยงานตางๆ มาเพื่อกํากับดูแลเกี่ยวกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยซ่ึงแตละหนวยงานจะมีการบัญญัติกฎหมายมาบังคับใชเพื่อใหอํานาจแก
หนวยงานของตนใหสามารถดําเนินการในการตรวจสอบ กํากับดูแล ควบคุมและปองกันศัตรูพืชมิ
ใหเขามาในประเทศไทย เชนกัน 
 2.7.1 องคการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ20 

องคการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (The Codex Alimentarius Commission หรือ 
CAC) เปนองคกรกึ่งรัฐบาล รับผิดชอบการใชบังคับมาตรฐานอาหารรวมกับองคการอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ 
FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปกปองสุขภาพของผูบริโภคเพื่อใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติท่ีเปนธรรมในการคาขายอาหาร
และความรวมมือในการจัดทํามาตรฐานอาหาร องคกร CAC นั้นเปนองคกรกึ่งรัฐบาลประกอบดวย
สมาชิก 159 ประเทศและสมาชิกสมทบจาก FAO และ WHO  

ในการทํางานของ CAC เปนกระบวนการท่ีมีการจัดทํามาตรฐานอยางละเอียดรอบคอบ
เปนหลักปฏิบัติและแนวทางหรือคําแนะนําอ่ืนๆ โดยมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยตลอดเวลากวา 
30 ป 

มาตรฐาน CODEX ใหคําจํากัดความวา เปนคุณลักษณะของสินคาโดยบรรยายถึง
องคประกอบมาตรฐานและองคประกอบคุณภาพซ่ึงเปนไปตามความตองการในทางการคาระหวาง
ประเทศ เพื่อท่ีจะปกปองสุขภาพของผูบริโภค โดยมีหลักการท่ีเปนหัวใจสําคัญ คือการปรุงแตง

                                                 
19  จาก ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใตองคการคาโลก:

ศึกษากรณีมาตรการนําเขาไกสุกของประเทศออสเตรเลีย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 6), โดย   
นํ้าฝน ลิมปเจต, 2546, กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

20  The Codex Alimentarius Commission.    
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อาหาร การปนเปอนอาหารและเร่ืองสุขอนามัย มาตรฐาน CODEX และหลักการตางๆไดรับการ
สงเสริม 

คณะกรรมการดานการเกษตรขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ จึงได
กําหนดกลยุทธเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยทางดานอาหาร ตลอดท้ังหวงโซอาหาร ประกอบดวย 
5 กลยุทธ ดังนี้  

1)  การวิเคราะหความเส่ียง (Risk Analysis) ซ่ึงจะตองดําเนินการท้ังหมด 3 ข้ันตอน คือ 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง (Risk Management) 
และการส่ือความเส่ียงใหประชาชนไดรับรู (Risk Communication)  

2) การสอบทวนยอนกลับหรือสืบแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ (Traceability) ตั้งแตผูผลิต
ข้ันตน ไปจนถึงมือผูบริโภค 

3) การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
อยูบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
                 4) ความเทาเทียมกันของระบบความปลอดภัยทางอาหาร 
                 5) การมุงเนนดานการหลีกเล่ียง (Avoidance) หรือการปองกันอันตราย (Prevention) 
ตั้งแตแหลงผลิตในหวงโซอาหารจนกระทั่งถึงผูบริโภคการดําเนินการตามกลยุทธท้ัง 5 ของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาตินั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการต้ังแต
จุดเร่ิมตนของการผลิตไปตลอดกระบวนการผลิตอาหารและจะส้ินสุดเม่ือถึงมือผูบริโภค ดังนั้น จึง
มีกระบวนการตรวจสอบ ดูแล และจัดการหลากหลายซึ่งเปนเง่ือนไขที่ประเทศผูผลิตจําเปนตอง
ปฏิบัติตามหากยังตองการเปนสวนหนึ่งของตลาด 
 2.7.2- สํานักงานอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ International Plant Protection 
Convention21   
 2.7.2.1  หนาท่ี  

สรางความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของ
ศัตรูพืช-มีการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ วาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International 
Standards Phytosanitary Measures : ISPMS) เพื่อใหการดําเนินมาตรการดานสุขอนามัยพืชของ
ประเทศตางๆ มีความสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม ISPMS เปนมาตรฐานสมัครใจ แตหากประเทศ
ใดปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวใน  ISPMS ก็ไมจําเปนตองมีเหตุผลอธิบายสนับสนุน   
สนับสนุนประเทศภาคีสมาชิกจัดต้ังองคการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเพื่อทําหนาท่ีประสานงานและ
รวมกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ สนับสนุนความรวมมือระหวาง
                                                 

21  International Plant Protection Convention   
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ประเทศภาคีสมาชิกในการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการปรากฏการณการแพรระบาดศัตรูพืชท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ และขอมูลการปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ  ระงับขอพิพาท กรณีมีขอพิพาท
ท่ีเกี่ยวกับการแปลความหรือการปฏิบัติท่ีขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญา         
                  2.7.2.2  การบริหารงานภายใตอนุสัญญา International Plant Protection Convention   
 1. สํานักเลขาธิการอนุสัญญา ประกอบดวยเลขานุการ ผูประสานงาน เจาหนาท่ีกักกัน
พืช นักโรคพืชและเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล กอต้ังใน พ.ศ. 2535 และใน พ.ศ. 2536 ไดรับรอง
กระบวนการจัดทํามาตรฐานช่ัวคราว และไดแตงต้ังคณะกรรมการผูเช่ียวชาญวาดวยมาตรการ
สุขอนามัยพืช (Committee of Exports on phytosanitary Measures : CEPM) ตอมาใน พ.ศ. 2543 
เป ล่ียน ช่ือ เปนคณะกรรมการมาตรฐาน เฉพาะ กิจ  ( Interim Standards Committee : ISC) 
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย คณะผูเช่ียวชาญดานสุขอนามัยพืชจากท่ัวโลกมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวนหรือใหขอคิดเห็นตอเอกสารที่จัดเตรียมโดยสํานักเลขาธิการ 

2. คณะกรรมการวิสามัญวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (Interim-Commission-on 
Phytosanitary Measures : ICPM) ทําหนาท่ีทบทวนมาตรการอารักขาพืชท่ัวโลก-กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของอนุสัญญา และอนุมัติมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช 
(ISPMS) 
 2.7.3  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ22 

      กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เคร่ืองจักรกล
การเกษตร และปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสูกลุมเปาหมายท้ังภาครัฐ เอกชน 
และเกษตรกร บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินคาพืช รวมท้ังแนะนํา
เกี่ยวกับดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑพืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
พืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานสากล และเพื่อ
ใหบริการการสงออกสินคาเกษตรท่ีมีเปนองคกรนําดานการวิจัยและพัฒนาพืช เคร่ืองจักรกล
การเกษตร และเปนศูนยบริการตรวจสอบ  รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในระดับสากล  โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม-มีภารกิจเกี่ยวกับพืชโดยการ 
ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ใหไดพืชพันธุดี เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสูกลุมเปาหมายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และตลอดจนบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ดิน น้ํา  ปุย  พืช วัสดุการเกษตร  ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช  เพื่อใหบริการการสงออกสินคาเกษตรที่
มีคุณภาพ อํานาจหนาท่ี 
                                                 

22 จาก “กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2557,” ราชกิจจานุเบกษา,  เลมที่ 131, ตอนที่ 88 ก, น. 20.  
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1.  ศึกษา  คนควา  วิจัย  ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรดานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับพืช 
2. ใหบริการดานการวิเคราะห   ทดสอบ   ตรวจสอบ   รับรองและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

เร่ืองดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช การบริการสงออกสินคาเกษตร และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.  ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเจาหนาท่ี สวนราชการ เกษตรกร และเอกชนท่ี
เกี่ยวของ 

4.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมวิชาการเกษตร
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.7.4  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ23 
   กรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรโดยผานทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลคาใน
สินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินคา
และผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกร เพ่ือสรางรายไดและความ
ม่ันคงในการผลิตและประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1.  สงเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
 2.  ฝกอาชีพเกษตรกร และใหบริการทางการเกษตร 
 3.  พัฒนา สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิต และการจัดการ
ผลผลิต ประมง และปศุสัตว แกเกษตรกร 
 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตร 
หรือตามท่ีกระทรวง หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.7.5 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ24 
    ภารกิจเปนหนวยงานกลาง-ดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร โดยกําหนด 
ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และสงเสริมมาตรฐาน สินคาเกษตรต้ังแตระดับไรนาจนถึงผูบริโภค 
ตลอดจนการเจรจาแกไขปญหาทางการคาเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุง-และยกระดับคุณภาพสินคา
เกษตรและอาหารของไทยใหไดมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ือใหมีคุณภาพและ ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล สามารถแขงขันไดในเวทีโลก โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

                                                 
23

  จาก “กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2557,” ราชกิจจานุเบกษา,  เลมที่ 131, ตอนที่ 88 ก, น. 84.  

24 จาก “กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  30 ธันวาคม พ.ศ. 2557,” ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 131, ตอนที่ 88 ก, น. 11. 
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1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   
2.  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการกําหนด การตรวจสอบรับรอง การ

ควบคุม การวิจัย การพัฒนา การประเมินความเส่ียง การถายทอด การสงเสริม และการพัฒนา
มาตรฐาน สินคาเกษตรและอาหารของประเทศ  

3. กําหนดยุทธศาสตรดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร รวมท้ังกํากับดูแล 
เฝาระวัง และเตือนภัย  

4. ประสานงาน กําหนดทาที และรวมเจรจาแกไขปญหาดานเทคนิค ดานมาตรการท่ี
มิใชภาษี และดานการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศในสวนท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตรและ
อาหาร 

5.  เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับองคการมาตรฐานระหวางประเทศดาน
คุณภาพ และความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร รวมท้ังการดําเนินการภายใตความตกลงวา
ดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และในสวนท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตรและ
อาหาร ภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา  

6.  เปนหนวยรับรองระบบงานของหนวยตรวจสอบรับรองและเปนหนวยรับรอง
ผูประกอบการ ตรวจสอบมาตรฐานดานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศ  

7. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  
8.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือ

ตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.7.6  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข25 

มีภารกิจเกี่ยวกับ-การปกปองและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภค
ผลิตภัณฑซ่ึงลวนถือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและ
ปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรม การบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูลทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเช่ือถือได 
และมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนได บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน 
โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร  กฎหมายวาดวยยา  กฎหมายวาดวย
เคร่ืองสําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 
กฎหมายวาดวย ยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเคร่ืองมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการ
ใชสารระเหย และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ 
                                                 

25 จาก “กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552,” ราชกิจจานุเบกษา,  เลม 126, ตอนที่ 98 ก, น. 106. 
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2.  พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใช-กฎหมายท่ีอยูในความ 
รับผิดชอบ 

3.  เฝาระวัง กํากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการ 
และการโฆษณา รวมท้ังผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑ การพัฒนาระบบความปลอดภัย ดาน
สารเคมีของประเทศ และเปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองคกรระหวางประเทศดานสารเคมี 
ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑ สุขภาพจากภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ  

4.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครอง 
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ สุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.  สงเสริม และพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพที่
ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมท้ังเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพื่อปกปองสิทธิ 
ของตนได 

6.  พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยการ 
มีสวนรวมของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคม 
สุขภาพ  

7.  พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 
สุขภาพเกิดประโยชนตอสุขภาพของประชาชน และผลประโยชนของประเทศชาติ  

8.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือ
ตามท่ี รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.7.7 กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข26 

มีภารกิจในการสงเสริมใหประชาชน มีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา
และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ สงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ 
และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ มีสุขภาพดี รวมท้ังการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีความรู และทักษะ ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวม
ตลอดจนถึงการสนับสนุนให หนวยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีสวนรวมในการสงเสริม สุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อ
สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

                                                 
26 จาก “กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  28 ธันวาคม  พ.ศ. 2552,”  

ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 126, ตอนที่ 98 ก, น. 95. 
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1.  กําหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพ 
และการอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 

2.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบริการสงเสริมสุขภาพ การ
จัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม รวมทั้งการประเมินผลกระทบ ตอ
สุขภาพ  

3.  กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ รวมท้ังการรับรองมาตรฐาน 
การบริการสงเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  

4.  พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพ และสภาพแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระดับชาติ 
ระดับทองถ่ิน ระดับโครงการหรือกิจกรรม  

5.  พัฒนาระบบ กลไก และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และ
กฎหมายอ่ืน ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  

6.  ถายทอด และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและการมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพ การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคี เครือขาย และชุมชน  

7.  ประสานงาน รวมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคี เครือขาย รวมท้ังการประสานงานระหวางประเทศ ในงานดาน 
การสงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผล 
กระทบตอสุขภาพ  

8.  สรางกระแสสังคม และรณรงค เผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริม
สุขภาพ การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ ในสังคม  

9.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี 
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2.7.8  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม27 
 มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยการวิจัย พัฒนา ฝกอบรม สราง
จิตสํานึก และถายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม เพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
                                                 

27 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  9, 16 มีนาคม พ.ศ. 2555, ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 129,  ตอนที่ 26 ก, น. 24. 
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 1. สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธดานส่ิงแวดลอม  
 2. รวบรวม จัดทํา และใหบริการขอมูลและขอสนเทศดานส่ิงแวดลอมดวยเทคโนโลยี
ตาง ๆ ในฐานะศูนยขอมูลและขอสนเทศดานส่ิงแวดลอม  

3.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังเปน
ศูนยปองกันและไกลเกล่ียกรณีพิพาทดานส่ิงแวดลอม  

4.  ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการสง เสริม  เผยแพร  และ
ประชาสัมพันธ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

5. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอด และสงเสริมเทคโนโลยีและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังเปนศูนยเทคโนโลยีสะอาดและศูนยปฏิบัติการอางอิงดานส่ิงแวดลอม         
 2.7.9  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม28 

มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ดานการมาตรฐานของประเทศ โดยสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผลิตภัณฑภายในประเทศ ใหมีคุณภาพ ใหเปนท่ียอมรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก พิทักษส่ิงแวดลอม และคุมครองผูบริโภคใหไดรับความ
เปนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการกํากับดูแล หนวยตรวจสอบและรับรอง
ใหเปนไปตามกฎหมาย โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายวาดวย 
การมาตรฐานแหงชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

2.  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาดานการ
มาตรฐาน ของประเทศ ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการมาตรฐาน  

3.  ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศดานการมาตรฐานของประเทศ  
4.  สงเสริม กํากับดูแล และใหบริการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน 

ตลอดจนพัฒนาการรับรองระบบงานดานการมาตรฐานของประเทศใหเกิดความเปนเอกภาพ  
5.  สงเสริมและพัฒนาองคกรและบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนในดานการมาตรฐาน  
6.  รวมมือและประสานงานกับองคการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ 

ตางประเทศ และระหวางประเทศในดานการ 

                                                 
28 จาก กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 130, ตอนที่ 54 ก, น. 39. 
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 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือ
ตามท่ี รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายมาตรฐาน รวมท้ังการทําความตกลงเกี่ยวกับความ
รวมมือทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวของ 
 2.7.10  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย29 

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการคาระหวางประเทศ โดยการกํากับดูแล สงเสริม และ
พัฒนาการคาระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริม ปกปอง รักษาผลประโยชน ทางการคาและบริหารการ
สงออกและนําเขาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1. ดําเนินการดานกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร 
ซ่ึงสินคา กฎหมายวาดวยการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ 
กฎหมาย วาดวยมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน กฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาขา
ออก กฎหมาย วาดวยการสงเสริมสินคาขาออก กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําบางอยางใน
การขนสงสินคา ขาออกทางเรือ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  

2.  จัดระเบียบและบริหารการสงออกและนําเขาสินคา  
3. ดําเนินมาตรการปกปองและตอบโตทางการคาเพื่อรักษาผลประโยชนทางการคา  
4. เสนอแนะและดําเนินการแกไขปญหา อุปสรรค ขอกีดกันท่ีมีผลกระทบตอการ

สงออก และนําเขา  
5. ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาสงออกและนําเขา 

เพื่อประโยชนทางการคา  
6. ดําเนินการพัฒนาการคารูปแบบใหมเพื่อเสริมการคาปกติ และทําการคาตามนโยบาย

รัฐบาล และความตกลงทางการคาระหวางประเทศ  
7. ดําเนินการใหไดมาและรักษาซ่ึงสิทธิประโยชนทางการคา รวมท้ังสงเสริมและ

สนับสนุน ใหภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนทางการคา และดําเนินการดานสิทธิประโยชนทาง
การคาภายใตความตกลง ทางการคา  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 
 

                                                 
29 จาก กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556,  

ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 130, ตอนที่ 124 ก, น. 10. 
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 2.7.11 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี30 
 มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค โดยการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
เพื่อใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจในการรักษา สิทธิประโยชนของตน และไดรับความปลอดภัย
และความเปนธรรมจากการซ้ือขายและการทําสัญญา กับผูประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหายจากการละเมิดตามกฎหมาย โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค กฎหมายวาดวยการขายตรง 
และตลาดแบบตรง และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

2.  เสนอแนะการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคตอ
คณะกรรมการ คุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง  

3.  ดํ า เนินการเกี่ ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค 
คณะกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และคณะอนุกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครอง ผูบริโภคและกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง  

4.  เปนศูนยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  
5.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือ

ตามท่ี นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย          
 2.7.12 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง31 

มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําสินคาเขาและสงสินคาออก และการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการ
จัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวง การสงเสริมและการสนับสนุนการผลิตและการ สงออก และการ
ปกปองผลประโยชนของประเทศและประชาชน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และ
กฎหมาย อ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

2. เสนอแนะเพ่ือกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรตอกระทรวง 
3.  ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตและการสงออกโดยมาตรการทางภาษีอากร 
 

                                                 
30 จาก กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี  

9 เมษายน พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา,  เลมที่ 132, ตอนที่ 29 ก, น. 1. 
31  จาก กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 25 มกราคม พ.ศ. 2551,  

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่, 125, ตอนที่ 22 ก, น. 109. 
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4.  ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร  
5.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี 

กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
โดยการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร กรมศุลกากรมีหนาท่ี

ปองกันการนําเขา หรือสงออก หรือสงผานสินคาตองหาม สวนสินคาตองกํากัด กรมศุลกากรมี
หนาท่ีตองตรวจสอบวา การนําเขา หรือสงออก หรือสงผานแดนไดรับอนุญาตและปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีบัญญัติไวครบถวนหรือไม สําหรับบัญชีรายช่ือสินคาตองหามตองกํากัด สามารถ
ตรวจสอบไดจากกระทรวงพาณิชย 
  2.7.12.1  หนาท่ีหลักของดานศุลกากร มีดังนี้ คือ  
 1) การเก็บภาษีศุลกากร  
 2) การปราบปรามสินคาลักลอบหนีภาษีและผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด ของปา การ
สงเสริมการสงออก 
  2.7.12.2  ความหมาย 
     1. ของตองหาม หมายถึงของท่ีมีกฎหมายกําหนดหามนําเขามาหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีหามการสงผานดวย ผูใดนําสินคาตองหามเขามาหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดตองรับโทษตามกฎหมายที่เกีย่วของและเปนความผิดตาม
มาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรดวย ตัวอยางสินคาตองหามในการนําเขา-สงออก มีดังนี้  
  1.1 วัตถุลามก การนําเขาและสงออกวัตถุลามก ไมวาจะอยูในรูปแบบหนังสือ 
ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี ส่ิงท่ีพิมพข้ึน รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถาย และ
ภาพยนตรลามกหรือวัตถุลามกอ่ืนๆ  
   1.2  สินคาท่ีมีตราหรือลวดลายเปนรูปธงชาติ  
                1.3 ยาเสพติดใหโทษ 
            1.4 เงินตรา พันธบัตร ใบสําคัญรับดอกเบ้ียพันธบัตรอันเปนของปลอมหรือแปลง
เหรียญกษาปณท่ีทําใหน้ําหนักลดลงโดยทุจริตดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดินหรือพระปรมาภิไธย  
ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเปนของปลอม  
          1.5 สินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผนบันทึกเสียง 
(คอมแพคดิสก) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร หนังสือ หรือสินคาอ่ืนใดท่ี
ทําซํ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 
        1.6 สินคาปลอมแปลงหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา 

DPU



   35
 

          2. ของตองกํากัด หมายถึงสินคาท่ีมีกฎหมายกําหนดวาหากจะมีการนําเขาสงออกหรือ
ผานราชอาณาจักรจะตองไดรับอนุญาตหรือปฏิบัติใหครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ 
เชน ตองมีใบอนุญาตการนําเขาและสงออก ตองปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรอง
การวิเคราะห หรือเอกสารกํากับยา เปนตน ผูใดนําของตองกํากัดเขามา หรือสงออก หรือสงผาน
ราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดไวใหครบถวน จะมีความผิด
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ และเปนความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากร
ดวย ตัวอยางสินคาท่ีมีมาตรการนําเขา,สินคาท่ีมีมาตรการสงออก,สินคามาตรฐานและมาตรฐาน
สินคา สามารถดูไดท่ี กรมการคาตางประเทศ จัดระเบียบเพื่อควบคุมการนําเขาหรือสงออก มีดังนี้ 
  2.1 เงินตราไทยและเงินตราตางประเทศ 
  2.2 พันธุยางและยางธรรมชาติ 
  2.3 ยาสูบ รวมถึงตนยาสูบและใบยาเสน 
  2.4 สัตวและซากสัตว 
  2.5 เคร่ืองวิทยุคมนาคม และสวนแหงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
  2.6 อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน อาวุธ
ปนและเคร่ืองกระสุนปน 
  2.7  วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
  2.8  ยา เช้ือโรค และพิษจากสัตว 
  2.9  สุรา 
  2.10  สินคาประเภทอาหารท่ีมีความหวานเจือปน 
  2.11  เคร่ืองช่ัง ตวง วัด 
 ความผิดทางศุลกากรท่ีมักพบไดเสมอๆ ในการการนําเขาสงออก สามารถจําแนกออก 
เปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1) ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
 การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนําของท่ียังไมไดเสียคาภาษีอากร หรือของท่ี
ควบคุมการนําเขาหรือของท่ียังไมไดผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตองเขามาหรือสงออกไปนอก
ประเทศไทย โดยของท่ีลักลอบหนีศุลกากรอาจเปนของที่ตองเสียภาษีหรือไมตองเสียภาษีก็ได หรือ
อาจเปนของตองหามหรือของตองกํากัดหรือไมก็ได หากไมนํามาผานพิธีการศุลกากร ก็มีความผิด
ฐานลักลอบหนีศุลกากร ท้ังนี้ กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
สําหรับความผิดคร้ังหนึ่งๆ ไวสูงสุดคือ ใหริบของท่ีลักลอบหนีศุลกากรและปรับเปนเงิน 4 เทาของ
ของราคารวมคาภาษีอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังปรับและจํา                       
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 2)  ความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 
 การหลีกเล่ียงภาษีอากรหมายถึง การนําของท่ีตองชําระคาภาษีอากรเขามาหรือสงของ
ออกไปนอกประเทศไทยโดยนํามาผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตอง แตใชวิธีการอยางใดอยางหน่ึง
โดยมีเจตนาเพื่อมิใหตองชําระคาภาษีอากรหรือชําระในจํานวนท่ีนอยกวาท่ีจะตองชําระ เชน สําแดง
ปริมาณ น้ําหนัก ราคา ชนิดสินคา หรือพิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จ เปนตน ดังนั้นผูนําเขาหรือ
สงออกท่ีมีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสําแดงเท็จอีกฐานหนึ่งดวย กฎหมาย
ศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรไวสูงสุดคือ ใหริบของท่ีหลีกเล่ียงภาษี
อากรและปรับเปนเงิน 4 เทาของของราคารวมคาภาษีอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือท้ังปรับและ
จํา แตในกรณีท่ีมีการนําของซุกซอนมากับของท่ีสําแดงเพื่อหลีกเล่ียงภาษีอากรสําหรับของซุกซอน 
โทษสําหรับผูกระทําผิด คือ ปรับ 4 เทาของอากรท่ีขาดกับอีก 1 เทาของภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยท่ีขาด (ถามี) และใหยกของท่ีซุกซอนมาใหเปนของแผนดิน  
 3.  ความผิดฐานสําแดงเท็จ 
 การสําแดงเท็จหมายถึง การสําแดงใดๆ เกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกสินคาไมตรงกับ
หลักฐานเอกสารและขอเท็จจริงในการนําเขาและสงออก การกระทําผิดฐานสําแดงเท็จมีหลาย
ลักษณะ ดังนี้  
               3.1 การยื่นใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืน
ตอกรมศุลกากรเปนความเท็จ หรือไมบริบูรณหรือชักพาใหหลงผิดในรายการใดๆ ก็ตาม 
          3.2 การไมตอบคําถามของเจาหนาท่ีศุลกากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายดวยความ
สัตยจริง 
  3.3 การไมยอมหรือละเลย ไมทํา ไมรักษาบันทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน หรือสมุด
บัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยางอ่ืนๆ ซ่ึงกฎหมายศุลกากรกําหนดไว 
  3.4 การปลอมแปลงหรือใชเอกสาร บันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืนท่ีปลอม
แปลงแลว 
  3.5 การแกไขเอกสาร บันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืนภายหลังท่ีทางราชการ
ออกใหแลว                          
  3.6  การปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ ลายมือช่ือยอ หรือเคร่ืองหมายอยางอ่ืนของ
พนักงานศุลกากรซ่ึงพนักงานศุลกากรนั้นๆ ใชในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายการกระทําตาม
ลักษณะท่ีเปนไปตามขอ 3.1-3.6 ใหถือเปนความผิดโดยมิตองคํานึงถึงวา ผูกระทําผิดมีเจตนาหรือ
กระทําโดยประมาทเลินเลอหรือไม ท้ังนี้ กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานสําแดง
เท็จไวสูงสุดคือ ปรับเปนเงินไมเกิน 50,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน  
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 4.  ความผิดฐานนําของตองหามตองกํากัดเขามาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
 ของตองหามคือ ของที่มีกฎหมายหามมิใหนําเขาหรือสงออก เชน วัตถุลามก ของท่ีมี
การแสดงถ่ินกําเนิดเปนเท็จ ของท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสินทางปญญา เปนตน สวนของตอง
กํากัดคือ ของที่จะนําเขา-สงออกได ตองไดรับอนุญาตหรือปฏิบัติใหครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวของนั้นๆ เชน ตองมีใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
กระทรวงสาธารณสุข ตองปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะหหรือ
เอกสารกํากับยา เปนตน ของตองกํากัดเหลานี้หากปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายอ่ืนๆ กําหนดแลว 
ก็สามารถนําเขาหรือสงออกได  
 กฎหมายศุลกากรไดกําหนดโทษผูกระทําผิดในการนําของตองหามตองกํากัดเขา
ประเทศไทยโดยไมไดรับอนุญาตสําหรับความผิดคร้ังหนึ่งๆ ไวสูงสุดคือ ใหริบของท่ีหลีกเล่ียง 
ขอหามขอกํากัดและปรับเปนเงิน 4 เทาของของราคารวมคาภาษีอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือ
ท้ังปรับและจําคุก                     
 5.  ความผิดฐานฝาฝนพิธีการศุลกากร 
 ในการนําเขาและสงออกสินคาแตละคร้ังผูนําเขาและสงออกจะตองปฏิบัติใหครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการบริหารและการควบคุม
การจัดเก็บภาษีอากรและการนําเขา-สงออกเปนไปดวยความเรียบรอย การกระทําผิดฐานฝาฝน 
พิธีการศุลกากรมีหลายลักษณะ เชน  
 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรผิดทา การขอยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบใบขนสินคาขา
เขาตามมาตรา 19 ทวิ ยอนหลัง 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมและปองกันศัตรูพืชตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ  กฎหมายตางประเทศและกฎหมายของประเทศไทย 
  

 ในบทน้ีจะมีการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายของกฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ และกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
 
3.1 กฎหมายระหวางประเทศ 
 3.1.1 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The Application of Sanitary and Phytosantary 
Measures: SPS)33 
 ประเทศสวนใหญในโลกไดกําหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อคุมครอง
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืชท่ีอยูภายในประเทศของตน โดยมาตรการตางๆ เหลานี้มี
หลายรูปแบบ ตั้งแตการหามนําเขา การจํากัดการนําเขา การขออนุญาตนําเขา การขอใบรับรองจาก
ประเทศผูสงออก การกักกันสินคาเม่ือเขามาในประเทศ การตรวจสอบ การทดสอบ เปนตน โดย
มาตรการเหลานี้บางก็ดําเนินการตามมาตรฐานระหวางประเทศ แนวทาง และคําแนะนําของ
องคการระหวางประเทศ แตบางมาตรการก็มิไดเปนเชนนั้น โดยมาตรการเหลานี้อาจถูกนํามาใช
เพียงสองฝายหรือนํามาใชกับทุกฝายทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงสงผลใหเปนการนํามาตรการ
สุขอนามัยมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา34 

เพ่ือเปนการปองกันการนํามาตรการสุขอนามัยมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคาจึง
ทําใหเกิดมีความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ภายใตองคการการคา
โลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อกําหนดหลักเกณฑพื้นฐานในการกําหนดมาตรการ
สุขอนามัยข้ึนใชบังคับ โดย WTO ยอมใหประเทศสมาชิกสามารถกําหนดมาตรฐานสุขอนามัยของ

                                                        
33  จาก ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใตองคการคาโลก:

ศึกษากรณีมาตรการนําเขาไกสุกของประเทศออสเตรเลีย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) (น. 10-76), โดย  
นํ้าฝน ลิมปเจต, 2546, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

34 From Sanitary and Phytosanitary Measures (p. 31), by UNCTAD, 1999, in Future multilateral 
tradenegotiation : handbook for trade negotiations from least developed countries. New York and Geneva.  
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ตนเองได แตมาตรการเหลานั้นจะตองอยูบนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร และจะกําหนดขึ้นใช
บังคับเพียงเทาท่ีจําเปนในการคุมครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว และพืชเทานั้น โดย
จะไมนํามาตรการสุขอนามัยมาใชในทางท่ีจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจหรือไมมี
เหตุผลระหวางประเทศท่ีมีสภาพการณอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ความตกลง SPS สนับสนุน
ใหประเทศสมาชิกใชมาตรฐานระหวางประเทศ แนวทาง และคําแนะนําท่ีองคการระหวางประเทศ
ท่ีเกี่ยวของกําหนดข้ึน เชน Codex, OIE, IPPC อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังคงสามารถกําหนด
มาตรการใหมีมาตรฐานสูงกวาท่ีมาตรฐานระหวางประเทศกําหนดไวได หากมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรมารองรับและตราบเทาท่ีเปนการกระทําภายใตความตกลง SPS และไมเปนการกระทํา
ตามอําเภอใจแมวามาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดข้ึนจะมีมาตรฐานและวิธีการที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศก็ตาม35 
  3.1.1.1  ความเปนมาของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 วัตถุประสงค ท่ี สํา คัญท่ีสุดของแกตต  (General Agreement on Tariff and Trade: 
GATT) คือตองการทําใหเกิดการคาเสรีโดยการลดอุปสรรคทางดานภาษีศุลกากรและท่ีมิใชภาษี
ศุลกากร (Tariff and Non-Tariff Barriers) อีกท้ังพยายามที่จะกําจัดการปฏิบัติท่ีแตกตางในทาง
การคาระหวางประเทศ ในอดีตการยุติขอพิพาททางการคา วิทยาศาสตรเขามามีบทบาทนอยมาก
เนื่องจากขอพิพาทท่ีเกิดจากภาษีศุลกากรหรือโควตาไมมีแงมุมทางดานวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ 
ซ่ึงขอพิพาททางการคาเหลานี้สามารถแกไขไดไมยากนักและคอนขางจะโปรงใสโดยบทบัญญัติ
ของแกตต แตหากเปนขอพิพาทที่มิใชภาษีศุลกากร บทบัญญัติของแกตตเทาท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น
ยังคงไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่เกี่ยวกับการคุมครองสุขอนามัย ดังนั้น ท่ีประชุมใหญ
แกตตจึงไดหาทางออกโดยการกําหนดขอยกเวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสุขอนามัยของขอตกลง
แกตตไว 36คือ มาตรา 20 (บี) ของแกตต 1947 ซ่ึงอนุญาตใหประเทศภาคีแกตตใชมาตรการใดๆ ท่ี
ขัดตอวัตถุประสงคของแกตตได หากเปนการใชอันเนื่องมาจากความจําเปนในการคุมครองชีวิต 
 

                                                        
35 From "Unit X: Sanitary and PhytosanitaryMeasures (SPS)," in International and Regional Trade 

Law (p.3), By J.H.H. Weiler and Sungjoon Cho, 2003. The Law of the World Trade Organization  (www. 
jeanmonnetprogram.org/wto/Units/index.html,  

36 จาก ขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช1994 กับระบบวิเคราะหอันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต: การกีดกันทางการคาในรูปแอบแฝงตอสินคาประมงไทย  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต)  
(น. 61), โดย  พรพิมล ชิณพัฒนวานิช, 2542, กรุงเทพฯ:   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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หรือสุขอนามัยของมนุษย สัตว หรือพืช37 การพิจารณาขอยกเวนตามมาตรา 20 (บี) นี้จะตอง
พิจารณาวามาตรการท่ีประเทศภาคีกําหนดข้ึนนั้นเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสินคาภายในประเทศ
กับสินคานําเขาจากตางประเทศหรือไม และจะตองพิจารณาวามาตรการดังกลาวเปนมาตรการ 
ในการจํากัดปริมาณการนําเขาหรือไม ซ่ึงโดยปกติแลวการเลือกปฏิบัติและการจํากัดจํานวนไม
สามารถกระทําไดภายใตบทบัญญัติของแกตต แตหากมาตรการท่ีนํามาใชนั้นเปนมาตรการท่ีจําเปน
เพื่อปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช แมวาจะขัดกับหลักการทั้งสองของแกตต 
ก็สามารถบังคับใชไดตามขอยกเวนในมาตรา 20 (บี) แตจะตองเปนมาตรการท่ีจําเปนและตองไม
เลือกปฏิบัติตอสินคานําเขาโดยอําเภอใจ หรือปราศจากเหตุผลท่ีจะอธิบายได หรือเปนมาตรการกีด
กันทางการคาโดยแอบแฝง 
 อยางไรก็ตามมาตรา 20 (บี) ก็มีชองวางในการบังคับใชหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ปญหาการตีความคําวา “จําเปน” (Necessary) ซ่ึงแกตตไมไดใหคําจํากัดความไว เม่ือเกิดขอพิพาท
จึงเกิดการถกเถียงกันวา กรณีใดเปนมาตรการท่ีจําเปนตามความหมายของมาตรา 20 (บี)ซ่ึงเทากับ
เปนการเปดชองวางใหมีการใชมาตรการในกีดกันทางการคา 
 นอกจากปญหาการบังคับใชมาตรา 20 (บี) ดังกลาวแลว ประเทศตางๆยังมีความระแวง
วา ประเทศอุตสาหกรรมเหลานั้นอาจใชมาตรการทางดานสุขอนามัยมาเปนเคร่ืองมือกีดกันทาง
การคา มิใหสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปจากตางประเทศเขาไปยังตลาดภายในประเทศได
งายๆ38 เพื่อเปนการชดเชยเร่ืองความตกลงเกี่ยวกับสินคาเกษตรท่ีประเทศอุตสาหกรรมยอมเสีย
ประโยชนจากการลดการอุดหนุนและเปดตลาดมากข้ึน ดังนั้น ในการเจรจาการคารอบโตเกียวของ
แกตตในชวงป ค.ศ. 1947-1979 จึงไดมีการจัดทําความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
(Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT Agreement) ซ่ึงรูจักกันในช่ือ Standard Code 
โดยการเขาเปนภาคีในความตกลง TBT จะเปนไปตามความสมัครใจของแตละประเทศ ความตกลง
นี้มีวัตถุประสงคในการปองกันมิใหรัฐภาคีใชมาตรฐานตางๆ ไปในทางที่เปนอุปสรรคตอการคา
ระหวางประเทศ แมการบัญญัติความตกลงนี้จะไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชก็ตาม แตในความตกลงก็ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ขอกําหนดทางเทคนิค (technical requirements) เกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยดวย ไมวาจะเปนเร่ือง

                                                        
37 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร. โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ

เพ่ือรองรับการเจรจาเปดเสรีทางการคา (รายงานผลการวิจัย)  เสนอกรมเศรษฐกิจการพาณิชยกระทรวงพาณิชย, 
กันยายน 2544, น. 3-48. 

38 จาก "ความตกลง SPS กับการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปของไทย," โดย  ศักดา  ธนิตกุล  และ 
พรพิมล ชินพัฒนวานิช, 2543, บทบัณฑิตย, 56, น.142. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับปริมาณการตกคางของสารปราบศัตรูพืช (pesticideresidue limits) การตรวจสอบ
สินคา และการติดฉลากสินคา (labelling) โดยประเทศท่ีเขาเปนสมาชิกของความตกลงน้ีตางตกลง
รวมกันท่ีจะใชมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสินคานําเขา เชน CODEX มาเปนพื้นฐาน 
ในการกําหนดมาตรการ ภายใตความตกลงนี้ ประเทศท่ีใชมาตรการสุขอนามัยตองแจง (notify) 
มาตรการเก่ียวกับมาตรฐานสินคาซ่ึงใชกับสินคาภายในประเทศและสินคานําเขาใหแกประเทศภาคี
แกตตอ่ืนๆ ทราบ และหากจะมีการใชมาตรฐานท่ีแตกตางไปจากมาตรฐานระหวางประเทศเพราะ
เห็นวามาตรฐานนั้นไมเพียงพอตอการคุมครองสุขอนามัยก็สามารถกระทําได แตประเทศผูใช
จะตองแจงตอรัฐอ่ืนผานสํานักเลขาธิการแกตตดวย39 

ประเทศตางๆ ตระหนักดีวา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ตอไปนี้จะเรียกวา
มาตรการสุขอนามัย) อาจถูกใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
Standards Code เปนความตกลงวาดวยมาตรฐานท่ีเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศซ่ึงใช
บังคับกับตัวสินคาเทานั้น ไมรวมถึงมาตรฐานท่ีเปนกระบวนการ (process) และวิธีการผลิตสินคา
(Product Production Method : PPM) ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
ดังนั้น ในการเจรจารอบอุรุกวัย ประเทศตางๆจึงเห็นพองตองกันถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการ
กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจนในเร่ืองนี้เพ่ือลดการใชมาตรการสุขอนามัยเพื่อกีดกันหรือสรางอุปสรรค
ท่ีไมจําเปนทางการคา ดังนั้น ความตกลง SPS จึงถือกําเนิดข้ึนภายหลังจากการเจรจาในรอบอุรุกวัย
ของแกตต เพื่อปองกันไมใหประเทศตางๆ นํามาตรการสุขอนามัยไปใชตามใจชอบโดยไม
สมเหตุสมผล หรือใชเปนเคร่ืองมือกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ40 โดยประเทศ
ตางๆคาดหวังวา ความตกลง SPS นี้จะสามารถอุดชองวางท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชมาตรา 20 (บี) 
ไดโดยที่ความตกลง SPS ไดกําหนดกฎเกณฑการใชมาตรา 20 (บี) ใหละเอียดข้ึนและกําหนดกฎ
กติกาท่ีชัดเจนในเร่ืองสิทธิและหนาท่ีของประเทศผูใชและประเทศผูถูกใชมาตรการไว41 

                                                        
39 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร. โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ

เพ่ือรองรับการเจรจาเปดเสรีทางการคา. น. 3-49. 
40 สํานักเจรจาการคาพหุภาคีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย.  “มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช,”  

สืบคน มกราคม 2544, จาก www.moc.go.th, 
41 โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศเพ่ือรองรับการเจรจาเปดเสรีทางการคา.   

(น. 3-49). เลมเดิม. 
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 ในการเจรจาเกี่ยวกับความตกลง SPS ไดมีการพยายามที่จะทําใหมาตรการสุขอนามัย
ในระบบการคาหลายฝายงายข้ึนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขจัดมาตรการสุขอนามัยท่ีไมมี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรมารองรับท่ีมีผลเปนการจํากัดทางการคา42 
 3.1.1.2  วัตถุประสงคของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เปนขอตกลงท่ีมีข้ึนเพื่อ
วางกฎเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดและการใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัยทางดานอาหารและสุขภาพ
อนามัยของมนุษยสัตวและพืชและเพ่ืออุดชองวางของความตกลงแกตต 1947 โดยเฉพาะมาตรา 20 
(บี) ตลอดจนกําจัดการใชมาตรการสุขอนามัยตามอําเภอใจหรือมีวัตถุประสงคเพ่ือการกีดกันทาง
การคาโดยการกําหนดสิทธิและหนาท่ีของประเทศสมาชิกในเร่ืองการกําหนดและการบังคับใช
มาตรการหรือกฎเกณฑตางๆเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยของมนุษยสัตวและ
พืชใหมีรายละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึนท้ังนี้ไดใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการกําหนดระดับความ
คุมครองที่เห็นวาเหมาะสมของตนเองไดแตในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกจะตองไมใชสิทธิไป
ในทางท่ีไมถูกตองเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคาและการใชสิทธิดังกลาวจะตองไมเปน
อุปสรรคทางการคาโดยไมจําเปน43นอกจากนี้ความตกลง SPS ยังมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองความ
ปลอดภัยในอาหารและปองกันการระบาดของโรคพืชและโรคสัตวอีกดวยโดยมีแนวความคิด
เบ้ืองหลังคือความปลอดภัยในอาหารและการยุติขอพิพาทท่ีเกี่ยวของกับสุขอนามัยจะสามารถ
เกิดข้ึนไดโดยกฎเกณฑท่ีอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

1. ขอบเขตการใชบังคับ 
ความตกลง SPS กําหนดขอบเขตในการใชบังคับไว ดังนี้ “ความตกลงนี้ใชบังคับกับ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท้ังปวงท่ีอาจสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม มาตรการตางๆ เหลานั้นจะตองได รับการพัฒนาและนํามาใชโดยสอดคลอง 
กับบทบัญญัติของความตกลงนี้”44 

จะเห็นไดวามาตรการท่ีอยูภายใตความตกลง SPS คือ มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary measures) และเปนมาตรการท่ีอาจจะสงผลกระทบตอ
การคาระหวางประเทศไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

                                                        
42 From WTO Agreement on Sanitary and PhytosanitaryMeasures:Issues for Developing Countries  

(p. 5), by SimonettaZarrilli, July, 1999, New York and Geneva. 
43 จาก “ขอตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 1994 กับระบบวิเคราะหอันตรายและ

ควบคุมจุดวิกฤต: การกีดกันทางการคาในรูปแอบแฝงตอสินคาประมงไทย”  (น. 9), โดย พรพิมล ชิณพัฒนวานิช. 
44 Article 1.1 of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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ขอ 5 ในภาคผนวกเอ ของความตกลง SPS กําหนดวาระดับความคุมครองท่ีประเทศ 
ผูนําเขาเห็นวาเหมาะสมตอการคุมครองสุขอนามัยของมนุษย สัตว และพืชนั้น จะตองใชภายใน
อาณาเขตของประเทศผูใชมาตรการเทานั้นเทากับวาความตกลง SPS ไดกลาวถึงขอบเขตการบังคับ
ใชกฎหมายไวอยางชัดเจน45วามาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดขึ้นจะตองใชบังคับภายในอาณาเขต
ประเทศของตนเทานั้น 

เหตุท่ีความตกลง SPS ตองกําหนดขอบเขตการใชบังคับไวเชนนี้ เนื่องมาจากวา ไดเคย
มีการยกประเด็นเร่ืองมาตรการสุขอนามัยจะบังคับใชนอกอาณาเขตของประเทศผูใชไดหรือไมเพื่อ
ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ความตกลง SPS จึงตองกําหนดขอบเขตการบังคับใชไวอยางชัดเจน
ดังนั้น มาตรการสุขอนามัยท่ีอยูภายใตบังคับของความตกลง SPS จะนํามาใชนอกอาณาเขตของ
ประเทศไมได46 
 (1) คําจํากัดความของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

มาตรการเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพอนามัยไมจําเปนตองเปนมาตรการสุขอนามัยใน
ความมุงหมายของความตกลง SPS ทุกมาตรการ เนื่องจากความตกลง SPS ใหคําจํากัดความของคํา
วามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามความมุงประสงคของความตกลง SPS ไวดังนี้ 

“มาตรการใดๆ ท่ีนํามาใชเพื่อ 
 (1) คุมครองชีวิตหรือสุขภาพสัตวหรือพืชจากความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการเขามา การ
เกิดข้ึน หรือการแพรระบาดของแมลง โรค ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนพาหะนําโรคหรือส่ิงมีชีวิตท่ีกอใหเกิด
โรค 
 (2) คุมครองชีวิตหรือสุขภาพมนุษยหรือสัตวจากความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการใชสาร 
ปรุงแตงส่ิงเจือปนสารพิษหรือส่ิงมีชีวิตท่ีกอใหเกิดโรคในอาหารเคร่ืองดื่มหรืออาหารสัตว 
  (3) คุมครองชีวิตหรือสุขภาพมนุษยจากความเส่ียงซ่ึงเกิดจากโรคท่ีมีสัตวพืชหรือ
ผลิตภัณฑจากส่ิงเหลานี้เปนพาหะหรือจากการเขามาการเกิดและการแพรระบาดของแมลง 
 (4) ปองกันหรือจํากัดความเสียหายอ่ืนๆจากการเขามาการเกิดหรือการแพรขยายของ
แมลง”47 

                                                        
45 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร. “โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ

เพ่ือรองรับการเจรจาเปดเสรีทางการคา.” น. 3-51. 
46 From "Dispute Settlement World  Trade Organization: 3.9 SPS Measures," (p. 4), by  United 

Nations Conference on Trade and Development, 2003, in the Course on Dispute Settlement in International 
Trade, New York and Geneva. 

47 Annex A of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 

DPU



44 

การจะพิจารณาวามาตรการใดบางท่ีจะอยูภายใตความตกลง SPS จะตองพิจารณาจาก
เจตนารมณหรือเปาหมายของตัวมาตรการนั้นเอง โดยคําจํากัดความของความตกลง SPS ครอบคลุม
ถึงมาตรการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองมนุษยและสัตวจากความเส่ียงท่ีเกิดจากอาหาร (food-
borne health risks) และคุมครองมนุษย สัตว และพืช จากความเส่ียงท่ีเกิดจากแมลงหรือโรคตางๆ 
มาตรการใดท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงทางสุขอนามัยอ่ืนๆหรือไมมีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการคุมครอง
สุขภาพอนามัยโดยตรงจะไมไดอยูภายใตบังคับของความตกลง SPS นี้ 

หากมาตรการท่ีกําหนดข้ึนมีวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในความตกลง SPS แสดงวา 
มาตรการนั้นคือมาตรการสุขอนามัยตามความมุงหมายของความตกลงฯ โดยไมตองพิจารณาวา
มาตรการนั้นจะอยูในรูปแบบใด ดังจะเห็นไดจากการท่ีความตกลง SPS กําหนดไวอยางกวางๆวา 
มาตรการใหหมายรวมถึง กฎหมาย กฤษฎีกา ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ และบรรดาวิธีพิจารณา
ท้ังหลาย ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา กระบวนการและวิธีการผลิต กระบวนการทดสอบการ
ตรวจสอบ การออกใบรับรอง การอนุมัติ การกักกันพืช สัตว และขอบังคับท้ังหลายเกี่ยวกับการ
ขนสงสัตวและพืช บทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ กระบวนการสุมตัวอยาง และวิธีการเกี่ยวกับ
การประเมินความเส่ียง และขอกําหนดเร่ืองบรรจุภัณฑและการติดฉลากท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับความ
ปลอดภัยดานอาหาร48 
 (2)  ผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ 

มาตรการสุขอนามัยท่ีจะอยูภายใตบังคับของความตกลง SPS จะตองเปนมาตรการ
สุขอนามัยท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงการ
สันนิษฐานวามีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศเกิดข้ึนหรือไมนั้น ไมจําเปนจะตองมีการพิสูจน
ใหเห็นวามีการไหลเวียนทางการคาลดนอยลง (a reduction in trade flows) เพียงแตแสดงใหเห็นวา
มีการนํามาตรการมาใชกับการนําเขาสินคาก็เพียงพอแลว 
 2. หลักการสําคัญของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 หลักการสําคัญของความตกลง SPSวาหากจะกําหนดมาตรการสุขอนามัยข้ึนใชบังคับ
จะตองทําอยางไร 
 1. การประสานมาตรการใหสอดคลองกัน 
 มาตรการสุขอนามัยของแตละประเทศมีความหลากหลายและแตกตางกันเนื่องจาก
ปจจัยท่ีนํามาใชประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการมีความแตกตางกันเชนผลประโยชน 
ของอุตสาหกรรมภายในระดับความตานทานจากความเสี่ยงของผูบริโภคสภาพภูมิอากาศและ 
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ภูมิประเทศหรือระดับการพัฒนาและสภาพเศรษฐกิจอยางไรก็ตามความแตกตางของมาตรการ
สุขอนามัยสามารถทําใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอการคาระหวางประเทศไดเพราะผูสงออก
จะตองเชิญกับปญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีแตกตางหลากหลายเพื่อเขาไปเปดตลาดใน
ตางประเทศซึ่งประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอประเทศกําลังพัฒนาท่ีมักจะขาดแคลน
ทรัพยากรและความสามารถทางดานเทคนิคในการผลิตเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีมีความ
หลากหลายเชนนั้นได49 

วัตถุประสงคประการหน่ึงในอารัมภบทของความตกลง SPS คือการสนับสนุนประเทศ
สมาชิกใหใชมาตรการสุขอนามัยท่ีสอดคลองกันโดยอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานระหวางประเทศท่ี
ไดรับการพัฒนาโดยองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของโดยปราศจากการกําหนดใหประเทศ
สมาชิกตองเปล่ียนแปลงระดับการคุมครองท่ีเห็นวาเหมาะสม50 

ความแตกตางของมาตรการสุขอนามัยสรางตนทุนใหกับการคาระหวางประเทศอยาง
มากซ่ึงในบางกรณีขอกําหนดที่แตกตางเหลานี้ก็เปนไปดวยความถูกตองกลาวคือเกิดจากความ
แตกตางทางกฎหมายความเช่ือของสังคมการพัฒนาทางเทคโนโลยีเง่ือนไขทางส่ิงแวดลอมและ
สุขอนามัยซ่ึงในกรณีเชนนี้การประสานมาตรการใหสอดคลองกันอาจจะไมใชแนวทางท่ีดีนักแต
ควรจะใชวิธีการยอมรับมาตรการหรือระดับความคุมครองระหวางประเทศสมาชิกดวยกันมากกวา
แตหากเปนกรณีท่ีความแตกตางเกิดข้ึนอยางไมถูกตองเชนเกิดจากความจําเปนในการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในเปนตนการประสานมาตรการใหสอดคลองกันนาจะเปนทางออกท่ีเหมาะสม
มากกวา51 

ความตกลง SPS ไดสนับสนุนการประสานมาตรการใหสอดคลองกันภายในกรอบของ
มาตรฐานระหวางประเทศโดยการสันนิษฐานวามาตรการท่ีเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ
นั้นสอดคลองกับบทบัญญัติของแกตต 1994 และความตกลงฯอยางไรก็ตามการยอมรับมาตรฐาน
ระหวางประเทศเพ่ือใหมีความสอดคลองกันนี้ก็มิไดเปนขอกําหนดท่ีเด็ดขาดท่ีจะตองกระทําแมวา
มาตรฐานระหวางประเทศจะทําใหการคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตามซ่ึงสอดคลองกับความ
จริงท่ีวาการกําหนดระดับความคุมครองน้ันเปนอํานาจอธิปไตยของแตละประเทศท่ีจะตัดสินใจ

                                                        
49  United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute SettlementWorld Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p.16. 
50 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute SettlementWorld Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p.16. 
51 SimonettaZarrilli, WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures :Issues for Developing 

Countries available from www.southcentre.org, p.13. 
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ดังนั้นรัฐจึงไมจําเปนตองนํามาตรฐานระหวางประเทศมาใชหากเห็นวามีระดับความคุมครองที่ต่ํา
กวาระดับท่ีตนเห็นวาเหมาะสม52 
 ภายใตขอ-3-ประเทศสมาชิกมีทางเลือกสามประการที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศโดยทางเลือกแตละทางจะมีผลลัพธท่ีแตกตางกันกลาวคือประเทศสมาชิกอาจจะ 
 1)  กําหนดมาตรการสุขอนามัยบนพื้นฐานของมาตรฐานระหวางประเทศ 

 การกําหนดมาตรการสุขอนามัยบนพ้ืนฐานของมาตรฐานระหวางประเทศแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนถึงจุดมุงหมายในการทําใหเกิดความกลมกลืนกันของมาตรการสุขอนามัยใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปไดและไดระบุถึงพันธะของประเทศสมาชิกท่ีตองกําหนดมาตรการสุขอนามัยของ
ตนบนพื้นฐานของมาตรฐานระหวางประเทศแนวทางหรือขอเสนอแนะท่ีมีอยูยกเวนในกรณีท่ี
บัญญัติไว 

เนื่องจากองคการการคาโลกมิใชองคการท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อกําหนดมาตรฐานสุขอนามัย
ดังนั้นองคการการคาโลกจึงไมสามารถท่ีจะกําหนดมาตรฐานสุขอนามัยใหประเทศสมาชิกปฏิบัติ
ตามไดแตจะอาศัยองคการระหวางประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐาน
ระหวางประเทศในเร่ืองของสุขภาพของมนุษยสัตวและพืชโดยองคการตางๆ เหลานี้ไดระบุไวใน
Annex A.3 ของความตกลงฯ คือ Codex Alimentarius Commission (CODEX) จะดูแลในเร่ืองความ
ปลอดภัยทางดานอาหาร the International Office of Epizootics (OIE) ดูแลในเร่ืองสุขอนามัยสัตว 
the International Plant Protection Convention (IPPC) ดูแลเร่ืองสุขอนามัยพืชและองคการระหวาง
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกท้ังปวงเขาเปนสมาชิกไดตามท่ีระบุโดย
คณะกรรมการวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีทําหนาท่ีดูแลเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีองคการ
ระหวางประเทศขางตนไมไดกําหนดมาตรฐานไว53 แตละองคการจะมีโครงสรางและกระบวนการ
จัดต้ังมาตรฐานเปนของตนเองซ่ึงกําหนดขึ้นโดยตราสารกอต้ังขององคการเองและไมไดอยูภาย
องคการการคาโลกโดยท่ัวไปแลวองคการเหลานี้จะมีหนาท่ีในลักษณะท่ีเปนการพิจารณาการ
จัดการความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงโดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร54 

                                                        
52  United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute Settlement World Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p.17. 
53 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute Settlement World Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p.18. 
54 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute SettlementWorld Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures,"  p.18. 
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ในกรณีท่ีมีมาตรฐานแนวทางหรือคําแนะนําขององคการระหวางประเทศกําหนดให
ประเทศสมาชิกจะตองวางมาตรการสุขอนามัยของตนบนพ้ืนฐานของมาตรฐานระหวางประเทศ
เหลานั้นกลาวคือประเทศสมาชิกจะตองนํามาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนโดยองคการระหวางประเทศมา
เปนพื้นฐานในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยของตนแตหากเร่ืองนั้นไมมีมาตรฐานระหวาง
ประเทศฯกําหนดไวก็จะไมถูกนํามาพิจารณา 

2)  กําหนดมาตรการสุขอนามัยใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
 การกําหนดมาตรการใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ ทางเลือกอีกประการ

หนึ่งสําหรับประเทศสมาชิกคือการเลือกท่ีจะกําหนดมาตรการสุขอนามัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
แนวทางหรือคําแนะนําระหวางประเทศซึ่งกําหนดวา "มาตรการเชนวานั้นจะตองแสดงใหเห็นถึง
มาตรฐานระหวางประเทศอยางสมบูรณและเพื่อวัตถุประสงคในการนํามาปฏิบัติจึงตองปรับให
มาตรฐานดังกลาวมาเปนมาตรฐานภายในประเทศ" 

ดังนั้นจะเห็นไดวามาตรการท่ีเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศนั้นคือมาตรการท่ี
กําหนดข้ึนเหมือนกับมาตรฐานระหวางประเทศทุกประการไมวาจะเปนดานโครงสรางหรือระดับ
การคุมครอง 

3)  กําหนดมาตรการสุขอนามัยแตกตางไปจากมาตรฐานระหวางประเทศ 
 การกําหนดมาตรการที่มีระดับความคุมครองท่ีสูงกวามาตรฐานระหวางประเทศใน

กรณีท่ีประเทศสมาชิกเห็นวามาตรฐานแนวทางหรือขอเสนอแนะขององคการระหวางประเทศท่ีมี
อยูไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมในการใหความคุมครองสุขอนามัยภายในประเทศตนความตกลง 
SPS ก็ยอมรับสิทธิของประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยท่ีมีระดับการคุมครองท่ี
สูงกวามาตรการท่ีอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานระหวางประเทศซ่ึงเปนการยอมรับสิทธิของประเทศ
สมาชิกในการเลือกใชระดับการคุมครองของตนเองโดยระบุไววาประเทศสมาชิกสามารถท่ีจะ
กําหนดมาตรการของตนใหสูงกวาระดับมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของไดแตมาตรการที่จะ
ออกมานั้นจะตองมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรหรือเปนผลของระดับการคุมครองสุขอนามัยท่ีประเทศ
สมาชิกเห็นวาเหมาะสมและไดมีการประเมินความเส่ียงตามท่ีไดกําหนดไวในมาตรา 5 นอกจากนี้
มาตรการที่จะออกมานั้นจะตองสอดคลองกับบทบัญญัติตางๆในความตกลง SPS ดวย55 

 2. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตองอยูบนพื้นฐานของการประเมินความเส่ียง 
 ความตกลง SPS กําหนดหลักการในการประเมินความเส่ียงเพื่อรับรองวามาตรการ

สุขอนามัยท่ีจะกําหนดขึ้นชอบดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรและกําหนดใหนําปจจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ

                                                        
55 Article 3.3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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มาพิจารณารวมดวยโดยหลักการพื้นฐานในเร่ืองนี้คือการกําหนดใหประเทศสมาชิกตองกําหนด
มาตรการสุขอนามัยของตนบนพ้ืนฐานของการประเมินความเส่ียง56 
 1)  ความหมายของการประเมินความเส่ียง 
 มาตรการสุขอนามัยจะนํามาใชไดตอเม่ืออยูบนพื้นฐานของการประเมินความเส่ียงซ่ึง
จะตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกับชีวิตของมนุษยสัตวและพืช
โดยมาตรการสุขอนามัยจะถูกกําหนดข้ึนเพื่อคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษยสัตวและพืชจาก
ความเส่ียงเชนวานั้นโดยประเทศสมาชิกแตละประเทศมีสิทธิท่ีจะเลือกระดับความคุมครองท่ีเหมาะ
ของตนเองไดในการปองกันความเส่ียง57และสามารถกําหนดมาตรการสุขอนามัยของตนใหสูงกวา
มาตรฐานระหวางประเทศไดแตตองมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนซ่ึงไดแกการประเมิน
ความเสี่ยงนั่นเองการมีเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนดังกลาวยอมทําให
ประเทศสมาชิกมีสิทธิท่ีจะใชมาตรฐานท่ีสูงกวามาตรฐานระหวางประเทศเหตุผลและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรนี้เองท่ีจะทําใหมาตรการสุขอนามัยท่ีจะกําหนดข้ึนมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
สุขอนามัยและความปลอดภัยอยางแทจริงมิใชถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา
โดยแอบแฝง58 

การประเมินความเส่ียงสามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือความเส่ียงท่ีเกิดจากอาหารและ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและแมลงโดยความตกลง SPS ไดกําหนดนิยามของการประเมินความเส่ียง
ท้ังสองประเภทไวดังนี้59 

การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากอาหารคือการประเมินความเปนไปได (potential) ของ
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและสัตวท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการมีสารปรุงแตงส่ิงเจือปนสารพิษหรือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีทําใหเกิดโรคในอาหารเคร่ืองดื่มหรืออาหารสัตว 

การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและแมลงคือการประเมินความนาจะเปน
(likelihood) ของการเกิดข้ึนการแพรกระจายของแมลงหรือเช้ือโรคภายในอาณาเขตของประเทศ

                                                        
56 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute SettlementWorld Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p. 23. 
57 John J. Barcelo, "Product Standards to Protect the Local Environment- theGATT and the Uruguay 

Round Sanitary and Phytosanitary Agreement," p. 765. 
58 ศักดา ธนิตกุล และพรพิมล ชินพัฒนวานิช. "ความตกลง SPS กับการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปของ

ไทย,"  น. 146-147. 
59 Paragraph 4 Annex A of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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สมาชิกผูนําเขาตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีอาจใชอยูและการประเมินผลท่ีอาจ
เกิดข้ึนตามมาทางดานชีววิทยาและทางเศรษฐกิจ 

การประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและแมลงในคดี Australia-Salmon องคกรอุทธรณ
ไดวินิจฉัยวาการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและแมลงจะประกอบดวย60 
 1) การระบุชนิดของโรคหรือแมลงท่ีจะเขามาเกิดข้ึนหรือแพรกระจายท่ีประเทศผูนําเขา
ตองการจะปองกันและระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาทางดานชีววิทยาและเศรษฐกิจจากการเขามา
เกิดข้ึนหรือแพรกระจายจากโรคและแมลงท่ีไดระบุไว 
 2) การประเมินความนาจะเปนของการเขามาการเกิดข้ึนหรือการแพรกระจายของแมลง
และโรคท่ีไดระบุไวและประเมินความนาจะเปนระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาทางดานชีววิทยาและ
เศรษฐกิจจากการเขามาเกิดข้ึนหรือแพรกระจายของโรคและแมลงดังกลาว 
 3) การประเมินความนาจะเปนของการเขามาเกิดข้ึนหรือการแพรกระจายของโรคและ
แมลงตามมาตรการสุขอนามัยท่ีประเทศสมาชิกจะนํามาใชบังคับ 
 3. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตองอยูบนพื้นฐานของหลักความเทาเทียมกัน
และการยอมรับเง่ือนไขของเขตปลอดโรคและแมลง 
     1)  ความเทาเทียมกัน 
 การประสานมาตรการสุขอนามัยท่ัวโลกใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
เปนส่ิงท่ีเปนไปไดยากเน่ืองจากสภาพของแตละทองถ่ินความเช่ือและความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีในแตละประเทศนั้นแตกตางกันนอกจากน้ีปญหาบางเร่ืองก็ไมมีมาตรฐานระหวาง
ประเทศกําหนดไวในลักษณะเชนนี้ผูสงออกจะตองเผชิญกับความแตกตางของมาตรฐานสุขอนามัย
ท่ีหลากหลายโดยความแตกตางท่ีหลากหลายเหลานี้ไดสงผลกระทบทางดานลบตอการคาระหวาง
ประเทศแตอยางไรก็ตามผลกระทบทางดานลบตอการคาจากมาตรการท่ีแตกตางกันนี้สามารถลดลง
ไดหากประเทศสมาชิกตางยอมรับมาตรการของประเทศสมาชิกอ่ืนวาสามารถใหความคุมครอง
สุขอนามัยไดในระดับเดียวกับมาตรการของตนแมวาลักษณะของแตละมาตรการจะมีความแตกตาง
กันก็ตามซ่ึงการยอมรับดังกลาวจะนํามาซ่ึงการบรรลุถึงการคุมครองในระดับเดียวกัน 

 ความตกลง SPS สนับสนุนใหประเทศสมาชิกยอมรับถึงความเทาเทียมกันของ
มาตรการสุขอนามัยของประเทศอ่ืนแมวามาตรการเหลานั้นจะมีความแตกตางกับมาตรการของตน
หรือแตกตางกับมาตรการของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ก็ตามโดยประเทศผูสงออกจะตองพิสูจนใหได

                                                        
60 Appellate Body Report, Australia-Salmon, para. 121. 
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วามาตรการของตนสามารถบรรลุถึงระดับการคุมครองสุขอนามัยที่ประเทศผูนําเขาเห็นวา
เหมาะสม61 

(1) การยอมรับความเทาเทียมกัน 
การยอมรับความเทาเทียมกันนี้เปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในกรณีท่ีไมมีการประสาน

มาตรฐานสุขอนามัยใหสอดคลองกันหรือไมมีมาตรฐานระหวางประเทศกําหนดไว62ขอ 4.1 ของ
ความตกลง SPS สนับสนุนการยอมรับความเทาเทียมกันโดยกําหนดวาประเทศสมาชิกจะยอมรับวา
มาตรการสุขอนามัยของประเทศสมาชิกอ่ืนมีความเทาเทียมกับมาตรการของตนแมวามาตรการ
เหลานั้นจะมีความแตกตางจากมาตรการของตนโดยมีเง่ือนไขวาประเทศผูสงออกจะตองพิสูจนให
เห็นวามาตรการสุขอนามัยของตนสามารถบรรลุถึงระดับการคุมครองท่ีประเทศผูนําเขาเห็นวา
เหมาะสมดังนั้นหากมีการรองขอประเทศผูสงออกจะตองอนุญาตใหประเทศผูนําเขาดําเนินการ
ตรวจสอบทดสอบและกระบวนการตางๆท่ีเกี่ยวของตามสมควร63 

อยางไรก็ตามประเทศพัฒนาแลวมักจะเรียกรองใหประเทศกําลังพัฒนากําหนด
มาตรการสุขอนามัยใหเหมือนกับมาตรการของตนมากกวาจะยอมรับวามาตรการของประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถใหความคุมครองสุขอนามัยไดในระดับเดียวกับมาตรการของตนไมวาจะเปนเร่ือง
ระบบการควบคุมหรือการตรวจสอบก็ตามซ่ึงลักษณะเชนนี้จะทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถ
เลือกท่ีจะกําหนดมาตรการที่ตนเห็นวาเหมาะสมไดดวยตนเองอันเปนการกระทําท่ีผิดวัตถุประสงค
ของขอ 4.1 ท่ีตองการใหมีการยอมรับความแตกตางของมาตรการสุขอนามัยของแตละประเทศแต
สามารถบรรลุถึงความคุมครองในระดับเดียวกันไดแตมิตองการกําหนดใหมาตรการสุขอนามัยของ
แตละประเทศตองเหมือนกันเนื่องจากความตกลงฯตองการใหเกิดความยืดหยุนในการกําหนด
มาตรการที่เพียงพอตอการคุมครองสุขอนามัยของประเทศสมาชิก64 

(2)  ความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกัน 
ประเด็นเร่ืองการทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันนั้นไดปรากฏ

อยูในความตกลงฯขอ 4.2 ท่ีกําหนดพันธกรณีใหประเทศสมาชิกตองทําการปรึกษาหารือกับ

                                                        
61 Appellate Body Report, Australia-Salmon. p. 39. 
62 Appellate Body Report, Australia-Salmon. p. 39. 
63  Article 4.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
64 United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000 
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ประเทศสมาชิกอ่ืนๆในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อใหสามารถบรรลุถึงความตกลงวาดวยการ
ยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกัน65 

การทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันนี้หากกระทําในรูปของ
ความตกลงระดับภูมิภาคอนุภูมิภาคหรือกรอบรวมมือจะกระทําไดงายกวากระทําในวงกวางซ่ึง
ประเทศกําลังพัฒนาอาจจะไดประโยชนจากการรวมกลุมในลักษณะนี้มากกวา66 

การจะทําใหความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการกันมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นอาจตอง
อาศัยหลักเร่ืองความโปรงใสเขามารวมดวยเชนคณะกรรมาธิการ SPS ควรจะแจงใหบรรดาสมาชิก
ท้ังหลายทราบถึงการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันของ
ประเทศสมาชิกควรจะมีการเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ไดเขามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรางความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันหลังจากนั้นเม่ือมีการบังคับ
ใชความตกลงดังกลาวแลวตองเผยแพรใหรูเปนการท่ัวกันและควรจะเปดโอกาสใหกับประเทศ
สมาชิกอ่ืนท่ีสนใจเขารวมในการทําความตกลงดังกลาวดวย67 

หากประเทศผูนําเขาตางยอมรับวามาตรการสุขอนามัยท่ีแตกตางกันสามารถใหความ
คุมครองสุขอนามัยไดเทาเทียมกันประเทศกําลังพัฒนาก็จะไมตองประสบกับปญหาการถูกปฏิเสธ
การนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศผูนําเขาแมวาประเทศกําลังพัฒนาจะมีระดับการ
พัฒนาในการกําหนดมาตรการและคุมครองสุขอนามัยท่ีแตกตางกับประเทศผูนําเขาผลคือสินคา
เกษตรและอาหารจากประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถเขาสูตลาดโลกไดมากข้ึน 

ปจจุบันนี้การยอมรับความเทาเทียมกันนี้สวนใหญจะกระทําข้ึนระหวางประเทศพัฒนา
แลวเชนระหวางประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรประหวางประเทศสมาชิกความตกลงเขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) หรือระหวางประเทศนิวซีแลนด
กับประเทศออสเตรเลีย68 

                                                        
65 จาก "ความตกลง SPS กับการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปของไทย,"  โดย ศักดา ธนิตกุล, 2543, 

บทบัณฑิตย, 56, น. 148. 
66 United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
67 United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
68 United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
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มีขอนาสังเกตประการหน่ึงคือในความตกลง SPS มิไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตอง
แจง (notification) ถึงการทําความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและ
กันโดยการแจงใหทราบถึงการทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันจะทําให
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีศักยภาพและความพรอมเพียงพอสามารถเขารวมการทําความตกลงใน
ลักษณะน้ีไดอยางไรก็ตามแมวาในความตกลงฯจะมิไดกําหนดหลักเกณฑในลักษณะน้ีไวก็ตามแต
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถสอบถามถึงประเด็นการทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึง
กันและกันตอ Enquiry Point ท่ีประเทศสมาชิกทุกประเทศตองจัดต้ังข้ึนตามท่ีความตกลงฯกําหนด
ไวได 

ประเทศสมาชิกบางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนามีความเห็นวา การ
เจรจาเร่ืองความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันมีคาใชจายสูงและประโยชนท่ีได
จากการเจรจาคอนขางนอยดังนั้นประเทศเหลานี้จึงสนับสนุนบทบัญญัติอ่ืนๆของความตกลงฯท่ีให
ประโยชนตอการเขาสูตลาดไดมากกวาเชนกฎเกณฑในเรื่องการประเมินความเส่ียงความโปรงใส
การใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ นอกจากน้ีประเทศ
กําลังพัฒนายังมองวาพันธกรณีท่ีตองทําความตกลงวาดวยการยอมรับมาตรการซ่ึงกันและกันจะมี
ประโยชนตอการสงออกบางประเภทและบางอุตสาหกรรมเทานั้น69 

เดือนตุลาคม 2001 คณะกรรมาธิการวาดวยมาตรการสุขอนามัยไดมีมติวาดวยการบังคับ
ใชขอ 4 ของความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือมติวาดวยความเทาเทียม
กัน (Equivalent Decision) โดยมติดังกลาวไดกําหนดแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกท่ีตองการจะ
ทําความตกลงวาดวยการยอมรับความเทาเทียมกันท้ังฝายประเทศผูนําเขาและฝายประเทศ 
ผูสงออก70 

ความตกลงฯ ไดกําหนดใหกรณีท่ีมีการรองขอฝายประเทศผูนําเขาจะตองใหขอมูล
เกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยคามเส่ียงที่คาดวาจะเกิดข้ึนระดับความคุมครองที่เห็นวาเหมาะสมและ
การประเมินความเส่ียงของมาตรการท่ีกําหนดข้ึนแกอีกฝายหนึ่งโดยการใหขอมูลดังกลาวจะตองอยู
ในภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสวนฝายประเทศผูสงออกจะตองแสดงขอมูลพื้นฐานทางดาน
เทคนิคและดานวิทยาศาสตรท่ีตนนํามาใชเพื่อแสดงวามาตรการของตนน้ันสามารถใหความ
คุมครองไดเทากับระดับความคุมครองของประเทศผูนําเขาและเตรียมความพรอมสําหรับการ

                                                        
69  United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
70  United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
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ทดสอบและการตรวจสอบจากประเทศผูนําเขาประเทศผูนําเขาสามารถทําการประเมินขอมูล
ทางดานเทคนิคและดานวิทยาศาสตรของประเทศผูสงออกวาสามารถบรรลุถึงระดับความคุมครอง
ท่ีตนเห็นวาเหมาะสมหรือไมและมีหนาท่ีตองแจงรายละเอียดผลการพิจารณาหากไดรับคํารองขอ
จากประเทศผูสงออก71 
 2) การยอมรับเง่ือนไขของเขตปลอดโรคและแมลง 
 แตละภูมิภาคของแตละประเทศจะปรากฏแมลงและโรคที่แตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับ
สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันและในบางกรณีก็เกิดจากนโยบายของรัฐ
ในการกําหนดเขตพื้นท่ีเพ่ือขจัดแมลงและโรคเปนการเฉพาะตามปกติแลวประเทศผูนําเขาจะหาม
นําเขาสินคาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคและแมลงแมวาโรคท่ีมีการระบาดน้ันจะจํากัดอยู
เพียงในบางภูมิภาคของประเทศก็ตาม 

เพื่อท่ีจะรับรองและพิสูจนวาพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเปนเขตปลอดโรคและแมลงแตละ
ประเทศมักจะตองลงทุนทางดานการเงินและทรัพยากรเปนจํานวนมากรวมท้ังยังตองใชระยะเวลา
ยาวนานและยุงยากและบอยคร้ังท่ีจําเปนตองมีการจัดหาหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีครบถวน
สมบูรณดวยซ่ึงเปนส่ิงท่ีสรางความยุงยากใหกับประเทศท่ีกําหนดพื้นท่ีดังกลาวอยางมาก ดังนั้น
ประเทศพัฒนาแลวจึงไดประโยชนจากการกําหนดเขตปลอดโรคและแมลงมากกวาประเทศกําลัง
พัฒนาอยางไรก็ตามปญหาในเร่ืองนี้สามารถแกไขไดหากไดรับความรวมมือจากองคการระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาโดยการรับรองวาเขตหรือพ้ืนท่ี
นั้นๆเปนเขตปลอดโรคและแมลงปญหาเร่ืองความนาเช่ือถือของเขตดังกลาวก็จะหมดไปและจะทํา
ใหประเทศผูนําเขาไมจําเปนตองรองขอหลักฐานเกี่ยวกับเขตปลอดโรคและแมลงเพ่ิมเติมอีก72 
 ดังนั้นเพื่อท่ีจะทําใหการลงทุนเกี่ยวกับเขตปลอดโรคและแมลงคุมคาท่ีสุดแตละ
ประเทศจึงจําเปนตองแนใจวาความพยายามของตนจะมีผลลัพธทําใหสินคาเขาสูตลาดของประเทศ
ผูนําเขาไดมากข้ึนความตกลง SPS จึงตองกําหนดใหประเทศสมาชิกตองรับรองวามาตรการ
สุขอนามัยของตนจะถูกนํามาปรับใหเขากับลักษณะสุขอนามัยของแตละพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงกําเนิด
ของผลิตภัณฑหรือเปนพื้นท่ีท่ีเปนเปาหมายของผลิตภัณฑ73 

 

                                                        
71  United Nations Conference on Trade and Development.A Positive Agendafor Developing 

Countries: Issues for Future Trade Negotiations. New York and Geneva, 2000. 
72 Simonetta Zarrilli, "WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement : Issues for Developing 

Countries" p. 331. 
73 Article 6.1 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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 (ก)  ปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณา 
 ขอ 6.1 กําหนดใหการพิจารณาลักษณะของสุขอนามัยของแตละพ้ืนท่ีจะตองคํานึงถึง
ระดับการแพรระบาดของโรคและแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งแผนการควบคุมและจํากัดโรคและแมลงท่ี
มีอยูและแนวทางที่กําหนดโดยองคการระหวางประเทศท่ีไดรับการพัฒนาจากองคการระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของแตท้ังนี้การพิจารณาลักษณะของสุขอนามัยขางตนมิไดจํากัดเฉพาะเร่ืองท่ีกลาว
ไวแลวเทานั้น 
  (ข)  เขตปลอดโรคและแมลงหรือเขตท่ีมีการแพรระบาดของโรคและแมลงในระดับตํ่า 
 ขอ 6.2 กําหนดใหประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงแนวความคิดเร่ืองเขตปลอดโรคและ
แมลงและเขตท่ีมีการแพรระบาดของโรคและแมลงในระดับตํ่าโดยการกําหนดเขตเชนวาจะตอง
พิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆดวยเชนภาพทางภูมิศาสตรระบบนิเวศนวิทยาการควบคุมทางระบาดวิทยา
และประสิทธิภาพของการควบคุมสุขอนามัยเปนตน74 
 (ค) หนาท่ีของประเทศผูสงออก 
 ประเทศสมาชิกผูสงออกท่ีอางวาประเทศของตนเปนเขตปลอดโรคและแมลงหรือเปน
เขตท่ีมีการแพรระบาดของโรคและแมลงในระดับตํ่าจะตองมีหลักฐานขอเท็จจริงท่ีจําเปนเพื่อแสดง
ตอประเทศผูนําเขาและเพื่อการนี้หากไดรับการรองขอประเทศผูสงออกจะตองยอมใหประเทศผู
นําเขาสามารถเขาไปทําการตรวจสอบทดสอบและใชวิธีการอื่นท่ีเกี่ยวของได75เพื่อพิสูจนถึงการ
เปนเขตปลอดโรคและแมลงหรือเขตท่ีมีการแพรระบาดของโรคและแมลงในระดับตํ่า 
 4.  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตองอยูบนพื้นฐานของหลักความโปรงใส 
 อุปสรรคประการหน่ึงท่ีผูสงออกตองเผชิญคือการขาดความโปรงใสของมาตรการ
สุขอนามัยมาตรการสุขอนามัยท่ีมักจะซับซอนและข้ึนอยูกับสถานการณท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได
ซ่ึงนําไปสูการขาดความแนนอนสําหรับผูสงออกการจะทราบวามาตรการสุขอนามัยใดท่ีตองปฏิบัติ
ตามเปนเร่ืองท่ีมีตนทุนสูงและเปนกระบวนการที่ยุงยากสําหรับผูสงออกนอกจากนี้การระบุวา
มาตรการใดสามารถทําไดหรือขัดแยงกับความตกลง SPS ก็เปนส่ิงจําเปนดังนั้นพันธกรณีเร่ืองความ
โปรงใสและการออกประกาศจึงเปนส่ิงสําคัญในการเขาถึงตลาด76 

ความตกลง SPS จึงกําหนดพันธกรณีใหประเทศสมาชิกตองแจงการเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยของตนและจัดหาขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยตามท่ีกําหนดไวใน

                                                        
74 Article 6.2 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
75 Article 6.3 of Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
76 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute Settlement World Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p. 43. 
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ความตกลง77 ซ่ึงรายละเอียดของวิธีการหนวยงานและหลักเกณฑในการแจงนั้นไดถูกกําหนดไวใน
ภาคผนวกบี 
 1) การออกประกาศเกี่ยวกับบทบัญญัติดานสุขอนามัย 
 ในกรณีท่ีมาตรการสุขอนามัยท่ีกําหนดขึ้นมีลักษณะสําคัญไมแตกตางจากมาตรฐาน
ระหวางประเทศหรือมีมาตรฐานระหวางประเทศกําหนดไวแลวการออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการ
สุขอนามัยนั้นประเทศสมาชิกตองประกาศใหทราบถึงบทบัญญัติดานสุขอนามัยทันทีหลังจากมีการ
บังคับใชในลักษณะท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนสามารถรับรูและปรับตัวไดยกเวนในสถานการณเรงดวน
ประเทศสมาชิกตองเวนระยะเวลาการกําหนดมาตรการใหหางกับระยะเวลา 
 การบังคับใชมาตรการเพื่อใหเวลากับผูผลิตของประเทศผูสงออกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนาในการปรับปรุงผลิตภัณฑและวิธีการผลิตของตนใหเปนไปตาม
มาตรการของประเทศผูนําเขา78 

ความหมายของคําว า  "บทบัญญัติด านสุขอนามัย" (sanitary and phytosanitary 
regulations) ในความตกลง SPS มิไดใหนิยามไวเพียงแตระบุไวเชิงอรรถของวรรค 1 ภาคผนวกบีวา
มาตรการสุขอนามัยอาจจะอยูในรูปของกฎหมายคําส่ังหรือกฎระเบียบท่ีบังคับใชเปนการท่ัวไปเปน
ตนซ่ึงองคกรอุทธรณในคดี Japan-Affecting Agricultural Products ไดวินิจฉัยไววา"ความหมายของ
คําวาบทบัญญัติดานสุขอนามัยไมไดจํากัดอยูเพียงเทาท่ีกําหนดไวในความตกลงSPS เทานั้นดังจะ
เห็นไดจากการใชคําวาเชน (such as) ในความตกลงนั่นเองการออกประกาศเก่ียวกับบทบัญญัติดาน
สุขอนามัยจึงรวมถึงกฎเกณฑตางๆ ท่ีมีสภาพบังคับในทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไวในเชิงอรรถท่ี 5 
ของ Annex B วัตถุประสงคของวรรค 1 Annex B คือเพื่อใหประเทศสมาชิกท่ีมีสวนไดเสียสามารถ
ทราบถึงบทบัญญัติดานสุขอนามัยท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนจะบังคับใชหรือยังคงใชบังคับอยูและเพื่อทํา
ใหมาตรการสุขอนามัยมีความโปรงใสองคกรอุทธรณจึงมีความเห็นวาขอบเขตการใชบังคับของ
วรรค 1 Annex B ควรจะตีความใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังท่ีกลาวมา" หลักเกณฑในการ
ประกาศเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยมีดังตอไปนี้79  

(1) ส่ิงท่ีประเทศสมาชิกจะตองออกประกาศเผยแพรคือมาตรการสุขอนามัยที่ได
กําหนดข้ึนใหมหรือการเปล่ียนแปลงมาตรการสุขอนามัยท่ีมีอยูโดยไมวามาตรการสุขอนามัยนั้นจะ
อยูในรูปแบบใดก็ตามภายใตเง่ือนไข 3 ประการ80คือ 

                                                        
77 Article 7 of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
78 Paragraph 1 Annex B of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
79 Appellate Body Report, Japan-Agricultural Products II, para. 105-108. 
80 Appellate Body Report, Japan-Agricultural Products II, para. 109. 
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  1. เปนมาตรการท่ีมีการบังคับใช 
  2. เปนบทบัญญัติดานสุขอนามัยอาจจะอยูในรูปของกฎหมายคําส่ังหรือกฎระเบียบ
เปนตน 
  3. เปนมาตรการท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไป 

(2) การประกาศดังกลาวตองกระทําในทันทีท่ีมีการกําหนดมาตรการหรือมีการ
เปล่ียนแปลงมาตรการ 

(3) การประกาศดังกลาวจะตองทําในลักษณะท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนทราบสามารถเขาใจ
และปรับตัวเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการดังกลาวได 
 (4) ยกเวนในกรณีท่ีเปนสถานการณเรงดวนประเทศสมาชิกตองเวนระยะเวลาการ
กําหนดมาตรการใหหางกับระยะเวลาการบังคับใชมาตรการเพื่อใหเวลากับผูผลิตของประเทศ 
ผูสงออกโดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนาในการปรับปรุงผลิตภัณฑและวิธีการผลิต
ของตนใหเปนไปตามมาตรการของประเทศผูนําเขา 
 2) การแจงใหทราบเก่ียวกับบทบัญญัติดานสุขอนามัย 
 กรณีท่ีไมมีมาตรฐานระหวางประเทศกําหนดไวหรือมาตรการสุขอนามัยท่ีจะกําหนด
ข้ึนแตกตางจากมาตรฐานระหวางประเทศและมาตรการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการคาระหวาง
ประเทศประเทศสมาชิกผูกําหนดมาตรการสุขอนามัยน้ันมีหนาท่ีดังตอไปน้ี81 
 (1)  ออกประกาศใหทราบถึงการออกมาตรการตั้งแตระยะแรก (atan early stage) ของ
การกําหนดมาตรการเพ่ือใหประเทศสมาชิกท่ีมีสวนไดเสียทราบถึงวัตถุประสงคของมาตรการท่ีจะ
กําหนดข้ึน 
 (2)  แจงใหประเทศสมาชิกอ่ืนทราบถึงผลิตภัณฑท่ีจะตองอยูภายใตขอกําหนดนั้น
รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคและเหตุผลในการบังคับใชมาตรการที่จะกําหนดข้ึนโดยแจง
ผานไปยังสํานักเลขาธิการองคการการคาโลก (the Secretariat) การแจงเชนวานี้จะตองกระทําต้ังแต
ระยะแรกของกระบวนการกําหนดมาตรการเพ่ือใหประเทศประเทศสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น
และประเทศผูออกมาตรการจะตองนําความเห็นเหลานี้ไปใชประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ
ดวย 
 (3) ใหจัดหาสําเนาบทบัญญัติดานสุขอนามัยนั้นพรอมกับแสดงใหเห็นวาสวนใดท่ีมี
เนื้อหาแตกตางจากมาตรฐานระหวางประเทศใหกับประเทศสมาชิกอ่ืนทราบเม่ือไดรับการรองขอ 

                                                        
81 Paragraph 5 Annex B of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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 (4) ยอมใหประเทศสมาชิกอ่ืนแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะท่ี
เหมาะสมจัดใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีเสนอมาน้ันและนําความคิดเห็นและผลท่ีได
จากการอภิปรายมาประกอบการพิจารณาดวยโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบทบัญญัติท่ีกําหนดให
ประเทศสมาชิกผูกําหนดมาตรการจะตองนําความคิดเห็นของประเทศสมาชิกอ่ืนมาใชในการ
พิจารณาดวยนั้นในทางปฏิบัติประเทศผูกําหนดมาตรการบางคร้ังก็มิไดนําความคิดเห็นดังกลาวมา
ใชประกอบการพิจารณาซ่ึงผิดวัตถุประสงคของความตกลง SPS ในเร่ืองนี้ดังนั้นทางแกไขปญหานี้
คือการกําหนดใหประเทศสมาชิกผูกําหนดมาตรการตองแสดงเหตุผลวาเหตุใดจึงไมนําความคิดเห็น
ของประเทศสมาชิกอ่ืนมาใชประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการสุขอนามัย82 

ในกรณีท่ีมีปญหาเรงดวน (urgent problems) เกี่ยวกับการคุมครองสุขอนามัยหรือมีการ
คุกคามเกิดข้ึนกับประเทศสมาชิกใดหากเห็นวามีความจําเปนประเทศสมาชิกนั้นอาจจะไมตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนตามท่ีกําหนดไวขางตนโดยตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) แจงประเทศสมาชิกอ่ืนโดยทันทีผานสํานักเลขาธิการเกี่ยวกับกฎเกณฑและสินคาท่ี
อยูภายใตกฎเกณฑนั้นและช้ีแจงวัตถุประสงคและเหตุผลท่ีจะตองนํากฎเกณฑนั้นมาใชรวมถึง
สภาพปญหาเรงดวนนั้นดวย 
 (2) สงสําเนากฎเกณฑนั้นใหแกประเทศสมาชิกอ่ืนเม่ือมีการรองขอ 
 (3) ใหโอกาสประเทศสมาชิกอ่ืนในการแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรหารือ
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประเทศสมาชิกอ่ืนและนําความคิดเห็นและผลการหารือนั้นมาประกอบ 
การพิจารณาดวย 
 อยางไรก็ตามประเทศสมาชิกไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลอันเปนความลับท่ีอาจขัดขวาง
การบังคับใชมาตรการสุขอนามัยหรืออาจจะทําใหเกิดผลกระทบตอประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ของวิสาหกิจใด83 
 นอกจากนี้สํานักเลขาธิการ (The Secretariat) ไดกําหนดแนวทางเร่ืองความโปรงใสไว
ช่ือวา "การบังคับใชบทบัญญัติวาดวยความโปรงใสของมาตรการสุขอนามัย (How to Apply the 
Transparency Provisions of the SPS Agreement)" ซ่ึงคูมือเลมนี้ไมมีผลผูกพันประเทศสมาชิก

                                                        
82 SimonettaZarrilli, "WTO Sanitary and PhytosanitaryAgreement : Issues for Developing Countries" 

p. 330. 
83 Paragraph 11 Annex B of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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เนื่องจากมิใชพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตามและมิไดมุงหวังใหเปนการตีความบทบัญญัติในความตกลง
ฯแตมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีเร่ืองความโปรงใสไดงายข้ึน84 
 3) หนวยงานท่ีมีในการตอบขอซักถาม 
 ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีตองจัดต้ังหนวยงานกลางที่มีหนาท่ีในการตอบขอซักถาม 
(Enquiry Point) ซ่ึงรับผิดชอบในการใหคําตอบแกคําถามจากประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีมีสวน 
ไดเสียรวมท้ังจัดหาขอมูลเกี่ยวกับ85 
 (1) ขอบังคับวาดวยมาตรการสุขอนามัยท่ีมีการบังคับใชหรือจะบังคับใช 
 (2) กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติดานการผลิตและการกักกันระดับ
ความตานทานตอยาฆาแมลงและกระบวนการใหการรับรองสารปรุงแตงในอาหาร 
 (3) กระบวนการประเมินความเส่ียงปจจัยท่ีใชในการพิจารณาพรอมกับการพิจารณา
ระดับท่ีเหมาะสมของการคุมครองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 (4) การเขาเปนสมาชิกในองคการระหวางประเทศและองคการสวนภูมิภาคท่ีเกี่ยวของ
กับมาตรการสุขอนามัยการทําความตกลงและการเจรจาทวิภาคีและพหุภาคีท่ีอยูภายใตกรอบความ
ตกลงนี้รวมท้ังขอความของความตกลงหรือการเจรจาเชนวานั้น 
 3.1.2 อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ  (International Plant Protection 
Convention: IPPC) 
 เปนอนุสัญญาซ่ึงเกิดข้ึนจากการที่ประเทศภาคีลงนามใหสัตยาบันรวมกันโดยอยูภายใต
ความรับผิดชอบขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับการ
อารักขาพืชระหวางประเทศโดยอนุสัญญาดังกลาวไดรับการเสนอเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุม
ใหญองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) คร้ังท่ี 6 เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1951
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตออนุสัญญาดังกลาวประเทศสมาชิกซ่ึงไดรวมลงนามและใหสัตยาบัน
อนุสัญญามีผลใชบังคับในเดือนเมษายน ค.ศ. 1952 แกไขปรับปรุงเปนคร้ังแรก ค.ศ. 1979 บังคับใช
ใน ค.ศ. 1991 ตอมาใน ค.ศ. 1995 มีการเจรจาการคาหลายฝายทําใหเกิดความตกลงท่ัวไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและสินคา (General Agreement on Tariffs and trade : GATT)  
 ภายใตความตกลงนี้มีความตกลงของประเทศภาคีในการกําหนดมาตรการสุขอนามัย
พืชท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตร คือความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย

                                                        
84 United Nations Conference on Trade and Development, "Dispute Settlement World Trade 

Organization: 3.9 SPS Measures," p. 44. 
85 Paragraph 3 Annex B of Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
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พืช (SPS) ซ่ึงใหการยอมรับอนุสัญญา IPPC ในการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศโดยใหความ
ม่ันใจแกประเทศภาคีสมาชิกวามาตรการท่ีใชปกปองคุมครองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
measures) จากศัตรูพืชรายแรง ปองกันการแพรของศัตรูพืชจากประเทศหน่ึงไปสูประเทศหน่ึง 
อันเปนสาเหตุใหเกิดการสูญเสียอยางรายแรงตอระบบนิเวศนและเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้น 
ท้ังนี้มาตรการท่ี IPPC กําหนดเปนมาตรการสมัครใจ ประเทศสมาชิกใดตองการนําไปปฏิบัติก็ได 
หรือหากไมปฏิบัติไมวากัน แตประเทศสมาชิกท่ีนําไปปฏิบัติตองแจงเวียนใหทุกประเทศไดทราบ
กอนลวงหนา โดยมาตรการดังกลาว เรียกวา มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัย
พืช  ( International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM) ซ่ึ งจะมีความกลมกลืนและ 
ไมนําไปใชโดยปราศจากเหตุผลทางวิทยาศาสตรจนเปนอุปสรรคทางการคาประเทศภาคีตอง 
 1) กําหนดมาตรการตามความจําเปน 
                 2)  มีเหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาความเสียหายท่ีมีผลตอสุขอนามัยพืชและทําให
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 ขอบขาย ของอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ คือใชกับพืชทุกชนิดท่ีมี
การเคล่ือนยายกันระหวางประเทศและวัสดุอ่ืนใดก็ตามท่ีมีโอกาสเปนพาหะศัตรูพืช 
 การปฏิบัติภายใตอนุสัญญาอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ  
       1)  รวมจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ  
 ประเทศภาคีสมาชิกตองรวมมือกันจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศดานมาตรการ
สุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPMs) และสามารถเสนอ
เร่ืองใหมหรือขอทบทวนไดทุก 2 ป หากขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุน โดยความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ ท้ังนี้ อนุสัญญาดังกลาวไดรวมไปถึงพืชปลูกและพืชปาดวยเชนกัน ดังนั้น ประเทศ
ภาคีอนุสัญญาจึงตองกําหนดประเภทของศัตรูพืชท่ีเปนศัตรูพืชทางกักกัน หรือศัตรูพืชท่ีบานเราไม
มีและศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูทางกักกัน อาจเรียกอีกอยางวา ศัตรูพืชท่ีบานเรามีอยูแลวก็ไดรายงาน
สถานการณศัตรูพืชของประเทศ รวมท้ังกําหนดมาตรการ SPS ของประเทศใหสอดคลองกับ ISPM 
และใหความรวมมือระหวางประเทศดวยการสนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชมาตรการระหวาง
ประเทศในการกําหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ท้ังในระดับภุมิภาคและระดับนานาชาติ 
 2)  แลกเปล่ียนขอมูล 

 ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีในการใหความรวมมือในการแลกเปล่ียนขอมูลตามมาตรา 8 
ของอนุสัญญา IPPC ขอมูลท่ีตองแลกเปล่ียนคือ pest reports 
 3)  ดําเนินการกรณีเกิดขอพิพาท 

DPU



60 

 เม่ือเกิดกรณีขอพิพาท ใหคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช พิจารณากลไกเพื่อ
หาทางออกสําหรับกรณีพิพาทระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงจะแนะนําใหมีการเจรจาแบบทวิภาคีกอน
เปนอันดับแรก 
       4)  ความชวยเหลือดานวิชาการ 
 สํานักเลขาธิการ IPPC รับผิดชอบในเร่ือง Phytosanitary capacity เพ่ือเนนใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอตกลงของ IPPC และSPS โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ ความรู
ดานการเฝาระวังศัตรูพืช ทักษะในการวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช หองปฏิบัติการวิเคราะหศัตรูพืช 
การจัดต้ังพื้นท่ีปลอดศัตรูพืช  
 วัตถุประสงคของ IPPC คือ สรางความมั่นใจตอประสิทธิภาพการปองกันการเขามาและ
เกิดการแพรระบาดของศัตรูพืช (แมลง โรคพืช วัชพืช) ท่ีติดมากับพืช ผลิตผลจากพืช และวัสดุอ่ืนๆ 
ท่ีมีโอกาสเปนพาหะของศัตรูพืช (วัสดุบรรจุภัณฑ ดิน เคร่ืองจักร และอุปกรณ) จากประเทศหนึ่ง
ไปสูอีกประเทศหนึ่ง รวมท้ังสนับสนุนมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชเหลานั้น
นอกจากนี้ IPPC ฉบับปจจุบันไดขยายใหมีการอารักขาพืชทุกชนิด ไดแก พืชปลูก พืชในสภาพ
ธรรมชาติ (ปาไม) และพืชน้ํา มีการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศดานมาตรการสุขอนามัยพืช 
(International Standards for Phytosanitary Measures : ISPMs)เพื่อใหการดําเนินมาตรการดาน
สุขอนามัยพืชของประเทศตางๆ มีความสอดคลองกัน ซ่ึง ค.ศ. 2009 มาตรฐาน ISPMs ท่ีประกาศใช
แลวมี 32 เร่ือง (ค.ศ. 2009) อนุสัญญาจํานวนประเทศสมาชิกท้ังหมด 170 ประเทศ (รวมท้ังประเทศ
ไทย)ประเทศภาคีมีการประชุมปละ 1 คร้ัง  เพื่อสรางความรวมมือกันในดานตางๆ เชน ดานการ
จัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ (ISPMs) ดานความชวยเหลือทางวิชาการ ดานการยุติขอพิพาท 
และดานการแลกเปล่ียนขอมูล เปนตน อีกท้ัง การใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯ จะมีผลผูกพันดาน
กฎหมาย ประเทศท่ีใหการรับรองอนุสัญญาฯจะตองกําหนดขอกฎหมายภายในประเทศในเร่ือง
มาตรการกักกันพืชใหสอดคลองกับอนุสัญญา86 
 3.1.3  มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for 
Phytosanitary Measures: ISPM)  

 เปนขอตกลงภายใตอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ International 
Plant Protection Convention โดยไดกําหนดใหมีการปองกันศัตรูพืช โดยบังคับกับพืชทุกชนิดท่ีมี
การเคล่ือนยายระหวางประเทศ รวมถึงวัสดุใดก็ตามท่ีมีโอกาสเปนพาหะศัตรูพืช เชน ภาชนะบรรจุ 

                                                        
86 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, จาก

http://www.acfs .go.th/foodsafety/ispm.php 
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โดยใหประเทศท่ีเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ International 
Plant Protection Convention : IPPC  ตองปฏิบัติตามขอตกลงอันเปนมาตรการสมัครใจ 
 3.1.3.1 มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards 
For Phytosanitary Measures) ศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืช (Glossary of Phytosanitary Terms 
(2006): ISPM No.5)87 
 มาตรฐานอางอิงฉบับนี้เปนการจัดทําบัญชีทางศัพทบัญญัติและคํานิยามที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงสําหรับระบบสุขอนามัยพืชท่ัวโลกและเกี่ยวของกับการดําเนินการตามอนุสัญญาวา
ดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศและมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช
ตางๆ เพ่ือเพิ่มความชัดเจนและการทําความเขาใจศัพทบัญญัติและคํานิยามตางๆ ท่ีใชโดยประเทศ
ภาคีตามวัตถุประสงคดานสุขอนามัยพืชท่ีเปนทางการและการปรับใหกลมกลืนกันของคําศัพทท่ีใช
ในการส่ือสารกันอยางเปนทางการและในตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมาตรการสุขอนามัยพืช 
 ศัพทบัญญัติและคํานิยามดานสุขอนามัยพืช  (PHYTOSANITARY TERMS AND 
DEFINITIONS)  
 โดยกําหนดนิยามเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับระบบสุขอนามัยพืช อีกท้ังคําศัพทท่ี
เกี่ยวของกับการควบคุมการนําเขาสินคาเกษตร เชน  
 การแจงเพิ่มเติม (Additional Declaration) หมายถึงขอความ (ถอยคํา) ท่ีประเทศผูนําเขา
กําหนดใหมีในใบรับรองสุขอนามัยท่ีใหขอมูลเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมตรงกับสภาพสุขอนามัยของ
สินคาท่ีสงมอบ 
 พืช (plants) หมายถึงพืชหรือช้ินสวนสืบเนื่องท่ีมีชีวิตรวมถึงเมล็ดและเช้ือพันธุ 
 ส่ิงมีชีวิต-(organism)-หมายถึงส่ิงท่ีมีตัวตนทางชีวภาพใดๆก็ตามท่ีสามารถสืบพันธุหรือ
ถอดแบบไดในสภาพท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน (beneficial organism) หมายถึงส่ิงมีชีวิตชนิดใดก็ตามท่ีเปน
ประโยชนตอพืชและผลิตผลพืชรวมถึงตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธี 
 ส่ิงควบคุม (regulated article) หมายถึงพืชผลิตผลใดก็ตามสถานท่ีเก็บรักษาการบรรจุ
หีบหอเคร่ืองนําสงภาชนะบรรจุดินและส่ิงมีชีวิตใดก็ตามส่ิงของหรือวัตถุท่ีสามารถเก็บหรือแพร
ศัตรูพืชท่ีเห็นสมควรใชมาตรการสุขอนามัยพืชตางๆโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการขนสงระหวาง
ประเทศ 

                                                        
87 ISPM No.5 รายการคําอธิบายศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืช (Glossary of Phytosanitary Terms),

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
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 ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (living modified organism) หมายถึงส่ิงมีชีวิตใดก็ตามท่ีมี
การผสมผสานพันธุกรรมท่ีแปลกใหมซ่ึงไดมาจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
 ใบรับรอง (certificate) หมายถึงเอกสารเปนทางการหรือเอกสารราชการที่เปนเครื่อง
พิสูจนสถานภาพสุขอนามัยพืชของสินคาท่ีตองสงมอบท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
สุขอนามัยพืช 
 ศัตรูพืช (pest) หมายถึงชนิดสายพันธุหรือตนแบบชีวภาพของพืชสัตวหรือตัวเช้ือโรคท่ี
กอใหเกิดความเสียหายตอพืชหรือผลิตผลของพืช 
 ศัตรูพืชของพืช, ศัตรูพืชผลิตผลพืช (plant pest ,plant products) หมายถึงวัสดุท่ีมีตน
กําเนิดจากพืชท่ียังมิไดเปล่ียนรูป (รวมถึงเมล็ด) และผลิตผลที่เปล่ียนรูปตางๆ ท่ีตามลักษณะหรือ
ขบวนการแปรรูปอาจเกิดความเส่ียงในการนําเขามาและการแพรกระจายของศัตรูพืช 
 ศัตรูพืชปนเปอน (contaminating pest) หมายถึงศัตรูพืชท่ีติดมากับสินคาและในกรณี
พืชและผลิตผลพืชไมลงทําลายพืชหรือผลิตผลพืชเหลานั้น 
 ศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest)หมายถึงศัตรูพืชท่ีมีศักยภาพสําคัญทางเศรษฐกิจตอ
พื้นท่ีท่ีอยูในอันตรายน้ันและยังไมมีอยูท่ีนั่นหรือมีอยูแตไมแพรกระจายอยางกวางขวางและมีการ
ควบคุมอยูอยางเปนทางการ 
 ศัตรูธรรมชาติ (natural enemy) หมายถึงส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีมีชีวิตอยูไดโดย
การทําความเสียหายใหแกส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในพื้นท่ีดั้งเดิมของมันและอาจชวยจํากัดประชากร
ของส่ิงมีชีวิตนั้นส่ิงมีชีวิตนี้รวมถึงตัวเบียนตัวห้ําส่ิงมีชีวิตท่ีกินพืชและเช้ือโรคตางๆ 
 ศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูพืชกักกัน (non-quarantine pest) หมายถึงศัตรูพืชท่ีไมเปนศัตรูพืช
กักกันสําหรับพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง 
 ศัตรูพืชท่ีขอติดมาดวย (hitch-hike pest) ศัตรูพืชปนเปอน(contaminating pest)รายช่ือ
ศัตรูพืชของพืชอาศัย (host pest list) หมายถึงรายช่ือศัตรูพืชท่ีทําลายพืชชนิดใดชนิดหนึ่งท่ัวไปหมด
ท้ังโลกหรือในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง 
 ศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูพืชกักกันท่ีตองมีการควบคุม (regulated non-quarantine pest)
หมายถึงศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูพืชกักกันซ่ึงถาพบในพืชสําหรับปลูกมีผลกระทบตอการใชตามท่ีตั้งใจ
ของพืชเหลานั้นท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีไมอาจรับไดและดังนั้นตองมีการควบคุมภายในเขต
แดนของประเทศภาคีท่ีนําเขา 
 ศัตรูพืชควบคุม (regulated pest) หมายถึงศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูพืช
กักกันท่ีตองมีการควบคุม 
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 ใบอนุญาตนําสินคาเขา (Import Permit) หมายถึงเอกสารทางราชการอนุญาตการนําเขา
สินคาท่ีเปนไปตามขอกําหนดการนําเขาดานมาตรการสุขอนามัยพืช 
 ใบอนุญาตนําเขาตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธี (Import Permit (of a biological 
control agent)) หมายถึงเอกสารทางราชการอนุญาตการนําเขา (ตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธี) ท่ี
เปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุ 
 เคร่ืองหมาย (mark) หมายถึงแสตมปหรือตราราชการที่เปนท่ีรูจักสากลท่ีประทับวัตถุ
ควบคุมเพื่อรับรองสถานภาพสุขอนามัยพืช 
 การบรรจุหีบหอ (packaging) หมายถึงวัสดุท่ีใชในการรับน้ําหนักปองกันหรือแบกรับ
สินคา 
 วัสดุไมแปรรูป (processed wood materials) หมายถึงผลิตภัณฑท่ีเปนเนื้อไมท่ีสรางข้ึน
โดยใชกาวความรอนและความดันหรือการรวมกันของส่ิงของเหลานั้น 
 เนื้อไมดิบ (raw wood) หมายถึงเนื้อไมท่ียังไมมีการแปรรูปหรือการบําบัด 
 เนื้อไมไมมีเปลือก (bark-free wood) หมายถึงเนื้อไมท่ีมีการลอกเปลือกไมท้ังหมด
ออกไปไมรวมถึงแคมเบียมเปลือกรอบปุมไมและหลุมไมกระเปาท่ีฝงตาลึกลงไปในบริเวณตางๆ
ระหวางวงป 
 ไมทอนกลม (round wood) หมายถึง เนื้อไมท่ีมิไดเล่ือยตามยาวคงรูปผิวกลมตาม
ธรรมชาติมีหรือไมมีเปลือก 
 ไมแปรรูป (sawn wood) หมายถึงเนื้อไมท่ีเล่ือยเปนทางยาวมีหรือไมมีผิวกลมตาม
ธรรมชาติมีหรือไมมีเปลือก 
 เนื้อไม (wood) หมายถึงประเภทของสินคาสําหรับไมทอนกลมไมแปรรูปแผนช้ินไม
หรือไมคุณภาพตํ่าหรือเศษไมเล่ือยท่ีมีหรือไมมีเปลือก 
 วัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนไม (wood packaging material) หมายถึงเนื้อไมหรือผลิตภัณฑ
ไม (ไมรวมผลิตภัณฑกระดาษ) ท่ีใชสําหรับรองรับคุมกันหรือรับน้ําหนักสินคาชนิดหนึ่ง (รวมท้ัง
ไมคุณภาพตํ่าหรือเศษไมเล่ือย)  
 องคกรหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ี (authority) หมายถึงองคกรอารักขาพืชแหงชาติ
หรือองคกรอ่ืนหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนทางการโดยรัฐบาลใหจัดการดูแลเร่ืองราว
ตางๆท่ีเกิดข้ึนมาจากอํานาจหนาท่ีท่ีเปนขอกําหนดเง่ือนไขในขอบัญญัติ 
 3.1.3.2 มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards 
for Phytosanitary Measures) แนวทางปฏิบัติสําหรับระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไม
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ในการคาระหวางประเทศ (Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International 
Trade ): ISPM No.15)88 
 มาตรฐานฉบับนี้อธิบายมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีชวยลดความเส่ียงของการนําเขาและ
หรือการแพรกระจายของศัตรูพืชกักกันตางๆที่เกี่ยวของกับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไม (รวมถึง
เศษไมเล่ือย)ท่ีทําจากไมสนดิบและท่ีไมใชไมสนดิบท่ีมีการใชในการคาระหวางประเทศเนื่องจาก
วัสดุบรรจุหีบหอโดยสวนใหญทํามาจากเนื้อไมดิบท่ีอาจมิไดมีการแปรรูปการปฏิบัติหรือการบําบัด
อยางเพียงพอในการกําจัดออกหรือฆาศัตรูพืชจึงกลายเปนเสนทางผานสําหรับการนําเขาและการ
แพรกระจายของศัตรูพืชยิ่งไปกวานั้นมีการนําวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมกลับมาใชอีกดัดแปลง
มาใชใหมและผลิตข้ึนมาใหม (ในการบรรจุหีบหอท่ีไดรับพรอมกับสินคาท่ีสงมอบท่ีนําเขาอาจ
นํามาใชไดอีกสําหรับสินคาท่ีสงมอบเพื่อการสงออก) ตนกําเนิดท่ีแทจริงของวัสดุบรรจุหีบหอท่ี
เปนเนื้อไมแตละช้ินยากท่ีจะตรวจหาไดและดวยเหตุนี้สถานภาพสุขอนามัยพืชของวัสดุเหลานี้ไม
สามารถระบุแนนอนไดดังนั้นกระบวนการปกติท่ีจะทําการวิเคราะหความเส่ียงเพื่อตรวจสอบวา
มาตรการมีความจําเปนหรือไมและความเขมขนของมาตรการเชนนั้นไมสามารถเปนไปไดสําหรับ
วัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมเพราะวาแหลงดั้งเดิมและสถานภาพสุขอนามัยพืชท่ีอาจไมเปนท่ีรู
ดวยเหตุผลนี้มาตรฐานฉบับนี้จึงไดกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเปนท่ียอมรับแลวท่ัวโลกที่ไดมีการ
เห็นชอบและท่ีอาจมีการใชกับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมโดยทุกประเทศเพื่อท่ีจะกําจัดความ
เส่ียงท่ีปฏิบัติไดสําหรับศัตรูพืชกักกันและลดความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญจากศัตรูพืชชนิดอ่ืนท่ีอาจ
ติดมากับวัสดุเหลานั้นประเทศตางๆ 
 วัสดุบรรจุหีบหอควบคุมท่ีเปนเนื้อไม (Regulated Wood Packaging Material) ท้ังเนื้อ
ไมดิบท่ีเปนไมสนและไมเปนไมสนท่ีอาจกลายเปนเสนทางผานสําหรับศัตรูพืชท่ีมีทาทีเปนการ
คุกคามไมยืนตนตางๆวัสดุเหลานี้รวมไปถึงวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมเชนแทนรองยกเศษไม
เล่ือยกลองไมไมทอนส้ันบรรจุหีบหอถังไมลังไมไมแผนรับน้ําหนักคอรากแทนรองยกและไม 
ลูกระนาดซ่ึงสามารถพบไดในสินคาท่ีสงมอบท่ีนําเขาไมวาชนิดใดก็ตามรวมท้ังสินคาท่ีสงมอบซ่ึง
โดยปกติไมเปนเปาหมายของการตรวจสอบขอนามัยพืชการบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีทําจาก
ผลิตภัณฑไมท้ังหมดเชนไมอัดแผนช้ินไมอัดแผนไมอัดเปนแถว (oriented strand board) หรือแผน
ไมบางท่ีไดมีการผลิตข้ึนมาโดยการใชกาวความรอนและแรงดันหรือการใชรวมกันของวัสดุตางๆ

                                                        
88 ISPM No.15 แนวทางปฏิบัติสําหรับระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบหอที่เปนเน้ือไมในการคาระหวาง

ประเทศ  (Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade ) พรอมการดัดแปลงใน
ภาคผนวกท่ี I (2006) (with modifications to Annex I (2006),สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
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ดังกลาวถือวาไดผานกระบวนการอยางมากมายพอท่ีจะขจัดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับเนื้อไมสดใหหมด
ไปไดและไมนาท่ีจะมีการลงทําลายโดยศัตรูเนื้อไมดิบในการใชและดวยเหตุผลนี้ไมสมควรเปน
วัสดุควบคุมสําหรับศัตรูพืชเหลานี้วัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมเชนไสลอกเปลือกแผนไมบางข้ี
เล่ือยฝอยไมข้ีกบและเน้ือไมสดที่ทอนเปนแผนบางๆ อาจมิใชเสนทางผานสําหรับการนําเขาของ
ศัตรูพืชกักกันและไมสมควรมีการควบคุมนอกจากจะมีเหตุผลทางเทคนิคเทาน้ัน 
 1.  มาตรการสําหรับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไม (Measures for Wood Packaging 
Material) 
  1.1 มาตรการที่เหน็ชอบแลว (Approved measures) 
 การปฏิบัติหรือการบําบัดกระบวนการหรือการรวมกันใดๆก็ตามท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
มีนัยสําคัญตอศัตรูพืชสวนใหญควรไดรับการพิจารณาวามีประสิทธิภาพในการลดความเส่ียง
ศัตรูพืชท่ีเกี่ยวของกับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีใชในการขนสงการเลือกมาตรการใด
มาตรการหนึ่งสําหรับวัสดุบรรจหุีบหอท่ีเปนเนื้อไมมีพื้นฐานจากการพิจารณาถึง 
 พิสัยของศัตรูพืชตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ 
 ประสิทธิผลของมาตรการ 
 ความเปนไปไดทางดานเทคนิคและหรือทางการคามาตรการตางๆ ท่ีเห็นชอบแลวควร
เปนท่ียอมรับไดโดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติใหเปนพื้นฐานสําหรับอนุญาตการเขามาของวัสดุ
บรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมโดยไมตองมีขอกําหนดอื่นยกเวนแตเม่ือมีการตรวจพบโดยการตรวจจับ
ไดหรือการวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืชในกรณีท่ีศัตรูพืชกักกันเฉพาะชนิดท่ีเกี่ยวของกับประเภท
เฉพาะของวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมจากแหลงเฉพาะท่ีตองมีมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีเขมขน
กวามาตรการตางๆท่ีมีการเห็นชอบแลวระบุอยูในภาคผนวกIวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีได
ผานมาตรการที่เห็นชอบแลวควรประทับดวยตราประทับท่ีกําหนดดังท่ีไดแสดงไวในภาคผนวกII
การใชตราประทับกอใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจนยืนยันการปฏิบัติ
หรือการบําบัดสําหรับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมตราประทับเฉพาะเจาะจงท่ีไมเปนภาษาใดและ
เปนท่ียอมรับท่ัวไปอยางกวางขวางชวยอํานวยความสะดวกในการพิสูจนยืนยันระหวางการ
ตรวจสอบที่จุดการสงออกจุดการเขามาหรือท่ีใดก็ตามเอกสารอางอิงสําหรับสนับสนุนการจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับมาตรการท่ีมีการเห็นชอบแลวมีอยูพรอมและขอไดจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวา
ดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 
  1.2  มาตรการที่รอความเหน็ชอบ (Measures pending approval) 
 การปฏิบัติการบําบัดหรือกระบวนการอ่ืนๆ สําหรับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมจะ
ไดรับความเห็นชอบเม่ือมีการสาธิตวามาตรการนั้นไดทําใหมีการปองกันสุขอนามัยพืชในระดับท่ี
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เหมาะสม(ภาคผนวกIII) มาตรการตางๆ ท่ีระบุอยูไวในภาคผนวก I ยังคงมีการศึกษาทบทวนและ
การวิจัยใหมๆ อาจช้ีนําไปสูการรวมกันของอุณหภูมิเวลาตางๆ เปนตนมาตรการใหมอาจชวยลด
ความเสี่ยงไดโดยการเปล่ียนแปลงลักษณะของวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมองคกรอารักขาพืช
แหงชาติควรตระหนักวาอาจมีการเพิ่มหรือเปล่ียนมาตรการตางๆ ไดควรมีขอกําหนดการนําเขาวัสดุ
บรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีมีความยืดหยุนเพียงพอและขอกําหนดเหลานั้นสามารถเปล่ียนแปลงได
เม่ือมาตรการเหลานั้นไดรับความเห็นชอบแลว 
  1.3  มาตรการอ่ืนๆ (Other measures) 
 องคกรอารักขาพืชแหงชาติอาจรับมาตรการใดมาตรการหน่ึงนอกเหนือไปจาก
มาตรการท่ีอยูในรายช่ือในภาคผนวก I โดยการเตรียมการรวมกับคูคาของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีท่ีมาตรการตางๆ ในภาคผนวก I ไมสามารถนํามาใชหรือพิสูจนยืนยันไดในประเทศผูสงออก
มาตรการเชนนั้นควรมีเหตุผลทางเทคนิคและเคารพตอหลักการความโปรงใสการไมกีดกันและ
ความเทียบเทาองคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูนําเขาควรพิจารณาการเตรียมการอื่น
สําหรับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเกี่ยวกับสินคาออกจากประเทศใดก็ตามท่ีมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาการ
วิเคราะหศัตรูพืชมีการบริหารจัดการท่ีเพียงพอหรือไมการเคล่ือนยายวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไม
ในบางกรณี (เชน ไมเนื้อแข็งจากเขตรอน) อาจไดรับพิจารณาโดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติท่ี
นําเขาวาไมตองดําเนินการดานความเส่ียงสุขอนามัยพืชและโดยเชนนั้นสามารถไดรับการยกเวน
จากมาตรการตางๆ โดยการขึ้นอยูกับการช้ีแจงเหตุผลทางเทคนิคประเทศตางๆ อาจกําหนดวาวัสดุ
บรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีนําเขาท่ีตองผานมาตรการที่เห็นชอบแลวตองทํามาจากเน้ือไมท่ีลอก
เปลือกและแสดงตราประทับท่ีไดแสดงไวในภาคผนวก II 
  1.4  การศึกษาทบทวนมาตรการ (Review of measures) 
 มาตรการตางๆ ท่ีมีการเห็นชอบแลวท่ีกําหนดไวในภาคผนวก I และรายช่ือของ
มาตรการตางๆ ท่ีกําลังพิจารณากันอยูในภาคผนวก III ควรมีการศึกษาทบทวนบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลใหมท่ีจัดหามาและสงใหสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางระเทศ
โดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติมาตรฐานฉบับนี้ควรมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมาธิการสุขอนามัยพืชช่ัวคราว (Interim Commission on Phytosanitary Measures-ICPM)
ระเบียบขอบังคับการดําเนินการ (Operational Requirements) 
 2.  เศษไมเล่ือย (Dunnage) 
 เศษไมตางๆ ควรมีการประทับตราใหเปนไปตามภาคผนวก II ของมาตรฐานฉบับนี้วา
ไดผานมาตรการท่ีเห็นชอบมาแลวถายังไมผานกต็องมีการพิจารณาเปนการพิเศษและอยางนอยที่สุด
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ควรทํามาจากเน้ือไมปราศจากเปลือกไมท่ีไมมีศัตรูพืชหรือรองรอยของศัตรูพืชท่ียังมีชีวิตอยูถา
ไมเชนนั้นควรปฏิเสธการเขามาหรือทําการกําจัดท้ิงทันทีโดยวิธีการท่ีไดรับมอบอํานาจ (ดูหมวด 6) 
 3. วิธีการท่ีใชกอนการสงออก (Procedures Used Prior to Export) 
  3.1  การตรวจการปฏิบัติตามของวิธีการที่ใชกอนการสงออ (Compliance checks 
onprocedures applied prior to export) 
 องคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออกมีความรับผิดชอบในการทําใหม่ันใจ
วาระบบสําหรับการสงออกเปนไปตามขอกําหนดท่ีทําข้ึนมาในมาตรฐานฉบับนี้ซ่ึงรวมไปถึงการ
ออกใบรับรองการติดตามและระบบการประทับตราเคร่ืองหมายท่ีพิสูจนยืนยันการปฏิบัติตามและ
การจัดใหมีวิธีการตรวจสอบ (ดู ISPM No.7: ระบบการออกใบรับรองการสงออกการขึ้นทะเบียน
หรือการใหการรับรองและการตรวจสอบบัญชีบริษัททางการคาท่ีใชมาตรการเหลานี้ฯลฯ 
  3.2  การเตรียมการขนสงผาน (Transit arrangement) 
 หากปรากฏวาสินคาท่ีสงมอบท่ีเคล่ือนยายในการขนสงผานเปดเผยใหมีวัสดุบรรจุหีบ
หอท่ีเปนเนื้อไมท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับมาตรการท่ีเห็นชอบแลวองคกรอารักขาพืช
แหงชาติของประเทศผูขนสงผานอาจกําหนดมาตรการตางๆ นอกเหนือไปจากมาตรการเหลานั้น
ของประเทศผูสงออกเพื่อทําใหม่ันใจไดวาวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมจะไมทําใหมีความเส่ียงท่ี
ยอมรับไมได 
 4.  วิธีการในการนําเขา (Procedures upon Import) 
 ระเบียบขอบังคับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมมีขอกําหนดใหองคกรอารักขาพืช
แหงชาติมีนโยบายและวิธีการสําหรับเร่ืองอ่ืนๆ ภายใตความรับผิดชอบของตนท่ีเกี่ยวของกับวัสดุ
บรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมเนื่องจากวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมเกี่ยวของกับการขนสงทุกชนิด
รวมท้ังไมเปนเปาหมายของการตรวจสอบสุขอนามัยพืชตางๆ อันท่ีโดยปรกติไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามสภาพการสงออกทางสุขอนามัยพืชหรือขอกําหนดการนําเขาถือวามีความสําคัญยิ่ง
เชนความรวมมือกับองคกรศุลกากรควรมีการศึกษาทบทวนเพื่อทําใหม่ันใจในประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบการไมปฏิบัติตามของวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมท่ีมีศักยภาพความรวมมือกับผูผลิต
วัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมควรจะไดมีการพัฒนาข้ึนมาดวย 
 5. มาตรการสําหรับการไมปฏิบัติตามณจุดท่ีเขามา (Measures for non-compliance at 
point of entry) 
 ในกรณีท่ีวัสดุบรรจุหีบหอไมมีการประทับตราท่ีกําหนดอาจมีการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งนอกเสียจากมีการเตรียมการระดับทวิภาคีอยูแลวการดําเนินการนี้อาจอยูในรูปแบบ 
ของการปฏิบัติหรือการบําบัดการกําจัดท้ิงหรือการปฏิเสธการเขามาอาจมีการแจงใหองคกร 
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อารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออกทราบดวยเชนการกําจัดท้ิง (Disposal) การเผาในเตาเผา
(Incineration) การฝงกลบ (Burial) การแปรรูป (Processing) เปนตน โดยวิธีการดังกลาวตองไดรับ
การรับรองและยินยอมโดยองคการอารักขาพืชแหงชาติวามีประสิทธิภาพสําหรับศัตรูพืชท่ีเกี่ยวของ
วิธีการเหลานี้ควรมีการนํามาใชโดยไมมีความลาชา 
 โดยจะกําหนดมาตรการไวในภาคผนวก I (ANNEX I) มาตรการท่ีเห็นชอบแลวท่ี
เกี่ยวของกับวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไม  (Approved Measures Associated with Packaging 
Material) การบําบัดดวยความรอน (Heat treatment-HT) 56oC อยางนอยท่ีสุดนาน 30 นาทีการอบ
ในเตาเผา (Kiln-drying-KD) การบําบัดโดยการทําใหชุมสารเคมีโดยใชแรงดัน (chemicalpressure 
impregnation-CPI) หรือการปฏิบัติการอ่ืนๆ อาจพิจารณาจากการบําบัดดวยความรอน (HT) ท่ี
จะตองใหถึงระดับท่ีครบเกณฑกําหนดสําหรับการบําบัดดวยความรอน (HT) ตัวอยางเชน การ
บําบัดโดยทําใหชุมสารเคมีโดยใชแรงดัน (chemical pressure impregnation-CPI) อาจทําไดครบ
ตามเกณฑกําหนดของการบําบัดดวยความรอนจากการใชไอน้ําน้ํารอนหรือความรอนแหงการ
บําบัดดวยความรอนแสดงโดยตราประทับ HT การรมวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมดวยเมธิลโบร
ไมด (MB) (Methey bromide (MB) fumigation for wood packaging material) 
 วัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อไมควรมีการรมดวยเมธิลโบรไมด เม่ือผานกระบวกการ
ปฏิบัติหรือการบําบัดดังกลาวแลวจะประทับโดยตราประทับ MB โดยมีการกําหนดรายช่ือศัตรูพืชท่ี
สําคัญในการบําบัดดวยความรอนและการรมดวยเมธิลโบรไมด (List of most significant pests 
targeted by HT and MB) โดยตราประทับจะเปนไปตาม ภาคผนวก II (ANNEX II) การประทับตรา
สําหรับมาตรการท่ีเห็นชอบแลว (Marking for approved measures) เชน สัญลักษณตัวอักษรรหัส
ประเทศสองตัวของ ISO ตามดวยตัวเลขลักษณะพิเศษท่ีกําหนดใหแกผูผลิตวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปน
เนื้อไมผูรับผิดชอบโดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติเพื่อทําใหม่ันใจวามีการใชเนือ้ไมท่ีเหมาะสมและ
ประทับตราอยางถูกตองหรือตัวอักษรยอของอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 
(IPPC) ท่ีเปนไปตามภาคผนวก I สําหรับมาตรการท่ีเห็นชอบแลวท่ีใช (เชน HT, MB) โดยลักษณะ
ของตราประทับควรมีลักษณะอานไดชัดเจนถาวรและโอนยายไมไดประทับณท่ีมองเห็นไดชัดเจน
ถาเปนไปไดควรอยูบนดานตรงขามกันสองดานของวัตถุท่ีกําลังมีการออกใบรับรองควรหลีกเล่ียง
การใชสีแดงหรือสีสมเพราะสีเหลานี้เปนการใชติดฉลากสินคาอันตรายวัสดุบรรจุหีบหอท่ีเปนเนื้อ
ไมท่ีมีการนํามาดัดแปลงใชใหมผลิตข้ึนมาใหมหรือมีการซอมแซมควรมีการออกใบรับรองใหม
และประทับตราใหมดวยองคประกอบทุกอยางของวัสดุเหลานั้นควรไดรับการปฏิบัติหรือการบําบัด
ดวยควรสงเสริมใหผูประกอบการขนสงสินคาใชเศษไมท่ีไดรับการประทับตราอยางเหมาะสมแลว 
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 3.1.4  ความตกลงเกีย่วกับอาหารและเกษตร (Codex-Alimentarius Commission)  
       หลักเกณฑและขอมูลการกําหนดคาสารพิษตกคาง (MRL) ของคณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex-Alimentarius Commission) หรือเรียกยอวา (AC) ซ่ึง
ไดกําหนดคามาตรฐานสารพิษตกคาง (MRL) ไวเปนมาตรฐานของ Codex  

 3.1.4.1 หลักเกณฑและขอมูลการกําหนด MRL ของ Codex89 
 มาตรฐาน Codex นั้นเปนท่ีรูจักกันดีในฐานะเปนท่ีเปนมาตรฐานอาหารสากล เปนช่ือท่ี
มากคําแรกของช่ือคณะกรรมาธิการท่ีบริหารโครงการมาตรฐานอาหาร คือ Codex Alimentarius 
Commission หรือเรียกยอวา CAC โครงการมาตรฐานอาหารนี้เปนโครงการรวมระหวาง FAO 
Food and Agricultural Organization) และ WHO (World Health Organization) และใชช่ือโครงการ
วา โครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Joint FAO/WHO Food Standards Programme) (FAO/ 
WHO 1997) โครงการนี้มีวัตถุประสงค คือ 
 1)  คุมครองสุขภาพ อนามัย ของผูบริโภค 
                2)  ทําใหเกิดความเปนธรรมในดานการคาระหวางประเทศ 
                3)  สงเสริมการประสานงานดานมาตรฐานอาหารท้ังหมดซ่ึงดําเนินการอยูโดยองคการ
ระหวางประเทศ หนวยงานภาครัฐบาล และหนวยงานท่ีมิใชภาครัฐบาล 
                4)  จัดลําดับความสําคัญริเร่ิม และแนะนําในการจัดเตรียมรางมาตรฐาน โดยความ
ชวยเหลือจากองคกรท่ีเกี่ยวของ 
                5)  เม่ือมาตรฐานเสร็จข้ันสุดทาย และมีการตอบรับจากประเทศสมาชิกแลวใหจัดพิมพ
เปนมาตรฐานระหวางประเทศ รวมท้ังปรับปรุงแกไขมาตรฐานดังกลาวใหทันสมัยตลอดเวลา 
 สมาชิกของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO คือรัฐบาลของประเทศตางๆ ท่ีเปน
สมาชิก FAO หรือ WHO โดยในการประชุม Codex จะเปดโอกาสใหผูแทนจากประเทศสมาชิก ซ่ึง
อาจเปนผูแทนจากรัฐบาลหรือฝายอ่ืนท่ีไมใชหนวยงาน รัฐบาลเขาประชุมได 
     การดําเนินงานของ Codex จะอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมาธิการ (Codex 
Alimentarius Commission, CAC) และจะมีคณะกรรมการวิชาการสาขาตางๆ ทําหนาท่ีพิจารณา
กําหนด ดูแลมาตรฐานสาขาตางๆ 

                                                        
89 พิศาล พงศษพิชณ. “หลักเกณฑและขอมูลการกําหนด MRL ของ Code,” (อางถึงใน เอกสารการ

ประชุมวิชาการ กองวัตถุมีพิษการเกษตร, ครั้งที่ 4  การวิเคราะห วิจัย และควบคุมวัตถุอันตรายเปนหัวใจของ
เกษตรท่ีเหมาะสม, ณ จังหวัดกระบ่ี, 22-25 กรกฎาคม 2545, น. 187-197). 
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 มาตรฐาน Codex เม่ือพิจาณาตามลักษณะการกําหนดมาตรฐานแลว สามารถแบงออก
ได 2 กลุม ดังนี้ 
                1) Vertical standard ไดแก การกําหนดมาตรฐานสินคาตาง  ๆหรือท่ีเรียกวา Commodity 
standard เชน มาตรฐานสับปะรดกระปอง กุงแชเยือกแข็ง ฯลฯ 
                2) Horizontal standard ไดแก การกําหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกําหนดท่ัวไป 
(General subject) ท่ีจะนําไปใชกับสินคาตางๆ เชน ขอกําหนดสารเจือปนในอาหาร ขอกําหนด
สารพิษตกคางในอาหาร วิธีวิเคราะห และชักตัวอยาง ฯลฯ 
 จากการท่ีไดมีการจัดต้ังองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) ทําให
มาตรฐาน Codex เร่ิมมีความสําคัญในการคาระหวางประเทศมากข้ึนภายใต WTO ไดมีการกําหนด
ความตกลงเกี่ยวกับการใชบังคับมาตรการสุขอนามัย  และสุขอนามัยพืช  (Agreements on 
Applications of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) ซ่ึงกําหนดวา ในการคาระหวางประเทศ 
จะใชมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) และขอแนะนํา (Recommendation) ตางๆ ของ Codex 
เปนเกณฑในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร รวมท้ังการออกมาตรการของประเทศทางดาน
สุขอนามัย ท้ังนี้ประเทศสมาชิกจะกําหนดมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีเขมงวดกวา
มาตรฐานสากล เชน มาตรฐาน Codex เพื่อปกปองชีวิตและสุขภาพมนุษย สัตว และพืช ไดก็ตอเม่ือ
มีและเหตุผลของวิทยาศาสตรยืนยันถึงความจําเปนตองทําเชนนี้ ท้ังนี้โดยใชหลักการของการ
ประเมินความเส่ียง (risk assessment) ท้ังนี้การกําหนดมาตรการตางๆ ท้ังระดับประเทศและระดับ
สากลตองมีความโปรงใส และอยูบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีอางอิงได 
 3.1.4.2 หลักการและแนวทางการพิจารณากําหนด MRL ของ Codex 
 จากบทนํา การพิจารณากําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางในอาหาร (MRL) 
ของ Codex ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ซ่ึงเม่ือแยกแยะแลวจะพบวาประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เปนการเสนอกําหนดคา MRL 
 ข้ันตอนท่ี 3 และ 6 เปนการเวียนขอขอคิดเห็นจากประเทศสมาชิก 
 ข้ันตอนท่ี 4 และ 7 เปนการพิจารณาในการประชุม CCPR 
 ข้ันตอนท่ี 5 และ 8 เปนการพิจารณารับรอง โดยการประชุม CAC 
 ในขณะท่ีข้ันท่ี 6 และท่ี 7 อาจยกเวนได หากท่ีประชุม CCPR ในข้ันท่ี 4 เห็นชอบให

เสนอ CAP พิจารณาข้ันท่ี 5 และ 8 พรอมกันได หากวิเคราะหถึงหลักการและแนวทางการกําหนด 
คา MRL ของ Codex แลว จะพบวาความสําคัญจะอยูท่ี ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เนื่องจากการกําหนดคา 
MRL ของ Codex นั้นจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลท่ีใชประเมินเทานั้น การพิจารณาในข้ันตอนท่ี 3-8 
ประเทศตางๆ สามารถมีขอเสนอคิดเห็นหรือขอแกไขคา MRL ท่ี Codex เสนอข้ึนมาได แตท้ังนี้
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ประเทศท่ีไมชอบกับรางคา MRL จะตองมีขอมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนขอเสนอของตน ในทาง
ปฏิบัติโดยท่ัวไปขอมูลท่ีประเทศเสนอมาเพ่ิมเติมจะถูกสงไปยัง JMPR เพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประเมินเพิ่มเติมซ่ึงก็คือการยอนกลับไปดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 ดังนั้นการวิเคราะหหลักการ
และแนวทางของ Codex ในการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 และ 2 จะชวยใหเขาใจและสามารถเขามี
สวนรวมในการกําหนดคา MRL ของ Codex ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือพิจารณาหลักการของการกําหนดมาตรฐานของ Codex จะตองประกอบดวย 2 
ประการสําคัญ คือ 

 1) สนับสนุน สงเสริม และลดอุปสรรคของการคาระหวางประเทศ โดยการกําหนด
มาตรฐานท่ีประเทศสวนใหญสามารถปฏิบัติตามได 

 2) ทําใหเกิดความปลอดภัยท่ีเพียงพอแกผูบริโภค 
 
3.2  กฎหมายตางประเทศ 
    3.2.1  มาตรการของสหภาพยุโรปท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาสินคาผัก ผลไม และไมดอก 
  3.2.1.1  มาตรการเก่ียวกับสุขอนามัยพืช90 
 ในดานสุขอนามัยพืช ซ่ึงหมายถึงเร่ืองโรคและแมลงในพืชนั้น EU มีกฎระเบียบหลักใน
อดีตคือ Directive 77/93/EEC และตอมาไดมีการเรียบเรียงหมวดหมูรวมทั้งทําการปรับปรุงให
ทันสมัยมากข้ึน โดยบัญญัติกฎระเบียบใหมคือ Council Directive 2000/29/EC ซ่ึง EU ไดถือใชเปน
มาตรการหลักในดานโรคและแมลงในพืชต้ังแตป 2543 เปนตนมา 

มาตรการดังกลาวถูกบัญญัติข้ึนภายใตกรอบความตกลงของอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการอารักขาพืช (International Plant Protection Convention : IPPC) ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดย
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture Organisation 
:FAO) และขอตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององคการการคาโลก (World Trade 
Organisation Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 

Council Directive 2000/29/EC เนนเร่ืองการปองกันเช้ือโรคและแมลงท่ีเปนอันตราย 
(Harmful organisms) โดยกําหนดใหประเทศท่ีสามท่ีสงสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากพืช (Plants 
and plant products) ไป EU ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) วาสินคา

                                                        
90 สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป (2551). “กิจกรรมศึกษาเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงกําหมายกฎระเบียบดานมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบกักกันโรคพืช โรคแมลง และความ
ปลอดภัยอาหารของสินคาผัก ผลไม และดอกไมของไทย  (กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป).” น. 40-42  
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ดังกลาวนั้นไดผานกระบวนการดานสุขอนามัยพืชตามท่ี EU กําหนดไว และปลอดจากเช้ือโรคหรือ
แมลงท่ีกําหนดไวในกฎระเบียบดังกลาว โดย EU จะหามนําเขาพืชในกรณีดังตอไปนี้ 

1.  พืชดังกลาวมีส่ิงมีชีวิตอันเปนอันตรายตอพืชท่ีระบุไวในภาคผนวก 1 สวน A 
(Annex I Part A) 

2.  พืชและผลิตภัณฑจากพืชท่ีมีบางการปะปนส่ิงมีชีวิตอันเปนอันตรายตอพืชท่ีระบุไว
ในภาคผนวก 2 สวน A (Annex II Part A) 

3.  พืชและผลิตภัณฑจากพืชบางรายการจากประเทศท่ีสามท่ียังมีความเส่ียงจากการ
ระบาดของสิ่งมีชีวิตอันเปนอันตรายตอพืชตางๆ ตามท่ีระบุไวในภาคผนวก 3 สวน A (Annex III 
Part A) 

4. EUไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเปนพิเศษสําหรับพืชและผลิตภัณฑจากพืชบางชนิด  
ซ่ึงประเทศผูสงออกจะตองทําการตรวจสอบอยางละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนอยางเครงครัด
กอนท่ีจะสามารถนําเขา EU เพ่ือใหแนใจวาจะไมมีส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายตอพืชปะปนอยูในพืช
หรือผลิตภัณฑจากพืชนั้น วิธีการดังกลาวไดระบุไวในภาคผนวก 4 สวน A(Annex IV Part A) 

5.  การนําเขาพืชบางชนิดท่ีปรากฏในภาคผนวก 5 สวน B (Annex V Part B) ตองมีการ
ปฏิบัติเปนพิเศษ ตามวิธีท่ีไดกําหนดไวในภาคผนวก และแนบใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary 
Certificate) ซ่ึงออกโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากประเทศผูสงออก เพื่อแสดงวาพืชและ
ผลิตภัณฑจากพืชนั้นไดรับการตรวจสอบอยางเปนทางการวามีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ 
EU และปราศจากส่ิงมีชีวิตอันเปนอันตรายตอพืช โดยจะตองผานการตรวจสอบท่ีดานพรมแดน
ของ EU กอนนําเขา และตองมีการตรวจสอบตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การตรวจเอกสาร (Documentary Checks) ไดแก การตรวจสอบหนังสือรับรองท่ีออก
โดยหนวยงานไดรับอนุญาตจากประเทศผูสงออกวาผลิตภัณฑดังกลาวมีมาตรฐานความปลอดภัย
ตามท่ีกําหนดไวโดย EU 
 การตรวจสอบทางกายภาพ (Identity Checks) ไดแก การตรวจสอบวาพืชหรือผลิตภัณฑ
จากพืช รวมท้ังบรรจุภัณฑท่ีทําจากไมท่ีจะนําเขาสู EU ไมมีส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายปะปนอยู 
 ท้ังนี้ ผูนําเขาพืชหรือผลิตภัณฑจากพืชตามท่ีระบุในภาคผนวก 5 สวน B (Annex V Part 
B) เขาสู EU ไมวาจะเปนผูผลิตหรือไมก็ตาม จะตองจดทะเบียนเปนผูนําเขากับหนวยงานของ
ประเทศสมาชิก EU และมีหมายเลขทะเบียนผูนําเขา 
 อยางไรก็ตาม มาตรการนี้ไดกําหนดขอยกเวนบางประการซ่ึงข้ึนกับความเหมาะสมของ
สถานการณการใชประโยชนจากสินคาพืชดังกลาว เชน ยกเวนการตรวจในกรณีนําเขาไปเพื่อการ
ทดลอง การคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร และการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ เปนตน  
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กระนั้นก็ตาม หาก EU ตรวจพบความผิดปกติหรือพบความเส่ียงหรืออันตรายของเช้ือโรคหรือ
แมลงในพืชจากประเทศท่ีสาม EU สามารถท่ีจะใชมาตรการฉุกเฉินช่ัวคราวเพื่อปองกันหรือลดหรือ
กําจัดความเส่ียงดังกลาว แตตองเปนการใชมาตรการแบบช่ัวคราวและตองมีการทบทวนอยาง
รวดเร็ววาจําเปนตองใชมาตรการระยะยาวแทนหรือไมอยางไร 

แมวา Council Directive 2000/29 กําหนดใหสินคาพืชบางชนิดที่ระบุใน Annex V Part 
B ตองผานการตรวจท่ีดานพรมแดนกอนการนําเขาทุก consignment แตใน Commission Regulation 
1756/2004 ไดเปดโอกาสใหมีการอํานวยความสะดวกทางการคาสินคาพืชดวยการอนุญาตใหมีการ
ลดความถ่ีในการตรวจเขมสินคาพืชในแตละชนิดนั้นๆ จากประเทศท่ีสามประเทศหน่ึง (เชน 
ประเทศไทย) เฉล่ียปละไมต่ํากวา 200 consignment ในชวง 3 ปกอน และในชวงระยะเวลา 3 ปท่ี
ผานมาดังกลาว สินคาพืชชนิดนั้นจากไทยตองถูกตรวจสอบไมต่ํากวา 600 consignments หากมี
รายงานการตรวจพบ Harmful organisms ตั้งแตรอยละ 1 หรือมากกวา ของจํานวน consignments 
ท้ังหมดของพืชชนิดนั้นจากไทย EU จะไมรับพิจารณาพืชชนิดดังกลาวใหไดสิทธิในการลดการ
ตรวจเขมตามเง่ือนท่ีกําหนดใน Regulation 1756/2004 ปจจุบัน มีสินคาพืชจํานวน 33 ชนิดท่ี EU
แนะนําประเทศสมาชิกวาสามารถลดระดับการตรวจเขมได 

นอกจากนี้ Council Directive 2004/103/EC ไดอนุญาตใหมีการตรวจสอบคุณลักษณะ
และสุขภาพของสินคาพืชนําเขาท่ีสถานท่ีปลายทาง (Identity and plant health cheacks carried out 
at “places of destination”) ไดในบางกรณี โดยผูนําเขาตองมีขอตกลงและไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานดานสุขภาพพืช (Plant health authorities) ซ่ึงรับผิดชอบการตรวจสินคาพืชนําเขาท่ีดาน
พรมแดนและสถานท่ีปลายทางของสินคาพืชนั้น โดยผูนําเขาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนด
โดย Plant health authorities เพื่อใหหลักประกันในการควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคาพืช
ท่ีนําเขานั้น โดยสินคาพืชท่ีนําเขาไปไวท่ีสถานท่ีปลายทางเพื่อรอทําการตรวจสอบจะตองไดรับ
เอกสารกํากับการขนยาย (Plant health movement document) จากดานพรมแดนกอนตามท่ีระบุไว
ในกฎระเบียบนี้ สินคาพืชดังกลาวนี้ตองถูกนําไปไวในสถานท่ีปลายทางท่ีกําหนดเทานั้น และจะถูก
ปลอยเขาสูตลาดไดอยางสมบูรณก็ตอเม่ือไดผานการตรวจสอบของทางการประเทศสมาชิกจนเปน
ท่ีนาพอใจแลวเทานั้น 

หากทางการของประเทศสมาชิกตรวจสอบพบวา สินคาพืชนําเขาจากประเทศท่ีสามมี
ความผิดปกติ ไมตรงตามกฎระเบียบ (Non compliance) ใหทางการของประเทศสมาชิใชมาตรการ
ใดมาตรการหนึ่ง ดังน้ี 

ปฏิเสธการนําเขาท้ังหมดหรือบางสวนของสินคาชุดนั้น 
เคล่ือนยายสินคาดังกลาวออกไปนอกเขต EU 
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กําจัดเช้ือโรคหรือแมลงในสินคาดังกลาว 
ทําลายสินคานั้นท้ังหมดหรือบางสวน 
กักกันไวเพื่อรอตรวจสอบจนกระท้ังทราบผลทางการอยางชัดเจน 
ใชมาตรการอ้ืนที่เหมาะสมในกรณีพเิศษ แตตองใชกับสินคาพืชท่ีมิไดระบุไวใน Annex 

I หรือ Annex II ของ Council Directive 2000/29/EC 
ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกท่ีใชมาตรการใดขางตนตองรายงานใหคณะกรรมาธิการยุโรปและ

ประเทศสมาชิกอ้ืนทราบชนิดของสินคาพืช ปญหาท่ีเกิดข้ึน และมาตรการท่ีไดดําเนินการไปแลว 
 3.2.1.2  มาตรฐานของกลุมผูนําเขาในสหภาพยุโรป 
 กลุมผูคาปลีกในสหภาพยุโรป (Euro-retailer Produce Working Group (EUREP)) ได
ริเร่ิมจัดต้ังหลักปฏิบัติทางดานการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) กําหนดมาตรฐาน  
EUREP GAP สําหรับผัก ผลไม สินคาปศุสัตว รวมท้ังไมดอก เพื่อใหผูบริโภคในสหภาพยุโรป 
ไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารท่ีไดจากผลผลิตเกษตร อีกท้ังกระบวนการผลิตตองไม
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยมาตรฐาน EUREP GAP นี้ไดกําหนดให 
 1) ผลผลิตทางดานการเกษตรทุกชนิดตองสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวาสินคา
เหลานั้นมาจากแหลงเพาะปลูกใด 
 2)  ผูผลิตตองจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมแรกของการเพาะปลูก การบํารุงรักษา 
การเก็บเกี่ยว รวมท้ังการบันทึกในสวนของการดูแลจัดการหลังเก็บเกี่ยว จนสินคาถึงมือผูบริโภค 
เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดวาสินคาดังกลาวมีหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีอยางไร 
 3) การจัดการระบบผลิตในแปลงต้ังแตการใชทรัพยากรท่ีมีและปจจัยการผลิตท่ีนําเขา
มาใช เชน การคัดเลือกหรือจัดเตรียมพันธุ การจัดการดิน การเลือกใชเทคนิคในการเพาะปลูกท่ีดล
การทําลายดินและอนุรักษบํารุงดิน การใชปุย และสารเคมี ตองไมกอใหเกิดการปนเปอนของ
สารเคมีตอส่ิงแวดลอมหรือตอผลผลิต 
 4)  สวัสดิการผูผลิตและผูใชแรงงานท่ีอยูในภาคเกษตร ควรไดรับการฝกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  
 3.2.2 มาตรการของสมาพันธรัฐมาเลเซีย 
 กฎหมายกักกันพืชของสมาพันธรัฐมาเลเซียมี 2 ฉบับดวยกัน คือ Plant Quarantine Act 
197691 ประกาศใชเม่ือป ค.ศ. 1976 เพื่อควบคุม ปองกัน และกําจัดใหหมดส้ินไปซ่ึงศัตรูพืช โรคพืช 
และวัชพืช นอกจากนี้ยังขยายรวมไปถึงความรวมมือในการควบคุมการแพรกระจายของศัตรูพืช

                                                        
91 Plant Quarantine Act 1976. 
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ในทางการคาระหวางประเทศกฎหมายมีท้ังหมด 24 ขอ คือ (1) ช่ือกฎหมาย (2) การแปลความ (3) 
อํานาจของผูอํานวยการและการแตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบ (4) ประมวลกฎหมายอาญา (5) อํานาจ
ของเจาหนาท่ีตรวจสอบในการเขาไปในพื้นท่ีและตรวจสอบ (6) อํานาจในการสั่งใหทําลาย หรือ
กําจัดพืชหรือศัตรูพืชในพื้นท่ีผลิต (7) การบังคับใชการปฏิบัติการใดๆ ท่ีกําหนดภายใตประกาศใดๆ 
ในขอ 6 หรือคําส่ังในขอ (12)1 (8) บทลงโทษเม่ือกระทําผิด (9) อํานาจของศาลท่ีจะออกมาตรการ 
(10) การกักกันพื้นท่ี (11) หนาท่ีเม่ือปรากฏศัตรูพืชอันตราย(12) อํานาจในการปฏิบัติตอศัตรูพืช
อันตราย (13) ขอกําหนดในการชดเชย (14) ขอหามในการนําเขาหรือการครอบครองพืชอันตราย
และศัตรูพืช (15) หนาท่ีในการทําลายพืชอันตราย(16) การปฏิบัติเม่ือพืชอันตรายไมไดถูกทําลาย
อยางเหมาะสม (17) อํานาจในการยึดกัก และทําลายพืชอันตราย (18) บทกําหนดโทษ (19) การ
เคล่ือนยายศัตรูพืชอันตรายหรือพืชอันตราย (19A) บทลงโทษท่ัวไป (20) การแจง (21) การแจงโดย
วิธีการอื่น (22) การฟองรองท่ีเห็นชอบโดยอัยการ (23) กฎระเบียบ (24) การยกเลิกและขอ
กําหนดการยกเวนตอมามี Plant Quarantine Regulations 198192 ซ่ึงเปนกฎระเบียบท่ีออกตามอํานาจ
ในสวนท่ี 23 ของ Plant Quarantine Act 1976 โดยกระทรวงเกษตร และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 31 
มีนาคม ค.ศ. 1981 มีท้ังหมด 19 ขอ คือ (1) อางอิงและการเร่ิมใช (2) การแปลความ (3) การหาม
นําเขาดิน (4) ส่ิงท่ีไดรับการยกเวนภายใตกฎระเบียบ (5) การหามนําเขาพืชยกเวนไดรับอนุญาต (6) 
การจํากัดการนําเขาพืชในสกุล Hevea (7) การจํากัดการนําเขาพืชท่ัวไป (8) การจํากัดการนําเขา 
Theobroma cacao (9) การนําเขา การกําจัด และการควบคุมศัตรูพืชอันตราย (10) การตรวจสอบ 
การกักกัน การกําจัดหรือการทําลายพืชท่ีนําเขามาในประเทศ(10A) การตรวจสอบและการกําจัด
ศัตรูพืชกับส่ิงท่ีไมใชพืชและพาหะ (11) การทําลายพืชนําเขาท่ีฝาฝนกฎระเบียบ (12) พืชนําผาน
ตองไมเคล่ือนยายออกจากยานพาหนะกอนไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ (13) อํานาจหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีกักกันพืช (14) บทลงโทษ (15) คาธรรมเนียมออกใบอนุญาตนําเขาและการตรวจสอบพืช
และผลผลิตพืช (16) คาธรรมเนียมในการเก็บรักษาพืช (17) การแจงดานกักพืช (18) หนวยงาน
ขนสงทางเรือ หนวยงานขนสงทางอากาศ ตองแสดงรายการสินคานําเขา (19) ใบรับรองสุขอนามัย
พืชสําหรับการสงออกพืช 
 3.2.2.1  คํานิยาม 
 กําหนดไวในกฎหมายและกฎระเบียบหลัก 16 คํา และ กฎหมายและกฎระเบียบลําดับ
รอง 13 คํา ท่ีสําคัญไดแก 

                                                        
92 Plant Quarantine Regulations 1981. 
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 (1) พืช หมายความวา พืชชนิดใดๆ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืช ไมวาท่ียังมีชีวิตอยู
หรือตายแลว นอกจากนี้ยังรวมถึง ลําตน กิ่งกาน หัว กิ่งตอน ตนออน แขนง เหงา ราก ใบ ดอก ผล 
เมล็ด หรือสวนอ่ืนใด หรือ ผลิตผลจากพืชไมวาจะถูกแยกออกหรือยังคงติดอยูหรือไมก็ตาม แตไม
รวมถึงผลิตผลพืชใดๆ ซ่ึงไดผานกระบวนการทางดานความรอนหรืออบแหงแลว 
 (2) ศัตรูพืช หมายความวา สัตวท่ีมีกระดูกสันหลังหรือไมมีกระดูกสันหลัง (รวมถึงไข
ของสัตวชนิดนั้นดวย) รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยดมายโตพลาสมา วัชพืช และหรือ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนใด
ซ่ึงสามารถทําความเสียหายตอพืชตางๆ และรวมถึง ศัตรูพืชอันตรายดวย  
 (3) ศัตรูพืชอันตราย หมายความวา ศัตรูพืชใดๆ ซ่ึงรัฐมนตรีอาจจะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนศัตรูพืชอันตรายเพื่อวัตถุประสงคของกฎหมายนี้สําหรับทุกสวนหรือบางสวนของ
สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
 (4) พืชท่ีเปนอันตรายหมายความวา พืชใดๆ ซ่ึงรัฐมนตรีอาจจะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนพืชท่ีเปนอันตรายเพื่อวัตถุประสงคของกฎหมายน้ีสําหรับทุกสวนหรือบางสวนของ
สมาพันธรัฐมาเลเซียและใหรวมถึงเมล็ดทุกสวนของพืชชนิดนั้นดวย 
 (5) ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน หมายความวา สัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังใดๆ (รวมถึงไข
ของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ) รา แบคทีเรีย ไวรัส หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนใดซ่ึงเปนประโยชนตอการเกษตรและไม
สามารถกอใหเกิดความเสียหายตอพืชตางๆ  
 3.2.2.2  การกําหนดส่ิงท่ีตองควบคุมสําหรับการนําเขา 

  โดยมีกําหนดรายช่ือพืชท่ีนําเขาตองมีใบอนุญาตนําเขา (import permit) 
 3.2.2.3 ขอกําหนดสําหรับการนําเขา 
 หามนําเขาพืชใดๆ หรือ ปุยหมัก หรือวัสดุเพาะปลูก เวนแตตองมีใบอนุญาต (import 
permit) 
 หามการนําเขาดินหรือดินท่ีติดมากับรากหรือสวนอ่ืนของพืช ยกเวนเพื่อการวิเคราะห
หรือการทดลองวิจัย โดยตองมีใบอนุญาต  
 หามนําเขาพืชในสกุล Hevea spp. เวนแตเพื่อการทดลองวิจัย ไดรับอนุญาต และปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข 
 หามนําเขาพืชนอกเหนือจากพืชในสกุล Hevea spp. จากประเทศในอเมริกันทรอปก
หรือจากแหลงท่ีมีการระบาดของโรค South American Leaf Blight เวนแตเพ่ือการทดลองวิจัย 
ไดรับอนุญาต และปฏิบัติตามเง่ือนไข 
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 หามนําเขาโกโก มะพราว  ปาลมน้ํามัน หรือพืชอ่ืนท่ีเปนพืชอาศัยของโรค cocao swollen 
shoot virus complex, lethal yellowing, kaincope, cadang-cadang เวนแต เพื่อการทดลองวิจัย ไดรับ
อนุญาต และปฏิบัติตามเง่ือนไข 
 หามนําเขาศัตรูพืชรายแรงตามท่ีระบุ 
 ส่ิงของท่ีไมใชพืชและยานพาหนะที่สงสัยวาศัตรูพืชติดมาดวยตองไดรับการตรวจและ
กําจัดศัตรูพืช  
 ผูท่ีเดินทางเขามาในสมาพันธรัฐมาเลเซียตองกรอกรายละเอียดในใบแจงกักกันพืช 
 ตัวแทนบริษัทเดินเรือตองมอบใบแสดงรายการสินคาใหกับเจาหนาท่ีภายใน 24 ช่ัวโมง 
ตามท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติมาตรา 52 (1) ของ The Customs Act 1967  
 นักบินหรือตัวแทนสายการบินตองมอบใบแสดงรายการสินคาใหกับเจาหนาท่ีกอนสง
มอบสินคา ตามท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติมาตรา 56 ของ The Customs Act 1967 บทบัญญัติใน
กฎหมายไมบังคับใชกับการนําเขา 
 พืชนําเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ บริโภค ทางการแพทย  หรือ วัตถุดิบสําหรับการผลิต 
 พืชท่ีผานกระบวนการแลว 
  พืชหรือสวนของพืชใชเปนบรรจุภัณฑหรือวัสดุบรรจุภัณฑ 
 ขยะ วัสดุกันกระแทก  
 ส่ิงท่ีไดรับยกเวนดังกลาวขางตนตองไดรับการตรวจและถาพบการทําลายของศัตรูพืช
ตองกําจัดหรือทําลาย 
 ส่ิงท่ีไดรับการยกเวน ไดแก พืชนําเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ บริโภค ทางการแพทย  
หรือ วัตถุดิบสําหรับการผลิต หรือ พืชท่ีผานกระบวนการแลว เม่ือนําเขาจากประเทศในเขตอเมริกัน
ทรอปก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะ 
 3.2.2.4  การปฏิบัติดานกักกันพืชกับสินคานําเขา 
 พืชท่ีนําเขาหากสงสัยวาเปนโรคอาจจะถูกกัก, กําจัดศัตรูพืช หรือทําลาย  
 ความเสียหายที่เกิดข้ึนหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงเพ่ือวัตถุประสงคของการ
ตรวจ กัก กําจัดศัตรูพืช หรือทําลายพืชนําเขาเปนความรับผิดชอบของผูนําเขา  
 พืชใดก็ตามท่ีนําเขาโดยขัดกับระเบียบตองถูกกักหรืออาจถูกทําลายโดยวิธีการท่ีอธิบดี
กําหนด  
 เจาหนาท่ีอาจยึดหรือเก็บไวซ่ึงศัตรูพืชนําเขาท่ีขัดกับระเบียบ  
 เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาบุคคลใดนําหรือครอบครอง หรือของใชสวนตัว หรือ
ยานพาหนะมีหรือนําพืช ดิน ศัตรูพืช ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน ไมกระถาง หรือวัสดุปลูก หรือวัสดุ
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ท่ีไมใชพืช ขัดตอระเบียบ เจาหนาท่ีสามารถส่ังใหหยุด ตรวจ และตรวจคนบุคคลน้ันได และ
สามารถยึดส่ิงของสวนตัวหรือยานพาหนะและดําเนินการตามท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุไวในระเบียบ  
 เจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะข้ึนไปยังเรือ รถยนต หรือเคร่ืองบินท่ีมาถึงจากตางประเทศเพ่ือ
ตรวจ กําจัดศัตรูพืช หรือขจัดใหหมดส้ินไปซ่ึงส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน, บรรจุภัณฑ, วัสดุปลูก, 
วัสดุท่ีไมใชพืชรวมถึง ขยะ ลังไม ศัตรูพืช ไมกระถาง และดินซ่ึงเช่ือไดวาเปนโรคหรือถูกศัตรูพืช
ทําลาย  
 3.2.2.5 ขอกําหนดสําหรับการสงออก 
  ใหอํานาจเจาหนาท่ีในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  

 

3.3 กฎหมายประเทศไทย  
  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติกักพืช พระราชบัญญัติ 
กักพืช พ.ศ. 250793 
 พระราชบัญญัติกักพืชนี้ บัญญัติเพื่อปองกันมิใหโรคและศัตรูพืชระบาดเขามาใน
ราชอาณาจักร ปองกันมิใหโรคและศัตรูพืชภายในประเทศติดไปกับพืชและผลิตผลพืชท่ีสงไป
ตางประเทศ และเพื่อปองกันไมใหโรคและศัตรูพืชระบาดภายในประเทศ โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะชนิดใดชนิดหนึ่งเปนส่ิง
ตองหาม ส่ิงกํากัด  ส่ิงไมตองหาม รวมท้ังสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรไปยังตางประเทศ โดยมี
สาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 3.3.1  การใหนิยามความหมาย94 
  “พืช” หมายความวา พันธุพืชทุกชนิดท้ังพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอ่ืน รวมทั้งสวน
หนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เช้ือ และสปอร
ของเห็ด ไมวาท่ียังทําพันธุไดหรือตายแลว และใหหมายความรวมถึงตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไข
ไหม รังไหม ผ้ึง รังผ้ึง และจุลินทรียดวย 

                                                        
93 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนาที่ 1 เลมที่ 81 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 

21 มีนาคม 2507 
 พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, ราชกิจจานุเบกษาหนาที่ 1 เลมที่ 116 ตอนที่ 39 ก  

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 
 พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษาหนาที่ 28 เลมที่ 125 ตอนที่ 40 ก  

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2551 
94 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507, มาตรา 4. 
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 “พืชควบคุม” หมายความวา พืชท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
พืชควบคุม 
 “พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความวา พืชท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
พืชท่ีตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขากอนสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
  “เช้ือพันธุพืช” หมายความวา กลุมเซลลท่ีมีหนวยพันธุกรรมหลากหลายซ่ึงถายทอดได
ท่ีรวมตัวกันเปนช้ินสวนของพืชท่ียังมีชีวิตและขยายพันธุได ไมวาจะอยูในรูปของเมล็ดเนื้อเยื้อหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของพืช และใหหมายความรวมถึงสารพันธุกรรม ซ่ึงสามารถถายทอดลักษณะท่ี
สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยูได ท้ังนี้ เฉพาะท่ีใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ 
 “ดิน” หมายความวา ดินชนิดท่ีมีอินทรียวัตถุหรือเปนท่ีอาศัยของศัตรูพืชได 
 “ศัตรูพืช” หมายความวา ส่ิงซ่ึงเปนอันตรายแกพืช เชน เช้ือโรคพืช แมลง สัตวหรือพืช
ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกพืช 
 “พาหะ” หมายความวา เคร่ืองปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือส่ิงอ่ืนท่ีใชหอหุมมาพรอมกับ
พืช ปุยอินทรียหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจเปนส่ือนําศัตรูพืช 
 “ส่ิงตองหาม” หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษาใหเปนส่ิงตองหาม 
 “ส่ิงกํากัด” หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนส่ิงกํากัด 
 “ส่ิงไมตองหาม” หมายความวา พืชอยางอ่ืนท่ีไมเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัด 
 “เจาของ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจาของผูครอบครองส่ิงของและผูควบคุม
ยานพาหนะขนสงส่ิงของนั้นดวย 
 “การวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช” หมายความวา กระบวนการประเมินหลักฐานดาน
ชีววิทยาหรือดานวิทยาศาสตรอ่ืนและดานเศรษฐกิจเพื่อบงช้ีวาศัตรูพืชชนิดใดควรจะตองมีการ
ควบคุมและระดับความเขมงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีจะนํามาใชในการควบคุมศัตรูพืช 
ชนิดนั้น 
 “การนําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังใหสงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ  
 "นําผาน"หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนลงหรือขนถาย
ยานพาหนะ 
 “สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 
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 “ดานตรวจพืช” หมายความวา ดานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อตรวจพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืชท่ีนําเขาหรือนําผาน 
 “สถานกักพืช” หมายความวา สถานท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนท่ีสําหรับกักพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืช เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย 
 “เขตควบคุมศัตรูพืช” หมายความวา ทองท่ีท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” หมายความวา หนังสือสําคัญท่ีออกโดยหนวยงานผูมีอํานาจ
ของประเทศผูสงออกซ่ึงพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพื่อรับรองวาพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะท่ี
สงออกปลอดจากศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา  
 “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ” หมายความวา หนังสือสําคัญท่ีออกโดย
หนวยงานผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกซ่ึงพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพื่อรับรองวาพืช เช้ือพันธุ
พืชหรือพาหะท่ีไดนําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร และถูกสงตอไปประเทศอ่ืนปลอดจากศัตรูพืช
ของประเทศไทยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
 “ใบรับรองสุขอนามัย” หมายความวา หนังสือสําคัญท่ีออกโดยหนวยงานผูมีอํานาจของ
ประเทศท่ีสงออกพืชควบคุมเฉพาะเพ่ือรับรองวาพืชควบคุมเฉพาะท่ีสงออกปลอดจาก 
เช้ือจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกักพืช 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา อธิบดีและผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3.3.2 บุคคล คณะบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมพืช ไดแก 
 3.3.2.1 คณะกรรมการกักพืช95 เปนกรรมการท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหคําแนะนําเร่ืองสําคัญตางๆ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมประมงหรือผูแทน อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูแทน อธิบดีกรมปาไมหรือผูแทน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูอํานวยการการ
ทาเรือแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยหรือผูแทน ผูวาการ
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การส่ือสารแหงประเทศไทยหรือผูแทนผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงพาณิชยและผูแทนกระทรวงมหาดไทยแหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินส่ีคนเปนกรรมการและใหผูอํานวยการกองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการโดยมีอํานาจหนาท่ี96 คือ 
 (1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนส่ิงตองหาม
หรือส่ิงกํากัด และการกําหนดช่ือเช้ือพันธุพืชท่ีจะควบคุม การกําหนดพืชควบคุมและพืชควบคุม
เฉพาะ 
 (2) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดดานตรวจพืชและสถานกักพืช 
 (3) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดกิจการท่ีสามารถนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิง
ตองหามไดตามมาตรา 8(2) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเขา หรือนํา
ผานซ่ึงส่ิงตองหามเพื่อการคา หรือเพ่ือกิจการอ่ืนตามมาตรา 8 (2) 
 (4) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเขา
หรือนําผานซ่ึงส่ิงตองหาม หรือส่ิงกํากัดตามมาตรา 10 และการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบ
ศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืช การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการ
สงตอและการออกใบรับรองตามมาตรา 15 
 (5) ใหคําแนะนําแกอธิบดีในการกําหนดคาใชจายในการตรวจสอบพืชควบคุมเฉพาะท่ี
จะสงออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยตามมาตรา 15 ฉ 
 (6) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (7)  เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการกักพืชตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินการเพื่อการกักพืช 
 (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการ 
 3.3.2.2 กรมวิชาการเกษตร ทําหนาท่ีในการควบคุม กํากับ ดูแล และออกกฎเกณฑตางๆ 
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมศัตรูพืชในการนําเขา สงออก 
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  3.3.2.3  ผูท่ีอยูภายใตควบคุม ไดแก ผูนําเขาและผูสงออก ซ่ึงการนําเขาพืชท่ีเปนส่ิง
ตองหามนั้น เพื่อการทดลองหรือวิจัย การคา และการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนด และการเขาซ่ึงพืชท่ี
เปนส่ิงกํากัดและส่ิงไมตองหามเพื่อประกอบธุรกิจ ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 3.3.3 การประกาศกําหนดส่ิงควบคุมภายใตพระราชบัญญัติ 
 เพ่ือควบคุมและปองกันศัตรูพืชมิใหระบาดเขามาในราชอาณาจักรและระบาดออกไป
กับพืชท่ีสงออกไปนอกราชอาณาจักร รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดส่ิงควบคุมภายใตพระราชบัญญัติดังนี้  
 3.3.3.1  ประกาศกําหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพาหะเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัด รวมทั้ง
กําหนดขอยกเวนหรือเง่ือนไขไวดวย 
 3.3.3.2  ประกาศกําหนดช่ือเช้ือพันธุพืช 
 3.3.3.3  ประกาศกําหนดพืชใหเปนพืชควบคุม 
 3.3.3.4  ประกาศกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ โดยกําหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือ 
ลักษณะของพืช เช้ือจุลินทรีย หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยตามขอกําหนดของ
ประเทศผูนําเขา 
 3.3.4  การนําเขาหรือนําผานพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหามและเช้ือพันธุพืช 
 3.3.4.1 ส่ิงตองหาม การนําเขาหรือนําผาน ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีและตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
  (1) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการทดลองวิจัย ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย 
หรือในกรณีนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหามซ่ึงเปนศัตรูพืชหรือพาหะที่มิใชพืช ตองมีหนังสือรับรองส่ิง
ตองหามของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกส่ิงตองหามนั้นกํากับมาดวย 
  (2)  การนําเขาหรือนําผานเพื่อการคาหรือเพื่อกิจการอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวยและตองผานการวิเคราะห
ความเส่ียงศัตรูพืชและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
  ท้ังนี้การนําเขาหรือนําผานส่ิงตองหามตองนําเขาทางดานตรวจพืช 
 3.3.4.2  ส่ิงกํากัด การนําเขาตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย ตองนําเขาทางดาน
ตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนด 
 3.3.4.3  ส่ิงไมตองหาม การนําเขาตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวยและตองแจง
ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืชตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
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 3.3.4.4 เช้ือพันธุพืช การนําเขาตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี และตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาดวย โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนด 
 3.3.5  การสงออก 
 3.3.5.1  การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ
การสงตอ 
  (1) การขอใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ ตองเสีย
คาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชและกําจัดศัตรูพืชตามอัตราที่อธิบดีกําหนด และคาธรรมเนียม
ใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอแลวแตกรณีตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 (2)  การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสง
ตอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 3.3.5.2  การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 3.3.5.3  การสงออกพืชควบคุม ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปดวย 
 3.3.5.4  การสงออกพืชควบคุมเฉพาะ ตองมีใบรับรองสุขอนามัยกํากับไปดวยและตองเสีย
คาใชจายในการตรวจสอบตามอัตราที่อธิบดีกําหนดและคาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 3.3.6  การกักกันพืชภายในประเทศ 
 เม่ือมีศัตรูพืชที่สําคัญชนิดใดของพืชชนิดใดเกิดข้ึนภายในประเทศ อธิบดีมีอํานาจประกาศ
ทองท่ีนั้นเปนเขตควบคุมศัตรูพืช การกําหนดเขตควบคุมศัตรูพืช เปนมาตรการควบคุมศัตรูพืชท่ีสําคัญ
มิใหระบาดจากทองท่ีหนึ่งไปยังอีกทองท่ีหนึ่งภายในประเทศ โดยอาจจะใชเขตเปนระดับหมูบาน 
ตําบล อําเภอหรือจังหวัดก็ได พรอมท้ังประกาศโดยระบุช่ือชนิดของพืช ชนิดของศัตรูพืชและชนิดของ
พาหะท่ีจะควบคุมและประกาศกําหนดสถานท่ีตรวจพืชเฉพาะถ่ินข้ึน เพื่อหามมิใหบุคคลใดนําพืช 
ศัตรูพืชหรือพาหะออกไปนอกหรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช 
 3.3.7  อํานาจการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติของพนักงานเจาหนาท่ี ไดแก 
  3.3.7.1  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปฏิบัติการตรวจคน97ดังนี้ 

                                                        
97 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507, มาตรา 12.  
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 (1) ตรวจคนคลังสินคา ยานพาหนะ หีบหอ ตลอดจนตัวบุคคลภายในเขตดานตรวจพืช 
หรือเขตควบคุมศัตรูพืช กรณีสงสัยวามีการนําเขาเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนําเขาหรือนําผาน
ซ่ึงพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหามอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 
 (2) ตรวจคนสถานท่ี บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ นอกเขตดานตรวจพืชหรือนอกเขต
ควบคุมศัตรูพืชในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา พืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหามท่ีอยู
ในความครอบครองเปนหรือมีศัตรูพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก และกรณีมีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ส่ิงดังกลาวหรือส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม และถาการคนในเวลา
ดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 
 (3)  เก็บหรือนําพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใดๆ ท่ีเกี่ยวของใน
ปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมี
ศัตรูพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงมาก 
 (4) ยึด หรือกักไวซ่ึงพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หรือส่ิงใดๆ ท่ีเกี่ยวของ
ตามกําหนดเวลาที่เห็นจําเปน  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนหรือมีศัตรูพืชท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายรายแรงมาก 
 3.3.7.2  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปฏิบัติกับพืช ส่ิงตองหามส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม
หรือเช้ือพันธุพืชท่ีนําเขาหรือนําผาน ดังตอไปนี้ 
 (1) รมยา พนยา หรือใชวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นจําเปน โดยเจาของเปนผูออกคาใชจาย 
 (2) ยึด หรือกักไว ณ สถานกักพืช หรือ ณ ท่ีใดๆ ตามกําหนดเวลาท่ีเห็นจําเปน   
 (3) ส่ังใหผูนําเขาซ่ึงพืช ส่ิงตองหาม หรือ เช้ือพันธุพืชท่ีมีศัตรูพืชติดเขามาดวย สงพืช
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
 (4) ทําลายเทาท่ีจําเปน ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืชท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายรายแรงมาก 
 
3.4 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันพืช 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
1. คํานิยาม มาตรฐานระหวางประเทศวาดวย

มาตรการสุขอนามัยพืช 
(International-Standards-For 
Phytosanitary-Measures) ศัพท
บัญญัติดานสุขอนามัยพืช
(Glossary-of-Phytosanitary 
Terms (2006) : ISPM No.5) 
-  พืช (plants) หมายถึงพืชหรอื
ชิ้นสวนสืบเนื่องที่มีชีวิตรวมถงึ
เมล็ดและเชื้อพันธุ 

-  ศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืชกักกันที่
ตองมีการควบคุม (regulated 
non-quarantine pest)หมายถึง
ศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืชกักกัน 
ซึ่งถาพบในพืชสําหรับปลูกมี 

มาตรฐานระหวางประเทศวา
ดวยมาตรการสุขอนามัยพืช 
(International-Standards-For 
Phytosanitary-Measures) ศัพท
บัญญัติดานสุขอนามัยพืช
(Glossary-of-Phytosanitary 
Terms (2006) : ISPM No.5) 
-  พืช (plants) หมายถึงพืชหรอื
ชิ้นสวนสืบเนื่องที่มีชีวิต
รวมถงึเมล็ดและเชื้อพันธุ 

-  ศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืชกักกัน
ที่ตองมีการควบคุม 
(regulated-non-quarantine 
pest)หมายถึงศัตรูพืชที่ไมใช
ศัตรูพืชกักกันซึ่งถาพบใน 

มีคํานิยามกําหนดไวใน Plant 
Quarantine Act 1976  จํานวน  
16  คํา และ กฎหมายและPlant 
Quarantine Regulations 1981
กฎระเบียบลําดับรอง13 คําที่
สําคัญไดแก 
(1)  พืช หมายความวา พืชชนิด

ใดๆ หรือสวนหนึ่งสวนใด
ของพืช ไมวาที่ยังมีชีวิตอยู
หรือตายแลว นอกจากนี้ยัง
รวมถงึ ลําตน กิ่งกาน หัว 
กิ่งตอน ตนออน แขนง 
เหงา ราก ใบ ดอก ผล เมล็ด 
หรือสวนอื่นใด หรือ 
ผลิตผลจากพืชไมวาจะถูก 

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 มีคํานิยาม 25 คํา ที่สําคัญ
ไดแก 
(1) พืช หมายความวา พันธุพืช

ทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ํา
และพืชประเภทอื่นรวมทั้ง
สวนหนึ่งสวนใดของพืช 
เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ 
กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก 
ผล เมล็ดเชื้อและสปอรของ
เห็ด ไมวาที่ยังทําพันธุได
หรือตายแลว และให
หมายความรวมถึง ตัวห้ํา  
ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม  
รังไหม ผึ้ง รังผึง้ และ 

 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
 ผลกระทบตอการใชตามที่ตั้งใจ

ของพืชเหลานั้นที่มีผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจที่ 
ไมอาจรับไดและดังนั้นตองมี
การควบคุมภายในเขตแดนของ
ประเทศภาคีที่นําเขา 
-  ศัตรูพืชควบคุม (regulated 

pest) หมายถึงศัตรูพืชกักกัน
หรือศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืช
กักกันที่ตองมีการควบคุม 

 

พืชสําหรับปลูกมีผลกระทบตอ 
การใชตามที่ตั้งใจของพืช
เหลานั้นที่มีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่ไมอาจรับไดและ
ดังนั้นตองมีการควบคุมภายใน
เขตแดนของประเทศภาคีที่
นําเขา 
-  ศัตรูพืชควบคุม (regulated 

pest) หมายถึงศัตรูพืชกักกัน
หรือศัตรูพืชที่ไมใชศัตรูพืช
กักกันที่ตองมีการควบคุม 

 

แยกออกหรือยงัคงติดอยูหรอืไม 
ก็ตาม แตไมรวมถึงผลิตผลพืช
ใดๆ ซึ่งไดผานกระบวนการทาง 
ดานความรอนหรืออบแหงแลว 
(2)  ศัตรูพืช หมายความวา สัตว 

ที่มีกระดูกสันหลังหรอืไมมี
กระดูกสันหลัง (รวมถึงไข
ของสัตวชนิดนั้นดวย) รา 
แบคทีเรีย ไวรสั ไวรอยด 
มายโตพลาสมา วัชพืช และ
หรือ สิ่งมีชีวิตอื่นใดซึ่ง
สามารถทําความเสียหายตอ
พืชตางๆ และรวมถึง ศัตรูพืช
อันตรายดวย  

(3)  ศัตรูพืชอันตราย หมายความ
วา ศัตรูพืชใดๆ ซึ่งรัฐมนตรี 

จุลินทรียดวย 
(2) ศัตรูพืชหมายความวา สิ่งซึ่ง

เปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อ
โรคพืช แมลง สัตว หรือพืช
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกพืช 

(3) พาหะหมายความวา เครื่อง
ปลูก ดิน ทราบ ภาชนะ หรือ
สิ่งอื่นที่ใชหอหุมมาพรอม
กับพืช ปุยอินทรียหรอืสิ่งอื่น
ใดที่อาจเปนสื่อนําศัตรูพืช 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
   อาจจะประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาใหเปนศัตรูพืชอันตราย
เพื่อวัตถุประสงคของกฎหมายนี้
สําหรับทุกสวนหรือบางสวนของ
ประเทศมาเลเซีย 
(4) พืชที่เปนอันตรายหมายความ

วา พืชใดๆ ซึ่งรัฐมนตรี
อาจจะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนพืชที่เปน
อันตรายเพื่อวัตถุประสงค
ของกฎหมายนี้สําหรับทุก
สวนหรอืบางสวนของ
ประเทศมาเลเซียและให
รวมถงึเมล็ดทุกสวนของพืช
ชนิดนั้นดวย 
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   (5) สิ่งมีชีวิตที่เปนประโยชน 
หมายความวา สัตวที่ไมมี 

 กระดูกสันหลังใดๆ (รวมถึง
ไขของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ) รา 

 แบคทีเรีย ไวรสั หรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นใดซึ่งเปน
ประโยชนตอการเกษตรและ
ไมสามารถกอใหเกิดความ
เสียหายตอพืชตางๆ 
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2. การกําหนดสิ่งที่จะตอง
ควบคุมสําหรับการนําเขา 

สิ่งควบคุม (Regulated articles) 
และสิ่งไมควบคุม (non– 
regulated articles) 

สิ่งควบคุม (Regulated articles) 
และสิ่งไมควบคุม (non – 
regulated articles) 

กําหนดรายพืชที่การนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขา (import 
permit) 

กําหนดเปน 3 ประเภท ไดแก 
“สิ่งตองหาม” (prohibited 
article) “สิ่งกํากัด” (restricted 
article) และ “สิ่งไมตองหาม” 
(unprohibited article)  
(1) สิ่งตองหาม” หมายความวา 

พืช ศัตรูพืช และพาหะที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาใหเปน 
สิ่งตองหาม โดยมีประกาศ
กําหนดพืช พาหะ และศัตรู 
พืชกักกัน เปนสิ่งตองหาม 
ดังนี้ ผลสดของพืช 27 ชนิด 
25 สกุล และ 2 วงศสวน
หนึ่งสวนใดของพืช 8 ชนิด 
11 สกุล และ 1 วงศ ดิน ปุย 
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    อินทรีย จุลินทรียทางดานการ เกษตร 
สัตวศัตรูพืช ไสเดือน แมลง ไร 
ไสเดอืนฝอย หอย ทาก วัชพืช ตัวห้ํา 
ตัวเบียนตัวไหม ไขไหม รังไหม สวน
หนึ่งสวนใดของพืชดัดแปลง
พันธุกรรม 33 ชนิด 51 สกุล และ 1 
วงศ, และศัตรูพืชกักกัน 420 ชนิด 
(2)  สิ่งกํากัด หมายความวา พืช 

ศัตรูพืช และพาหะที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนสิ่งกํากัด โดยมี
ประกาศกําหนด ใหพืช 27 
รายการเปนสิ่งกํากัด  

(3) สิ่งไมตองหาม หมายความวา 
พืชอยางอื่นที่ไมเปนสิ่งตองหาม
หรือสิง่กํากัด 
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3. ขอกําหนดสําหรับการ
นําเขา 

ตองมีใบอนุญาตนําเขา
ใบรับรองสุขอนามัยพืช นําเขา
ผานดานที่กําหนด แจงการ
นําเขาและสงมอบสินคาตอ
เจาหนาที่กักกันพืช ณ จุด
นําเขา หรือเอกสาร รับรอง
เครื่องหมาย (mark) หรือ
ใบรับรอง (certificate)รับรอง
วาสินคาผานการกําจัดศัตรูพืช
หรือเปนไปตามเงื่อนไข
มาตรฐานระหวางประเทศวา
ดวยมาตรการสุขอนามัยพืช 
(International Standards for 
Phytosanitary-Measures) 
แนวทางปฏิบัติสําหรับ
ระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบ
หอที่เปนเนื้อไมในการคา  

ตองมีใบอนุญาตนําเขา 
ใบรับรองสุขอนามัยพืช นําเขา
ผานดานที่กําหนด แจงการนําเขา
และสงมอบสินคาตอเจาหนาที่
กักกันพืช ณ จุดนําเขา หรือ
เอกสาร รับรองเครื่องหมาย 
(mark) หรือใบรบัรอง 
(certificate) รับรองวาสินคา
ผานการกําจัดศัตรูพืชหรือ
เปนไปตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ระหวางประเทศวาดวยมาตรการ
สุขอนามัยพืช (International  
Standards  for Phytosanitary-
Measures) แนวทางปฏิบัติ
สําหรับระเบียบควบคุมวัสดุ
บรรจุหีบหอที่เปนเนื้อไมในการ  

-  หามนําเขาพืชใดๆ หรือ ปุย
หมัก หรือวัสดุเพาะปลูก เวน
แตตองมีใบอนุญาต (import 
permit) 

-  หามการนําเขาดินหรือดินที่
ติดมากับรากหรือสวนอื่น
ของพืช ยกเวนเพื่อการ
วิเคราะหหรือการทดลอง 
วิจัย โดยตองมีใบอนุญาต  

-  หามนําเขาพืชในสกุล Hevea 
spp. เวนแตเพื่อการทดลอง 
วิจัย ไดรับอนญุาต และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

-  หามนําเขาพืชนอกเหนือจาก
พืชในสกุล Hevea spp. จาก
ประเทศในอเมริกันทรอปก 

(1) การนําเขา “สิ่งตองหาม” เพื่อ
การคา มีขอกําหนด ดังนี้ 

 -  ตองวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
เพื่อกําหนดเงื่อนไขนําเขาให
แลวเสร็จกอนที่จะนําเขา  

 - ตองมีใบอนุญาตนําเขา 
 - ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 - ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

นําเขาที่กําหนด  
 - ตองนําเขาทางดานตรวจพืช  
 - เมื่อสินคามาถึงดาน ตองแจงการ

นําเขาตอเจาหนาที่กักกันพืช  
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 ระหวางประเทศ (Guidelines for 
Regulating Wood Packaging 
Material in International Trade 
(2006): ISPM No.15) 

คาระหวางประเทศ  (Guidelines 
for Regulating Wood Packaging 
Material in International Trade ) 
(2006): ISPM No.15) 

หรือจากแหลงที่มีการ 
- ระบาดของโรค South 

American Leaf Blight เวน 
แตเพื่อการทดลองวจิัย ไดรับ
อนุญาต และปฏิบัติตาม
เงื่อนไข หามนําเขาโกโก 
มะพราว ปาลมน้ํามันหรือพืช
อื่นที่เปนพืชอาศัยของโรค
cocao swollen-shoot-virus-
complex, lethal yellowing, 
kaincope, cadang-cadang  
เวนแตเพื่อการทดลองวิจยั 
ไดรับอนุญาต และปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไข 

-  หามนําเขาศัตรูพืชรายแรง
ตามที่ระบุ 

(2) การนําเขา “สิ่งตองหาม” เพื่อ
การทดลองหรอืวิจยัมีขอ 
กําหนด ดังนี้  

 - ตองมีใบอนุญาตนําเขา  
 - ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช  
 - ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

 นําเขาที่กําหนด  
 - ตองนําเขาทางดานตรวจพืช 
 -  เมื่อสินคามาถึงดาน ตอง

 แจงการนําเขาตอเจาหนาที่
 กักกันพืช  

(3) การนําเขา “สิ่งกํากัด” มีขอ 
กําหนด ดังนี้  

 - ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช  
 - ตองนําเขาทางดานตรวจพืช 
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   -  สิ่งของที่ไมใชพืชและ 
 ยานพาหนะที่สงสัยวาศัตรูพืช
 ติดมาดวยตองไดรับการตรวจ
 และกําจัดศัตรูพืช  
-  ผูที่เดินทางเขามาในประเทศ
มาเลเซียตองกรอกรายละเอยีด
ในใบแจงกักกันพืช 

-  ตัวแทนบริษัทเดินเรือตองมอบ
ใบแสดงรายการสินคาใหกับ
เจาหนาที่ภายใน 24 ชั่วโมง 
ตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติ
มาตรา 52(1)  ของ The 
Customs Act 1967  

-  นักบินหรือตัวแทนสายการบิน
ตองมอบใบแสดงรายการสินคา
ใหกับเจาหนาที่กอนสงมอบ  

 -  เมื่อสินคามาถึงดาน ตองแจง
 การนําเขาตอเจาหนาที่กักกัน 

   พืช  
(4) การนําเขา “สิ่งไมตองหาม” มี

ขอกําหนด ดังนี้  
 - ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 - ตองนําเขาทางดานตรวจพืช

 หรือดานศุลกากร 
 - เมื่อสินคามาถึงดาน ตองแจง

 การนําเขาตอเจาหนาที่กักกัน
 พืชหรือเจาหนาที่ศุลกากร 
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สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 

   สินคา บทบัญญัติมาตริ 56 ของ 
The ตามที่กําหนดไวใน Customs 
Act 1967 บทบัญญัติในกฎหมาย
ไมบังคับใชกับการนําเขา 
-  พืชนําเขาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบริโภค ทางการแพทย  หรือ 
วัตถุดิบสําหรับการผลิต 

-  พืชที่ผานกระบวนการแลว 
-  พืชหรือสวนของพืชใชเปน
บรรจุภัณฑหรอืวัสดุบรรจุภัณฑ 

- ขยะ วัสดุกันกระแทก  
-  สิ่งที่ไดรับยกเวนดังกลาว
ขางตนตองไดรับการตรวจและ
ถาพบการทําลายของศัตรูพืช
ตองกําจัดหรอืทําลาย 
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   - สิ่งที่ไดรับการยกเวน ไดแก พืช
นําเขาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
บริโภค ทางการแพทย  หรือ 
วัตถุดิบสําหรับการผลิต หรอื 
พืชที่ผานกระบวนการแลว เมือ่
นําเขาจากประเทศในเขต
อเมริกันทรอปก ตองปฏิบัติ 
ตามขอกําหนดเฉพาะ 
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4.  การปฏิบัติดานกักกันพืช

กับสินคานําเขา 
เจาหนาที่สามารถดําเนินการ
ตรวจพืช หากไมพบศัตรูพืชจะ
อนุญาตใหนําสินคาออกจากดาน
ตรวจพืช ในกรณีของสินคาที่มี
ความเสี่ยงศัตรูพืชสูงและตองใช
ระยะเวลานานในการตรวจ
วินิจฉัยศัตรูพืช เจาหนาที่สามารถ
กักเพื่อตรวจสอบหลังการนําเขา 
(post-entry quarantine) ณ 
สถานที่ที่กําหนดเปนระยะเวลา
หนึ่ง 

 -  พืชที่นําเขาหากสงสัยวาเปน
โรคอาจจะถูกกกั, กําจัด
ศัตรูพืช หรือทําลาย  

-  ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ขนสงเพื่อวัตถปุระสงคของ
การตรวจ, กัก, กําจัดศัตรูพืช 
หรือทําลายพืชนําเขาเปนความ
รับผิดชอบของผูนําเขา  

-  พืชใดก็ตามที่นําเขาโดยขัดกับ
ระเบียบตองถูกกักหรืออาจถูก
ทําลายโดยวิธีการที่อธิบดี
กําหนด  

-  เจาหนาที่อาจยึดหรือเก็บไวซึง่
ศัตรูพืชนําเขาที่ขัดกับระเบียบ
พืช ขัดตอระเบียบ เจาหนาที่ 

- ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รมยาพน
ยา หรือใชวิธีการอื่นใดตามที่
เห็นวาจําเปน โดยเจาของหรอื
ผูครอบครองเปนผูออก
คาใชจาย 

- ยึดหรอืกักไว ณ สถานกักพืช 
หรือ ณ ที่ใดๆ ตาม
กําหนดเวลาที่เห็นวาจําเปน 

- สั่งใหผูนําเขาซึ่งพืช สิ่ง
ตองหาม สิ่งกํากัด สิ่งไม
ตองหาม ที่มีศัตรูพืชติดเขามา
ดวย สงสิ่งนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

- ทําลายเทาที่เห็นวาจําเปน ใน
กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามี
ศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความ 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 

    สามารถสั่งใหหยุด ตรวจและ 
 ตรวจคนบุคคลนั้นได และ
สามารถยึดสิ่งของสวนตัวหรอื
ยานพาหนะและดําเนินการตาม 
ที่เหมาะสมตามที่ระบุไวใน
ระเบียบ  

- เจาหนาที่มีอํานาจที่จะขึ้นไปยัง
เรือ รถยนต หรอืเครื่องบินที่
มาถึงจากตางประเทศเพื่อตรวจ 
กําจัดศัตรูพืช หรือขจัดใหหมด
สิ้นไปซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เปน
ประโยชน, บรรจุภัณฑ, วัสดุ
ปลูก, วัสดุที่ไมใชพืชรวมถึงขยะ 
ลังไม ศัตรูพืช ไมกระถาง และ
ดินซึ่งเชื่อไดวาเปนโรคหรือถกู
ศัตรูพืชทําลาย  

 เสียหายรายแรงมากและไมอาจ 
 ดําเนินการแกไขโดยวิธีใดได 
- บรรดาสิ่งที่ยึดหรือกัก ถาไมปรากฏ
เจาของหรอืผูครอบ ครอง หรอื
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหริบ 
และผูเปนเจาของหรอืผูครอบครอง
มิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวัน 
ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตร 

- ถาสิ่งที่เก็บ ยึดหรือกักไวเปนของ
เสียหายงาย หรอืถาเก็บไวจะเปนการ
เสี่ยงตอความเสียหาย หรอืจะเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษาเกินคาของ
สิ่งนั้นใหอธิบดีมีอํานาจสั่งทําลาย 
หรือจดัการอยางอื่นตามที่เห็นสมควร 

  

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
5. ขอกําหนดสําหรับการ
สงออก 

ผูใดประสงคจะขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืชใหยื่นคําขอตอ
เจาหนาที่โดยเสียคาใชจาย
ตามอัตราที่กําหนด เจาหนาที่
จะใหบริการตรวจรับรอง
ศัตรูพืชตามขอกําหนดของ
ประเทศผูนําเขา หากไม
สามารถดําเนินการได
ครบถวนจะปฏิเสธการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช 

เหมือนกับกฎหมายระหวาง ใหอํานาจเจาหนาที่ในการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช 

การสงออกพืชมีขอกําหนด 
ดังนี้ 
- ผูใดประสงคจะขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืชใหยื่นคําขอตอ
เจาหนาที่ 

- การสงออก “พืชควบคุม” ซึ่ง
รัฐมนตรีไดออกประกาศ
กําหนด ตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 

- การสงออก “พืชควบคุม
เฉพาะ”ซึ่งรัฐมนตรีไดออก
ประกาศกําหนด ตองมี
ใบรับรองสุขอนามัย 

 

 
 
 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
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มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 
6. ขอกําหนดอื่น - - ขอกําหนดเกี่ยวกับเงิน

คาชดเชย (compensation)  
-  เมื่อทางราชการสั่งใหทําลาย
ตนพืชเพื่อปองกันการระบาด
ของศัตรูพืช  

-  เจาหนาที่มีอํานาจในการที่ 
จะขึ้นไปบนเรือ ยานพาหนะ 
หรือเครือ่งบินที่เดินทางมา
จากตางประเทศ เพื่อตรวจหา
ศัตรูพืช  

- ไมตองรับผิดชอบ (non-
liability clause) ตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
การบังคับใชมาตรการ 

- 

 
 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

 

99 

DPU



 
 
 

มาตรการ กฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายตางประเทศ กฎหมายประเทศไทย 

สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐมาเลเซีย 

   สุขอนามัยพืชโดยใหความ
คุมครองเจาหนาที่กักกันพืช 
ไมตองรับผิดชอบตอความ 
เสียหายของสินคา หรือ
คาใชจายที่เกิดขึ้น จากการ
ปฏิบัติงานโดยสุจริตของ
เจาหนาที่กักกันพืชเพื่อปองกัน
การแพรระบาดเขามาของ
ศัตรูพืชจากตางประเทศ ผูนํา
เขาหรือเจาของสินคาไมมี 
สิทธิฟองรองกลาวโทษตอ
เจาหนาที่กักกันพืชใหชดใช
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 

และแนวทางแกไข 
  
 ในบทนี้ผูเขียนจะวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการควบคุมและปองกันศัตรูพืช 
อันไดแก 
 
4.1 วิเคราะหปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติของนิยามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และ
แนวทางแกไข 
 4.1.1 วิเคราะหปญหา 
 ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ 
(International Plant Protection Convention หรือ IPPC) ภายใตอนุสัญญาดังกลาวมีการกําหนด
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary 
Measures หรือ ISPM) ฉบับท่ี 5 เร่ือง ศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืช (Glossary of Phytosanitary 
Terms) ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกไดใหการยอมรับต้ังแต  ป ค.ศ. 2006 หรือ พ.ศ. 2549 และหลังจาก
นั้นไดมีการแกไขและเพิ่มเติมคํานิยามเปนระยะๆ มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ไดกําหนดคํา
นิยามดานสุขอนามัยพืช เพื่อใหประเทศภาคีสมาชิกนําไปใชเม่ือออกกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของในดานอารักขาพืช ท้ังนี้เพ่ือใหประเทศสมาชิกมีความเขาใจในความหมายของคํานิยามที่
ใชในกฎหมายและกฎระเบียบดานกักกันพืชท่ีตรงกัน ซ่ึงจะลดความขัดแยงทางการคาระหวาง
ประเทศสมาชิกประเทศไทยไดประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และตอมาไดมี
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2551 ในกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยไดกําหนดคํานิยามไวท้ังหมด 25 คํา เมื่อ
พิจารณาคํานิยามเหลานี้จะพบวา คํานิยามบางคํามีความหมายไมชัดเจน มีความหมายไมเปนสากล 
มีความหมายไมสอดคลองกับคํานิยามตามมาตรฐานระหวางประเทศ อีกท้ังยังขาดคํานิยามอีกหลาย
คําท่ีตองเพิ่มเติม ซ่ึงคํานิยามเหลานี้มีความสําคัญและปรากฏอยูในมาตรฐานระหวางประเทศ ดังนี้  
 4.1.1.1 คํานิยามมีความหมายไมชัดเจน กฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยมีคํานิยาม
หลายคําท่ีไมสามารถอธิบายหรือส่ือความหมายใหผูท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศเขาใจไดอยาง
ชัดเจน ไดแก  
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 “ส่ิงตองหาม” หมายความวา “พืช ศัตรูพืช และพาหะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนส่ิงตองหาม”   
 “ส่ิงกํากัด”  หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาใหเปนส่ิงกํากัด 
 “ส่ิงไมตองหาม” หมายความวา พืชอยางอ่ืนที่ไมเปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัด 

“พืชควบคุม”  หมายความวา พืชท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน
พืชควบคุม 

“ดานตรวจพืช” หมายความวา ดานตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อตรวจพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืชท่ีนําเขาหรือนําผาน 

“สถานกักพืช” หมายความวา สถานท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหเปนท่ีสําหรับกักพืช ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และเช้ือพันธุพืช เพื่อสังเกตตรวจสอบและวิจัย 

“เขตควบคุมศัตรูพืช” หมายความวา ทองท่ีท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนเขตปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช 

เม่ือพิจารณาจากคํานิยามดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวามีการนิยามถอยคําในตัว
บทบัญญัติท่ีทําใหผูใชหรือผูศึกษากฎหมายจะตองตีความและตรวจสอบความหมายของคําเหลานั้น
มากกวาหนึ่งคร้ัง ยกตัวอยางในกรณีของคําวา “ส่ิงไมตองหาม” ซ่ึงไดใหนิยามวา “พืชอยางอ่ืนท่ีไม
เปนส่ิงตองหามหรือส่ิงกํากัด” ท่ีจะทําใหการหานิยามและตีความ “ส่ิงไมตองหาม” จะตองยอนกลับ
ไปตีความในคําวา “ส่ิงตองหาม” หรือ “ส่ิงกํากัด” และเม่ือไปพิจารณาคํานิยามของ “ส่ิงตองหาม” 
หรือ “ส่ิงกํากัด” นั้น จะเห็นวาไดบทบัญญัติไดกําหนดวา จะตองเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาวาส่ิงเหลานั้น เปน “ส่ิงตองหาม” หรือ “ส่ิงกํากัด” ทําใหการพิจารณาตัวบท 
บัญญัติถือถอยคําในตัวบทเหลานั้น มีความซับซอนท่ีจะหาความหมายหรือเรียกไดวามีความไม
ชัดเจนของบทบัญญัติสําหรับคํานิยาม  

และในสวนของ “ส่ิงตองหาม” “ส่ิงกํากัด” หรือ “ส่ิงไมตองหาม” นั้น เม่ือพิจารณา
ประกอบกับมาตรการระหวางประเทศนั้นจะเห็นไดวา มาตรการระหวางประเทศไดกําหนด
ความหมายหรือนิยามของถอยคําเหลานั้นวา “ส่ิงท่ีตองควบคุม” (regulate article) กับ “ส่ิงท่ีไมตอง
ควบคุม” (non regulated article) ซ่ึงเปนการกําหนดหรือบัญญัติคํานิยามท่ีแตกตางไปจากพระราช  
บัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงแตกตางกับมาตรฐานระหวางประเทศวาดวย
มาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanotary Measures: ISPM) ฉบับท่ี 5 
เร่ือง ศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืช (Glossary of Phytosanitary Terms) ท่ีมีการใหคํานิยามศัพทท่ี
ชัดเจนกวา 
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ท้ังนี้ ในสวนของคํานิยามอ่ืนๆ เชน “พืชควบคุม” หรือ “ดานตรวจพืช” หรือ “สถานกัก
พืช” หรือ “เขตควบคุมศัตรูพืช” นั้น เม่ือประเทศไทยมีความตองการใหพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นําไปใชและมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานระหวางประเทศ เม่ือ
บทบัญญัติเหลานั้นท่ีบัญญัติใหคํานิยามตางๆ จําเปนท่ีจะตองไปตีความหรืออาศัยประกาศของ
รัฐมนตรี โดยมิไดบัญญัติเปนการชัดเจน แนนอน หรือตายตัว ทําใหการทํางานหรือการปรับใชหรือ
การบังคับใชกฎหมาย จําเปนตองดําเนินการหลายข้ันตอนและวิธีการ ในการตีความหรือการปรับใช
ตัวบทกฎหมาย 

ดังนั้น เห็นไดวาคํานิยามสวนใหญตามท่ีกลาวมาขางตนของพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยังขาดความชัดเจน และจําเปนท่ีจะตองมีการตีความหรือการ
พิจารณาคํานิยามหลายข้ันตอนและซับซอน ประกอบกับเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศแลวจะเห็นไดวา ยังขาดความชัดเจน ท่ีจะนํามาบังคับใชเพื่อใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ตอไป 
 4.1.1.2  คํานิยามมีความหมายไมเปนสากลของกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทย     
หรือมีความหมายตามท่ีมีการบัญญัติศัพทในมาตรฐานระหวางประเทศ แตอยางไร ไดแก  
 “พืช” ซ่ึงตามมาตรฐานระหวางประเทศไดกําหนดคํานิยามของคําวา “พืช” หมายความวา 
“หมายถึงพืชตางๆ และสวนหนึ่งสวนใดของพืชเหลานั้นท่ียังมีชีวิต รวมถึงเมล็ดพันธุและเช้ือพันธุ” 
แตคํานิยามคําวา  “พืช” พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หมายความวา “พันธุ
พืชทุกชนิดท้ังพืชบก พืชน้ํา และพืชประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ตน ตา ตอ 
แขนง หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ด เช้ือและสปอรของเห็ด ไมวาท่ียังทําพันธุไดหรือ
ตายแลว และใหหมายความรวมถึง ตัวห้ํา ตัวเบียน ตัวไหม ไขไหม รังไหม ผ้ึง รังผ้ึง และจุลินทรีย
ดวย” จะเห็นไดวากฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยใหความหมายของคําวา “พืช” นอกจากจะมี
ความหมายครอบคลุมพืชและสวนหนึ่งสวนใดของพืชท่ียังมีชีวิตหรือตายแลว ยังหมายความรวมถึง
เช้ือและสปอรของเห็ด ซ่ึงเปนเช้ือรา และตัวห้ํา ตัวเบียน ไขไหม รังไหม ผ้ึง รังผ้ึง ซ่ึงเปนแมลง 
และจุลินทรียซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กแตมาตรฐานระหวางประเทศใหความหมายครอบคลุม
เฉพาะพืชเทานั้น  
 4.1.1.3  คํานิยามที่บัญญัติในกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยท่ีใชอยูในปจจุบันตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ยังขาดคํานิยามสําคัญหลายคําซ่ึงปรากฏอยู
ในศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืช และมาตรฐานระหวางประเทศ ดังนั้น เพ่ือใหกฎหมายกักกันพืช
ของประเทศไทยเปนสากล ตามมาตรฐานระหวางประเทศ ไดแก “ผลิตผลพืชตางๆ” (plant 
products) “พืชสําหรับปลูก” (plant for planting) สําหรับคํานิยามท่ีเกี่ยวกับศัตรูพืช ในมาตรฐาน
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ระหวางประเทศไดจําแนกประเภทของศัตรูพืชออกเปนหลายประเภท ไดแก “ศัตรูพืชควบคุม” 
(regulated pest) “ศัตรูพืชกักกัน” (quarantine pest) “ศัตรูพืชควบคุมท่ีไมใช ศัตรูพืชกักกัน” 
(regulated non–quarantine pest) “ศัตรูพืชท่ีไมใชศัตรูพืชกักกัน” (non–quarantine pest) นอกจากนี้ 
มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ  จะมีบทบัญญัติท่ีสําคัญเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะตองควบคุมสําหรับ
การนําเขา โดยประเทศไทยกําหนดเปนส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม ซ่ึงคํานิยามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไมสามารถส่ือใหกับผูที่เกี่ยวของ
เขาใจได ขณะท่ีในศัพทบัญญัติดานสุขอนามัยพืชไดกําหนดคํานิยามของส่ิงท่ีจะตองควบคุม
สําหรับการนําเขาเปน “ส่ิงตองควบคุม” (regulated article) ซ่ึงหมายถึง “พืช ผลิตผลพืชใดก็ตาม 
สถานที่เก็บรักษา บรรจุภัณฑ ยานพาหนะ ตูบรรจุสินคา ดิน และส่ิงมีชีวิตอ่ืนใดก็ตาม ส่ิงของหรือ
วัตถุท่ีสามารถเปนท่ีหลบซอนหรือแพรกระจายศัตรูพืชท่ีเห็นสมควรตองมีการใชมาตรการ
สุขอนามัยพืชตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวของกับการขนสงระหวางประเทศ” ซ่ึงหากแกไข
ปรับปรุงส่ิงท่ีตองควบคุมสําหรับการนําเขาจาก “ส่ิงตองหาม” “ส่ิงกํากัด” และ “ส่ิงไมตองหาม” 
เปน “ส่ิงตองควบคุม” จะทําใหผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงส่ิงท่ีจะตองควบคุมภายใตพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 ไดอยางชัดเจน  
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไมไดบัญญัติศัพทดานสุขอนามัย
พืชยังมีคํานิยามอื่นท่ีสําคัญตามมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศเพื่อใหงายตอความเขาใจแก
ผูท่ีเกี่ยวของ  เชน “การแจงเพิ่มเติม” (additional declaration) “องคกรหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ี” (authority) “ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน” (beneficial organism) “เช้ือพันธุ” (germplasm) 
“ใบอนุญาตนําเข า” (import permit) “การตรวจสอบ” (inspection) “การตรวจพบศัตรูพืช” 
(interception) “ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” (living modified organism) “เคร่ืองหมาย” (mark) 
“ขอกําหนดการนําเขาดานสุขอนามัยพืช” (phytosanitary import requirements), “องคกรอารักขาพืช
แหงชาติ” (National Plant Protection Organization หรือ NPPO) “การกักกันพืชหลังการนําเขา” 
(post–entry quarantine) “ดานกักกันพืช” (quarantine station) “สินคาท่ีสงมอบสําหรับการสงออก
ใหม” (re–exported consignment) และ “วัสดุบรรจุภัณฑไม” (wood packaging material) เปนตน 
 4.1.2  แนวทางการแกไข 
 จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวขางตนผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังกลาวคือ สมควร
แกไขคํานิยามตามท่ีบัญญัติไวตามมาตรการระหวางประเทศ ดังนี้ 
 (1)  กําหนดนิยามใหมีความชัดเจน เชน นิยามของส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไม
ตองหาม ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน อาจมีการแกไขเปน“ส่ิงท่ีตองควบคุม” (regulated article) กับ 
“ส่ิงท่ีไมตองควบคุม” (non-regulated article) ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการระหวางประเทศ 
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รวมท้ังถอยคําท่ีหมายความถึงส่ิงตางๆ ในลักษณะดังกลาวตองกําหนดนิยามอยูบนพื้นฐานตามหลัก
วิทยาศาสตรดวย 
 (2)  กําหนดนิยามใหเปนสากล เชน คํานิยามของ “พืช” ไมควรรวมผ้ึงและรังผ้ึง
เนื่องจากบางประเทศไดใหกรมปศุสัตวรับรองน้ําผ้ึงกอนทําการสงออก รวมไปถึงการใหนิยามของ
คําวา “พืช” ใหหมายความถึงจุลินทรียนั้น มีความหมายกวางเกินไป ควรระบุเปนจุลินทรียทาง
การเกษตร อีกท้ัง คํานิยามบางคําควรแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับกับคํานิยามที่กําหนดไวใน 
ISPM เปนตน 
 (3)  เพิ่มคํานิยามใหสอดคลองกับมาตรการระหวางประเทศ เชน นิยามคําวา “ศัตรูพืช”  
ประเทศไทยมีกี่กําหนดนิยามไวเพียงคําเดียว ซ่ึงแตกตางจากประเทศมาเลเซียซ่ึงมีคํานิยามอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับศัตรูพืชตามมาตรฐานระหวางประเทศ โดยกําหนดนิยาม “ศัตรูพืชควบคุม (regulated pest)” 
“ศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest)” “ศัตรูพืชควบคุมท่ีไมใชศัตรูพืชกักกัน (regulated non-quarantine 
pest)”  และเพิ่มคํานิยามที่มีการควบคุมการนําเขา เชน “ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน” “ส่ิงมีชีวิตท่ี
ดัดแปลงพันธุกรรม” เปนตน 
 อีกทั้ง คํานิยามอ่ืนๆ ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับอนุสัญญาและมาตรการระหวาง
ประเทศ เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืช
เปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมด และรวมถึงใหสอดคลองประเทศท่ีเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน
เพื่อรับการเขาสู AEC ดวย 

 
4.2  วิเคราะหปญหาขอกําหนดการนําเขาและแนวทางแกไข 
 4.2.1  วิเคราะหปญหาขอกําหนดการนําเขา 
 สถานการณการคาระหวางประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีองคการระหวาง
ประเทศไดแก องคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ไดเขามากําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อใหการคาระหวางประเทศเปนไปอยางเสรีและเกิดความเปนธรรม โดยมีความ
ตกลงพหุภาคี (multilateral agreement) ทางดานการคาท่ีประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยตอง
ปฏิบัติตาม เชน ความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures ห รื อ  SPS Agreement) เ ป น ต น 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังทําความตกลงทวิภาคี (bilateral agreement) ทางการคากับอีกหลาย
ประเทศ ภายใตความตกลงเหลานี้ในสวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรการสุขอนามัยพืช ประเทศตางๆ 
ยอมรับแนวทาง (guideline) คําแนะนํา (recommendation) และมาตรฐาน (standard) ท่ีออกภายใต
อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ  
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  4.2.1.1 ประเทศไทยกลับกําหนดส่ิงท่ีตองควบคุมตางไปจากมาตรการดังกลาวโดยการ
กําหนดส่ิงท่ีจะตองควบคุมตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 จะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม ดังนั้น การกําหนดส่ิงท่ีจะตองควบคุมท้ัง 3 ดังกลาว 
แตกตางไปจากการกําหนดส่ิงท่ีจะตองควบคุมสําหรับการนําเขาตามมาตรการระหวางประเทศ
เนื่องจากมาตรการระหวางประเทศไดกําหนดเปน “ส่ิงท่ีตองควบคุม” (regulated article) กับ “ส่ิงท่ี
ไมตองควบคุม” (non-regulated article) ซ่ึงแตกตางกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม  
  4.2.1.2  ขอกําหนดการนําเขาส่ิงไมตองหามเพื่อการคา ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการนําเขาส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด (มาตรา 10) และส่ิงไมตองหาม 
(มาตรา 11) ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาพรอมกับสินคาอันไมเปนไปตามมาตรการ
ระหวางประเทศ แตเนื่องจากการนําเขาส่ิงไมตองหามมีความเส่ียงศัตรูพืชคอนขางตํ่ามาก ซ่ึง
มาตรฐานระหวางประเทศในการนําเขาส่ิงตองหามไดพิจารณาถึงความเส่ียงศัตรูพืชเปนหลัก หาก
พิจารณาแลววาสินคาเกษตรดังกลาวมีความเส่ียงศัตรูพืชตํ่าก็ไมจําตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อ
ประกอบการนําเขาสินคาดังกลาวแตอยางใด 
  4.2.1.3 ขอกําหนดเกี่ยวกับใบรับรองสุขอนามัยพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
กําหนดใหพืชทุกชนิดอันเปนส่ิงท่ีตองควบคุม ท้ัง ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด ส่ิงไมตองหาม หากจะมี
การนําเขาหรือนําผานตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยไมมีขอยกเวน แตตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับท่ี 15 เร่ือง กฎระเบียบวาดวยวัสดุบรรจุภัณฑไมใน 
ทางการคาระหวางประเทศ (Regulation on Wood Packaging Material in International Trade) ซ่ึง
กําหนดใหประเทศสมาชิกยอมรับเครื่องหมาย (mark) ซ่ึงประทับบทวัสดุบรรจุภัณฑไมวาไดผาน
การกําจัดศัตรูพืชแลวตามขอกําหนด โดยไมตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับวัสดุบรรจุ
ภัณฑไมดวย ยกเวนกรณีท่ีไมมีเคร่ืองหมายดังกลาวประทับบนวัสดุบรรจุภัณฑไม ประเทศผูนําเขา
จึงสามารถกําหนดใหมีใบรับรองสุขอนามัยพืชได 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกักกันพืชตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม นั้นออกกฎหมายไมเปนสากลและเปนการกําหนดไมเปนไป
ตามมาตรการทางการคาท่ีตนเปนสมาชิกองคกรการคาโลกแตอยางใด 
 4.2.2 แนวทางการแกไข 
 จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวขางตนผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังนี้กลาวคือ 
 (1)  ควรแกไขปรับปรุงการกําหนดส่ิงท่ีตองควบคุมตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 จะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม เปน “ส่ิงท่ีตอง
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ควบคุม” (regulated article) กับ “ ส่ิงท่ีไมตองควบคุม” (non-regulated article) ตามมาตรการ
ระหวางประเทศ 
 (2) ขอกําหนดการนําเขาส่ิงไมตองหามหรือในลักษณะเดียวกัน ไมตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคา เนื่องจากการนําเขาส่ิงท่ีไมตองหามหรือใน
ลักษณะเดียวกันมีความเส่ียงคอนขางตํ่า 
 (3)  การนําเขาตามพระราชบัญญัติกําหนดใหตองมีเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช 
อยางเดียว จึงควรแกไขในสวนนี้โดยใหใชเอกสารรับรอง เคร่ืองหมาย (mark) หรือใบรับรอง 
(certificate) รับรองวาสินคาผานการกําจัดศัตรูพืชหรือเปนไปตามเงื่อนไขการนําเขาที่กําหนดไว
แลว เพื่อใหการนําเขาสินคาบางประเภทสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เชน ลังไมบรรจุ
ภัณฑ 
 (4)  ควรแกไขปรับปรุงการปฏิบัติดานกักกันพืชกับสินคานําเขา ซ่ึงอนุสัญญาและ
มาตรการระหวางประเทศ ไดกําหนดหลักการปฏิบัติดานกักกันพืชกับสินคานําเขาท่ีคลายคลึงกัน 
คือ หากตรวจไมพบศัตรูพืชจะอนุญาตใหนําสินคาออกจากดานตรวจพืช ในกรณีของสินคาท่ีมี
ความเส่ียงศัตรูพืชสูงและตองใชระยะเวลานานในการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เจาหนาท่ีสามารถกัก
เพื่อตรวจสอบหลังการนําเขา (post-entry quarantine) ณ สถานท่ีท่ีกําหนดเปนระยะเวลาหนึ่ง กรณี
การตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินคานําเขา จะมีมาตรการที่กําหนดใหดําเนินการท่ีคลายคลึงกัน โดย
ใหดําเนินการกําจัดศัตรูพืชในกรณีท่ีมีวิธีการท่ีสามารถกําจัดศัตรูพืชไดอยางสมบูรณ หากไมมี
วิธีการกําจัดท่ีเหมาะสมใหสงกลับหรือทําลายโดยเจาของสินคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และ
คาชดเชย (compensation) เม่ือทางราชการส่ังใหทําลายตนพืชเพื่อปองกันการระบาดของศัตรูพืช 
 (5)  ควรปรับปรุงแกไขขอกําหนดในการสงออก ซ่ึงภายใตอนุสัญญาและความตกลง
ระหวางประเทศจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงออก ท่ีมีหลักเกณฑท่ีวาผูใดประสงคจะขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืชใหยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีโดยเสียคาใชจายตามอัตราท่ีกําหนด เจาหนาท่ีจะใหบริการ
ในการตรวจรับรองศัตรูพืช ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของแตละประเทศผูนําเขา ซ่ึงหากไมสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนจะปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ซ่ึงการกําหนดใหหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรองจากรัฐและมีคุณสมบัติครบถวนเพียงประการเดียว อาจเปนการทําใหเปนการ
กําหนดเงื่อนไขที่ดําเนินการไดยากของขอกําหนดสําหรับการสงออก ซ่ึงอาจจะมีหนวยงานเอกชน
ท่ีสามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ
ยอมได 
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4.3  วิเคราะหปญหาการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และ
แนวทางแกไข 
 4.3.1  วิเคราะหปญหาการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 
  จากการที่พิจารณารายละเอียดของหนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบตามท่ีกลาวมาแลว
จะพบวามีการแบงสวนราชการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตางๆ และในสวนท่ี
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมศัตรูพืชนั้น จะพบวามีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองเดียวกัน
โดยปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 
  4.3.1.1 กรมศุลกากร 
 1)  การนําเขาสินคาเกษตรบางรายการ ท่ีเกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม บางคร้ังไมไดมีการดําเนินการแจงการนําเขาผานทางดานตรวจพืช ซ่ึงอาจเกิด
จาการตรวจปลอยของกรมศุลกากร ไมทราบวาสินคารายชนิดนั้นตองผานการแจงนําเขาของดาน
ตรวจพืช เพื่อทําการเปดตรวจกอน การกําหนดพิกัดศุลกากร หรืออาจเกิดจากการละเลยของผูนําเขา
เองท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย และเม่ือมีการสงคืนเอกสารการตรวจปลอยสินคากลับไปยังกรม
ศุลกากรก็ไมไดรับการทักทวง การปฏิบัติท่ีไมครบข้ันตอนตามกฎหมายจึงไดมีการถือปฏิบัติกัน
สืบเนื่องมาเปนเร่ืองปกติ 
           2)  การตรวจปลอยสินคาเกษตรขาออกของกรมศุลกากรในระบบ PAperLess43 ใน
ปจจุบันพบวา การตรวจปลอยสินคาในบางรายการที่กฎหมายระบุวาตองแจงหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของกอนการตรวจปลอย แตในระบบ Paper Less ไมไดมีการตรวจสอบวาผูนําเขาไดมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของครบหรือยัง ก็ทําการปลดลอคสินคารายการนั้นผานระบบ
คอมพิวเตอรใหสามารถดําเนินการตรวจปลอยได ซ่ึงเทากับวาผานการตรวจปลอยเบ้ืองตนของ
ศุลกากรแลว และปลอยใหเปนความรับผิดชอบของผูนําเขาท่ีตองไปดําเนินการเองเกี่ยวกับกฎหมาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของใหครบถวน ในบางคร้ังตัวแทนผูสงออกบางรายการก็หลีกเล่ียงการแจงการนําเขา
สินคาเกษตรผานดานตรวจพืช เพื่อลดข้ันตอนของการทํางานของตน แตก็ยังสามารถนําสินคาออก
ไปจากเขตศุลกากรได ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเนื่องจากไมมีการใชเอกสารยืนยันการผานข้ันตอนของ
หนวยงานตางๆ ใหครบถวน กอนการรับสินคาออกจากเขตศุลกากรเนื่องจากระบบไดทําการปลด 
ล็อกตั้งแตแรกแลว สินคาจึงสามารถนําออกไปจากเขตศุลกากรได 

                                                        
43 การนําเขามาในราชอาณาจักรและการสงของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผานพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
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 3)  ดานศุลกากร จะมีการยึดสินคาจากผูลักลอบการนําเขาท่ีเปนสินคาทางการเกษตร 
และอาจจะเปนส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช และเม่ือดาน
ศุลกากรไดจับกุมสินคาดังกลาวแลวผานกระบวนการทางกฎหมายของกรมศุลกากรแลวจึงนําไป
ขายทอดตลาดโดยดานตรวจพืชไมได ตรวจสอบวามีศัตรูพืชติดมาหรือไมจึงอาจทําใหมีการแพร
ระบาดของศัตรูพืช 
 4) การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนการสงออกผลไม เชน ทุเรียน ลําไย โดยศุลกากรอาง
วาไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย ใหเปนผูตรวจสอบการข้ึนทะเบียน ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดของผูประกอบการวาไมจําเปนตองผานดานตรวจพืช 
 5) สินคาขาออกบางชนิดท่ีไมตองการใบรับรองสุขอนามัยพืช ก็ไมจําเปนตองผานดาน
ตรวจพืชเลยทําใหมีความเส่ียง หรือความเปนไปไดท่ีอาจจะเกิดการแพรระบาดของศัตรูพืช 
 4.3.1.2  กระทรวงพาณิชย 
 ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาประเทศไทยไดสงพืชผักผลไมไปตางประเทศ จะมีปญหา
เร่ืองความปลอดภัยดานอาหาร มีการตรวจพบในเรื่องของสารพิษท่ีไปกับพืชผักผลไม และมีการ
ตรวจพบเช้ือท่ีมีอันตรายตอมนุษย มีการตรวจพบสารอ่ืนๆ เชนสารสีบางชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กลุมสหภาพยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  เม่ือตรวจพบจะประเมินและวิเคราะหเรา เชน การสงผัก
ผลไมไปนอรเวย พบ Salmonella spp. Escherichia coli หามประเทศไทยสงออกผักผลไมจนกวา 
เราจะแกไข เราตองทําใหพืชผักผลไมท่ีสงไปไมเปนอันตราย และถูกตองตามกฎหมายของ
ตางประเทศ เม่ือผูประกอบการสงของชนิดเดียวกันไปตางประเทศ เชน ญ่ีปุน แลวพบสารตกคางท่ี
ประเทศผูนําเขากําหนดแลววา หามมิใหสารใดนําเขาเกินเทาไร เม่ือเจอเกิน จะทําการระงับการ
นําเขาหรือมีการตรวจ 100 เปอรเซนต และกลุมสหภาพยุโรป ก็มีมาตรการเชนเดียวกัน และมี
กฎหมายท่ีบังคับอยูมาก ประเทศไทยน้ันไดรับผลกระทบ ในอดีตเราใชอํานาจตาม ประกาศท่ี
กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบ พระราชบัญญัตินําเขาสงออกสินคา พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการคา
ตางประเทศเปนคนประกาศ   
 ในอดีตนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณทํางานลําบากเพราะอยูกันคนละกระทรวง บาง
ทีกวาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณจะไปประกาศตองใชเวลานาน เชน ประเทศนอรเวย ระงับการ
นําเขาพืชสมุนไพรจากประเทศไทย  แตประเทศนอรเวยไมไดเปนประเทศสมาชิกของกลุมสหภาพ
ยุโรป  แตเปนเครือขายระบบความปลอดภัยดานอาหารของยุโรป เม่ือแจงไปยังกลุมสหภาพยุโรป
กลุมสหภาพยุโรปก็จะแจงเตือนมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ และตอไปก็จะดําเนินการ
เขมงวดตอประเทศไทย ใหปรับปรุงมาตรการซ่ึงกระทรวงเกษตรก็ไมมีกฎหมายใดมาควบคุมกํากับ
ดูแล สวนทางกับนโยบายท่ี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหกระทรวงเกษตร
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และสหกรณเปนผูกําหนด ควบคุมการสงออกพืช ไปตางประเทศเพราะฉะน้ันเวลาที่มีการแกไข 
ตองไปแกไขท่ี ประกาศของกรมการคาตางประเทศทําใหเกิดความลาชา ไมเกิดประสิทธิภาพ 
ความเห็นไมตรงกันเพราะกระทรวงพาณิชยก็มีความตองการท่ีจะสงออก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณอยากจะควบคุมศัตรูพืชท่ีจําเปน เพราะถาไมมีการควบคุมก็จะเกิดมีผลกระทบตอการ
สงออกของไทย   
 4.3.1.3  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

 สํานักงานมาตรฐานอาหารและสินคาเกษตรมีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับ
สินคาเกษตรใด ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี ซ่ึงสินคาเกษตรนั้น ตองขอรับการ
ตรวจสอบและไดใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน   
 4.3.1.4  กรมวิชาการเกษตร มีหนาท่ีควบคุมการนําเขา สงออก และการเคล่ือนยายพืช
ตามกฎหมายวาดวยการกักพืช และการสงออกตองมีใบรับรองสุขอนามัย และใบรับรองสุขอนามัย
พืชแนบไปดวย 
 ดังนั้นในการกําหนดควบคุมการสงออกสินคาเกษตร มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
ออกใบรับรองถึง 2 หนวยงานทําใหผูประกอบการตองตีความวา ในการนําเขาสินคานั้นตองไป
ดําเนินการขอใบอนุญาต ท่ีใด ใครคือหนวยงานท่ีจะตองรับผิดชอบกันแน ทําใหผูนําเขาสินคาเกี่ยว
มีความสับสนวาจะตองมาดําเนินการตามกฎหมายฉบับใด  
 การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีดานกักกันพืชมีเปาหมายเพื่อปองกันมิใหศัตรูพืช
ซ่ึงอาจจะอาศัยหรือหลบซอนมากับสินคาเล็ดลอดเขามาแพรระบาดในประเทศ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจแก
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ในเบ้ืองตนพนักงานเจาหนาท่ีกักกันพืชจําเปนตอง
ตรวจสอบสินคานําเขาเพื่อยืนยันวาสินคานั้นมีหรือปลอดจากการทําลายของศัตรูพืช กอนพิจารณา
ส่ังใหดําเนินการท่ีเหมาะสมกับสินคานําเขาตอไปการตรวจสินคาเพื่อหาศัตรูพืชใชระยะเวลา
แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของศัตรูพืช บางคร้ังจําเปนตองกักสินคาไวเปนระยะเวลานานเพ่ือรอผล
การตรวจสอบยืนยันจากหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ กรณีท่ีตรวจพบศัตรูพืชกักกัน สินคาท้ังหมด
ตองไดรับการกําจัดศัตรูพืชกักกันดวยวิธีการท่ีเหมาะสมถามีวิธีการกําจัดศัตรูพืชท่ีประสิทธิภาพ แต
ศัตรูพืชบางชนิดไมมีวิธีการกําจัดจําเปนตองทําลายท้ิงดวยวิธีการตางๆ การปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาท่ีกักกันพืชดังกลาวขางตน อาจทําใหสินคานําเขาบางสวนหรือท้ังหมดเส่ือมคุณภาพ 
เสียหายไมสามารถนําไปบริโภค หรือนําไปใชประโยชนไดซ่ึงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไมมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองตอพนักงานเจาหนาท่ีกักกันพืชในการ
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ปฏิบัติงานที่สุจริตเพื่อปองกันการแพรระบาดเขามาของศัตรูพืชจากตางประเทศ ผูนําเขาหรือ
เจาของสินคาไมมีสิทธิฟองรองกลาวโทษตอเจาหนาท่ีกักกันพืชใหชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 ดังนั้น จึงเกิดปญหาวาพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานซ่ึงไมใชผูมีอํานาจรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ มักพิจารณาวาตนไมมีอํานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ถึงแมวาพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะมีอํานาจดังกลาว     
ก็ตาม แตหากมีการใชอํานาจนั้นๆ ก็เปนการใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือปองกันการระบาด
เขามาของศัตรูพืช แมวาหากใชไปแลวเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูนําเขาหรือเจาของสินคา
ข้ึนมาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายแลว โดยใชอํานาจ
ดุลพินิจเพื่อปองกันศัตรูพืช ผูนําเขาก็มิอาจฟองรองเรียกคาเสียหายเปนการเฉพาะตัวแกพนักงาน
เจาหนาท่ีนั้น ๆ ได ตามพระราชบัญญัติความลับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2542 
 4.3.2  แนวทางการแกไข 

จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวขางตนผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังนี้กลาวคือ 
 (1) เนื่องจากในประเทศไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชมีอยูหลายหนวยงานดวยกันตามท่ีกลาวขางตน ทําใหเกิดเปนปญหา
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีอาจจะเกิดปญหาทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ีหรือความ
ซํ้าซอนหรือความสับสนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุง
หรือแกไข หรือจัดต้ังหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแลในสวนของมาตรการ
ดังกลาว เพื่อใหเปนการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนท่ีเกี่ยวกับมาตรการนั้นๆ แตอํานาจหนาท่ีหรือข้ันตอนอ่ืนๆ ตามมาตรการดังกลาว หนวยงาน
ของรัฐอาจมอบหมายใหหนวยงานเอกชนสามารถดําเนินการตามมาตรการไดบางสวนเพื่อเปน
เคร่ืองมือใหแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ เชน การตรวจสอบและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัย หนวยงานของรัฐอาจมอบหมายหรือมีการกําหนดภารกิจใหหนวยงาน
เอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเช่ือถือไดในการดําเนินการตามมาตรการในการตรวจสอบและออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชก็ได เพื่อเปนการลดข้ันตอนและการอํานวยความสะดวกใหแกผูนําเขาหรือ
สงออกสินคาเกษตรใหมีความรวดเร็วและคลองตัวข้ึน อีกท้ังกําหนดใหหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
เชน ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ไปรษณีย ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนสง การทาอากาศยาน หรือ
ทาเรือ เปนตน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 (2) ออกบทบัญญัติการไมตองรับผิด (non-liability) คาใชจายท้ังหมดสําหรับการเก็บ
รักษา คาเสียเวลา คาขนสง คาแรงงาน และความลาชาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจ คาใชจายสําหรับการ
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กําจัดศัตรูพืช และกักหลังการนําเขา ท้ังหมดนี้เปนความรับผิดชอบของผูนําเขาหรือสงออกแลวแต
กรณี นอกจากนี้ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจไมตองรับผิดใดๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
สินคาในระหวางการดําเนินการของเจาหนาท่ีตามบทบัญญัติ ในกฎหมาย และใหความคุมครองแก
เจาหนาท่ีจากความรับผิด โดยจะตองไมมีการฟองรองตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการใดๆ หรือละเลยไม
ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีหรือระเบียบท่ีออกภายใตกฎหมายนี้ เวนแตส่ิงท่ี
ดําเนินการหรือส่ิงท่ีละเลยไมดําเนินการนั้นเปนไปโดยไมสุจริต 
 (3)  เพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีในการที่จะข้ึนไปบนเรือ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองบินท่ีเดินทางมาจากตางประเทศเพ่ือตรวจหาศัตรูพืช-จากมาตรา-12-และ13พระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

 
4.4  วิเคราะหปญหาบทบัญญัติของกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยไมสอดคลองกับอนุสัญญา
และความตกลงระหวางประเทศ และแนวทางการแกไข 
 4.4.1 วิเคราะหปญหาบทบัญญัติของกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ 
 จากปญหาท้ังสามขอขางตนนั้น จะเห็นไดวาเกิดจากปญหาวาบทบัญญัติของกฎหมาย
กักกันพืชของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีไมมีความ
สอดคลองกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ ไมวาจะท้ังในสวนของความตกลงวาดวย
การใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures, SPS Agreement) ซ่ึงเปนความตกลงภายใตองคการการคาโลก (World 
Trade Organization, WTO) ท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก ท่ีมีหลักการสําคัญท่ีวาประเทศสมาชิก
จะตองประกันวามาตรการสุขอนามัยหรือสุขอมามัยพืชของประเทศตนอยูบนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดมีบทบัญญัติท่ีเปนการประกันมาตรการสุขอนามัยพืช
ของประเทศไทยวาอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร หรือในสวนของมาตรฐานระหวางประเทศวา
ดวยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) ฉบับท่ี 
15 เร่ือง Regulation on wood packaging material in international trade ซ่ึงกําหนดใหประเทศ
สมาชิก คือ ประเทศไทย ยอมรับเคร่ืองหมาย (mark) ซ่ึงประทับบนวัสดุบรรจุภัณฑไมวาไดผานการ
กําจัดศัตรูพืชแลวตามขอกําหนด โดยไมตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับวัสดุบรรจุภัณฑ
ไมดวย ซ่ึงความไมสอดคลองในประการนี้จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหการ
นําเขาพืชไมวาจะเปนส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด หรือส่ิงไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอมามัยพืชกํากับ
มาดวย โดยกําหนดคํานิยามของใบรับรองสุขอนามัยพืช หมายความวา “หนังสือสําคัญท่ีออกโดย
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หนวยงานผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกพืช เช้ือพันธุพืช หรือพาหะเพื่อรับรองวา พืช เช้ือพันธุพืช 
หรือพาหะท่ีสงออกปลอดจากศัตรูพืชตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา”  
 ในประการท่ีสําคัญท่ีวาบทบัญญัติของกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทยไม
สอดคลองกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศตามปญหาท้ังสามดังกลาวขางตน ปญหาท่ี
สําคัญในประการแรก คือ คํานิยามในคําวาพืชตามพระราชบัญญัติมีความหมายกวางไปมาก ทําให
อาจรวมถึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลบางประกาศท่ีไมใชพืชเปนตน เชน จุลินทรียหรือผ้ึงและรังผ้ึง 
เปนตน อีกท้ังในคํานิยามในสวนของคําวา ส่ิงท่ีหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม มิไดมีการนิยาม
ใหเหมาะสม หรือนิยามตามพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดวย เม่ือวิเคราะหถึงปญหาของคํานิยาม
ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนท่ีมาของปญหาการนําเขาสินคาเกษตรของประเทศไทยภายใตอนุสัญญา
และความตกลงระหวางประเทศดังท่ีกลาวมานั้น เนื่องจาก เม่ือพระราชบัญญัติฯ ไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ ทําใหการนําเขาสินคาเกษตรมีปญหาในบางประการ เชน 
มาตรการระหวางประเทศไดกําหนดเปน “ส่ิงท่ีตองควบคุม” (regulated article) กับ “ส่ิงท่ีไมตอง
ควบคุม” (non-regulated article) ซ่ึงแตกตางกับพระราชบัญญัติ ฯ ทําใหไมอาจระบุไดวา คํานิยาม
ตางๆ เหลานั้น หมายถึงส่ิงใดไดบาง 
   ทายท่ีสุดแลว ปญหาตางๆ เหลานั้น เกิดจากการที่บทบัญญัติของกฎหมายกักกันพืชของ
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มิไดมีการอนุวัติการ หรือมี
การแกไขปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยใหสอดคลองหรือเปนไปตามอนุสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศ จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เปนท่ีมาในทายท่ีสุดวาประเทศไทย
อาจประสบปญหาในการนําเขาหรือสงออกสินคาเกษตร ท่ีเปนผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
 4.4.2 แนวทางแกไข 
 จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวขางตนผูเขียนเห็นควรแกไขปญหาดังนี้กลาวคือแกไข
กฎหมายกักกันพืชของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมี
การอนุวัติการ หรือมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยใหสอดคลองหรือเปนไป
ตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศตอไป 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 มาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชของประเทศไทยท่ีมี
พระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนบทกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนมาตรการ
ดังกลาว ซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย จนเปนพระราชบัญญัติกักกันพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
โดยการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังลาสุด เปนการแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการระหวางประเทศ 
มากข้ึน แตถึงอยางไรก็ตามการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว ก็ยังไมครอบคลุมและไมสอดคลอง
กับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (The Application of Sanitary and Phytosantary 
Measures: SPS) หรืออนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ  (International Plant 
Protection Convention: IPPC หรือมาตรฐานระหวางประเทศดานมาตรการสุขอนามัยพืช 
(International Standards for Phytosanitary Measures: ISPMs) เปนตน  ซ่ึงการที่ประเทศไทยมี
มาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชท่ีไมสอดคลองกับอนุสัญญาและ
มาตรการระหวางประเทศ ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามท่ีกลาวมาในบทท่ี 4 ซ่ึงท้ังสงผลกระทบใน
ทางตรง คือ ผลกระทบท่ีประเทศไทยอาจมีปญหาในการนําเขาหรือสงออกสินคาเกษตรท่ีทําให
เศรษฐกิจภายในประเทศมีปญหา และอาจรวมไปถึงความท่ีไมสอดคลองและไมตรงกันในเร่ืองของ
คํานิยามบางประการอาจเปนสาเหตุในการระบาดของศัตรูพืช ไมวาท้ังการระบาดจากภายใน 
ประเทศหรือการระบาดสูภายนอกประเทศ รวมถึง เม่ือในประเทศไทยมีหนวยงานตางๆ ท่ีควบคุม 
กํากับ ดูแล สําหรับมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชของประเทศไทย อยู
หลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล เชน กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร หรือกระทรวงพาณิชย เปน
ตน ทําใหพนักงานเจาหนาท่ีเกิดความสับสนในหนาท่ีของตน ตลอดจนอํานาจหนาท่ีในการแกไข
ปญหาจัดการแบบบูรณาการ ท่ีแตกตางกับกฎหมายหรือมาตรการระหวางประเทศ ท่ีอาจมี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการควบคุม กํากับ ดูแล เพียงหนวยงานเดียว เพ่ือใหเกิดความทับซอนและ
ความสับสนในอํานาจหนาท่ีของตน  
 ทายท่ีสุดแลว สําหรับประเทศไทย ท่ีจะมีการเขาสู AEC-ในอนาคต ซ่ึงหลายๆ ประเทศ
ท่ีเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน อาทิ เชน ประเทศสิงคโปร หรือประเทศมาเลเซีย เปนตน ก็ไดมีการ
นําเอาอนุสัญญาและมาตรการระหวางประเทศดังกลาวขางตน มาอนุวัติการหรือมีการนํามาประกาศ 
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ใชบังคับเปนกฎหมายภายในเพื่อใหสอดคลองไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน ทําใหการ
ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชระหวางประเทศ และใน
ประเทศท่ีมีการบังคับใชกฎหมายในลักษณะนั้น ไมกอใหเกิดปญหาอยางท่ีกลาวถึงในบทท่ี 4 ซ่ึงทํา
ใหมาตรการดังกลาว มีประสิทธิภาพและเกิดผลตอภาพรวมของโลกท่ีเปนการปองกันมิใหศัตรูพืช
จากท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก ระบาดท่ัวถึงกันอันอาจจะเปนปญหาในอนาคตเกี่ยวกับสุขอนามัยพืชท่ีเปน
อาหารของมนุษยก็เปนได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากท่ีผูศึกษาทําการศึกษาท้ังในสวนของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ตลอดจนอนุสัญญาและมาตรการะหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของศัตรูพืช จึงอาจะเสนอแนวทางในการแกไขพระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. 
2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
 5.2.1 การแกไขคํานิยาม 
 (1)  กําหนดนิยามใหมีความชัดเจน เชน นิยามของส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไม
ตองหาม ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน อาจมีการแกไขเปน“ส่ิงท่ีตองควบคุม” (regulated article) กับ 
“ส่ิงท่ีไมตองควบคุม” (non-regulated article) ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการระหวางประเทศ 
รวมท้ังถอยคําท่ีหมายความถึงส่ิงตางๆ ในลักษณะดังกลาวตองกําหนดนิยามอยูบนพื้นฐานตามหลัก
วิทยาศาสตรดวย 
 (2) กําหนดนิยามใหเปนสากล เชน คํานิยามของ “พืช” ไมควรรวมผ้ึงและรังผ้ึง
เนื่องจากบางประเทศไดใหกรมปศุสัตวรับรองน้ําผ้ึงกอนทําการสงออก รวมไปถึงการใหนิยามของ
คําวา “พืช” ใหหมายความถึงจุลินทรียนั้น มีความหมายกวางเกินไป ควรระบุเปนจุลินทรียทาง
การเกษตร อีกท้ัง คํานิยามบางคําควรแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับกับคํานิยามที่กําหนดไวใน 
ISPM เปนตน 
 (3) เพิ่มคํานิยามใหสอดคลองกับมาตรการระหวางประเทศ เชน นิยามคําวา “ศัตรูพืช”  
ประเทศไทยมีกี่กําหนดนิยามไวเพียงคําเดียว ซ่ึงแตกตางจากประเทศมาเลเซียซ่ึงมีคํานิยามอ่ืนท่ี
เกี่ยวกับศัตรูพืชตามมาตรฐานระหวางประเทศ โดยกําหนดนิยาม “ศัตรูพืชควบคุม (regulated pest)” 
“ศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest)” “ศัตรูพืชควบคุมท่ีไมใชศัตรูพืชกักกัน (regulated non-quarantine 
pest)” และเพ่ิมคํานิยามที่มีการควบคุมการนําเขา เชน “ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนประโยชน” “ส่ิงมีชีวิตท่ี
ดัดแปลงพันธุกรรม” เปนตน 
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 อีกทั้ง คํานิยามอ่ืนๆ ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับอนุสัญญาและมาตรการระหวาง
ประเทศ เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืช
เปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมด และรวมถึงใหสอดคลองประเทศท่ีเปนสมาชิกสมาคมอาเซียน
เพื่อรับการเขาสู AEC ดวย 
 5.2.2 การแกไขเร่ืองขอกําหนดการนําเขา 
  (1)  ควรแกไขปรับปรุงการกําหนดส่ิงท่ีตองควบคุมตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 จะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม เปน “ส่ิงท่ีตอง
ควบคุม” (regulated article) กับ “ ส่ิงท่ีไมตองควบคุม” (non-regulated article) ตามมาตรการ
ระหวางประเทศ 
 (2) ขอกําหนดการนําเขาส่ิงไมตองหามหรือในลักษณะเดียวกัน ไมตองมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคา เนื่องจากการนําเขาส่ิงท่ีไมตองหามหรือใน
ลักษณะเดียวกันมีความเส่ียงคอนขางตํ่า 
 (3)  การนําเขาตามพระราชบัญญัติกําหนดใหตองมีเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช 
อยางเดียว จึงควรแกไขในสวนนี้โดยใหใชเอกสารรับรอง เคร่ืองหมาย (mark) หรือใบรับรอง 
(certificate) รับรองวาสินคาผานการกําจัดศัตรูพืชหรือเปนไปตามเงื่อนไขการนําเขาท่ีกําหนดไว
แลว เพื่อใหการนําเขาสินคาบางประเภทสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เชน ลังไมบรรจุ
ภัณฑ 
 (4)  ควรแกไขปรับปรุงการปฏิบัติดานกักกันพืชกับสินคานําเขา ซ่ึงอนุสัญญาและ
มาตรการระหวางประเทศ ไดกําหนดหลักการปฏิบัติดานกักกันพืชกับสินคานําเขาท่ีคลายคลึงกัน 
คือ หากตรวจไมพบศัตรูพืชจะอนุญาตใหนําสินคาออกจากดานตรวจพืช ในกรณีของสินคาท่ีมี
ความเส่ียงศัตรูพืชสูงและตองใชระยะเวลานานในการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช เจาหนาท่ีสามารถกัก
เพื่อตรวจสอบหลังการนําเขา (post-entry quarantine) ณ สถานท่ีท่ีกําหนดเปนระยะเวลาหนึ่ง กรณี
การตรวจพบศัตรูพืชกักกันในสินคานําเขา จะมีมาตรการที่กําหนดใหดําเนินการท่ีคลายคลึงกัน โดย
ใหดําเนินการกําจัดศัตรูพืชในกรณีท่ีมีวิธีการท่ีสามารถกําจัดศัตรูพืชไดอยางสมบูรณ หากไมมี
วิธีการกําจัดท่ีเหมาะสมใหสงกลับหรือทําลายโดยเจาของสินคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  และ
คาชดเชย (compensation) เม่ือทางราชการส่ังใหทําลายตนพืชเพื่อปองกันการระบาดของศัตรูพืช 
 (5)  ควรปรับปรุงแกไขขอกําหนดในการสงออก ซ่ึงภายใตอนุสัญญาและความตกลง
ระหวางประเทศจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงออก ท่ีมีหลักเกณฑท่ีวาผูใดประสงคจะขอใบรับรอง
สุขอนามัยพืชใหยื่นคําขอตอเจาหนาท่ีโดยเสียคาใชจายตามอัตราท่ีกําหนด เจาหนาท่ีจะใหบริการ
ในการตรวจรับรองศัตรูพืช ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของแตละประเทศผูนําเขา ซ่ึงหากไมสามารถ
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ดําเนินการไดครบถวนจะปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ซ่ึงการกําหนดใหหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรองจากรัฐและมีคุณสมบัติครบถวนเพียงประการเดียว อาจเปนการทําใหเปนการ
กําหนดเงื่อนไขที่ดําเนินการไดยากของขอกําหนดสําหรับการสงออก ซ่ึงอาจจะมีหนวยงานเอกชน
ท่ีสามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ
ยอมได 
 5.2.3  กําหนดใหมีหนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลมาตรการในการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของศัตรูพืชท่ีเปนหนวยงานกลางเพียงหนวยงานเดียว 
 (1) เนื่องจากในประเทศไทย หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชมีอยูหลายหนวยงานดวยกันตามท่ีกลาวขางตน ทําใหเกิดเปนปญหา
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีอาจจะเกิดปญหาทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ีหรือความ
ซํ้าซอนหรือความสับสนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุง
หรือแกไข หรือจัดต้ังหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแลในสวนของมาตรการ
ดังกลาว เพื่อใหเปนการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนที่เกี่ยวกับมาตรการนั้นๆ แตอํานาจหนาท่ีหรือข้ันตอนอ่ืนๆ ตามมาตรการดังกลาว หนวยงาน
ของรัฐอาจมอบหมายใหหนวยงานเอกชนสามารถดําเนินการตามมาตรการไดบางสวนเพื่อเปน
เคร่ืองมือใหแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ เชน การตรวจสอบและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัย หนวยงานของรัฐอาจมอบหมายหรือมีการกําหนดภารกิจใหหนวยงาน
เอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเช่ือถือไดในการดําเนินการตามมาตรการในการตรวจสอบและออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชก็ได เพื่อเปนการลดข้ันตอนและการอํานวยความสะดวกใหแกผูนําเขาหรือ
สงออกสินคาเกษตรใหมีความรวดเร็วและคลองตัวข้ึน อีกท้ังกําหนดใหหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
เชน ศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง ไปรษณีย ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการขนสง การทาอากาศยาน หรือ
ทาเรือ เปนตน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 (2) ออกบทบัญญัติการไมตองรับผิด (non-liability) คาใชจายท้ังหมดสําหรับการเก็บ
รักษา คาเสียเวลา คาขนสง คาแรงงาน และความลาชาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจ คาใชจายสําหรับการ
กําจัดศัตรูพืช และกักหลังการนําเขา ท้ังหมดนี้เปนความรับผิดชอบของผูนําเขาหรือสงออกแลวแต
กรณี นอกจากนี้ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจไมตองรับผิดใดๆ สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
สินคาในระหวางการดําเนินการของเจาหนาท่ีตามบทบัญญัติ ในกฎหมาย และใหความคุมครองแก
เจาหนาท่ีจากความรับผิด โดยจะตองไมมีการฟองรองตอเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการใดๆ หรือละเลยไม
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ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ีหรือระเบียบท่ีออกภายใตกฎหมายนี้ เวนแตส่ิงท่ี
ดําเนินการหรือส่ิงท่ีละเลยไมดําเนินการนั้นเปนไปโดยไมสุจริต 
 (3)  เพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีในการที่จะข้ึนไปบนเรือ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองบินท่ีเดินทางมาจากตางประเทศเพ่ือตรวจหาศัตรูพืช จากมาตรา 12 และ13 พระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
 5.2.4 แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  
 แกไขกฎหมายกักกันพืชของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยมีการอนุวัติการ หรือมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยให
สอดคลองหรือเปนไปตามอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศตอไป 
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